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ทศันคติการรับรู้ทีม่ีต่อภาพลักษณ์ผลติภัณฑ์ไหมไทย 

ของเจนเนอเรช่ันวายในประเทศไทย  

ATTITUDES PERCEPTION OF GENERATION-Y IN  

THAILAND ON IMAGE OF THAI SILK PRODUCTS 

หน่ึงฤทยั  อยูเ่อ่ียม 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง 2 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของปัจจยัส่วน

บุคคล ปัจจัยพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ของปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม และความ

ไวว้างใจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั จาํนวน 400 ชุดในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหวา่ง15-34 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีร้านจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยครอบคลุม5 ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย และมีประสบการณ์เคยซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยมาก่อน และใชส้ถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน แบบการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA , t-Test , F-Test และMRA) โดยการกาํหนด

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 34 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 

10,001-20,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรูปแบบการใช้ชีวิตโดย

ความสาํคญักบัสินคา้ไทยและสนบัสนุน/ ส่งเสริมการใชสิ้นคา้ไทย   

------------------------------------------------- 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มีรูปแบบกิจกรรมยามวา่งโดยการเล่นอินเตอร์เน็ต มีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยในระดับเคยได้ยินแต่ไม่รู้จกัเป็นอย่างดี รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑไ์หมไทยผา่นส่ือการโฆษณา แหล่งขอ้มูลข่าวสารประเภทนิทรรศการแสดง

สินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย โดยเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยจากแหล่งจาํหน่ายผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ไหมไทยโดยตรงหรืองานแสดงสินคา้ ด้าน

พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือมีสาเหตุหลกัในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย เพราะ

ความสามารถในการนาํไปใชไ้ดจ้ริงในชีวิตประจาํวนัและความคุม้ค่า สนใจซ้ือหรือ

ทดลองซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยประเภทเส้ือผา้ ซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยให้ครอบครัว/

ญาติ โดยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย มีความถ่ีโดย

เฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยปีละ1 คร้ัง โดยซ้ือในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน กลุ่ม

ตวัอย่างยงัมีงบประมาณโดยเฉล่ียในการซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยต่อช้ินระหว่าง 501-

1,000 บาท เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยช่วงวนัในสัปดาห์ท่ีไม่แน่นอน มีโอกาสใน

การซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยซํ้ า และแนะนาํให้ผูอ่ื้นซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทย   ผลการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีความแตกต่างกนัต่อทศันคติการรับรู้

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  ปัจจยัส่วน

ประสมการตลาด มีเฉพาะ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

เคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร พบวา่ การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ

ขาย การตลาดเชิงกิจกรรม และการตลาดทางตรง ปัจจยัคุณค่าตราสินค้า พบว่ามี

เฉพาะ การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้และความจงรักภกัดีต่อ

ตราสินค้า  ปัจจัย อ่ืนๆ ท่ี เ ก่ียวข้องพบว่ามี เฉพาะความไว้วางใจ เท่านั้ น  ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย  

คําสําคัญ : ผลิตภณัฑไ์หมไทย, ภาพลกัษณ์, ทศันคติ, การรับรู้, เจนเนอเรชัน่วาย 
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Abstract 

This study has objectives to study relationship of various variables on their 

attitudes and perceptions on image of Thai silk products by using 400 sets of 

questionnaire to collect data from the samples with age in range of 15-34 years, 

living in a province where has shops to sell the products and located in one of five 

parts around the country, and having buying experience for the Products.  And, to 

use various types of statistics in analyzing the data, including percentage, mean, 

standard deviation, t-Test, One-Way ANOVA, and MRA. at significant level of 

0.05 

The findings show that most of samples are female; have age of 34 years; 

are working either as an employee of private firm or as a banker; can earn average 

monthly income in range of 10,001-20,000 baht; graduated in level of bachelor’s 

degree;  have lifestyle to concentrate on Thai products; play internet as their main 

leisure activity; have heard about the Products in non-understandable level; perceive 

information of the Products via advertisement; are influenced in buying the Products 

from exhibition as their main information source;  buy the Products in form of 

clothes once a year in uncertain duration of each year and on any unspecified days 

of a week from the producer or the exhibition directly for their family member(s) or 

relative(s) due to ability in using it in their daily life while themselves are their 

influencing person in making buying decision for the Products; have average budget 

in range of 501-1000 baht per item; will repurchase the Product; and will introduce 

the Products to others.  In hypothesis testing, it shows that most of personal factors 

with exception of average monthly income factors do not influence their attitudes 

and perception on the Products image differently.    For marketing factors, only 

distribution channel or place and promotion have relationship with their attitudes 

and perception. For Integrated Marketing Communication (IMC) factors only PR  
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Sale Promotion Marketing Event and Direct Marketing. For Brand Equity factors 

only Brand Awareness ,Perceived Quality and Brand Loyalty. And for other relating 

factor only trust  have relationship with attitudes perception of Generation-y in 

