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การตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(DECISION OF PURCHASING HAND WOVEN COTTON  

OF GENERATION Y IN BANGKOK AREA) 

พชัรวรรณ  ล่ิมรัตนมงคล 0

1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 1

2 

---------------------------------------------------------------- 

    บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์และความสัมพ ันธ์ของปัจจ ัย ส่วนประสมการตลาดแล ะ

ปัจจ ัย อื่นๆ  ที่มีก ับก า รต ัด สิ นใ จ ซ้ื อผ ้า ฝ้ าย ท อมือ  ในช่วง เดือนก ันย าย น – 

เดือนพฤศจิกายน 2554 โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเจนเนอ

เรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร   ระหว่างอายุ 17 – 34 ปี  จาํนวน 400 ราย และ

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ียสองค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (t-Test) การ

วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (F-Test) และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบ

พหุคูณ (MRA) 

 ผลการศึกษา  พบวา่  ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีรายละเอียด  ดังน้ี  ส่วนมากเป็นเพศหญิง  อายุ 25-29 ปี  อาชีพพนักงาน

บริษทัเอกชน/พนักงานธนาคาร  เงินเดือน 20,001 – 30,000 บาท   การศึกษา

ระดับปริญญาตรีสถานภาพสมรส  มีการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมืโดยผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญักบัสินคา้มีคุณภาพมาตรฐานราคามีมาตรฐาน จดัจาํหน่ายท่ีมีความสะอาด

และเป็นระเบียบเรียบร้อย  ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดคือการแจง้ข่าวสารทางแผน่

พบัเก่ียวกับสินค้า  ด้านภาพลักษณ์สินค้าคือสินค้าปรากฎอยู่ในส่ือ  ต่าง ๆ อย่าง

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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สมํ่าเสมอ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคยงัสนใจ

ขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติม และดา้นความไวว้างใจ มีความไวว้างใจในตวัแทนจาํหน่าย  

และผูบ้ริโภคพอในใจการใหค้าํแนะนาํของผูจ้าํหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ล ักษณะประชากรศาสตร์เฉพาะด้าน

อาชีพและสถานภาพที่แตกต่างก ันส่งผลต่อการต ัดสินใจซ้ือผ ้าฝ้ายทอมือท่ี

แตกต่างกัน  โดยส่วนประสมทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเวน้ ดา้นราคา และปัจจยั

อ่ืนๆ ดา้นความไวว้างใจมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ 

คําสําคัญ: การตดัสินใจซ้ือ, ผา้ฝ้ายทอมือ 

ABSTRACT 

This study has objectives to study the relation between demographic, 

marketing mix, and other relating factors and purchasing decision for hand woven 

cotton during September till November 2011 by using  questionnaire to collect data 

from the group of 400 Generation Y consumers who have age range between 17 – 

34 years.  And, statistics used to analyze the data consist of descriptive statistics – 

percentage, mean, and standard deviation and inferential statistics -  t-Test, One-

Way ANOVA (F-Test) and Multiple Regression Analysis: MRA.  

 The findings show most of respondents are female; have age range between 

25-29 years, career as an employee of private firm or a banker, and salary between 

20,001–30,000 baht.   Most graduated in bachelor’s degree and got 

married. They focus on standards of product quality and price setting, clean and 

neat distribution channel or place (shop), information provided in brochure for 

promotion, continuous appearance in various types of media for product image, 

wishing to get additional information after purchased for brand loyalty, trust in 

selling representative for trust, and satisfying in suggestion of the seller. 

 The results of hypothesis testing show only career and marital status of 

demographic factors have influence in the purchasing decision.  Most of marketing 
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mix factors, except price, have relation with the decision and only trust have relation 

with it.  

