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บทคัดย่อ 

การศึกษางานวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ       
การท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จั งหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา   
ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ยังตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี จ านวน 400 คน ค านวณโดยใช้สูตรของ  Yamane โดยเครื่องมือที่ใช้ใน    
การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา
ร่วมกับ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล้วน าเสนอในรูปแบบความเรียง พร้อมตารางประกอบ 

ผลการวิจัย พบว่า จากการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยว ตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาแต่ละ
ด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) มากที่สุด (  = 4.26) รองลงมาคือ 
ด้านสถานที่ (Place) (  = 3.90) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) (  = 3.69) และน้อยที่สุดคือ   
ด้านราคา (Price) (  = 3.69) ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทย, ตลาดผ้านาข่า 
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Abstract 

This research: The Satisfaction on Marketing Factors of Thai Tourists towards the 
tourism of Na Kha Sub-district which is the fabric market in Muaeng District, Udon Thani. It 
aims to study the satisfaction of Thai tourists towards Na Kha fabric market, Udon Thani. The 
sample in this research were 400 Thai tourists who are 15 years old and older and randomly 
selected by convenient sampling or accidental sampling. The key informant was the 
chairman of Na Kha fabric market and stakeholders. This was a quantitative research and its 
data were analyzed in the descriptive statistics form with frequency, percentage, and mean 
with the table. 
 The result revealed that the behavior and satisfaction on marketing factors of Thai 
tourists towards the tourism of Na Kha fabric market, Udon Thani; the tourists satisfied at 
high level and when study in terms, it revealed that the tourists had their most satisfaction 
on term of products (  = 4.26) followed by Place (  = 3.90), promotion (  = 3.69) and 
Price ( = 3.69), respectively.  

 
Keywords: The Satisfaction on Marketing Factors of Thai Tourists, Na Kha Fabric Market 
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บทน า 
การท่องเที่ยวในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศจะยังไม่ฟ้ืนตัวขึ้นก็ตาม โดยในระยะหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
กับปัญหาอันเกิดจากสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจอันแตกต่างภายในประเทศ ซึ่งอาจเป็นผลกระทบมาจาก   
ความผันผวนทางเศรษฐกิจของโลก วิธีการหนึ่งที่รัฐบาลไทยมักจะใช้เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
ของชาติดังกล่าวเป็นล าดับต้น ๆ ได้แก่ การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือก่อให้เกิด  
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวที่กระจายอย่างทั่วถึงไปสู่ภูมิภาค การท่องเที่ยว
ของประเทศจึงถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้มากที่สุดในประเทศ ( Industrial new, 4 พฤษภาคม 
2016) ซึ่งในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กลายมาเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
เศรษฐกิจโลกและเป็นที่ยอมรับกันเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เจริญเติบโตจนกลาย
มาเป็นสินค้าหลักในระบบการค้าระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมี
ความส าคัญอยู่ในระดับที่ 1 ใน 3 ของ 10 อับดับแรกในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศนั้น ๆ อีกด้วย 
ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในไทย ซึ่งในหลายทศวรรษที่
ผ่านมา รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในล าดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จาก
การส่งสินค้าออกอ่ืน ๆ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556)  

กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบแนวคิดการพัฒนา OTOP ที่ตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และภาคอีสาน และได้ให้นโยบายในการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงผู้ ผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ผ้าในรูปแบบ (Cluster) ซึ่งปัจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
และยกระดับแนวทางการปรับตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและบริหารจัดการ โดยสร้างเครือข่าย
พันธมิตรอุตสาหกรรม หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม              
จึงมีโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม(Industrial Cluster Development) เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน (ปิยบุตร ชลวิจารณ์, 2558) 

ตลาดผ้าบ้านนาข่า มีที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัว
จังหวัด 16 กิโลเมตร ตามเส้นทางอุดรธานี – หนองคาย ปี พ.ศ. 2534 – 2535 จังหวัดอุดรธานี ซึ่งปัจจุบัน
เป็นแหล่งผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าหมี่ขิดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี บ้านนาข่าได้รับเลือกให้เป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้าน OTOP ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีกลุ่ม
ทอผ้ามัดหมี่ตามแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาข่าและยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้
ทันสมัยเหมาะกับโอกาสในการใช้งานต่าง ๆ โดยเป็นการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาเป็ นเวลานาน
แล้ว จนมีการบริหารจัดการได้ในเชิงธุรกิจ (จิตรานุช ธาตุทอง, 2558)  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า เพ่ือศึกษาว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านปัจจัย
ทางการตลาดของตลาดผ้านาข่าในด้านใด เพ่ือน าผลการวิจัยไปวางแผนและพัฒนาปรับปรุงทางด้านการตลาด
ของตลาดผ้านาข่า ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ถูกต้อง และพัฒนาตลาดผ้านาข่าให้เป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาด

ผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาด

ผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีระเบียบวิธีวิจัยดังนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี โดยสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่านั้นไม่สามารถทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรการค านวณประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของ Yamane, T. (1973) โดย
ก าหนดระดับความเชื่อม่ัน 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5%  ซ่ึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
เท่ากับ 399 ตัวอย่าง และเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 ตัวอย่าง ส าหรับการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก หรือแบบบังเอิญ (convenient or accidental 
sampling) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2561 ในช่วงวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์  

2. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยสถิติที่ใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแสดงค่าร้อยละ 
(Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บได้ 
โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท 
(Likert Scale) ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เมื่อน าข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ย
และน ามาตคีวามหมายได้ดังต่อไปนี้ 

5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

โดยได้ท าการค านวณหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ซึ่งช่วงความกว้างของแต่ละระดับคะแนน       
จะมีค่าเท่ากับ 0.8 โดยสามารถแปลค่าเฉลี่ยเป็นความหมาย ได้ดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัความพึงพอใจมาก  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย  
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปค านวณสถิติ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และค่าร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว ได้แก่ 

ผลิตภัณฑ์  ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย ซึ่งเป็นค าถามแบบประเมินค่า Rating Scale 5 ระดับ 
ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

ตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
มีต่อการท่องเท่ียวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี 
จังหวัดอุดรธานี 

  ร้อยละ ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce)  
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านสถานที่ (Place) 
4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

4.26 
3.59 
3.91 
3.69 

85.50 
70.54 
78.14 
73.77 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.86 76.99 มาก 

 
จากตารางที่ 1 จะพบได้ว่าความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อ   

การท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่ามีความพึงพอใจมาก ( = 3.86) เมื่อศึกษาแต่ละด้านแล้ว พบว่า นักท่องเที่ยว   
มีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) มากที่สุด (  = 4.26) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ (Place)              
(  = 3.90) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) (  = 3.69) และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา (Price)             
( = 3.69) เมื่อแจกแจงความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว

ตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเท่ียวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   ร้อยละ 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) 
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกได้แสดงถึง เอกลักษณ์ของตลาดผ้า

นาข่า จังหวัดอุดรธาน ี
4.35 

 
86.95 

 
มากที่สุด 

 
2. ตลาดผ้านาข่ามีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับอารยะธรรมจังหวัดอุดรธานี 

เช่น การสืบทอดรุ่นสู่รุ่น เกิดเป็นอารยะธรรมที่ยาวนานสร้างความโดดเด่น
ให้กับ จังหวัดอุดรธานี  

3.79 
 

75.85 
 

มาก 
 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า ภายในตลาดผ้านาข่า ให้ความส าคัญต่อ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตลาดผ้านาข่า เช่น การแต่งกายด้วยผ้าหมี่ - ขิด 
เป็นต้น 

4.09 
 

81.75 
 

มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเท่ียวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   ร้อยละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

4. มีการฟื้นฟูและพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ต าบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี เช่น มีการจัดกิจกรรมทอผ้าร่วมกัน จัดตั้งกลุ่ม
หัตถกรรมงานผ้าทอมือ 

4.43 
 

88.55 
 

มากที่สุด 
 

5. สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบของวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรมของ
จังหวัดอุดรธาน ี

4.65 
 

92.95 มากที่สุด 

รวม 4.26 85.05 มากที่สุด 
ด้านราคา (Price)    

1. ความสมเหตุสมผลของราคากับคุณภาพของสินค้า เช่น 
คุณภาพและลวดลายของผ้ามีความเหมาะสมกับราคา 

2. มีแพ็กเกจ (Package) ที่สวยงาม เช่น แบรนด์ (Brand) / โลโก้ 
(Logo) ของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

