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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือชุดผ้าไหมไทยส าเร็จรูปของ
กลุ่มผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 

นางปัณญพฒัน์  พงษเ์มธานนท์ 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป
ของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 426 คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายมุากกว่า 61 ปีขึ้นไป 
ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ขา้ราชการบ านาญ เกษียณ แม่บา้น พ่อบา้น ว่างงาน เป็นตน้ การศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มีรายได ้45,000 บาทขึ้นไป 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนัมีผลตอ่
การตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่วนดา้นระดบัรายได้
แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทย
ส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ค าส าคัญ: ชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป กลุ่มผูสู้งอาย ุการตดัสินใจซ้ือ 

 

ABSTRACT 

A study on the decision to buy ready-made Thai silk dresses among the elderly in Bangkok. It is 
intended to study personal factors. Marketing mix and the decision to buy ready-made Thai silk dresses for the 
elderly in Bangkok and to study the relationship between the factors of marketing mix affecting the decision-
making of ready-made Thai silk dresses among the elderly in Bangkok. The data were collected by 
questionnaires of 426 people. The majority of the elderly are female. Being over 61 years old and working in 
other occupations such as civil servants, pensioners, retirees, housewives, unemployed butlers, etc. Education at 
a bachelor's degree earns more 45,000 baht. 

The results of analysis of marketing mix factors the overall is high level. The product aspect was the 
most average, followed by personnel, physical characteristics and process aspects have the same mean and an 



2 

analysis of the purchase decision of the ready-made silk dress the overall is at a high level, or it may be bought, 
with the older group being most likely to decide to buy ready-made silk clothes. 

Personal factors of gender, age, occupation and education level. Different factors affect the decision to 
buy ready-made Thai silk dresses of the elderly groups in Bangkok differently. As for the income levels, the 
differences did not affect the decision to buy ready-made Thai silk dresses among the elderly in Bangkok. 

Marketing mix factor correlated with the decision to buy ready-made Thai silk dresses of the elderly 
in Bangkok at different levels, marketing mix factor in price and marketing promotion aspects had a statistically 
significant influence in the same direction as purchasing decision of ready-made Thai silk dresses at 0.05 
 

Keywords: Ready-made Thai silk dress Elderly group Buying decision 

บทน า 

“ผา้ไหม” มรดกทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าของไทย ความงดงามของเส้นไหม ลวดลายและสีสันโดดเดน่
เป็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดมายาวนาน ประกอบกบัฝีมือการทอผา้ของคนไทยท่ีบ่งบอกถึงภูมิปัญญาชาวบา้น 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ิน  ท าใหผ้า้ไหมไทยไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศใน
เร่ืองความปราณีต งดงาม และคณุภาพของเส้นไหม เป็นหตัถกรรมท่ีสร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศไทยโด่งดงัไปทัว่
โลก 

ในปัจจบุนั กระแสความนิยมการแต่งกายผา้ไทยมีการพฒันาขึ้นมากเม่ือเทียบในรอบ 10 ปีท่ีผา่นมา 
(ไทยโพสต,์ 2564)  เป็นผลส าเร็จของการรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ืองของภาครัฐจดักิจกรรมและท าส่ือสารคดีให้ความรู้
อยา่งต่อเน่ืองเผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งกระแสความช่ืนชอบละครอิงประวติัศาสตร์ สร้างความฮือฮาให้กบัแฟน
ละครทัว่ประเทศหนัมาสวมใส่ผา้ไทย กระตุน้การใชส้อยผลิตภณัฑข์องไทย ส่งผลให้หลายภาคส่วนในสังคมหนั
มาร่วมอนุรักษค์วามเป็นไทย จนเกิดปรากฎการณ์การแต่งกายชุดไทยในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  ท าให้คนไทยให้
ความส าคญักบัภูมิปัญญาชาวบา้นมากขึ้น แต่งกายดว้ยผา้ไทย ใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ท าจากผา้ทอมือ โดยเฉพาะผา้ไหม
ไทยท่ีใชเ้ส้นพุ่งท่ีสาวดว้ยมือจะมีลกัษณะเป็นปุ่ มปม มีความแวววาวในตวัเอง มีลวดลายและสีสันสวยงามเป็น
พิเศษ ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของผา้ไหมไทยท่ีแตกต่างจากผา้ไหมของประเทศอืน่ 