Thailand on image of Thai Silk Products  

KEY WORDS:Thai Silk Products, Image, Attitudes, Perception, Generation-Y 

1.บทนํา 

ผลิตภณัฑ์ไทยเป็นสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และคุณสมบติัท่ีโดดเด่นด้านความ

สวยงามและความทนทาน ยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ช้งาน ณ ปัจจุบนั

ประเทศไทย มี5การต่ืนตวัของการบริโภคผลิตภณัฑ์ไหมภายในประเทศอย่างก้าว

กระโดด ส่งผลให้ความต้องการสินค้าประเภท5ผา้ไหมและผลิตภณัฑ์ไหมไทยมี

แนวโนม้ขยายตวัอยา่งรวดเร็ว (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554) อีกทั้งกลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทยซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีอายุระหว่าง 15-34 ปี (Mackay, 

2012) เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ  30.74 ของประชากรไทย

ทั้งประเทศ (กรมการปกครอง,2553) และมีกาํลงัซ้ือสูง จึงควรไดรั้บการส่งเสริมให้

เกิดทศันคติ การรับรู้ต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย เพื่อเป็นการช่วยกระตุน้การ

บริโภคผลิตภณัฑไ์หมไทยในประเทศอยา่งย ัง่ยนื ต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อทศันคติการรับรู้

ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

2.เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีส่งผลต่อทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

3.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรกบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายใน

ประเทศไทย 
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5.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัคุณค่าตราสินคา้กบัทศันคติการรับรู้ท่ี

มีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

6.เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้การศึกษา ท่ี 

แตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทย 

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั 

2.พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปด้วย พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิต 

พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ไหมไทย และพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั 

3.ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย สินคา้ ราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4.ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบไปด้วย การ

โฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  การขายโดย

ใช้พนักงานขาย และการตลาดทางตรง  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

5.ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบไปดว้ย ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบ

ไปดว้ย การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ความจงรักภกัดีต่อตรา

สินค้า และการเช่ือมโยงตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

6.ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกอบไปด้วย เศรษฐกิจ ค่านิยม และความ

ไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 
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ขอบเขตของการวจัิย 

1.ขอบเขตดา้นประชากรไดแ้ก่ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปี อาศยั

อยูใ่นประเทศไทยและมีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑไ์หมไทย 

2.ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชากรไทยท่ีมีอายุระหว่าง 15-34 ปี 

จาํนวน 400 คน มีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยท่ีได้มีการจดทะเบียนรายช่ืออยู่ในกรมหม่อนไหม กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จาก 5 ภูมิภาคทัว่ประเทศไทย 

3. ขอบเขตด้านตวัแปร  ในด้านตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจร ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม 

และความไวว้างใจ ในดา้นตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทาํให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สําหรับผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายในการวาง

แผนการผลิตและแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่ือสารให้ผูบ้ริโภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่

วายและผูบ้ริโภคในกลุ่มเจนเนอเรชัน่อ่ืนๆในประเทศไทยไดรั้บรู้และมีทศันคติในเชิง

บวกต่อภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑไ์หมไทย  

2.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอุตสาหกรรมไหมไทยให้สามารถนาํผลสรุปท่ีไดก้ารวิจยัในคร้ังน้ีไปประยุกตใ์ช้

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันาและส่งเสริมอุตสาหกรรมไหมไทยทั้งระบบ

ตั้งแต่ระดบัเกษตรกรผูผ้ลิตจนถึงระดบัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย 

3.ทาํใหไ้ดข้อ้มูลผลการศึกษาวจิยั   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางต่อยอดให้กบังานวิจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
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2.แนวคิด ทฤษฎแีละวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี ตาํรา เอกสาร บทความ และ

ทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

1 2.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวการรับรู้ 

 3. แนวคิดเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

 4. แนวคิดเก่ียวกบัไหมไทยและผลิตภณัฑไ์หมไทย 

 5. แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วาย 

 6. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

1 7.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 8. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด 

1 9.ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการ1ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