KEY WORDS:  PURCHASING DECISION, HAND WOVEN COTTON 

บทนํา 

ภูมิปัญญาไทยเป็นท่ีประจกัษ์ในสายตาชาวโลกมาเน่ินนาน ซ่ึงไม่ว่าจะเป็น

ทางดา้นเคร่ืองป้ันดินเผา  เคร่ืองเคลือบเบญจรงค์  ดา้นการใชส้มุนไพรในการรักษา

โรคและเสริมความงาม  ภูมิปัญญาไทยอีกดา้นท่ีรัฐมีการส่งเสริมให้เขา้สู่ตลาดโลกได้

อยา่งเต็มภาคภูมิ  นัน่ก็คือ  ผา้ไทยนัน่เอง  ผา้ฝ้ายไทยท่ีคนไทยรู้จกัเป็นอยา่งดีลว้นมี

ความสวยงาม มีประโยชน์ทางดา้นต่าง ๆ และมีคุณสมบติัมากมาย ผา้ท่ีทอดว้ยฝ้ายจะ

มีลกัษณะบางและเบา  ซบัเหง่ือไดดี้  เหมาะสําหรับอากาศร้อน  ผา้ฝ้ายเน้ือหนาก็มีแต่

เม่ือสวมใส่แลว้ก็จะไม่ร้อนเช่นกนั เพราะเส้นดา้ยไม่กระชบัแน่นลมจึงผา่นทะลุไปได ้

มนุษยมี์การปลูกฝ้ายและป่ันฝ้ายเป็นเส้นดา้ยมานานแลว้  คือหลกัฐานทาง

โบราณคดี  ซ่ึงขดุพบในซากปรักหกัพงัอายปุระมาณ  3,000 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีแหล่ง

โบราณคดี  โมฮนัโจดาโร (Mohenjo daro) ซ่ึงอยู่ในบริเวณแหล่งอารยธรรมลุ่มนํ้ า

สินธุ ในเขตประเทศปากีสถานปัจจุบนั 

พนัธ์ุฝ้ายในประเทศไทยมีหลายชนิด และมีฝ้ายพื้นเมืองอยู ่2 สายพนัธ์ุ  คือ

ฝ้ายพนัธ์ุซ่ึงให้ปุยสีขาวอย่างท่ีมกัพบเห็นทัว่ไป และฝ้ายพนัธ์ุซ่ึงให้ปุยสีนํ้ าตาล

อ่อน ท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่สีข้ีตุ่น หรือ   สีตุ่น และเรียกฝ้ายชนิดน้ีวา่ฝ้ายตุ่น ซ่ึงฝ้ายตุ่น

เป็นพนัธ์ุฝ้ายท่ีหายากและป่ันยากกวา่ฝ้ายพนัธ์ุสีขาว เน่ืองจากมีปุยสั้ นและไม่ค่อยฟู

เหมือนพนัธ์ุสีขาว ดอกฝ้ายตุ่นมีขนาดเล็ก สีนํ้ าตาล เส้นใยสั้ น ใชเ้ป็นวตัถุดิบสําคญั

ในการทอผา้ดว้ยมือแบบพื้นเมือง ส่วนฝ้ายพนัธ์ุชนิดอ่ืนๆ มกัใช้สําหรับการทอผา้

ระดบัอุตสาหกรรม 

ผา้ท่ีทอจากฝ้ายส่วนใหญ่คือผา้ทอจากทางภาคเหนือ ชาวลา้นนาจะเร่ิมปลูก

ฝ้ายราวเดือนพฤษภาคมและรอเก็บในเดือนพฤศจิกายน นิยมเก็บฝ้ายก่อนท่ีฝ้ายจะร่วง

ลงสู่พื้น ป้องกนัไม่ให้ฝ้ายสกปรกหลงัจากเก็บฝ้ายแลว้ ชาวบา้นตอ้งนาํฝ้ายไปตาก
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เพื่อคดัเอาแมลงและส่ิงสกปรกออก ก่อนจะนาํไปหีบ หรืออีดในท่ีอีดฝ้าย แยกเอา