ผา้ไหมไทยเป็นผา้ทอพ้ืนเมืองท่ีทอขึ้นมาจากเส้นไหมอนัเป็นเส้นใยจากธรรมชาติ มีเทคนิคการทอ
ลวดลายท่ีมีความสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละภูมิภาค เช่น  ผา้ไหมทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ ผา้จกแม่แจ่ม ผา้จก
เมืองลอง และผา้ไหมยกดอกล าพูน ผา้ไหมทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ ผา้โฮล ผา้หางกระรอก ผา้อมัปรม 
ผา้ละเบิก ซ่ินทิว ผา้ไหมลายสาเกต ผา้กาบบวั ผา้ไหมมดัหม่ีชนบท ผา้ไหมลายลูกแกว้ยอ้มมะเกลือ ผา้ไหมลาย
หม่ีคัน่ขอนารี และผา้ขิด ผา้ไหมทางภาคกลาง ผา้ยกมุกไทยวน และผา้จกไทยวน และสุดทา้ยผา้ไหมทางภาคใต ้
ไดแ้ก่ ผา้จวนตานี ผา้พุมเรียง ผา้ยกเมืองนคร และผา้ทอนาหม่ืนศรี  ผลิตภณัฑไ์หมไทยจึงมีเสน่ห์ในตวัเอง เป็น
การสร้างสีสันให้กบังานฝีมือของไทย เลือกซ้ือหาไดง้่ายไม่นอ้ยกว่าผา้ทอและผลิตภณัฑผ์า้ทออ่ืน ๆ ประเทศไทย
จึงสามารถครองตลาดต่างประเทศส าหรับผา้ประเภทน้ีได ้
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การรังสรรคผ์า้ไหมไทยเป็นผลงานต่าง ๆ มากมาย  ทั้งทางการออกแบบเส้ือผา้ท่ีแพร่หลายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการน าผา้ไหมไทยมาออกแบบใหดู้ทนัสมยั และปรับเปล่ียนให้เขา้กบักาละต่าง ๆ 
เพ่ือให้สวมใส่ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย เลือกสรรให้เหมาะแก่การใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดง้่ายย่ิงขึ้น อาทิ ผา้ซ่ินหรือ
ผา้ถุงส าเร็จรูป ชุดสูทสากลไหมไทย ชุดเดรสผา้ไหม ชุดงานพิธีต่าง ๆ ฯลฯ  อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว่้าผา้ไหมไทยจะ
ไดรั้บการออกแบบให้มีความร่วมสมยัย่ิงขึ้น แต่ก็ยงัไดรั้บความนิยมเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มผูสู้งอาย ุ
หรือมีอายตุั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะดา้นโครงสร้างอายขุอง
ประชากรท่ีจะมีสัดส่วนผูสู้งอายเุพ่ิมมากขึ้น (กรมกิจการผูสู้งอาย,ุ 2563) เป็นประชากรท่ีมีอ านาจตอ่รองในการ
ซ้ือสูงและมีศกัยภาพในการบริโภค ตลาดผูสู้งวยัจึงถือเป็นโอกาสและความทา้ทายทางธุรกิจ  

ดว้ยเหตุน้ี ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุด
ผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผูป้ระกอบการในการท า
การตลาดผลิตภณัฑผ์า้ไหมให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัได ้
และร่วมเป็นส่วนหน่ึงของการสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมน้ีส่งตอ่ให้ลูกหลานสืบไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไวด้งัน้ี 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป

ของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทย

ส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือทราบการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร ตามปัจจยั

ส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั 

2. เพ่ือทราบความสัมพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป

ของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตการวิจยัแบ่งตามหวัขอ้ไดด้งัต่อไปน้ี 
1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือชุดผา้

ไหมไทยส าเร็จรูป 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา หมายถึง เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่  
2.1 ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้ 
2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 
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2.3 การตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเ่ดือนธนัวาคม 2563 - กุมภาพนัธ์ 2564 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่ม

ผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทย

ส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี แบ่งเป็นตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม ดงัน้ี 

1. ตวัแปรอิสระ 

1.1 ปัจจยัส่วนบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได ้

1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ 

2. ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากร (population) ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีอายตุั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปท่ีอาศยัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร จ านวน 10,666,803 คน (กรมกิจการผูสู้งอายุ, 2563) ก าหนดตวัอยา่ง (sample size) ให้มีความ
เหมาะสมกบัระดบัความเช่ือมัน่ในทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงไดน้ าสูตรของยามาเน่ (Yamane,1976) มาใชผู้วิ้จยัจึง
ไดค้  านวณหาขนาดตวัอยา่งได ้400 ตวัอยา่ง และเก็บขอ้มูลไดจ้ริง 426 ตวัอยา่ง  โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรเป้าหมายดว้ยใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า (Likert scale) ท่ีสร้างขึ้นตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) มีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (Best & Kahn, 
1993)  

