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สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย

Problems and Needs of Textiles Product in Loei Province
ชัชจริยา ใบลี 1,*
Chatjariya Bailee 1,*

							

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน             
ในจังหวัดเลย  2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย  วิธีด�ำเนินการวิจัยการวิจัยนี้
เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม(PAR) โดยใช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั เชิงคุณภาพ ได้แก่ การสนทนากลุม่ เป้าหมาย และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่   กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย จ�ำนวน  53 กลุ่ม และผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในเขตจังหวัดเลย จ�ำนวน 472  คน ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในด้านการผลิตสิ่งทอ 5 ด้าน  ได้แก่
ปัญหาด้านการจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการแข่งขันกับอุตสาหกรรมทอผ้าที่ใหญ่กว่า ด้านเงิน
ทุน และด้านขาดความรู้ทางวิชาการ  ส่วนความต้องการ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล พบว่า  มีความต้องการ
ตลาดจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ มีความต้องการเงินทุน มีความต้องการความรู้ และมีความต้องการด้านอื่น ๆ เช่น                          
การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ส่วนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอพืน้ บ้านในจังหวัดเลย พบว่า วัตถุประสงค์ในการ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอพืน้ บ้าน คือ เพือ่ ใช้สว่ นตัว  โดยตัดสินใจซือ้ เอง จากแหล่งผลิตโดยตรง ในการเลือกซือ้ ดูทสี่ สี นั ลวดลาย
ตรงตามความต้องการ ค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 101-500 บาท โดยเฉลี่ยในการเลือกซื้ออยู่ในช่วง 2-4 ครั้ง โดยเลือกลักษณะ      
สีย้อมเป็นสีธรรมชาติ การซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในระดับมากที่สุด ได้แก่ เสื้อ
ค�ำส�ำคัญ: ปัญหาและความต้องการ  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน

						

ABSTRACT

This research aimed to 1) study problems and needs of textile product in Loei province, and 2) study
consumer behavior towards textile products. The research was a participatory action research (PAR) which
used qualitative techniques to collect data, such as, focus group discussion and in-depth interview. The data
were collected from 53 local textile groups and 472 customers in Loei province. The findings revealed that            
5 problems of textile products were shown: distribution, supply materials, competitiveness with larger industry,
investment fund and lacking of academic knowledge. In addition, the textile industry of Loei province required
government supports in marketing and distribution, investment fund, academic knowledge and other supports
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such as public relation. It is also found that consumer behavior was to buy products for personal use and         
directly buy at location of production. The selection criteria were color (natural), pattern and price (between
BTH 101-500). The average of buying was from two to four times and blouses were the popular product.
Keywords : Problems and Needs,  Textiles  Product

บทน�ำ

ปัญหาการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วของโลกยุคปัจจุบนั
ท�ำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิตเป็นแบบ
นานาชาติ เหมือนกันไปทัว่ โลก  แต่วา่ ผลดีของการให้ความ
ส�ำคัญกับภูมิปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จะสามารถ
บ่งชี้เอกลักษณ์ของชนชาติตนเองได้   ประเทศไทยก็ได้รับ
ผลกระทบด้วยปัญหาถูกกลืนทางด้านวัฒนธรรม ที่เป็น       
รากเหง้าของสังคมไทย ทั้งเรื่องภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ค่านิยม ในท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาได้ถูกกลืน
ด้วยวัฒนธรรมต่างชาติ จากงานวิจัยของ บัวรัตน์   ศรีนิล
และคณะ (2542) พบว่า การทอผ้าพื้นบ้านเป็นมรดกทาง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ไ ด้ รับการสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน          
การทอผ้ามีอยู่แทบทุกครัวเรือนในทั่วทุกภูมิภาค เพราะน�ำ
มาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจ�ำวัน คนไทยให้
ความส�ำคัญกับภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มากขึน้ และใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำจากผ้าไหมผ้าฝ้ายมากขึ้น เมื่อมีเวลาว่างจากการ            
ท�ำนาก็ จ ะจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ไว้ ใ ช้ ใ น
ครอบครัว หรือใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้
ในการด�ำรงชีวิตของครอบครัว  ซึ่งในอดีตจะทอผ้าไว้ใช้ใน
ครอบครัวใช้ในงานบุญงานกุศลเหลือจากการใช้จะทอ             
ไว้ขาย การทอผ้าเป็นหน้าที่ของแม่บ้านที่จะต้องถ่ายทอด
ให้กับลูกหลานสืบต่อกันมา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ        
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  พ.ศ. 2550 - 2554  มีสาระ
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่   “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  
(Green and Happiness Society)  คนไทย มีคุณธรรม         
น�ำความรอบรู  ้ รเู้ ท่าทันโลก ครอบครัวอบอุน่   ชมุ ชนเข้มแข็ง
สั ง คมสั น ติ สุ ข เศรษฐกิ จ มี คุ ณ ภาพ   เสถี ย รภาพ และ               
เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่ ง ยื น อยู ่ ภ ายใต้ ร ะบบการบริ ห ารจั ด การประเทศที่ มี                 
ธรรมาภิบาล ด�ำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมี

ศักดิ์ศรี” (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2550)
จังหวัดเลยมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและมี
หัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านที่มีช่ือเสียงผู้บริโภคส่วนใหญ่มีทั้ง
ประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นทัง้ ชาวไทยและต่างชาติใช้
ซึง่ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพืน้ บ้าน มีหลายรูปแบบไม่วา่ จะเป็น
ผ้าผืน เสื้อ กางเกง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าห่มและอื่น ๆ ผ้าทอ         
พื้นบ้านเป็นสินค้าตามโครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
เป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้น ในการที่จะผลิตสินค้าให้ตรงตาม
ความต้ อ งการของตลาดและสามารถตอบสนองความ            
พึงพอใจของผู้บริโภคได้ ผู้ผลิตต้องค�ำนึงถึงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค จากงานวิจัยของสุพรทิพย์ สันติวรวัฒน์ (2544)
พบว่า ปัญหาของกลุ่มทอผ้า ได้แก่ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตทีม่ รี าคาสูงขึน้ ด้านการตลาด การส่งออกหรือจ�ำหน่าย
ด้ า นการสื บ ทอดลายผ้ า ซึ่ ง จะสู ญ หายไปกั บ ผู ้ สู ง อายุ
เนื่องจากวัยรุ่นหนุ่มสาวไม่มีแรงจูงใจในการสืบทอด กลุ่ม
ทอผ้าไม่มีความเข้มแข็ง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ        
แก้ ป ั ญ หา การสนั บ สนุ น ในจุ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป ั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ ง            
จากหน่วยงานราชการหรือองค์กร ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึ ก ษาสถานการณ์ ป ั ญ หาและความต้ อ งการของกลุ ่ ม
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอพื้ น บ้ า น และพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภค               
ต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย เพื่อเป็นแนวทางให้
กลุ่มผู้ผลิต และผู้จ�ำหน่ายผ้าทอพื้นบ้านน�ำไปปรับปรุงให้
ตรงกับความต้องการของตลาดและความต้องการของ             
ผู้บริโภค และทราบปัญหาและความต้องที่แท้จริงของ       
กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกฝ้าย กลุม่ ผ้าทอ และนโยบายในจังหวัด
ที่เกี่ยวข้องกับผ้าทอ เพื่อน�ำผลการวิจัยมาแก้ปัญหาและ
ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย        
ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของชุมชนท้องถิ่น
พัฒนาอาชีพระดับภูมิภาค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
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ที่ ยั ง มี พื้ น ที่ ป ลู ก ฝ้ า ย เป็ น ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอ        
พื้นบ้านให้เผยแพร่สู่ระดับนานาชาติต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ศึกษาสถานการณ์ปญ
ั หาและความต้องการ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย  
2. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย   ได้ใช้ทฤษฎีระบบเป็น
แนวทางในการก�ำหนดกรอบแนวคิดดังนี้

53 กลุ่มโดยการขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเลย ทั้งหมด  44  กลุ่ม และไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมด  
9 กลุ่ม เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา แล้วน�ำเสนอ
เป็นค่าร้อยละ และเชิงพรรณนา  กลุม่ ตัวอย่างส�ำหรับศึกษา
พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอพื้ น บ้ า น           
จังหวัดเลย ได้แก่ ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้าน            
ในเขตจังหวัดเลย จ�ำนวน 472 คน  ซงึ่ รวบรวมจากผูบ้ ริโภค
โดยกลุม่ ผูผ้ ลิตและผูจ้ �ำหน่ายสิง่ ทอพืน้ บ้านในจังหวัดเลยที่
เป็นผู้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยทุกกลุ่มเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส�ำรวจรายการ
(Checklist)

Input

Process

Output

กลุ่มผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นบ้าน
ในจังหวัดเลย

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR)

ปัญหาและความต้อง การของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน
ในจังหวัดเลย

วิธีการสนทนากลุ่มเป้าหมาย
(Focus Group Discussion)
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interviews)
วิธีส�ำรวจรายการ      
(Checklist)

พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน
ในจังหวัดเลย

กลุ่มผู้บริโภค/ผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้น
บ้านในจังหวัดเลย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
(Participatory Action Research : PAR) ใช้วิธีวิทยาการ
วิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Technique)  โดยการสนทนา
กลุ่มเป้าหมาย   (Focus Group Discussion) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In - depth Interview) กลุ่มตัวอย่าง
ส�ำหรับการสนทนากลุม่ เป้าหมาย และการสัมภาษณ์เชิงลึก
ได้แก่   กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย จ�ำนวน  

ผลการวิจัย

1. การวิเคราะห์ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหา
และความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านในจังหวัด
เลย  พบว่า
   
1.1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านใน
เขตจังหวัดเลย พบว่า สถานภาพของกลุม่ มีสมาชิกรวมกลุม่
ทั้งหมด 53 กลุ่ม มีการจดทะเบียนทั้งหมด 44  กลุ่ม ร้อยละ
83.00 ไม่ได้จดทะเบียนทั้งหมด 9 กลุ่ม   ร้อยละ 17.00           
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เงิ น ลงทุ น ในแต่ ล ะกลุ ่ ม อยู ่ ร ะหว่ า ง 10,000 บาท ถึ ง         
86,000  บาท ซึง่ เงินลงทุนทีไ่ ด้รบั จากสมาชิกเป็นรายบุคคล
อยู่ระหว่าง 41 บาท ถึง 100 บาท และเงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานราชการอยู่ระหว่าง 5,000 บาท ถึง 51,000 บาท
ลั ก ษณะการจ�ำหน่ า ยผลิต ภัณฑ์   พบว่า การจ�ำหน่า ย
ผลิตภัณฑ์เป็นเงินสด จ�ำนวน 32 กลุ่ม ร้อยละ 60.40 การ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งเงินสดและเงินเชื่อ จ�ำนวน 18 กลุ่ม
ร้ อ ยละ 34.00 การทอด้วยกี่พื้นเมือ งจ�ำนวน 23 กลุ ่ ม            
ร้อยละ 43.40 ทอด้วยกี่พื้นเมืองและกี่กระตุก จ�ำนวน              
30 กลุ่ม ร้อยละ 56.60  ผลิตเส้นด้ายเองจ�ำนวน 14 กลุ่ม
ร้อยละ 26.40 ลูกค้า (ผู้ที่สั่งผลิตภัณฑ์เป็นผู้จัดหามาให้)

จ�ำนวน  2 กลุ่ม ร้อยละ 3.80  ซื้อเส้นด้ายจ�ำนวน  30 กลุ่ม
ร้อยละ 56.60 และทั้งมีลูกค้าและซื้อเส้นด้าย จ�ำนวน                  
7 กลุม่ ร้อยละ 13.20 การย้อมสีดา้ ยดิบเองจ�ำนวน 42 กลุม่
ร้อยละ 79.20   จ้างย้อมจ�ำนวน   2 กลุ่ม ร้อยละ 3.80                 
ทั้งย้อมสีเองและจ้างย้อม จ�ำนวน  9 กลุ่ม ร้อยละ 17.00    
ใช้ สี ย ้ อ มธรรมชาติ จ�ำนวน 10 กลุ ่ ม ร้ อ ยละ 18.90                                
สีสังเคราะห์ จ�ำนวน 11 กลุ่ม ร้อยละ 20.70  ทั้งสีธรรมชาติ
และสีสังเคราะห์ จ�ำนวน 32 กลุ่ม ร้อยละ 60.40 ส่วน       
สาเหตุในการซื้อด้ายย้อมสี  และในการจ้างย้อมสี จ�ำแนก
เป็นกลุ่ม ปรากฏ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1   สาเหตุในการซื้อด้ายย้อมสี
1.
2.
3.
4.
5.

สาเหตุในการซื้อด้ายย้อมสี
ประหยัดต้นทุน
ประหยัดเวลา
ไม่มีความรู้ในกรรมวิธีการย้อมสี
ย้อมเองแล้วสีไม่สวย
อื่น ๆ

จ�ำนวนกลุ่ม
33
20
  2
28
  6

ตารางที่ 2   สาเหตุในการจ้างย้อมสี
		 สาเหตุในการจ้างย้อมสี
1. ประหยัดต้นทุน
2. ประหยัดเวลา
3. ไม่มีความรู้ในกรรมวิธีการย้อมสี
4. ย้อมเองแล้วสีไม่สวย
5. อื่น ๆ
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จ�ำนวนกลุ่ม
14
11
  3
  7
  6
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1.2   ด้านปัญหาและความต้องการของกลุม่ ทอ
ผ้าในจังหวัดเลย  พบว่า
    