1 10.แนวคิดเก่ียวกบั1คุณค่าตราสินคา้ 

11.แนวคิดเก่ียวกบั1เศรษฐกิจ  

12.แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยม  

1 13.แนวคิดเก่ียวกบัความไวว้างใจ 

จากการศึกษาทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย พบว่า1แนวคิด1ทฤษฎี1เร่ือง

ทศันคติ  การรับรู้ และพฤติกรรมผูบ้ริโภค สามารถให้ขอ้สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัได1้ 

เป็นทฤษฎีและแนวคิดท่ีผลการศึกษาไดเ้นน้ผลกระทบของการส่ือสารท่ีตวัผูรั้บสาร

เป็นหลกั (ไกรชิต สุตะเมือง, 2549)    ซ่ึงในการวิจยัในคร้ังน้ีผูรั้บสารหมายถึงเจนเนอ

เรชัน่วาย กล่าวคือการเปล่ียนแปลงทศันคติข้ึนอยู่กบัการรับรู้ ถา้เจนเนอเรชัน่วายมี

การรับรู้ และความเขา้ใจในผลิตภณัฑ์ไหมไทยในทางท่ีดี ทศันคติก็จะเปล่ียนแปลง

ไปในเชิงบวกจากนั้นก็จะเกิดการยอมรับ และเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ดงันั้น

จึงเกิดการเช่ือมโยงกนัในลกัษณะสายโซ่ จากการรับรู้ ไปสู่ทศันคติ และกลายเป็น

พฤติกรรมต่อไป 
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ธนพล คลา้ยรักษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมและการตดัสินใจเลือกซ้ือ

ผา้ไหมของผูบ้ริโภคในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซ้ือผ้าไหม ศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกซ้ือผ้าไหม และ

เปรียบเทียบระดบัการตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหม จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงใช้

แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย และใชส้ถิติค่าความถ่ี ค่า

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการศึกษา พบว่า 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผา้ไหม โดยมีเหตุผลท่ีซ้ือเน่ืองจากเป็น

ผา้ท่ีให้ความรู้สึกหรูหรา สถานท่ีซ้ือเป็นร้านคา้ในบริเวณแหล่งผลิต ผลิตภณัฑ์ผา้

ไหมท่ีซ้ือคือชุดผา้ไหม โดยมีการจ่ายชาํระด้วยเงินสด มีการพิจารณาซ้ือผา้ไหมทุก

คร้ังท่ีซ้ือ และโทนสีของผา้ไหมท่ีนิยมซ้ือ คือ สีนํ้าเงิน ผูบ้ริโภคซ้ือผา้ไหมคร้ังสุดทา้ย

เม่ือ 1-3 เดือนก่อน ส่วนปริมาณการซ้ือผา้ไหมในรอบปีท่ีผา่นมาประมาณ 1-2 ช้ินใน

ราคาตํ่ากวา่ 500 บาทต่อช้ิน   ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกซ้ือผา้ไหม โดยพิจารณาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุด ในดา้นการส่งเสริมการขายและ

ดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา และอาชีพแตกต่าง

กนั มีระดบัการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

1ในทฤษฎีและแนวความคิดดา้นการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรและส่วน

ประสมการตลาด  เป็นแนวความคิดและทฤษฎีท่ีพิจารณาถึงวธีิการดาํเนินการและการ

วางแผนในการส่งขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์หมไทยไปยงักลุ่มเจนเนอเรชัน่วายใหเ้กิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ดงันั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการผสมผสานเคร่ืองมือ

ส่ือสารการตลาดต่างๆไวอ้ย่างเหมาะสมลงตวั โดยเคร่ืองมือแต่ละตวันั้นจะตอ้งมี

ความเก่ียวขอ้ง สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั การส่ือสารการตลาดแบบ

ครบวงจรจะให้ความสําคัญท่ีตัวผูบ้ริโภคมากท่ีสุดโดยมีวตัถุประสงค์หลักเพื่อ

ตอ้งการใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความรู้อยา่งถ่องแทเ้ก่ียวกบัสินคา้ เพราะวา่ถา้กลุ่มเจนเนอ

เรชัน่วายรู้จกัผลิตภณัฑ์ไหมไทยเป็นอย่างดี ย่อมส่งผลไปถึงทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยในท่ีสุด 
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รสสุคนธ์ อศัววญิ�ูเดช (2543)   ไดท้าํการศึกษาการตลาดผา้ไหมไทยในเขต

กรุงเทพมหานครโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วน

บุคคลของผู ้จ ําหน่ายผ้าไหมไทยท่ีมีทัศนคติต่อผ้าไหมไทย ความถ่ีในการซ้ือ 

งบประมาณในการซ้ือ แหล่งซ้ือเทศกาลท่ีซ้ือ กบัส่วนประสมการตลาด ขอบเขตของ

การวจิยัใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ โดยกลุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีคือ ผูจ้าํหน่ายผา้ไหมไทย ไดจ้าก

การสุ่มตวัอย่างจากรายช่ือจาํนวนประชากรผูจ้าํหน่ายผา้ไหมไทยท่ีเป็นสมาชิกของ

สมาคมไหมไทยปี 2542 โดยจาํแนกตามเขตการปกครองท่ีมีสมาชิกสมาคมไหมไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจาํนวน 18 เขต  และกลุ่มตวัอยา่งลูกคา้ผา้ไหมไทยไดจ้าก

การสุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคคนไทยท่ีเป็นผูซ้ื้อผา้ไหม หรือผูใ้ชผ้า้ไหมไทยในแต่ละเขตท่ี

เป็นเขตสํารวจ เฉล่ียตามจาํนวนร้านคา้ท่ีสุ่มได้ในอตัราส่วนร้านละ 20 คน โดย

จาํนวนท่ีไดเ้ท่ากบั 760 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นทั้งแบบสอบถามปลายปิด

และแบบสอบถามปลายเปิดในชุดเดียวกนั ในการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ 

ชุดท่ี 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร/ผูจ้ดัการหรือผูท่ี้ควบคุมร้านจาํหน่ายผา้ไหมไทย 

และชุดท่ี 2 เป็นแบบสอบถามผูบ้ริโภคไหมไทยท่ีเป็นคนไทย  พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมไทยของผูจ้าํหน่ายให้ความสําคญักบัการคดัเลือกผา้ไหมยอ้มสีท่ีดีในระดบัสูง

มาก สําหรับระดบัราคาของผา้ไหมไทยข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของวตัถุดิบในระดบัสูง ดา้น

ช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทยส่วนใหญ่ใชพ้นกังานขาย ลกัษณะการจาํหน่ายมีทั้ง

การขายส่งและปลีก ทาํเลท่ีตั้งนิยมตั้งใกลแ้หล่งธุรกิจ โดยเนน้การให้ความสําคญัการ

ตกแต่งร้านจดัสินคา้ให้เป็นสัดส่วน สะอาด และสร้างบรรยากาศภายในร้านใน

ระดบัสูง และดา้นการส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทยใหค้วามสาํคญักบัการใชพ้นกังาน

ขายโดยการฝึกอบรมเร่ืองมารยาท และบุคลิกของการให้บริการท่ีดี สร้างบรรยากาศ

ภายในร้านท่ีดีจากพนกังานขายในระดบัสูง สําหรับด้านบริโภคผา้ไหมไทย จาก

การศึกษาทําให้ทราบว่าด้านผลิตภัณฑ์ผู ้บริโภคให้ความสําคัญกับการเน้นซ้ือ

ผลิตภณัฑผ์า้ไหมไทยท่ีสีไม่ตกอยูใ่นระดบัสูง ดา้นราคาผา้ไหมไทยให้ความสําคญัต่อ

การมีให้เลือกหลายราคาตามคุณภาพของผา้ไหมไทยในระดบัสูง ดา้นช่องทางการ

จาํหน่ายผา้ไหมไทยให้ความสําคญัต่อร้านคา้ท่ีไปนั้น มีการเดินทางท่ีสะดวกใน

http://dcms.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=รสสุคนธ์%20อัศววิญญเดช&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ระดบัสูง ดา้นเคร่ืองมือส่ือโฆษณาผา้ไหมไทยให้ความสําคญักบันิตยสารในระดบัสูง 

และให้ความสําคญักบัการส่งเสริมการขายประเภท การลดราคาท่ีมีผลต่อการจูงใจผู ้

ซ้ือในระดบัสูง ผลจากการศึกษาในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย กับส่วนประสมการตลาดผา้ไหมไทย ทาํให้ทราบว่า

คุณลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย ดา้นอายมีุความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์

ผา้ไหมไทย ด้านอาชีพและสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กับช่องทางการ

จาํหน่ายผา้ไหมไทย ดา้นเพศและสถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริม

การท่องเท่ียวการตลาดผา้ไหมไทย ผลจากการศึกษาในเร่ืองความถ่ีในการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย พบว่า มีความสัมพนัธ์กบัการส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทย         