ระดบัความส าคญั/ระดบัความคิดเห็น ระดบัคะแนน 
เห็นดว้ยอยา่งย่ิง/ซ้ือแน่นอน 4.51-5.00 
เห็นดว้ย/อาจจะซ้ือ 3.51-4.50 
ไม่แน่ใจ 2.51-3.50 
ไม่เห็นดว้ย/อาจจะไม่ซ้ือ 1.51-2.50 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งย่ิง/ไม่ซ้ือแน่นอน 1.00-1.50 
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ผูวิ้จยัไดท้  าการตรวจสอบค่าความถูกตอ้ง ค่าความสอดคลอ้ง และคุณภาพของเคร่ืองมือของการศึกษา
คร้ังน้ี โดยผูวิ้จยัแบ่งออกเป็น 2 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของ Cronbach มีค่า
เท่ากบั 0.856 เกินกว่า 0.7 แสดงให้เห็นว่า แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือในระดบัที่ยอมรับได ้และค่า Corrected 
Item-Total Correlation ค่าการตรวจสอบคุณภาพของมาตรวดัแบบรายขอ้ มีค่าเกินกว่าเกณฑก์ารพิจารณาท่ี 0.4 ทั้ง 
3 ขอ้ค าถาม 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของ

กลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นในการอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่มผูสู้งอายสุ่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ61 ปี

ขึ้นไปมากท่ีสุด เป็นขา้ราชการบ านาญ พ่อบา้น แม่บา้น ว่างงาน และประกอบธุรกิจส่วนตวั กว่าคร่ึงหน่ึงมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และบางส่วนมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได ้45,000 บาทขึ้นไป รายได ้15,000 
– 25,000 บาท และรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท เพียงเลก็นอ้ย  ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูสู้งอายเุป็นตลาด
ส่วนเลก็ (Niche Market) ท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือ และมีรายไดต้่อเดือนเพียงพอส าหรับสินคา้ท่ีมีราคาค่อนขา้งสูง
อยา่งเช่นชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป สอดคลอ้งกบัแนวคิดปัจจยัส่วนบุคคลของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) ท่ีกล่าวถึง
เร่ืองรายได ้การศึกษา และอาชีพเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดท่ีส าคญั ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถ
น าไปใชใ้นการก าหนดตลาดเป้าหมายให้เหมาะสม 

2. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ
ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ถดัมาคือดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุด
กบัชุดผา้ไหมส าเร็จรูปที่มีการตดัเยบ็จากวตัถุดิบที่มีคุณภาพ และท าอยา่งประณีต แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มผูสู้งอายุ
ค  านึงถึงคุณภาพเป็นอนัดบัแรก  ร่วมกบัการตดัเยบ็ท่ีประณีต  การออกแบบท่ีโดดเด่นมีความทนัสม ั ปัจจยัเหล่าน้ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปมากท่ีสุด   สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อรทยั สายสะอาด    
อรสา อินทร์นอ้ย และสุดาพร ตงัควนิช (2557) เร่ืองค่านิยมและพฤติกรรมการซ้ือผา้ไหมของผูบ้ริโภคชาวไทยใน
จงัหวดัอบุลราชธานี ชาวกมัพูชาในจงัหวดัเสียมเรียบ และชาวลาวในเมืองชนะสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริโภคจะค านึงถึงคุณภาพและสมบติัของผา้ไหมเป็นหลกัคือ สวมใส่สบาย ไม่ยบัง่าย และทนทานต่อการขดัถู  
เช่นเดียวกบัการศึกษาของเยาวภา ปฐมศิริกุล โชติรัส ชวนิชย ์เร่ิม ใสแจ่ม และรัฐพล สันสน (2560) ซ่ึงไดศึ้กษา
พฤติกรรมการซ้ือและโอกาสการตดัสินใจซ้ือสินคา้กลุ่มเส้ือผา้และรองเทา้ของลูกคา้ผูสู้งอายใุนประเทศไทย ท า
การส ารวจลูกคา้ผูสู้งอายกุลุ่ม Active Aging ซ่ึงมีอาย ุ50 ปีขึ้นไป โดยพบว่าผูสู้งอายคุ  านึงถึงคุณภาพของวตัถุดิบ
และคุณสมบติัหลกัท่ีตอ้งการ คือ สวมใส่สบายและมีความทนัสมยัเป็นเหตุผลส าคญัในการซ้ือเส้ือผา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบคุลากร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยกลุ่มผูสู้งอายใุหค้วามส าคญัมาก
ท่ีสุดเร่ืองความรู้สามารถของพนกังานท่ีสามารถให้ค  าแนะน าและขอ้มูลเบ้ืองตน้ได ้ มีความสุภาพ  ยิม้แยม้แจ่มใส 
ให้เกียรติลูกคา้  และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ  ปัจจยัเหล่าน้ีน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือและการซ้ือซ ้า 
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ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัของธุรกิจ  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัชชาภทัร เวียงแสง รุ่งนภา กิตติลาภ และสมพงษ ์
จุย้ศิริ (2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นการใชพ้นกังานขายเป็นอนัดบัแรก  บคุลากรจึงถือเป็นทรัพยากร
ท่ีส าคญัของธุรกิจท่ีตอ้งมีการฝึกฝน พฒันา และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่พนกังานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้
พนกังานมีปฏิสัมพนัธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกคา้ 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มผูสู้งอายใุห้
ความส าคญักบัสถานท่ีในการจดัจ าหน่ายชุดผา้ไหมส าเร็จรูปจะตอ้งมีความสะอาด เป็นระเบียบ สามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ไดส้ะดวกและปลอดภยั นอกจากน้ี การแต่งกายของพนกังาน หรือชุดเคร่ืองแบบของพนกังานท่ีดูสุภาพ
เรียบร้อย ยงัช่วยส่งเสริมภาพลกัษณ์ให้น่าเช่ือถืออีกดว้ย  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดเร่ืองการแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน  สอดคลอ้งกบัส่วนหน่ึงของผลการศึกษาของ ณัชชาภทัร เวียงแสง    
รุ่งนภา กิตติลาภ และสมพงษ ์จุย้ศิริ (2559) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมของผูบ้ริโภคในเขต
เทศบาลนครขอนแก่น ซ่ึงพบว่า ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครขอนแก่นใหค้วามส าคญักบัการแสดงป้ายแสดงราคา
สินคา้ผา้ไหมอยา่งชดัเจน และยงัให้ความส าคญักบัขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว กระบวนการช าระเงิน 
สามารถช าระไดห้ลากหลายช่องทาง  สะทอ้นให้เห็นความส าคญัของกระบวนการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ซ่ึง
กิจการหน่ึง ๆ มกัประกอบดว้ยหลายกระบวนการจึงตอ้งออกแบบกระบวนการใหเ้ช่ือมโยงกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง สะดวกรวดเร็ว และรูปแบบของกระบวนการควรมีความชดัเจนเพื่อให้พนกังานทุกคน
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญัในเร่ืองการตั้ง
ราคาท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ผูส้วมใส่ให้ดูดี  มีระดบั  มากกว่าเร่ืองความคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัชุดเส้ือผา้ประเภทอ่ืน  
เป็นการบง่บอกภาพลกัษณ์ใหมข่องผูสู้งอายท่ีุไดเ้ปล่ียนไปจากอดีตแลว้ กลุ่มผูมี้อาย ุ60 ปีขึ้นไป หรือ Generation 
Gold เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีวุฒิภาวะ (มติชนออนไลน์, 2560) มีความสามารถเตม็ไปดว้ยพลงัและเป็นท่ียอมรับ จึง
ตอ้งการสินคา้ท่ีส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีของตน  ผลการศึกษายงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของณัชชาภทัร เวียงแสง  
รุ่งนภา กิตติลาภ และสมพงษ ์จุย้ศิริ (2559) และศิริกุล มูลโรจน์ (2551) พบว่า ปัจจยัดา้นราคาโดยปัจจยัยอ่ยท่ีให้
ความส าคญั 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีป้ายแสดงสินคา้ชดัเจน ราคาเหมาะสมกบัผลิตภณัฑแ์ละมีการก าหนดราคาท่ี
แน่นอน 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่มผูสู้งอายใุห้
ความส าคญัมากท่ีสุดเร่ืองการประชาสัมพนัธ์ดว้ยเน้ือหาหรือรูปภาพท่ีน่าสนใจ รองลงมาคือการโฆษณาผา่นส่ือ
ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น นิตยสาร อินเทอร์เน็ต จะเห็นไดว่้ากลุ่มผูสู้งอายมีุความตอ้งการข่าวสารการโฆษณาเพื่อ
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ มากกว่าการส่งเสริมการตลาดโดยให้ส่วนลด หรือการใชด้ารา ผูมี้ช่ือเสียงเพ่ือสร้าง
ความเช่ือมัน่ในตวัสินคา้ อาจเป็นเพราะกลุ่มผูสู้งอายเุป็นผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพ ถึงแมชุ้ดผา้ไหมส าเร็จรูปจะมีราคา
ค่อนขา้งสูงก็ยงัมีความสามารถซ้ือได ้การโฆษณาประชาสัมพนัธ์จึงเป็นส่ิงส าคญัเสมอ เพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูด
ลูกคา้ใหม่ให้ตดัสินใจซ้ือ และยงัเป็นการรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เก่าใหเ้กิดการซ้ือซ ้าอีกดว้ย ซ่ึงผลการศึกษา
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คร้ังน้ี มีความคลา้ยคลึงกบัการศึกษาของ อวยพร พานิช (2562) ท่ีพบว่าผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการแสวงหาขอ้มูล
การโฆษณาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เพ่ือการตดัสินใจซ้ือผา้ไทย  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือ สถานท่ี ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กลุ่ม
ผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดว่าจะตอ้งสามารถซ้ือหาไดจ้ากหลากหลายช่องทาง ทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ 
ท าเลท่ีตั้งสามารถเดินทางไดส้ะดวก ซ่ึง มีสาขากระจายอยูต่ามพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
น้ีครอบคลุมไปถึงวิธีการน าเสนอสินคา้ รูปแบบการจดัวางสินคา้เป็นหมวดหมูด่ว้ย สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ปัทมาพร ซุยเสนา (2551) ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวไทยในการซ้ือผลิตภณัฑผ์า้ไหมในต าบลนาข่า 
อ าเภอเมืองอุดรธานี ซ่ึงนกัท่องเที่ยวชาวไทยให้ความส าคญัของช่องทางการจดัจ าหน่ายในส่วนของความสะดวก
ในการเดินทางไปยงัสถานท่ีขาย ความสะดวกสบายในการหาซ้ือผลิตภณัฑ ์ดว้ยเหตุน้ี ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ จึง
ควรตระหนกัและให้ความส าคญัในการเขา้ถึงสถานท่ีจ าหน่ายดว้ยเช่นกนั 