เมล็ดออกก่อนนาํไปป่ันเป็นเส้นดา้ย 

ในการทอผา้พื้นเมืองของไทยนั้น กวา่จะเป็นผืนผา้จะตอ้งผ่านกระบวนการ

หลายขั้นตอนดว้ยกนั เร่ิมจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทอ ส่วนใหญ่จะมาจากฝ้ายและไหม 

โดยการมาผา่นกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทอให้เป็นผืนผา้ และดาํเนินการทอผา้ฝ้ายจาก

ภูมิปัญญาท่ีไดรั้บการถ่ายทอดมาจากทอ้งถ่ินเดิมนาํมาพฒันาให้ไดผ้า้ท่ีละเอียดนาํมา

ตดัเยบ็เส้ือผา้สาํเร็จรูป 

ปัจจุบนัคนไทยส่วนใหญ่นิยมใส่เส้ือผา้สําเร็จรูป  ซ่ึงเป็นการประหยดัทั้ง

เวลาและเงิน เน่ืองจากเป็นการอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค  อีกทั้งการ

ออกแบบเส้ือผา้มีหลากหลายสไตล์ให้เลือกและทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา อีกทั้ง ใน

ปัจจุบนัคนไทยใหค้วามสําคญักบัภูมิปัญญาชาวบา้นมากข้ึน หนัมาบริโภคสินคา้ไทย 

นิยมแต่งกายดว้ยผา้ไทย ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ทาํจากผา้ทอมือในโครงการส่งเสริมอาชีพงาน

ศิลปวฒันธรรมดา้นต่างๆ โดยเฉพาะผา้ทอมือของไทยมีเทคนิคการทอลวดลายท่ีมี

ความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินต่าง ๆ มีเสน่ห์ในตวัเอง เป็นการสร้างสีสัน

ใหก้บังานฝีมือของไทย  เลือกซ้ือหาไดง่้ายไม่นอ้ยไปกวา่ผา้ทอในระบบอุตสาหกรรม 

จากกระแสนิยมความเป็นไทย ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หันมาบริโภคของไทย 

นิยมแต่งกายด้วยผา้ไทยโดยเฉพาะผา้ทอมือ  ซ่ึงถือเป็นเอกลกัษณ์ของผา้แต่ช้ินท่ีมี

ความแตกต่างกนัไป  ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นเหตุจูงใจให้ผูว้ิจยั  มีแนวคิดท่ีจะทาํการวิจยั

เ ก่ี ย วกับ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ ผ้า ฝ้ า ย ท อ มื อ ข อ ง ก ลุ่ ม เ จน เ น อเ ร ชั่นว า ย ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอมือ 

Generation Y, Gen Y หรือ Why Generation  คือ กลุ่มบุคคลท่ีเกิดใน

ระหวา่งช่วงปี 2520-2537 (ค.ศ. 1977-1994) มีอายุระหวา่ง 18-35 ปี มีบุคลิกภาพกลา้

แสดงออก เช่ือมั่นในตนเองสูง ยอมรับในเร่ืองความสามารถด้านเทคโนโลย ี 

โดยเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  มีวฒันธรรมท่ีเป็นแบบสากล

มากกว่ารุ่นอ่ืน  ติดวิดีโอเกม  มีความสามารถในการทาํงานหลายดา้นท่ีเก่ียวกบัการ

ติดต่อส่ือสารและส่ือหลายประเภทไดห้ลายอยา่งในเวลาเดียวกนั  
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เจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y)   คือประชากรกลุ่ม ที่ เกิดหล ัง 

Extraordinary Generation  หรือ Generation X, Gen X  ซ่ึงกลุ่มน้ี พวกเขา

เกิดในช่วงเวลาท่ีบ้านเมืองสงบสุข และเติบโตมาในยุคของการเปล่ียนแปลง

อย่างมากของสภาพแวดล้อมทางสังคม   เศรษฐกิจและการเมือง  รวมทั้ ง

เทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า  เป็นวยัที่ เพิ่งเ ร่ิมเข้าสู่วยัทาํงาน  มีลักษณะนิสัยที่ชอบ