ผลจากการศึกษาในเร่ืองงบประมาณในการซ้ือของผูบ้ริโภคผา้ไหมไทย พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัราคาผา้ไหมไทย ผลจากการศึกษาแหล่งซ้ือผา้ไหมไทย พบว่า มี

ความสัมพนัธ์กบัผลิตภณัฑ์ผา้ไหมไทยช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทย และการ

ส่งเสริมการตลาดผา้ไหมไทย ส่วนผลจากการศึกษาในเร่ืองเทศกาลท่ีซ้ือผา้ไหมไทย 

พบวา่ มีความสัมพนัธ์กบัช่องทางการจาํหน่ายผา้ไหมไทยท่ีกล่าวขอ้ความในท่ีน้ีต่างมี

ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัท่ี .05  

1แนวคิดเก่ียวกบัคุณค่าตราสินคา้และภาพลกัษณ์สินคา้  เป็นแนวความคิดท่ีมี

ตน้กาํเนิดมาจากแนวคิดทางการตลาดท่ีวา่ตราสินคา้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ผู ้

วางแผนการตลาดจะตอ้งพยายามให้เจนเนอเรชัน่วายเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าของตรา

สินคา้ผลิตภณัฑไ์หมไทย  แสดงให้เห็นวา่ตราสินคา้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัตวั

ผลิตภณัฑไ์หมไทยได ้การสร้างคุณค่าใหต้ราสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพนั้นตอ้งอยูใ่น

ระดับท่ีชนะใจลูกค้าตลอดไป จนเกิดเป็นความศรัทธา ซ่ึงประกอบไปด้วย การ

ตระหนกัรู้ในตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีถูกรับรู้ได ้ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ 

และการเช่ือมโยงตราสินค้า การท่ีเจนเนอเรชั่นวายรู้จักและจําตราสินค้าของ

ผลิตภณัฑไ์หมไทยไดน้ั้นไม่เพียงพอ  นกัการตลาดตอ้งสร้างความรู้ตราสินคา้ โดยทาํ

ให้กลุ่มน้ีมองเห็นว่า ผลิตภณัฑ์ไหมไทยเป็นสินคา้ท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงสามารถทาํ

ไดโ้ดยการส่ือสารใหเ้จนเนอเรชัน่วายมีทศันคติท่ีดีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย เขา้ใจ
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ถึงคุณสมบติัท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะและประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ไหมไทยอยา่งถ่อง

แท ้ซ่ึงจาํเป็นตอ้งอาศยัส่วนผสมทางการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบ

วงจรอยา่งต่อเน่ืองและสอดคลอ้งเหมาะสม 

ยาตราวี พึ่งแยม้ (2548) ได้ศึกษาการส่ือสารการตลาดเพื่อสร้างความ

แข็งแกร่งของตราสินค้าผ้าไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผ้าไหมหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะเพื่อสํารวจการรับรู้คุณค่าผา้ไหมและเคร่ืองแต่ง

กายจากผา้ไหมตราสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์หลงัจากรับรู้ข่าวสารและเคยซ้ือ

มาใช ้ใชร้ะเบียบวธีิวิจยัเชิงปริมาณ แบบวิจยัการวดัคร้ังเดียว (One-Shot Posttest only 

Design) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม จาํนวน 300 ตวัอย่าง 

การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย เพื่ออธิบายตวัแปรเก่ียวกับลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้

ผา้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และใชค้่าสถิติเพียร์

สันไคสแควร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ตราสินคา้ผา้ไหม และเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับราชการและพนกังาน

รัฐวิสาหกิจ มีอายุ 40 ปีข้ึนไป ตราสินคา้จิม ทอมป์สัน เป็นตราสินคา้ผา้ไหมท่ีนึกถึง

เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ศิลปาชีพ และลาํดบัท่ี 3 คือ หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์

ประเภทผา้ไหมท่ีกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัและชอบมากท่ีสุดคือ ผา้พื้น รองลงมาคือผา้แพรวา

และมดัหม่ี มากกวา่คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่งไม่ เคยรับรู้ผลการประกวดผา้ไหมหน่ึง

ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ปี 2546 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชผ้า้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจาก

ผา้ไหมในโอกาสออกงานสังคม การเขา้ถึงตราสินคา้ในระดบัง่าย คือ การนาํผา้ไหม

หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ไปตดัเป็นเคร่ืองแต่งกายไดส้วยงามไม่แตกต่างกบั ผา้ชนิด

อ่ืน คุณค่าท่ีกลุ่มตวัอย่างได้รับจากการใช้ตราสินค้าคือ ผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลิตภณัฑ์ เป็นงานฝีมือท่ีมีคุณภาพ บุคลิกดีเม่ือสวมใส่ และไดรั้บการยอมรับจากผู ้