ผลการศึกษาสรุปไดว่้า ชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป ถึงแมจ้ะมีราคาสูงแต่ยงัเป็นท่ีนิยมเพราะคุณภาพและ
คุณสมบติัของผา้ไหม ความงดงามและมีเอกลกัษณ์ สะทอ้นความเป็นไทยและยงับ่งบอกภาพลกัษณ์ของผูส้วมใส่
ให้ดูดี  ผูป้ระกอบการ ร้านคา้ และผูผ้ลิตควรด ารงรักษาเสน่หข์องผา้ไหมไทยควบคู่กบัการพฒันาออกแบบชุดผา้
ไหมไทยส าเร็จรูปให้ทนัสมยั มีความหลากหลาย สามารถสวมใส่ไดทุ้กเพศ ทุกวยั และโอกาส เพื่อขยายกลุ่ม
ผูบ้ริโภคให้มากย่ิงขึ้น อีกทั้งยงัเป็นการธ ารงรักษามรดกทางวฒันธรรมของไทยสืบไป 

3. ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มผูสู้งอายมีุการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมส าเร็จรูปโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากหรืออาจจะซ้ือ 
โดยมีแนวโนม้ว่าอาจจะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ชุดผา้ไหมส าเร็จรูปมากท่ีสุด  ถึงแมว่้าเส้ือผา้ชุดผา้ไหมส าเร็จรูปจะมี
การเก็บรักษาท่ียุง่ยากกว่าเส้ือผา้ทัว่ไป หรือมีราคาสูงขึ้น กลุ่มผูสู้งอายก็ุยงัมีแนวโนม้ว่าอาจจะตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ชุดผา้ไหมส าเร็จรูป  

การกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุเม่ือมีผูสู้งอายจุ  านวนเพ่ิมมากขึ้นทัว่โลก ส่งผลกระทบต่อระบบสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีถือไดว่้าเป็นประชากรท่ีมีอ านาจต่อรองในการซ้ือและมีก าลงัซ้ือสูง 
เน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานมาทั้งชีวิต จึงมีศกัยภาพสูงในการบริโภคสินคา้โดยไม่หวัน่ไหวเร่ืองราคา จึงเป็น
โอกาสและความทา้ทายใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ซ่ึงนอกจากตลาดในไทยแลว้ ยงัมีความตอ้งการของตลาดผูสู้งอายจุาก
ต่างประเทศอีกดว้ย 