แสดงออก  มีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบ

กฎเกณฑ์หรือเง่ือนไข   แต่กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายเป็นกลุ่มคนที่มีความทันสมัย  

ไ ม่ตก ย ุค แล ะ ม ัก เ บื่อง่า ย   พ วก เข า เ ป็ นก ลุ ่ม ค นที่ท ันโล ก  ท ัน เท ค โนโล ยี  

สามารถใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือทันสมัย  อาทิ   ไอโฟน  ไอพอด  โน๊ตบุ๊ก 

และกล้องดิจิตอลได้คล่องแคล่ว   คนกลุ่ม น้ีจึงมีบุคลิกล ักษณะด้านหน่ึง ท่ี

ค ่อ น ข ้า ง ห ว ือ ห ว า   ต า ม ส ม ัย นิย ม พ ่ว ง ต ิด ม า ก ับ ค ว า ม เ ก ่ง ก ล ้า ใ น ก า ร

แสดงออกและกล้าที่จะคิด   นับเป็นผู ้บริโภคที่มี เอกลักษณ์และโดดเด่น  มี

ความเป็นตัวของตัวเอง  (ชัชวาล  ทตัศิวชั, 2553; เสาวนีย ์พิสิฐานุสรณ์, 2550) 

กลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมีรสนิยมชอบดูแลตนเองสูง   ชอบแต่งต ัว   ต้องการ

ทาํงานในแวดวงแฟชั่นในองค์กรที่สามารถแต่งตัวไปงานเล้ียง หรืองานร่ืน

เริงต่าง ๆ  หรือนอนดึกตื่นสาย  ต้องการองค์กรที่ยืดหยุ่นในเร่ืองเวลา  และ

ต้องการให้คนมองว่าเขาเป็นผู ้ใหญ่  บางคร้ังองค์กรปฏิบัติกับคนกลุ่มน้ีเป็น

เด็กอยู่ตลอดเวลา   พวกเขาจึงต้องการโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถ

ตนเอง  และต้องการความสาํเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว 

กรมการปกครอง (2553) ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรทัว่ประเทศ 

จาํนวน 62,579,932 คน แยกออกเป็นเพศชาย จาํนวน 30,736,030 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 31,843,902 คน โดยมีช่วงอายุระหวา่ง 35-49 ปี จาํนวน 15,617,569 คน ช่วง

อายุระหวา่ง 15-34 ปี (Generation Y)  จาํนวน 19,634,514 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร

ในช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 9,920,585 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 9,713,929 คน  ประชากรไทยที่อยู่ในกลุ่มอายุของ Gen Y  ประมาณ 

1 0  ล ้า น ค น  ซึ่ ง ค ิด เ ป็ น ป ร ะ ม า ณ ร ้อ ย ล ะ  1 6  ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ทั้ ง ห ม ด 

(NationalMaster, 2553)   
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จากความเป็นมาและการกล่าวถึงในข้างต้น เป็นเหตุผลที่ทาํให้ผู ้วิจ ัย

สนใจเลือกคนกลุ่ม  Generation Y เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาปัจจัยใน

การเลือกซ้ือผ ้า ฝ้ายทอมือ เพราะเป็นกลุ่มที่มีกาํล ัง ซ้ือสูง  ชอบได้รับความ

นิยมทางสังคม และเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในยุคร่วมสมัย  คือเป็นกลุ่มคนที่ได้รับ

วฒันธรรมแบบเก่าๆ และยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยทั้ งเ ร่ืองของชีวิตความ

เป็นอยู่ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซ่ึงในการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ

ของกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครน้ี ต้องการศึกษาเพื่อให้ทราบว่า

คนกลุ่มเจนเนอเรชัน่วายน้ีมี เหตุผลหรือปัจจัยใดในการเลือกซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของบุคคลท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ผ้าฝ้ายทอมือ  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ  