พบเห็นลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะท่ีผา้ไหมไทยยีห่อ้อ่ืนๆ ไม่มี เป็นความแตกต่าง

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=ยาตราวี%20พึ่งแย้ม&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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และความเก่ียวพนักบัตราสินคา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีต่อตราสินคา้ ความรู้สึกผกูพนัของ

กลุ่มตวัอยา่งกบัตราสินคา้ คือ ความภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและการเห็นถึงคุณค่าและ

ความแตกต่างจากผา้ไหมยี่ห้ออ่ืน ระดบัความภกัดีต่อตราสินคา้อยู่ในระดบัน้อย

เน่ืองจากการลดราคาสินค้าและการจดังานแสดงสินค้ายงัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

สําหรับอนาคตของผา้ไหมและเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมตราสินคา้หน่ึงตาํบล หน่ึง

ผลิตภณัฑ์กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าน่าจะไดรั้บการยอมรับทั้งจากชาวต่างประเทศ

และชาวไทยในประเทศ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค

กลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบั เพศ อาชีพ รายไดแ้ละความบ่อยคร้ังในการซ้ือผา้ไหมและเคร่ือง

แต่งกายจากผา้ไหม มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา้ไหมและเคร่ืองแต่ง

กายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ และพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารโครงการ

หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัระดบัการเปิดรับส่ือท่ีใช้เปิดรับ 

และประเภทของเน้ือหาท่ีเปิดรับ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา้ไหม

และเคร่ืองแต่งกายจากผา้ไหมหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นดา้นท่ีแตกต่างกนั 

1แนวคิดเก่ียวกบัเจนเนอเรชัน่วายและปัจจยัส่วนบุคคล เป็นแนวความคิดท่ี

พิจารณาและศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพ

สามารถสร้างเม็ดเงินไดอ้ย่างมหาศาลเป็นกลุ่มคนท่ีจะกาํหนดทิศทางของตลาดใน

อนาคต เน่ืองดว้ยความหลากหลายทางดา้นประชากรศาสตร์และลกัษณะทางกายภาพ

ของเจนเนอเรชั่นวายดงันั้นการท่ีจะสร้างหรือเปล่ียนแปลงทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยให้เกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารจึงเป็น

ประเด็นสําคัญ เน่ืองจากการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารของแต่ละบุคคลมีความ

แตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางกายภาพและปัจจยัส่วนบุคคลของผูรั้บสารแต่ละ

คน ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ บุคลิกภาพ สภาพทางสังคม และ

รูปแบบการดาํเนินชีวติ เป็นตน้  

ณัฐวุฒิ ศรีกตญั�ู (2540) ไดศึ้กษารูปแบบการดาํเนินชีวิต พฤติกรรมการ

เปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและหาความสัมพันธ์ของรูปแบบการดําเนินชีวิต 
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พฤติกรรมการเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการบริโภคสินคา้ของเจนเนอเรชั่นวายใน

กรุงเทพมหานคร และนาํไปเปรียบเทียบกบันิยามของเจนเนอเรชัน่วายท่ีนกัวิชาการ

วิเคราะห์จากสังคมอเมริกันและนิยามท่ีนักการตลาดในเมืองไทยให้ไว  ้ โดย

ทาํการศึกษาเฉพาะนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการศึกษามีจาํนวนทั้งส้ิน 481 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 

แบบสอบถามการวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่า t-test 

การวิเคราะห์ปัจจยั และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป ในการประมวลผล ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวิต

ของเจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มรัก

สวยรักงาม  กลุ่มนกัเท่ียว  กลุ่มเด็กเรียน กลุ่มเอาแต่ตนเอง กลุ่มนกัฝัน และกลุ่มรัก

บา้น  เจนเนอเรชัน่วายในกรุงเทพมหานครมีลกัษณะของรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ี

เหมือนกบัเจนเนอเรชัน่วายในสังคมอเมริกนั คือเปิดรับส่ือในระดบัมาก ชอบเล่นกีฬา 

ตระหนักถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้มและพิษภยัของยาเสพติด และการแต่งกาย 

ลักษณะท่ีต่างกัน คือ เจนเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับ

ครอบครัว และไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใชสิ้นคา้ท่ีมีเทคโนโลยีชั้นสูง ในขณะท่ีเจน