4. ผลการวิเคราะหเ์พื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบคุคลดา้นเพศ อาย ุอาชีพ และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานครท่ี
แตกต่างกนั  

ดา้นเพศ พบว่า เพศชายมีความตั้งใจซ้ือมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นเพราะชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปเป็นชุด
สุภาพ ภูมิฐาน ให้ความรู้สึกสง่าผา่เผย เพศชายสามารถสวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ ไดม้ากกว่า ในขณะท่ีเพศหญิงมี
เคร่ืองแต่งกายท่ีหลากหลายให้เลือกมากกว่า จึงท าใหค้วามตั้งใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของเพศชายมากกว่า
เพศหญิง 

ดา้นอาย ุพบว่า กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 50 ถึง 55 ปี มีการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป
มากกว่า กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 56 ถึง 60 ปี และอาย ุ61 ปีขึ้นไป  เพราะโดยขอ้เทจ็จริงแลว้ กลุ่มอายุ
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ระหว่าง 50 ถึง 55 ปีนั้น ยงัอยูใ่นช่วงวยัท่ีท างาน มีวงสังคม มีการพบปะผูค้นในวาระต่าง ๆ จึงจ าเป็นตอ้งมีเส้ือผา้
เคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกบักาละโอกาสท่ีแตกต่างกนั ทั้งงานมงคลและอวมงคล ดงันั้น การตดัสินใจซ้ือชุดผา้
ไหมส าเร็จรูปจึงมากกว่า ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอายรุะหว่าง 56 ถึง 60 ปี เร่ิมเตรียมความพร้อมสู่วยัเกษียณ 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงเร่ืองการใชจ้่ายประจ าวนั จึงอาจจะใชจ้่ายอยา่งประหยดัมากขึ้น ส่วนกลุ่มอาย ุ61 ปีขึ้นไป ถือ
ไดว่้าเป็นกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูงท่ีสุดเน่ืองจากมีเงินเก็บจากการท างานทั้งชีวิตแลว้ มีความสามารถใชจ้่ายไดค้ล่องตวั 
การตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมส าเร็จรูปจึงมากท่ีสุด 

ดา้นอาชีพ กลุ่มผูสู้งอายท่ีุมีอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจมีการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไทยส าเร็จรูปมากกว่ากลุ่ม
ท่ีประกอบธุรกิจส่วนตวั และกลุ่มท่ีเป็นขา้ราชการบ านาญ พ่อบา้น แม่บา้น หรือว่างงาน ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ว่ากลุ่ม
อาย ุ50 – 55 ปี นั้น ยงัอยูใ่นช่วงวยัท างานในรัฐวิสาหกิจ และบริษทัเอกชน ซ่ึงวางระเบียบหรือนโยบายให้ลอ้กบั
ทางราชการ โดยเฉพาะนโยบายการรณรงคเ์ร่ืองการแต่งกายดว้ยผา้ไทย จึงมีความเป็นไปไดท่ี้พนกังาน
รัฐวิสาหกิจและพนกังานเอกชนจะมีการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปเพ่ือสวมใส่ในการท างานมากกว่าผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตวัหรืออาชีพอ่ืน ๆ เช่น ชุดสูทสากล ชุดเคร่ืองแบบผา้ไทย เป็นตน้ ในขณะท่ีกลุ่มอาชีพ
ขา้ราชการมีการตดัสินใจซ้ือนอ้ยกว่าสองกลุ่มท่ีกล่าวขา้งตน้ แต่มากกว่ากลุ่มขา้ราชการบ านาญ พ่อบา้น แม่บา้น 
และว่างงาน อาจเป็นเพราะขอ้จ ากดัดา้นรายไดท่ี้นอ้ยกว่าจึงท าใหจ้บัจ่ายใชส้อยอยา่งระมดัระวงัแตก่็ตัดสินใจซ้ือ
ดว้ยความจ าเป็นเพราะตอ้งสวมใส่ในการท างานและการเขา้สังคม 

