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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสีของผูป้ ระกอบการค้า
ผ้าผืนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษาได้แก่ผปู้ ระกอบการค้าผ้าผืนจานวน 196 ร้าน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.9635 โดยผลการทดสอบความเชื่อมันแบ่
่ งเป็ น 4 ด้าน ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าอัลฟ่า เท่ากับ 0.95, 0.89, 0.93, 0.91 ตามลาดับ และวิเคราะห์ผลด้วย
วิธกี ารถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ มตัวแปรปจั จัย ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ และด้านราคามีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสีของผู้ประกอบการค้าผ้าผืนในกรุงเทพมหานคร
พบค่าสัมประสิทธิสหสั
ู ระหว่างตัวแปรปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์กบั พฤติกรรมการซือ้ 0.250 ด้านราคากับ
์ มพันธ์พหุคณ
พฤติกรรมการซื้อ 0.334 มีความสัมพัน ธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติท่รี ะดับ 0.01และ0.001ตามลาดับ เพื่อ
ประโยชน์ของผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืนและผูส้ นใจธุรกิจค้าผ้าผืน
ั ย, พฤติกรรมการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี, ผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
คาสาคัญ: ปจจั
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Abstract
This research aims to study factors affecting dye cotton buying behavior of textile merchants in
Bangkok. The sample group included 196 textile merchants who were chosen by way of simple random
sampling. The research instruments were questionnaires. Confidence levels of the questionnaire were
0.9635, which were divided into four areas: products, prices, distribution channels and marketing
campaigns. Cronbach’s alpha coefficients were 0.95, 0.89, 0.93, and 0.91, respectively. Data were
analyzed using multiple regression analysis. It was found that products and prices affected dye cotton
buying behavior of textile merchants in Bangkok, and multiple correlation coefficients between products
and buying behavior and between prices and buying behavior were 0.250 and 0.334, respectively. Statistical
significance was 0.01 and 0.001, respectively. This research was designed to be beneficial to textile
merchants and other people interested in textile businesses.
Keywords: factor, dye cotton buying behavior, textile merchant

บทนา
ผ้าเป็ นปจั จัยพืน้ ฐาน ต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์
ความต้ อ งการของผู้บ ริโ ภคผ้า ฝ้ ายย้อ มสีจึง ไม่ มีท่ี
สิน้ สุด แต่จะมีการเปลีย่ นแปลงรูปแบบในการบริโภค
ตามความต้องการของยุคสมัย ซึ่งเป็ นไปตามสภาพ
เศรษฐกิจ และการขยายตัว ของประชากรกับความ
ต้องการที่จะใช้ผ้าฝ้ายย้อมสีกจ็ ะมีมากขึน้ ตามลาดับ
ในด้านอุตสาหกรรมฟอกย้อมผูผ้ ลิต โดยรวมของไทย
ต่ า ง มุ่ ง ป ร ะ เ ด็ น ที่ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ค้ า ผ้ า ผื น มี
วัตถุประสงค์ทจ่ี ะช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาดแทบทัง้ สิน้
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุ่ งห่มของไทยเป็ นผูน้ า
ในแห่งอาเซียน เนื่องจากมีความครบวงจรตัง้ แต่ตน้ น้า
ถึงปลายน้า แต่ขบวนการผลิตผ้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ อุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์เป็ นงานซับซ้อน
ใช้เ งิน ลงทุ น สูง ในการตกแต่ ง ส าเร็จ ผ้า ผืน ค่ า จ้า ง
แรงงานทีถ่ บี ตัวสูงขึน้ ผูป้ ระกอบการบางรายมีทุนทาง
ธุรกิจไม่เพียงพอ ก็ต้องปิ ดตัวลง การทีจ่ ะสามารถยืน
หยัดอยู่ได้ ก็มเี พียงผูท้ ม่ี ที ุนมากเท่านัน้ [1]สาหรับการ
ยกระดับการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นในอุตสาหกรรมสิง่ ทอให้
อุต สาหกรรมสิ่ง ทอของไทยก้า วสู่ค วามเป็ น ผู้น าใน
อาเซี ย นอย่ า งเต็ ม ภาคภู มิ ผู้ วิ จ ั ย จึ ง วิ เ คราะห์
อุ ต สาหกรรมสิ่ง ทอเครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม ของไทย เพราะ
ป จั จุ บ ัน สิ่ง ทอไทยก าลัง เผชิญ กับ ผลกระทบหลาย
ปจั จัย ทาให้เสียเปรียบคู่แข่งจากจีนและเวียดนามจุด
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แข็ง ของประเทศไทยผลิ ตจาพวกผ้า ผืน ได้ดีท่สี ุดใน
อาเซียน ปรับกลยุทธ์ด้วยการส่งออกผ้าผืนคุณภาพ
ต้นทุนต่ าปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ทนั สมัย
ผลิตสินค้าหลากหลายและมีปริมาณน้อยลง ส่งมอบ
ทันเวลา ทาให้อุตสาหกรรมสิง่ ทอไทยยืนหยัดอยู่ได้ใน
สภาวะนี้[2] ผูว้ จิ ยั จึงศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสีของผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
ในกรุงเทพมหานครและผลของการศึกษาครัง้ นี้ จะบ่ง
บอกถึงสิง่ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค้าผ้าผืน
เพื่ อ ปรับ ปรุ ง กิ จ การให้ มี ป ระสิท ธิ ภ าพก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิผ ลโดยสอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของ
ผู้ประกอบการค้าผ้าผืนและสอดรับกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
ของผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน ในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อ ผ้ า ฝ้ ายย้ อ มสี ของผู้ ป ระกอบการค้ า ผ้ า ผืน ใน
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยที่มผี ล
ต่ อพ ฤ ติ ก รรม กา ร เลื อ ก ซื้ อ ผ้ า ฝ้ า ย ย้ อ ม สี กั บ
พฤติกรรมการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี ของผูป้ ระกอบการค้า
ผ้าผืน ในกรุงเทพมหานคร
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วิ ธีดาเนิ นการศึกษา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากร
ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ใ น ค รั ้ ง นี้ คื อ
ผู้ป ระกอบการค้า ผ้า ผืน รายชื่อ สารวจจากสมาคม
พ่ อ ค้า ผ้า ไทย จัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร พ.ศ.2555
จานวน 402 ราย