1.2.1 ปั ญ หาในด้ า นการผลิ ต สิ่ ง ทอ            
พบปัญหาในด้านการจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้   จ�ำนวน            
39  ราย  ปัญหาด้านการจัดหาวัตถุดิบจ�ำนวน  36  ราย  
ปัญหาด้านการแข่งขันกับอุตสาหกรรมทอผ้าที่ใหญ่กว่า
จ�ำนวน  21  ราย  ปัญหาด้านเงินทุน จ�ำนวน  8  ราย  และ
ปัญหาด้านขาดความรู้ทางวิชาการ จ�ำนวน  7  ราย  
    
1.2.2   ความต้องการด้านการสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม จากรั ฐ บาล กลุ ่ ม ทอผ้ า ต้ อ งการได้ รั บ การ
สนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล  โดยมีความต้องการใน
ด้านการตลาดจ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้จ�ำนวน  45 ราย  มี
ความต้องการเงินทุน จ�ำนวน 42 ราย  มคี วามต้องการความ
รู้จ�ำนวน  5 ราย  และมีความต้องการด้านอื่น ๆ เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 4 ราย
   
1.2.3   การได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ จาก
รัฐบาล กลุ่มทอผ้าทั้งหมด 53 กลุ่ม พบว่า ร้อยละ 12.00  
ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และร้อยละ 88.00
ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลในด้านต่างๆ เรียงล�ำดับ ดังนี้ ด้านเทคนิคความ
รู ้ ใ หม่ ๆ จ�ำนวน 22 ราย ด้ า นการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์       
จ�ำนวน  22  ราย  ด้านการหาแหล่งจ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน
17 ราย   ด้านราคาของผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 12 ราย ด้าน        
เงินทุน จ�ำนวน 11 ราย   ด้านกรรมวิธีการผลิตจ�ำนวน                
10  ราย  และด้านอื่น ๆ เช่น การตลาด จ�ำนวน  5  ราย  
2. การวิ เ คราะห์ ผ ลการศึ ก ษาพฤติ ก รรมของ                 
ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย  พบว่า
2.1 ข้อมูลของผูบ้ ริโภคต่อผลิตภัณฑ์ผา้ ทอพืน้
บ้านในเขตจังหวัดเลย จ�ำนวน 472  คน จ�ำแนกเป็นเพศ
หญิ ง จ�ำนวน 338 คน ร้ อ ยละ 71.60 และเพศชาย                
จ�ำนวน 134 คน ร้ อ ยละ 28.40 มี อ ายุ ต�่ ำ กว่ า 20 ปี                   
ร้อยละ 7.40  อายุระหว่าง 21-30 ปี   ร้อยละ 19.70 อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี   ร้อยละ 29.70  อายุระหว่าง  41-50 ปี
ร้อยละ 25.60 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 13.80 และ
อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 3.80 ระดับการศึกษา ระดับ       
ประถมศึกษา ร้อยละ 36.4 มัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ

13.30 มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/ปวช. ร้ อ ยละ 13.60  
อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ15.30 ปริญญาตรี ร้อยละ 18.60  
และสูงกว่าปริญญาตรี   ร้อยละ 2.80   อาชีพเกษตรกร            
ร้อยละ27.80  รองลงมา ข้าราชการ ร้อยละ17.40 ค้าขาย
ร้อยละ 14.40 แม่บ้าน ร้อยละ14.20  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 8.70  นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ  7.20  รับจ้าง          
ร้อยละ 6.8 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีรายได้ตำ�่ กว่า 3,000 บาท
ร้อยละ32.4 รองลงมา มีรายได้ระหว่าง 3,001-8,000 บาท
ร้อยละ 29.70 รายได้ 8,001-13,000 บาท ร้อยละ 14.80
รายได้ 13,001-18,000 บาท ร้ อ ยละ10.00   รายได้             
18,001-23,000 บาท ร้อยละ8.50 และรายได้ 23,001 บาท
ขึน้ ไป ร้อยละ 4.70 ภูมลิ �ำเนาอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย 429 คน
ร้อยละ  90.90 และคนนอกพื้นที่ 43 คน ร้อยละ 9.10
2.2   ข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย
       