ดา้นการศึกษา กลุ่มท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปมากกว่ากลุ่ม
ท่ีมีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีและต ่ากว่าปริญญาตรี โดยจะเห็นไดว่้ากลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมีการ
ตดัสินในซ้ือนอ้ยท่ีสุดนั้น สอดคลอ้งกบัแนวคิดการวดัสถานภาพเศรษฐกิจสังคม (socioeconomic status) หรือ 
SES (National Center for Educational Statistics, 2008) โดยพิจารณาจากตวัแปร 3 องคป์ระกอบ คอื รายได ้
การศึกษา และอาชีพ ซ่ึงอธิบายความสัมพนัธ์ในเชิงเหตุและผล ว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงยอ่มมีโอกาสมากกว่ากลุ่ม
ท่ีมีการศึกษานอ้ยในการเลือกประกอบอาชีพท่ีให้รายไดสู้ง ๆ (Oakes and Rossi, 2003) ในทางกลบักนั กลุ่มท่ีมี
การศึกษาต ่า โอกาสหางานท่ีให้รายไดสู้งก็เป็นไปไดย้าก จึงเป็นเหตุผลให้รายไดต้ ่า เม่ือกลุ่มผูมี้การศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรีมีรายไดน้อ้ยกว่าจึงเป็นไปไดว่้าจะมีการตดัสินใจซ้ือท่ีนอ้ยกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่า 

นอกจากนั้น ผลการทดสอบสมมติฐาน ยงัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของกลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจ
ซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kotler (1997) ท่ีไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) เป็นการผสมท่ีเขา้กนัเป็นอยา่งดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย  เม่ือพิจารณารายดา้นจะเห็นไดว่้าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลมากกว่าดา้นราคา สอดคลอ้งกบังานวิจยับางส่วนของ ทศันีย ์วงคส์อน (2562) เร่ือง
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการซ้ือซ ้าผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่ม
ผา้ฝ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
กบัการซ้ือซ ้าผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผา้ฝ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในระดบัสูง  และปัจจยัส่วนประสม
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ทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนักบัการซ้ือซ ้าผลิตภณัฑผ์า้ฝ้ายทอมือของกลุ่มผา้ฝ้าย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ในระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปของ

กลุ่มผูสู้งอายใุนกรุงเทพมหานคร สามารถน าผลท่ีไดไ้ปวางกลยทุธ์การตลาด พิจารณาความส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดงัน้ี 

1. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทย
ส าเร็จรูป โดยพนกังานรัฐวิสาหกิจและพนกังานเอกชนมีแนวโนม้จะซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปมากกว่า
ขา้ราชการ ผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลิตจึงควรมุ่งออกแบบชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปเพ่ือใหเ้หมาะสมกบักลุ่มอาชีพน้ี ให้
สามารถสวมใส่ไดทุ้กวนั ทุกโอกาส และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  

2. ผลการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูสู้งอายมุากท่ีสุด กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญักบัการประชาสัมพนัธ์ดว้ยเน้ือหาหรือรูปภาพ
ท่ีน่าสนใจ ผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลิต จึงควรท าการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ส่ือดิจิทลั 
โดยเฉพาะช่องทางเฟซบุ๊ก และ โซเชียลมิเดียต่าง ๆ รวมถึง Content Video บนแพลตฟอร์ม LINE TV , WeTV , 
Netflix , Youtube เพ่ือเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดลูกคา้ให้ตดัสินใจซ้ือ  ขณะเดียวกนั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ราคามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของกลุ่มผูสู้งอายรุองลงมา กลุ่มผูสู้งอายมีุความคิดเห็นว่า ชุดผา้ไหมส าเร็จรูปมี
การตั้งราคาท่ีสะทอ้นภาพลกัษณ์ให้ผูส้วมใส่ดูดี  สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ราคาไม่ใช่แค่ตวัเลข แต่ถูกแทนท่ีดว้ย
ความรู้สึกพึงพอใจของลูกคา้  ดงันั้น ผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลิตควรใชก้ลยทุธ์การตั้งราคาให้สูงขึ้นเพ่ือ Up Positioning 
ให้กบัชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป เป็นการตั้งราคาใหเ้หมาะกบัภาพลกัษณ์เพ่ือบริหารความคาดหวงัของลูกคา้ 

3. ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญัมากท่ีสุดดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้นบคุลากร 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ แสดงใหเ้ห็น กลุ่มผูสู้งอายใุห้ความส าคญักบัผลิตภณัฑแ์ละ
กระบวนการส่งมอบผลิตภณัฑ ์หรือวิธีการส่งมอบชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป ผูป้ระกอบการ/ผูผ้ลิตจึงควรฝึกอบรม
พนกังานให้มีความรู้ทั้งเร่ืองของสินคา้ เช่น รูปทรงท่ีเหมาะสมกบัรูปร่าง และความรู้ทัว่ไป อาทิเช่น สีมงคล
ประจ าวนัเกิด หรือราศีเกิด  ควบคู่กบัการใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อนนอ้ม ให้เกียรติลูกคา้ และมีความ
กระตือรือร้นเอาใจใส่ในการใหบ้ริการ อนัจะน ามาซ่ึงการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูป 