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอ่ืนๆกับการตัดสินใจซ้ือผ้า

ฝ้ายทอมือ  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  เพื่อนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจ ัยในเ ร่ืองปัจจ ัยส่วนบุคคลมาใช้เป็น

ป ร ะ โ ย ช น์ใ น ก า ร ต ัด สิ น ใ จ เ ลือ ก ซื้ อ ผ ้า ฝ้ า ย ท อ มือ แ ล ะ นํา ข ้อ ม ูล ที ่ไ ด ้ม า

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา  และสร้างสรรค์การผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอมือ 

2. เพื่อนาํข้อมูลที่ได้จากการวิจ ัยในเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

มาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดให้กับผ ้าฝ้ายทอมือเพื่อให้ตรง

กับความต้องการของผู ้บริโภค 

3. เ พื ่อ นํา ข ้อ ม ูล ที ่ไ ด ้จ า ก ก า ร ว ิจ ัย ใ น เ รื่ อ ง ปัจ จ ัย อื ่น ๆ  ม า ใ ช ้เ ป็ น

ประโยชน์ในการสร้างกระแสความนิยมการใช้ผ ้าฝ้ายทอมือ  และสามารถ

นาํข้อมูลที่ได้มานั้ นไปพัฒนาในการผลิตผ ้าฝ้ายเพื่อให้ตรงกับความต้องการ

ของผู ้บริโภค 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย  เพศ อายุ อาชีพ  รายได้ 

การศึกษา สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือท่ี

แตกต่างกัน 

2. ปัจจ ัยส่วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย ผลิตภ ัณฑ์ ราคา 

สถานที่จ ัดจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีความสัมพ ันธ์ก ับการต ัดสินใจ

ซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

3. ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ประกอบด้วย ภาพลักษณ์สินค้า ความภักดีต่อสินค้า 

ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

กรอบแนวคิด            

 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  

เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา สถานภาพ 

 

 
 

       ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
 

  

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี (หรือการ

จดัจาํหน่าย) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

 

       ปัจจัยอืน่ ๆ 

  ภาพลกัษณ์สินคา้  ความภกัดีต่อตราสินคา้ 

  ความไวว้างใจ 

     แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือผา้

ฝ้ายทอมือของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

การตดัสินใจ

ซือ้ 

ผ้าฝ้ายทอมือ 
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Kotler and Armstrong (1999) การตลาด หมายถึง การกระทาํกิจกรรมต่างๆ 

ในทางธุรกิจท่ีมีผลให้เกิดการนําสินคา้หรือบริการจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค หรือ

ผูใ้ชบ้ริการนั้นๆ ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจและบรรลุวตัถุประสงคข์องกิจการ 

การตลาดมีบทบาทสําคัญต่อการพฒันาคุณภาพชีวิต และยกระดับความ

เป็นอยู่ของมนุษยใ์นสังคม ทาํให้เกิดการพึ่งพาอาศยักนัอย่างเป็นระบบในสังคม

มนุษย ์แต่ละคนสามารถประกอบอาชีพท่ีตนเองถนดั และไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคลไดอ้ย่างเต็มกาํลงัความสามารถ และการตลาดมีบทบาทอยา่งมากต่อ

ความเจริญเติบโตและพฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจากการตลาดเป็น

ตวักระตุน้ใหเ้กิดการวจิ ัยและพฒันาหาส่ิงแปลกใหม่มาสนองความตอ้งการของตลาด

และสังคม ทาํให้ผูบ้ริโภคมีโอกาส เลือกใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีตอ้งการไดห้ลายทาง และ

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการ  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผูบ้ริโภค จึงมี

ผลทาํใหเ้กิดการจา้งงาน เกิดรายไดก้บัแรงงาน และธุรกิจ ทาํให้ประชาชนมีกาํลงัการ

ซ้ือและสามารถสนองความตอ้งการในการบริโภค ซ่ึงทาํให้มาตรฐานการครองชีพ

ของบุคคลในสังคมมีระดบัสูงข้ึนและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน   