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัด
เลยทั้งหมด 472 คน พบว่า ร้อยละ 95.6 รู้จักผลิตภัณฑ์        
สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย   โดยรู้จักจากแหล่งต่าง ๆ และ  
ร้อยละ 3.6 ไม่รู้จัก แหล่งข้อมูลที่ท�ำให้รู้จัก คือ  มีผู้แนะน�ำ 
รองลงมา ได้แก่   สื่อ (วิทยุ โทรทัศน์ หอกระจายข่าว)   
เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ (แผ่ น พั บ นิ ต ยสาร ป้ า ยประกาศ)  
อินเทอร์เน็ต การซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ร้อยละ 87.10 เคยซื้อ
และร้ อ ยละ11.20 ไม่ เ คยซื้ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการซื้ อ                 
พบว่า ซื้อเพื่อใช้ส่วนตัว รองลงมา ได้แก่  เพื่อเป็นของฝาก
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน เพื่ อ น�ำไปจ�ำหน่ า ยต่ อ บุ ค คลที่ มี            
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ คือ  ตัดสินใจซื้อเอง รองลงมา
ได้แก่   เพื่อน สามี/ภรรยา ญาติพี่น้อง แฟน บุตร/ธิดา               
พ่อแม่ และบุคคลอืน่ ๆ วิธใี นการซือ้ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอพืน้ บ้าน
จังหวัดเลย พบว่า ร้อยละ 90.90 ซื้อด้วยตนเอง โดยซื้อ         
โดยวิธีต่าง ๆ และร้อยละ 7.20 ฝากผู้อื่นซื้อ มีวิธีการซื้อ           
โดยซือ้ ทีร่ า้ น รองลงมา ได้แก่ สัง่ ซือ้ ทางโทรศัพท์ สัง่ ซือ้ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต สถานที่ในการเลือกซื้อ ที่แหล่งผลิตโดยตรง
รองลงมา ได้แก่ ร้านขายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองต่างๆที่อยู่ใน
จังหวัด ศูนย์แสดงและจ�ำหน่ายสินค้า(OTOP) จังหวัดเลย  
ตามสถานที่ต่างๆที่พ่อค้าปลีกน�ำไปขาย ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซื้อ อยู่ในช่วง  101-500 บาท ร้อยละ 57.8 รองลงมา
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ได้แก่ ต�่ำกว่า 501-1,000 บาท ร้อยละ 20.30 ต�่ำกว่า           
100 บาท ร้อยละ 12.90 ค่าใช้จ่าย 1,001-2,000 บาท           
ร้อยละ 4.90  และค่าใช้จา่ ย 2,001-3,000 บาท ร้อยละ 1.90
ค่าใช้จ่าย 3,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ1.50 จ�ำนวนครั้งโดย
เฉลี่ยในการเลือกซื้อ อยู่ในช่วง 2-4 ครั้ง ร้อยละ 55.30           
รองลงมา ได้แก่ การซื้อ 1 ครั้ง ร้อยละ 23.50 การซื้อ               
5-7 ครั้ง ร้อยละ 13.10 การซื้อ 7-10 ครั้ง ร้อยละ 7.20           
และการซื้อ 10 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 0.80 ผ้าทอที่ผู้บริโภคซื้อ
มีลักษณะมีลวดลาย ร้อยละ 82.20 รองลงมา ได้แก่   ไม่มี
ลวดลาย ร้อยละ 17.20 ผ้าทอที่ผู้บริโภคซื้อมีลักษณะเป็น
สีธรรมชาติ ร้อยละ 64.80 รองลงมา ได้แก่ สีสังเคราะห์       
ร้อยละ 26.10 และอืน่ ๆ เช่น ทัง้ สีธรรมชาติและสีสงั เคราะห์
ร้อยละ8.50 การตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป คือ ซื้ออีก ร้อยละ
78.20 รองลงมา ได้แก่  ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.00  และไม่ซื้อ
ร้อยละ 0.80 ความสะดวกในการซื้อ ร้อยละ 90.30 รอง         
ลงมา ได้ แ ก่ ไม่ ส ะดวก ร้ อ ยละ 9.00 ความต้ อ งการ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอพื้นบ้าน ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เสื้อ
ในระดับมาก ได้แก่ กางเกงผ้าซิ่น ผ้าคลุมไหล่ ย่าม ผ้าห่ม
ผ้าปูที่นอน และปลอกหมอนในระดับปานกลาง ได้แก่ ผ้า
ปูโต๊ะผ้าคลุมตู้เย็นผ้าคลุมโทรทัศน์และผ้าม่าน ในระดับ
น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง ทีใ่ ส่อญ
ั มณี
กรอบรูป กล่องใส่กระดาษทิชชู โคมไฟ ผ้ารองแก้ว และ        
ผ้ารองจาน เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน
จังหวัดเลย ปรากฏดังตารางที่ 3
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การวิจัยได้บรรลุวัตถุประสงค์ ได้สิ่งที่ค้นพบ คือ
1. ศึกษาสถานการณ์ของปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย พบว่า
ปัญหาในด้านการผลิตสิง่ ทอ พบปัญหาในด้านการจ�ำหน่าย
สินค้าที่ผลิตได้ ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ด้านการแข่งขันกับ
อุตสาหกรรมทอผ้าที่ใหญ่กว่า ด้านเงินทุน และด้านขาด
ความรู้ทางวิชาการ และความต้องการด้านการสนับสนุน
และส่งเสริมจากรัฐบาลจากกลุม่ ทอผ้าทัง้ หมด 53 กลุม่    พบ
ว่า มีความต้องการในด้านต่าง ๆ ดังนี้   ต้องการตลาด
จ�ำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้   ต้องการเงินทุน ต้องการความรู้
ทางวิชาการ การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล พบว่า
ร้อยละ 12.00 ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล และ
ร้อยละ 88.00 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลในด้านต่าง ๆ ดังนี้  ด้านเทคนิค
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ด้านการหาแหล่ง
จ�ำหน่ายสินค้า ด้านราคาของผลิตภัณฑ์ด้านเงินทุน ด้าน
กรรมวิธีการผลิต  และด้านอื่น ๆ
2. ศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์          
สิ่งทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย พบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภค        
ต่อผลิตภัณฑ์สง่ิ ทอพืน้ บ้านในจังหวัดเลย พบว่า ผูบ้ ริโภคมี
เหตุผลในการเลือกซื้อดูที่สีสัน ลวดลาย ตรงตามความ
ต้องการ โดยลักษณะสีย้อมของผ้าทอมีลักษณะเป็นสี
ธรรมชาติ พฤติ ก รรมในการซื้ อ คื อ ซื้ อ เพื่ อ ใช้ ส ่ ว นตั ว         