ข้อจ ากดัในการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ด าเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ COVID-19 จึงส่งผลให้

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถามท าไดย้าก เน่ืองจากผูวิ้จยัตอ้งปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดตามมาตรการรักษาระยะห่าง
เพื่อความปลอดภยั และยงัตอ้งค านึงถึงความเตม็ใจของผูร่้วมวิจยัในการตอบแบบสอบถาม  ท าให้การเก็บขอ้มูล
ใชเ้วลานานกว่าท่ีก าหนดไว ้
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มุ่งเนน้ตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือชุดผา้ไหมไทยส าเร็จรูปในภาพกวา้ง 

คือ ส่วนประสมทางการตลาด ในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปควรพิจารณารายละเอียดตวัแปรแต่ละตวั แบบเจาะลึก 
เพ่ือใหท้ราบแนวโนม้การตดัสินใจซ้ือและการซ้ือซ ้าในอนาคต เช่น ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด  และ
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและสามารถแข่งขนั
กบัคู่แขง่ไดใ้นอนาคต 

2. ควรศึกษาการส่ือสารทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการท าการตลาด 
สร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ และเขา้ถึงผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากท่ีสุด และยงัเขา้กบัยคุท่ีส่ือดิจิทลั โซเชียล
มิเดียไดรั้บความนิยมมากในขณะน้ี 

3. ควรท าการศึกษาความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายใุนสินคา้ประเภทอื่น ๆ เน่ืองจากประเทศไทยเขา้สู่
สังคมผูอ้ายอุยา่งเตม็ตวัแลว้ ตลาดกลุ่มผูอ้ายจึุงเป็นโอกาสทางธุรกิจในการสร้างรายไดแ้ละโอกาสเติบโตอยา่ง
ต่อเน่ืองไปพร้อมกบัสังคมผูสู้งอายุ 

กติติกรรมประกาศ 
ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณ ดร.ประภสัสร  วิเศษประภา ท่ีส่ังสอนการท าวิจยัทางการ

ตลาด ตลอดจนสละเวลาให้ค  าปรึกษางานวิจยัคร้ังน้ีจนประสบความส าเร็จ และขอขอบพระคุณ นางสาวภควดี 
พฒัน์มณี ท่ีช่วยตรวจสอบและเรียบเรียงถอ้ยค า ขอขอบพระคุณ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ และ ดร.วชัรพงษ ์ตนัฑพ์รชยั 
ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาวิจยัการตลาดจนสามารถท าวิจยัการตลาดในคร้ังน้ีออกมาไดส้ าเร็จ 

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดา ผูท่ี้ให้ชีวิต ก าลงัใจ และแรงบนัดาลใจจนมีทุกวนัน้ี ขอขอบคุณ คุณ
กฤติวฒัน์ พงษเ์มธานนท ์ผูท่ี้เป็นสามีและผูท่ี้คอยร่วมทุกขร่์วมสุขจนถึงปัจจุบนั ผูท่ี้ให้ก าลงัใจในการศึกษาท่ีดี
เสมอมา และสนบัสนุนทางดา้นก าลงัทรัพยใ์นการศึกษา ขอบคุณบตุรสาว ท่ีเป็นแรงใจใหจ้นส าเร็จ ขอบคุณคุณ
กิตติวฒัน์ สุวรรณลี ท่ีคอยเป็นก าลงัใจในการท าวิจยัคร้ังน้ี  

ทั้งน้ี ความส าเร็จในการท าวิจยัคร้ังน้ีตอ้งขอขอบพระคุณคณาจารยท์ั้งหลายของขา้พเจา้ท่ีประสิทธ์ิ
ประสาทวิชาต่าง ๆ ให้ขา้พเจา้จนสามารถอ่านออกเขียนไดแ้ละท าให้ขา้พเจา้ไดพ้ฒันาตนเองจนมาถึงทุกวนัน้ี 
ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีช่วยสละเวลาให้ค  าแนะน าและประเมินแบบสอบถามของขา้พเจา้จนได้
แบบสอบถามท่ีเหมาะสมต่อการท าวิจยั ขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าเพื่อร่วม
วิจยัในคร้ังน้ี ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ ท่ีศูนยส์ร้างสุขทุกวยับางนาท่ีใหก้ าลงัใจในการเรียน 
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