3. มีการแสดง / ระบุ ราคาขายที่ชัดเจน  
4. สามารถต่อรองราคาได้  
5. รองรับการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต 

4.22 
 

4.10 
 

1.59 
4.16 
3.57 

84.50 
 
82.00 

 
31.70 
83.25 
71.25 

มากที่สุด 
 

มาก 
 

น้อย 
มาก 
มาก 

รวม 3.59 70.54 มาก 
ด้านสถานที่ (Place)    

1. ตลาดผ้านาข่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
2. สถานที่ตั้งมีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว เช่น บรรยากาศ 

ร่มรื่น มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่หลากหลาย  
3. ป้ายบอกเส้นทางมีความชัดเจน ท าให้สามารถพบเห็นได้ง่าย 
4. พ้ืนที่ภายในจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ 
5. ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ลานจอดรถ จุด

นั่งพัก ห้องน้ า เป็นต้น  
6. ร้านค้า / ร้านอาหาร และเครื่องดื่ม มีจ านวนเพียงพอ 

4.36 
4.32 

 
4.96 
2.96 
3.24 

 
3.63 

87.15 
86.40 

 
98.70 
59.25 
64.85 

 
72.50 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.91 78.14 มาก 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่องเท่ียวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี   ร้อยละ 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)    
1. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าให้ค าแนะน าในการซื้อสินค้าอย่างชัดเจน 
2. สถานท่ีจอดรถมีเพียงพอ 
3. มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
4. มีการจัดแสดงการทอผ้าให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา 
5. มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์ 

4.41 
3.14 
2.90 
3.91 
4.09 

88.25 
62.75 
57.90 
78.20 
81.75 

มากที่สุด 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 
มาก 

รวม 3.69 73.77 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.86 76.99 มาก 

 
จากตารางที่ 2 จะพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) มากที่สุด ( = 

4.26) รองลงมาคือ ด้านสถานที่ (Place) ( = 3.90) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ( = 3.69) 
และน้อยที่สุดคือ ด้านราคา (Price) ( = 3.69) เมื่อแจกแจงความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจที่สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบของ
วัฒนธรรมศิลปหัตถกรรมของจังหวัดอุดรธานีมากที่สุด ( =4.65) รองลงมาคือ มีการฟ้ืนฟูและพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมภายในแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต าบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี เช่น มีการจัดกิจกรรมทอผ้าร่วมกัน
จัดตั้งกลุ่มหัตถกรรมงานผ้าทอมือ ( =4.43) รูปแบบของผลิตภัณฑ์ สินค้าที่ระลึกได้แสดงถึง เอกลักษณ์ของ
ตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี ( =4.35) ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านค้า ภายในตลาดผ้านาข่า ให้ความส าคัญ
ต่อเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตลาดผ้านาข่า ( =4.09) เช่น การแต่งกายด้วยผ้าหมี่ - ขิด เป็นต้น และน้อย
ที่สุดคือ ตลาดผ้านาข่ามีเอกลักษณ์ สอดคล้องกับอารยะธรรมจังหวัดอุดรธานี เช่น การสืบทอดรุ่นสู่รุ่น       
เกิดเป็นอารยะธรรมที่ยาวนานสร้างความโดดเด่นให้กับ จังหวัดอุดรธานี ( =3.79) 

ด้านราคา (Price) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจความสมเหตุสมผลของราคากับคุณภาพของสินค้า   
เช่น คุณภาพและลวดลายของผ้ามีความเหมาะสมกับราคามากที่สุด (  =4.22) รองลงมาคือ สามารถต่อรอง
ราคาได้ ( = 4.16) มีแพ็กเกจ (Package) ที่สวยงาม เช่น แบรนด์ (Brand) หรือโลโก้ (Logo) ของผลิตภัณฑ์    
เป็นต้น ( = 4.10) รองรับการช าระเงินด้วยบัตรเครดิต ( = 3.56) และน้อยที่สุด คือ มีการแสดงหรือระบุ
ราคาขายที่ชัดเจน ( = 1.59) 