ตารางที่ 3 เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย
		
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เหตุผลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
ราคายุติธรรม
ชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์                              
สีสัน ลวดลาย ตรงตามความต้องการ
หีบห่อสวยงามทันสมัย สะดวกในการใช้
หาชื้อได้ง่าย จัดวางสะดุดตา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ สามารถรักษาคุณภาพของสินค้าได้
อื่น ๆ

จ�ำนวน (คน)
173
212
73
295
  41
141
136
  11
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ปัจจัยทีม่ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจซือ้ คือ เพือ่ น โดยตัดสินใจ
ซื้อเอง ฝากผู้อื่นซื้อที่แหล่งผลิตโดยตรง ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกซื้ออยู่ในช่วง  101-500 บาท โดยเฉลี่ยในการเลือกซื้อ
อยู่ในช่วง 2-4 ครั้ง ลักษณะผ้าทอที่ผู้บริโภคซื้อมีลักษณะ      
มี ล วดลาย ลั ก ษณะสี ย ้ อ มเป็ น สี ธ รรมชาติ    ครั้ ง ต่ อ ไป         
ตั ด สิ น ใจซื้ อ อี ก เพราะมี ค วามสะดวกในการซื้ อ ความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในระดับมากที่สุด ได้แก่
เสื้อ

อภิปรายผล

1. สถานการณ์ของปัญหาและความต้องการของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นบ้านในจังหวัดเลย  พบว่า ปัญหา
ในด้านการผลิตสิ่งทอ ได้แก่ ด้านการจ�ำหน่ายสินค้าที่        
ผลิ ต ได้ ด้ า นการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ด้ า นการแข่ ง ขั น กั บ
อุตสาหกรรมทอผ้าที่ใหญ่กว่าด้านเงินทุน และด้านขาด
ความรูท้ างวิชาการ  สอดคล้องกับการวิจยั ของ นาฏนภางค์
ยะวังพล (2548) ที่ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพล          
ต่ออุตสาหกรรมผ้าไหมมัดหมี่ ได้แก่ การปรับตัวของราคา
วัตถุดิบ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่นิยมผลิต
จากวิธีการแบบอุตสาหกรรมมากกว่าภูมิปัญญาดั้งเดิม
เนื่องจากมีราคาถูกกว่า เช่นเดียวกับ ประนอม เคียนทอง
(2551) ทีว่ า่ ไม่วา่ จะเป็นการผลิตผ้าไหมมัดหมีห่ รือการผลิต
ผ้าทอมือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจากวิธีเดิม คือ การพึ่งพา
ธรรมชาติและใช้วสั ดุอปุ กรณ์ทที่ �ำได้จากท้องถิน่ และมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการ
ผลิต ไปเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ไม่สามารถมา
แทนที่ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมได้ทั้งหมด รัฐจะต้องมีการ
สนับสนุนทางด้านวิชาการด้วยการให้การอบรมในเรือ่ งการ
ผลิตอย่างถูกวิธีและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับ          
ทวีศักดิ์  โมสันเทียะ (2545) คือ ด้านขั้นตอน ด้านการย้อม
สีเส้นไหม และด้านการย้อมผ้าไหม   เกิดจากการขาด        
ความรู้ ขาดแรงงาน ขาดอุปกรณ์ในการทอผ้า ท�ำให้ตอ้ งการ
ฝึกอบรมความรู้เรื่องการใช้สีจากสารเคมีและการผสมสี
การน�ำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วย และวัตถุดิบ
ในการผลิตมีราคาแพงขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ       
นาฏนภางค์   ยะวังพล (2548) ที่ว่าปัญหาทางด้านเทคนิค