เนอเรชัน่วายในสังคมอเมริกนัมีลกัษณะท่ีตรงกนัขา้ม ลกัษณะของเจนเนอเรชัน่วาย

ในกรุงเทพมหานครท่ีตรงตามนิยามของนกัการตลาดในเมืองไทย คือ ตามแฟชัน่ ใช้

เส้ือผา้จากต่างประเทศ ตอ้งการสิทธิ เสรีภาพ และการยอมรับจากสังคมลกัษณะท่ีไม่

ตรงตามนิยาม คือ ไม่ค่อยสนใจและไม่นิยมใช้สินคา้ท่ีเป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่กนั

มากนกั 

3.วธีิดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยนําเสนอแบบการวิจัยเชิง

พรรณนา เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

1.ประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มคนไทยท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปี มีประสบการณ์เคย

ซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากทัว่ประเทศ

ไทย ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน 
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2.กลุ่มตวัอย่าง คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของการคาํนวณ

กาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอน โดยใชสู้ตร  

n  = ((Z*S)/e)2 กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% 

(วนีสั พีชวณิชย ์สมจิต วฒันาชยากลู และเบญจมาศ ตุลยนิติกุล, 2547) 

3.การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จากกลุ่มคนท่ีมีอายุระหวา่ง 15-34 ปีจาํนวน 400 

คน และมีประสบการณ์เคยซ้ือผลิตภณัฑ์ไหมไทยจากร้านตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์

ไหมไทย ท่ีไดมี้การจดทะเบียนรายช่ืออยู่ในกรมหม่อนไหมทัว่ประเทศ รวม 5 ภาค 

รวมจาํนวนทั้งส้ิน 228 ร้าน (กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2555) 

4.การสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ผูว้ิจยัเลือกโดยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใน

แต่ละภูมิภาคตามสัดส่วนของจาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผา้ไหมท่ีมีใน

แต่ละภูมิภาคนั้น 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ี

ผูว้ิจ ัยสร้างข้ึนจากการศึกษาข้อมูล ตาํรา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงได้ผ่านการ

ทดสอบความเท่ียงตรงโดยการให้คะแนนตามเกณฑ์ของค่าความสอดคลอ้งของขอ้

คาํถาม (IOC) และผา่นการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability)  โดยแบ่งออกเป็น 7 

ส่วน ประกอบไปดว้ย ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

ส่วนท่ี 4 ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ส่วนท่ี 5 ปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ ส่วนท่ี 6 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 7 ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 1.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 400 ซ่ึงเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีกาํหนดไวจ้นครบจาํนวนโดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี  

1.1 ทาํการกาํหนดลาํดบัหมายเลขประจาํแบบสอบถาม  
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1.2 ป้อนรหัสและค่าต่างๆ เข้า เคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ สาํเร็จรูปท่ีใชส้าํหรับงานวจิยั  

1.3 ทาํการประมวลผลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีนาํไปใชว้เิคราะห์ 

 2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากหนงัสือ ทางวิชาการ 

บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง วารสาร ส่ิงพิมพต่์างๆ 

และขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยันาํแบบสอบถามท่ีรวบรวมได ้มาดาํเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ 

ของแบบสอบถามและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปและดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.การวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  

 1.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพ จะใช้การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ 

บรรยายคุณลกัษณะเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมผูบ้ริโภคของผูต้อบ

แบบสอบถาม  

1.2 ตวัแปรเชิงปริมาณ จะใช้ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ค่าสุงสุด และค่าตํ่าสุด บรรยายระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั

ปัจจยัการตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของ

เจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย  

 2.การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน  

2.1ใชส้ถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใชส้ถิติ t-

test  สาํหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ท่ี

ส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วาย

ในประเทศไทย    และใช้สถิติ F-test สําหรับทดสอบความแตกต่างระหว่าง ปัจจยั

ส่วนบุคคลดา้นอ่ืนๆ ยกเวน้ ดา้นเพศ และใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรม
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ผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย  

 2.2ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis: MRA) สาํหรับทดสอบสมมติฐานท่ี 3-6 เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

การตลาด ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร  ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และ

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดแ้ก่ เศรษฐกิจ ค่านิยม และความไวว้างใจ กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย 

4.ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                สมมติฐานท่ี 1ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อายุ อาชีพ รายได ้

การศึกษา ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยท่ีแตกต่างกนั พบวา่มีเฉพาะรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของ

กลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.019  และผลจากการเปรียบเทียบรายไดร้ายคู่ตามวิธี Scheffe สําหรับรายได้

เฉล่ียต่อเดือนพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนทุกคู่มีความแตกต่าง 

สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปดว้ย พฤติกรรมรูปแบบการ

ใชชี้วติ พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย และพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ไหมไทย ท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อทัศนคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลักษณ์

ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทยแตกต่างกนั พบวา่ พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคไม่มีความแตกต่างต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทย

ของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศ 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปดว้ย สินคา้ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่ 

มีเฉพาะ ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด เท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์
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กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของกลุ่มผูบ้ริโภคเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ท่ีประกอบไป

ดว้ย การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  การ

ขายโดยใชพ้นกังานขาย และการตลาดทางตรง  มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ี

มีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่ การ

ประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การตลาดเชิงกิจกรรม  และการตลาดทางตรง  ท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.00 

สมมติฐานท่ี 5ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ท่ีประกอบไปด้วย ปัจจยัคุณค่าตรา

สินคา้ ท่ีประกอบไปดว้ย การตระหนกัรู้ตราสินคา้ คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ความ

จงรักภกัดีต่อตราสินคา้ และการเช่ือมโยงตราสินคา้ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการ

รับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย พบวา่

มีเฉพาะ การตระหนักรู้ตราสินค้า ความจงรักภกัดีต่อตราสินค้า และคุณภาพของ

สินคา้ท่ีรับรู้ได ้ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.000 ตามมาดว้ย 

0.007 และ 0.009 ตามลาํดบั 

สมมติฐานท่ี 6ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ ค่านิยม 

และความไวว้างใจ มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์

ไหมไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย   พบวา่มีเฉพาะความไวว้างใจ เท่านั้น 

ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทย ท่ีมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.000 
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ตารางที ่1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ที ่3-6  โดยใช้สถิติ (MRA) 

 ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑ์ไหม

ไทยของเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย โดยใชก้ารวเิคราะห์ ถดถอยพหุคูณ (MRA) 

 

R = .988a          R2 =  .977                     Adjusted R Square  = .976 

F = 940.625         Sig.*= .000a 

 

 

 

Model  

Unstandardized 

Coefficients  

Standardized 

Coefficients  
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(ค่าคงท่ี)  1.302 0.246 
 

5.300 0.000* 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  -0.205 0.037 -0.318 -5.508 0.000* 

การส่งเสริมการตลาด  0.295 0.034 0.284 8.742 0.000* 

การประชาสัมพนัธ์  -0.218 0.036 -0.308 -6.093 0.000* 

การส่งเสริมการขาย  0.175 0.023 0.227 7.758 0.000* 

การตลาดเชิงกิจกรรม 0.289 0.031 0.267 9.438 0.000* 

การตลาดทางตรง  0.235 0.024 0.397 9.728 0.000* 

การตระหนกัรู้ตราสินคา้  -0.293 0.027 -0.360 -10.804 0.000* 

ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้  0.186 0.069 0.269 2.700 0.000* 

คุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้ 0.075 0.029 0.081 2.612 0.007* 

ความไวว้างใจ  0.313 0.050 0.378 6.279 0.009* 



336 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 2(เมษายน –มิถุนายน 2556) 

 

5.ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า  พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีประกอบไปดว้ย 

พฤติกรรมรูปแบบการใชชี้วิต พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ไหมไทย 

และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑไ์หมไทยไม่มีความแตกต่างต่อทศันคติการรับรู้ท่ีมีต่อ

ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์หมไทยของเจนเนอเจนเนอเรชัน่วายในประเทศไทย ดงันั้นผูท่ี้

สนใจทาํการวจิยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพิ่มเติม 

2.  ควรนิยามกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาให้ชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น เจนเนอ

เรชัน่วายในประเทศไทยท่ีกาํลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี หรือเจนเนอเรชัน่วายใน

ประเทศไทยกลุ่มช่วงอายรุะหวา่ง 20-30 ปี แทน เป็นตน้ 

 3. การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรทาํการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมใน

เร่ืองส่วนประสมการตลาด โดยเฉพาะด้าน สินค้า ราคา เร่ืองเคร่ืองมือส่ือสาร

การตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา และดา้นการใชพ้นกังานขาย ในส่วน

ของเร่ืองดา้นคุณค่าตราสินคา้ ควรศึกษาเพิ่มเติม ดา้นคุณภาพของสินคา้ท่ีรับรู้ได ้และ

ในเร่ืองสุดทา้ยคือ เร่ืองปัจจยัดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นของเศรษฐกิจ ดา้นค่านิยม 

และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ควรเพิ่มเติมดา้นเทคโนโลย ี
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