Jerome E. McCarthy et.,al. (อา้งถึงในเกตศิรินทร์ ง้ิวลาย, 2548) ส่วนประสม

ทางการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึง

บริษทัตอ้งใชร่้วมกนัเพื่อสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย โดยส่วนประสมทาง

การตลาดถือว่าเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารการตลาด ทาํให้การดาํเนินงานของ

กิจการประสบความสําเร็จไดก้็ข้ึนอยูก่บัการปรับปรุง และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสม

ของส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด 

สุรางค ์โคว้ตระกูล (2541) แรงจูงใจ หมายถึง องคป์ระกอบท่ีกระตุน้ให้เกิด

พฤติกรรมท่ีมีจุดหมาย แต่เน่ืองจากไม่สามารถสังเกตแรงจูงใจไดโ้ดยตรง จึงตอ้ง

อาศยัพฤติกรรมท่ีสังเกตไดเ้ป็นส่ิงทีอา้งอิง 

กลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย ์ดอยนํ้ าซบั เชียงราย (2555) มนุษยไ์ดใ้ชฝ้้ายใน

การทาํเส้ือผา้เป็นเคร่ืองนุ่งห่มมานานแลว้ แต่ในสมยัก่อนท่ีวิทยาศาสตร์ยงัไม่เจริญ

มนุษยก์็ใชป้ระโยชน์จากฝ้ายเฉพาะแต่เส้นใยเท่านั้น ส่วนอ่ืนของฝ้าย เช่น เมล็ดก็ทิ้ง
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ไป ต่อมาเม่ือวทิยาศาสตร์เจริญข้ึน มนุษยจึ์งไดคิ้ดคน้หาประโยชน์จากเมล็ดฝ้ายไดอี้ก

มากมาย 

กรมการปกครอง (2553) ในปี 2553 ประเทศไทยมีประชากรทัว่ประเทศ 

จาํนวน 62,579,932 คน แยกออกเป็นเพศชาย จาํนวน 30,736,030 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 31,843,902 คน โดยมีช่วงอายุระหวา่ง 35-49 ปี จาํนวน 15,617,569 คน ช่วง

อายุระหวา่ง 15-34 ปี (Generation Y)  จาํนวน 19,634,514 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากร

ในช่วงอายุท่ีมีสัดส่วนมากท่ีสุด แยกเป็นเพศชาย จาํนวน 9,920,585 คนและเพศหญิง 

จาํนวน 9,713,929 คน 

ระเบียบวธีิวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นกลุ่มเจนเนอเรชัน่วาย

ท่ีมีอายุ 17–34 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในปี 2553 คาดว่ามีประชากรที่มี

ช่วงอายุในกลุ่ม เจนเนอชั่นวายที่อาศ ัยอยู ่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 

1,800,000 คน  (NationalMaster, 2553) และใช้หลักเกณฑ์การกาํหนดขนาด

ตวัอยา่งตามแนวทางของ Taro Yamane ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 ได ้400 

ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test  F – Test และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

สรุปผลการวจัิย 

สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง จาํนวน 242 คน คิดเป็น

ร้อยละ 65.50  มีอายุ 25-29 ปี  มากท่ีสุด  จาํนวน  180 คน  คิดเป็นร้อยละ  45.00  มี

อาชีพเป็นนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  มากที่สุด  จาํนวน 121 คน  คิด

เป็นร้อยละ 30.30  มีรายไดต่้อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด  จาํนวน 

149 คน  คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีระดับปริญญาตรี  มากที่สุด  จาํนวน179 คน  

คิดเป็นร้อยละ 44.80  และมีสถานภาพว่าสมรสแล้ว   มากที่สุด  จาํนวน 320 

คน  คิดเป็นร้อยละ 80.00 
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สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก  ผูบ้ริโภคให้ความสําคญักบัสินคา้มี