การมั ด ย้ อ มเส้ น ไหม ที่ มี ก ารใช้ สี เ คมี แ ทนสี ธ รรมชาติ               
ซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาของ ดวงฤทัย อรรคแสง
(2552) ที่ว่ากระบวนการผลิต คือ การย้อมสีธรรมชาติใน
แต่ละครัง้ สีออกมาไม่เหมือนเดิม จ�ำนวนวัสดุทจี่ ะน�ำมาย้อม
เป็นสีธรรมชาตินนั้ มีนอ้ ย ขาดแคลนวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการย้อม
สีธรรมชาติ แต่การใช้สีธรรมชาติมีข้อดี จะมีลักษณะเด่น
คือ หากซักล้างสีได้อย่างถูกต้องสีจะไม่ตก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของพิกลุ ตุย้ ศักดิด์ า และพีรสิทธิ  ์ ค�ำนวณศิลป์
(2554) ในด้านราคา พบว่า มีการก�ำหนดราคาตามความ
ต้ อ งการตลาด โดยพิ จ ารณาจากฝี มื อ ความยากง่ า ย
ลวดลาย สีสัน กรรมวิธีการทอ คุณภาพของเส้นไหม ต้นทุน
ทั้ ง หมดในการผลิ ต รวมถึ ง ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต            
ร่วมด้วย ท�ำให้ทราบว่าการผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น           
มีคุณค่ามากกว่าการผลิตแบบสมัยใหม่
2. พฤติ ก รรมของผู ้ บ ริ โ ภคต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ่ ง ทอ          
พื้ น บ้ า นในจั ง หวั ดเลย พบว่ า ผู ้ บริ โ ภคมี เ หตุ ผลในการ        
เลือกซื้อดูที่สีสัน ลวดลาย ตรงตามความต้องการ โดย
ลั ก ษณะสี ย ้ อ มของผ้ า ทอมี ลั ก ษณะเป็ น สี ธ รรมชาติ
สอดคล้องกับการวิจัยของ รัชฎา  สุขแสงสุวรรณ (2547)       
ใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้รับ
การสืบทอดกันมาในการด�ำรงชีวิต โดยผ้าทอพื้นเมือง คือ
ผ้าไหมและผ้าฝ้าย เป็นผ้าทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะถิน่ เรือ่ งของ
เทคนิควิธีการ สีสันและลวดลายแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการ
สืบทอดต่อกันมา ส่วนความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ในระดับ
มากที่สุด ได้แก่ เสื้อ สอดคล้องกับการวิจัยของ ปัทมาพร
ซุยเสนา (2551) พบว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในการซื้อ เป็นประเภทเสื้อผ้า  โดยพิจารณาจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ โดยซื้อเพื่อใช้เองจากแหล่งนี้เพราะเป็น      
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ผ้าไหม โดยตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง           
ให้คุณค่าด้านความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย โดยค�ำนึงถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สถาน
ที่ จ�ำหน่ า ยสะดวกต่ อ การซื้ อ และการให้ ส ่ ว นลด ซึ่ ง
สอดคล้องกับ มาลินี   ฤาชุตกุล ( 2546) พบว่า พฤติกรรม
การซือ้ ผลิตภัณฑ์เพราะต้องการอุดหนุนสินค้าของโครงการ
หนึ่งต�ำหนึ่งผลิตภัณฑ์ เลือกซื้อจากคุณภาพ ตามความ
ต้องการ ตัวเองเป็นคนตัดสินใจซือ้ สิง่ ทีซ่ อื้ คือ ผ้าผืน เสือ้ ผ้า
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โดยการให้การยอมรับกับแหล่งผลิต /ผูผ้ ลิตความมีชอื่ เสียง
ในตรายีห่ อ้   ความหลากหลายในด้านลวดลาย ความสะดวก
ในการซื้อ ความเหมาะสมของอายุการใช้งาน การบริการที่
ได้รับ  นอกจากนี้ อรุณี   รัตนประทีปพร (2547) ให้เหตุผล
ในการซือ้ เพราะต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สนิ ค้าพืน้ เมือง
ซือ้ เพือ่ เป็นของขวัญ  ผมู้ อี ทิ ธิพล คือ ตัวเอง การตัดสินใจซือ้
คือ ลวดลาย นอกจากนี้  รพีพร  ฉัตรตระกูลชัย (2551) ได้
ศึ ก ษา พบว่ า ผู ้ ค ้ า ส่ ง และผู ้ ค ้ า ปลี ก ชาวญี่ ปุ ่ น เลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือประเภทเสื้อผ้า โดยเหตุผลในการ
เลือกซื้อ คือ ลายผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น วิธีการซื้อ
จะเลือกซือ้ จากร้าน โดยรูปแบบการซือ้ จะซือ้ ผลิตภัณฑ์เดิม
ที่ มี ก ารปรั บ คุ ณ สมบั ติ บ างประการจากผู ้ ข ายเดิ ม หรื อ
เปลี่ยนไปซื้อจากผู้ขายรายใหม่