ด้านสถานที่ (Place) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจป้ายบอกเส้นทางมีความชัดเจน ท าให้สามารถพบ
เห็นได้ง่ายมากที่สุด ( =4.96) รองลงมาคือ ตลาดผ้านาข่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ( =4.36) สถานที่ตั้งมีความ
เหมาะสมต่อการท่องเที่ยว เช่น บรรยากาศ ร่มรื่น มีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่หลากหลาย (  =4.32) 
ร้านค้าหรือร้านอาหาร และเครื่องดื่ม มีจ านวนเพียงพอ ( = 3.63) ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก 
เช่น ลานจอดรถ จุดนั่งพัก ห้องน้ า เป็นต้น ( =3.24) และน้อยที่สุดคือ พ้ืนที่ภายในจัดสรรอย่างเป็นระเบียบ 
( =2.96) 

ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า     
ให้ค าแนะน าในการซื้อสินค้าอย่างชัดเจนมากที่สุด (  = 4.41) รองลงมาคือ มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์          
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( = 4.09) มีการจัดแสดงการทอผ้าให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมและศึกษา (  = 3.91) สถานที่จอดรถมี
เพียงพอ ( = 3.14) และน้องที่สุดคือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ( = 2.90) 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยว    

ชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (  =3.85) โดยด้านผลิตภัณฑ์ (Produce) 
ได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยวสูงสุด รองลงมาคือด้านสถานที่ (Place) กล่าวได้ว่าตลาดผ้านาข่า       
เป็นตลาดที่มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหม – ผ้าหมี่ขิดที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดอุดรธานี ซึ่งตัวผลิตภัณฑ์และ
หีบห่อที่สะดุดตาท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา (2560) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาร้านขายสินค้าที่ระลึกเพ่ือการศึกษาความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ระลึก โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ ระลึกผลการวิจัย
พบว่า การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ระลึก โดยภาพรวมความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อสินค้าที่ระลึก อยู่ในระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณา 3 ล าดับแรกพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญ ด้านภาพลักษณ์ของสินค้ามากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร วิชัยดิษฐ์ (2559) ซึ่งศึกษาข้อมูล
พ้ืนฐานของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวยัง
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในด้าน 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านการจัดจ าหน่าย 4) ด้านส่งเสริม
การตลาด พบว่า นักท่องเที่ยวจ าแนกตามเพศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 248 คน ให้ความสนใจใน
ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุดโดยให้ความสนใจในเรื่องของสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด (  =
4.23) จ าแนกตามอายุส่วนใหญ่ อายุ 20 – 29 ปี จ านวน 172 คนให้ความสนใจในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด 
โดยให้ความสนใจในเรื่องของสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากที่สุด (  = 4.07) สอดคล้องกับ 
ปาณิศรา สิริเอกศาสตร์ (2556) ซึ่งมีความมุ่งหมายในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วย ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการขายจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือ ปัจจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจด้านปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
ตลาดผ้านาข่า ต าบลนาข่า อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ควรลดการน าสินค้าภายนอกแล้วเพ่ิมการผลิตสินค้าภายในให้มีความหลากหลายแต่ยังคง
เอกลักษณ์ของชุมชนนาข่า สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่น   

2. ผู้ประกอบการร้านค้า ควรมีการส่งเสริมการขาย โดยการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือจากกลุ่ม
หัตถกรรม เช่น ผ้าหมี่ขิด ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของ
ตลาดผ้านาข่า แสดงถึงความเป็นอารยะธรรมที่ยาวนานที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของชุม
บ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี  



 

การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจยัระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
วันที่ 19 มกราคม 2562  

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
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3. ในปัจจุบัน ตลาดผ้านาข่าเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้น สิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ควรพัฒนาให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เช่น สถานที่จอดรถ จุดนั่งพักส าหรับนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้องน้ า เป็น
ต้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตลาดผ้านาข่าให้ดียิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ตลาดผ้านาข่า มีกลุ่มเครือข่ายรายย่อยของกลุ่มหัตถกรรม 2 แห่ง ที่อยู่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ควรมี

การศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตลาดผ้านาข่าทั้ง 2 แห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทาง
การตลาดของตลาดผ้านาข่า จังหวัดอุดรธานี 

2. ควรมีการศึกษาในด้านการตลาด 7 P’s หรือ 8 P’s เพ่ือเป็นการขยายช่องทางการตลาดให้มาก
ยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการเก็บข้อมูลแบบเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด และชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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