คุณภาพมาตรฐาน  มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 8.44  ดา้นราคาสินคา้ท่ีราคามีมาตรฐาน  

มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.55  สถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีมีความสะอาดและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย  มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.92   ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยมีการแจง้

ข่าวสารทางแผน่พบัเก่ียวกบัสินคา้มากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.70  

สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยอืน่ ๆ 

 ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  สินคา้ปรากฎอยูใ่นส่ือต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ มากท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.12   ความภกัดีต่อตราสินคา้หลงัจากเลือกซ้ือสินคา้แลว้ผูบ้ริโภคยงั

สนใจขอ้มูลของสินคา้เพิ่มเติมมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 8.01 ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจ

ในตวัแทนจาํหน่าย  มากท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ีย 8.03 

 สรุปผบการวเิคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้ายทอมือ 

 ผูบ้ริโภคพอในใจการให้คาํแนะนาํของผูจ้าํหน่ายผา้ฝ้ายทอมือ  มากท่ีสุด  

โดยมีค่าเฉล่ีย 8.05 รองลงมาคือ  เช่ือวา่ไดต้ดัสินใจเลือกผา้ฝ้ายทอมือถูกตอ้งแลว้  มี

ค่าเฉล่ีย 8.02 รู้สึกดีท่ีไดต้ดัสินใจเลือกใชผ้า้ฝ้ายทอมือ กบั ในภาพรวมแลว้มีความพึง

พอใจในผา้ฝ้ายทอมือของตนเอง มีค่าเฉล่ีย 7.90 ตามลาํดบั  และ ผา้ฝ้ายทอมือท่ีใช้มี

คุณสมบติัตามท่ีตอ้งการทุกประการนอ้ยท่ีสุด  โดยมีค่าเฉล่ีย 7.72 

 สรุปการทดสอบสมมติฐาน 

 1.1 เพศท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือท่ีแตกต่างกนั         

พบว่า  เพศท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

1.2  อายท่ีุแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือแตกต่ากนั 

พบว่า  อายุท่ีแตกต่างกนั  ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกัน

อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 
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1.3 อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัพบว่า  

อาชีพท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัท่ี

ระดบั 0.05 

1.4 รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือผ้าฝ้ายทอมือแตกต่าง

กันพบว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอมือ

ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

1.5 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินจใจซ้ือผ้าฝ้ายทอ

มือต่างกันพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผา้ฝ้ายทอ

มือต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

1.6 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผ้าฝ้าย

ทอมือแตกต่างกันพบว่า สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนั  มีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ฝ้ายทอมือต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั 0.05 

ปัจ จ ัย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า รต ล า ดที่ป ระ ก อ บ ด ้ว ย  ผ ลิตภ ัณ ฑ์ร า ค า 

สถานที่จ ัดจาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  มีความสัมพันธ์ก ับการตัดสินใจ

ซ้ือผ ้า ฝ้ ายทอมือ  และปัจจ ัย อื่นๆ  ที่ประกอบด้วย  ภาพล ักษณ์สินค ้า  ความ

ภักดีต่อสินค้า  ความไว ้วางใจ มีความสัมพ ันธ์ก ับการตัดสินใจซ้ือผ ้าฝ้ายทอ

มือพบว่า  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.839 มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผา้ฝ้ายทอมือระดบัสูง  

ค่าสัมประสิทธ์การกาํหนด (R2) คิดเป็น 70.5% สามารถอธิบายความผนัประ

หรือการเปล่ียนแปลงของตวัแปรอิสระไดร้้อยละ 70.50  ท่ีเหลืออีก 29.50 เปอร์เซ็นต์

เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน 

ค่า VIF สูงสุดท่ีได ้คือ ราคา  มีค่า 5.729  ซ่ึงไม่เกิน 10 หรือค่า Tolerance ท่ีมี

ค่าน้อยท่ีสุด คือ ราคา มีค่า 0.175 ซ่ึงไม่ตํ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปรอิสระไม่มี