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
    
1.1   การพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย ใน
รูปแบบของเครือข่ายเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เกิดการใช้
ศั ก ยภาพของสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาได้ กลุ ่ ม               
ล้มเหลวควรน�ำเอาปัญหาอุปสรรคไปหาทางแก้ไข และ
พัฒนาให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง
    
1.2 ผูผ้ ลิตผ้าทอ ควรรวมกลุม่ พัฒนาศักยภาพ
ของช่างทอผ้าซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุนับวัน      
จะเหลื อ ผู ้ ท อผ้ า น้ อ ยลงไปทุ ก ที โดยบริ ห ารจั ด การเชิ ง
วิสาหกิจชุมชน เพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรองและเพิม่ รูปแบบการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ใช้สอยให้มากขึ้น เช่น            
ชุดเครื่องนอน ชุดเครื่องครัว ชุดผ้าม่าน เป็นต้น
    
1.3   ผูป้ ระกอบการสิง่ ทอพืน้ บ้าน เป็นผูบ้ ริหาร
ตามความต้องการของลูกค้า โดยบริการหลังการขาย ท�ำให้
ลูกค้าพึงพอใจ ท�ำการส�ำรวจข้อมูลและน�ำข้อมูลป้อนกลับ
ให้ผู้ผลิตเพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
    
1.4 เกษตรกรผู ้ ป ลู ก ฝ้ า ย ควรเพิ่ ม พื้ น ที             ่
ปลูกฝ้ายให้มากขึ้น โดยท�ำเป็นอาชีพเสริม ไม่ต้องท�ำเป็น
ปริมาณหลายไร่เหมือนปลูกยางพารา แต่ปลูกใกล้บา้ นตาม
หัวไร่ปลายนาที่มีพื้นที่ว่าง ท�ำนาไม่ได้โดยใช้พื้นที่นั้นมา
ปลูกฝ้ายแทน

95

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
      2.1 ควรศึกษาวิจัยแบบเจาะลึกเป็นรายด้าน
เช่น ด้านการผลิตผ้าทอ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ตลาด และการบริหารจัดการ เพื่อน�ำเอาปัญหาอุปสรรคไป
หาทางแก้ไข และพัฒนาให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง
                 2.2   ควรศึกษาวิจัยรูปแบบชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาของสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลยแบบครบวงจร          
ทั้งกลุ่มผู้ปลูกฝ้าย กลุ่มผู้ผลิตผ้าทอ กลุ่มผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อ      
ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย
                 2.3   ควรศึ ก ษาวิ จั ย ในการเชื่ อ มโยงกั บ การ      
ท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดน การขนส่งเพือ่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัด
ชายแดน
                 2.4   ควรศึกษาวิจัยเรื่อง Contract farming
โดยการท�ำการเกษตรปลูกพืชแบบมีสัญญาในประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง โอกาสในการพั ฒ นาการปลู ก ฝ้ า ยเพื่ อ                
พืชเศรษฐกิจน่าจะเป็นไปได้  
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