ความสัมพนัธ์กนั คือ ไม่เกิด Multicolinearity 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ซ่ึงประกอบด้วย  ผลิตภณัฑ์ สถานท่ีจดั

จาํหน่าย  การส่งเสริมการตลาด  และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีประกอบดว้ย  ความไวว้างใจ  โดย

มีความสัมพนัธ์กนัท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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อภิปรายผลวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

ธนพล คลา้ยรักษ ์ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ อาชีพแตกต่างกนัมีระดบั

การตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ปิติพงษ ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค พบว่า อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย และนระดบัการศึกษาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย โดยปัจจยัดา้นการตลาดดา้นราคาไม่มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทย แต่ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย 

สมทรง คนัธนที  อญัชลี เปล่งวิทยา และสายสวาท โคตรสมบติั (2552: 118-

130) ท่ีได้ทาํการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ของการเพิ่มมูลค่าผา้ไหม บา้น

ถาวร อาํเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดับุรีรัมย ์(ทุน สกอ.) พบวา่ อาชีพความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหมด้านราคา และมี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของผูบ้ริโภค ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหมดา้น

ส่งเสริมการตลาด  

มาลิณี ฤาชุตกุล (2549) ท่ีได้ทาํการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ของผูบ้ริโภคใน

จงัหวดันครราชสีมา พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในดา้นปริมาณในการซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมในแต่ละคร้ัง และจาํนวนเงินโดยเฉล่ียท่ีจ่ายไปในการซ้ือผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมในแต่ละคร้ังแตกต่างกนั แต่ระดบัรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหม ของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ในดา้นความถ่ี

ในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาไม่แตกต่างกนั  

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคล้องกับผลการศึกษา

ต่างๆ ไดแก่ 
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ธนพล คลา้ยรักษ ์ (2550) ท่ีไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือก

ซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ เพศและระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีระดบัการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่าง

กนั 

ปิติพงษ ์ ศิริพนัธ์ุ (2548)   ท่ีไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยของผูบ้ริโภค พบวา่ เพศ อายุ และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

การตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจยัดา้นการตลาด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และปัจจยัดา้น

ส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทย  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. กลุ่มผูป้ระกอบการเก่ียวกบัผา้ฝ้ายทอมือ  ควรให้ความสําคญักบัปัจจยั

ต่างๆ ดงักล่าว  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ให้ตรงกับ

ความต้องการของผูบ้ริโภค  และกลายเป็นท่ีนิยม  ซ่ึงหากกลุ่มผูป้ระกอบการได้

สร้างสรรคผ์ลงานไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ก็จะนาํไปสู่การภกัดีต่อตรา

สินคา้  ซ่ึงอาจทาํใหผ้า้ฝ้ายทอมือเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคได ้

2.  ควรใช้เคร่ืองมือวิจยัท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน  

เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ท่ีกวา้งขวางหลากหลายมุมมองและครอบคลุมส่วน

ต่างๆ ไดม้ากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดม้าประกอบการวางกลยุทธ์ทางการผลิตและ

ทางการตลาด  ใหไ้ดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในสถานการณ์ปัจจุบนัมากข้ึน  

และช่วยรักษาฐานลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ใหม่ในอนาคตได ้

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

1.  ควรทําการศึกษากับกลุ่มตัวอย่าง ท่ี เ ป็นผู ้บ ริโภคนอกเหนือเขต

กรุงเทพมหานคร  

2.  ควรทาํการวิจยักบักลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือการเลือกศึกษา

กบักลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายใน Generation อ่ืนๆ 
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3.  สําหรับผู ้ท่ีต้องการศึกษาในคร้ังต่อไป ควรทําการสํารวจด้วยการ

สัมภาษณ์และเฉพาะเจาะจง (Focus Group) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีใกลเ้คียงความจริงมาก

ท่ีสุด 
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