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรผูป้ ระกอบการค้า
ผ้าผืน ในกรุงเทพมหานครจากผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
จานวน 196 ราย ซึ่งได้มาด้วยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่า ง
แบบง่าย (Sample Random Sampling)
3. กรอบแนวคิ ด

ตัวแปรต้น (Independent Variables)
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
1.1 ทาเลทีต่ งั ้
1.2 ขนาดของร้าน
1.3 รูปแบบของร้านขายผ้าฝ้ายย้อมสี
1.4 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ั บนั
1.5 ระยะเวลาดาเนินกิจการมาถึงปจจุ

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
พฤติกรรมการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (6Ws 1H)
- Who = ใครเป็ นผูซ้ อ้ื
- What = ซือ้ อะไร
- When = ซือ้ เมื่อไร
- Where = ซือ้ ทีไ่ หน
- Why = ซือ้ ทาไม
- Whom = ใครมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
- How = ซือ้ อย่างไร

2. ปจั จัยส่วนประสมการตลาด 4P’s
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์
2.2 ด้านราคา
2.3 ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่าย
2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจ ัยครัง้ นี้ ผู้วิจ ัยใช้เ ครื่อ งมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามทีเ่ กีย่ วกับข้อมูลทัวไป
่ ของ
ผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน เป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ น
แบบให้เลือกตอบจานวน 4 ข้อ และ เป็ นแบบให้เติม
คาตอบจานวน 1 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ค าถามเกี่ย วกับ พฤติกรรมการซื้อ ผ้า
ฝ้ า ยย้อ ม เป็ น แบบปลายปิ ด จ านวน 8 ข้อ ซึ่ง เป็ น
แบบ(Rating Scale) ที่วดั ข้อมูลเป็ นแบบอันตรภาค
(Interval Scale) ตามแนวคิดของ Likert แบ่งเป็ น 5
ระดับและลักษณะแบบสอบถาม เป็ นแบบปลายเปิ ด
เป็ น แบบให้เ ติม ค าตอบ จ านวน 5 ข้อ ใช้ห ลัก การ
เดียวกับตอนที่ 3 และแบบ (Rating Scale) จานวน 1
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ข้อ แบ่งเป็ น 3 ระดับ คือ ประจา, ครัง้ คราว, ไม่เคย
เลย
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปจั จัยส่ว น
ประสมการตลาด 4P’s ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือก
ซื้อ ผ้ า ฝ้ ายย้ อ มสี ของผู้ ป ระกอบการค้ า ผ้ า ผืน ใน
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามปลายปิ ด จานวน 25
ข้อ ซึง่ เป็ น(Rating Scale) ทีว่ ดั ข้อมูลเป็ นแบบอันตร
ภาค (Interval
Scale) ตามแนวคิด ของ Likert
แบ่งเป็ น 5 ระดับและอ่านค่าคะแนนเรียงจากน้อยไป
หามาก

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุร ี
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนาเครื่องมือที่สร้าง
ขึน้ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืนที่
เป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง ใช้ระยะเวลาในการเก็บ
ข้อ มูล 4 สัป ดาห์ จากนัน้ น าข้อ มูลที่ได้มาวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิตติ ่อไป

การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามขัน้ ตอนดังนี้

1. วิเคราะห์หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของตัวแปรปจั จัย
กับ ป จั จัย ข้อ มู ล ทัว่ ไปของผู้ ป ระกอบการค้ า ผ้า ผืน
โดยรวมและรายด้าน
2. วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตั ว แปรป จั จัย ส่ ว นประสม
การตลาด(4P’s)ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
โดยรวม
3. วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิการถดถอยพหุ
คูณ
์
ระหว่างตัวแปรปจั จัยกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยรวม
และรายด้าน

ผลการศึกษา
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (6Ws 1H) ของผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
พฤติ กรรมการซื้อ(6Ws 1H)
1.เหตุผลจูงใจทีท่ าให้ทา่ นเปลีย่ นหรือซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
2.บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
3.การค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับผ้าฝ้ายย้อมสีอย่างละเอียดก่อน
การตัดสินใจเลือกใช้
4.การเปรียบเทียบหลายๆยีห่ อ้ อย่างละเอียดก่อนการ
ตัดสินใจซือ้ ทุกครัง้
5.ท่านสามารถตัดสินใจได้เองว่าผ้าฝ้ายย้อมสีของยีห่ อ้ ที่
ท่านเลือกดีกว่ายีห่ อ้ อื่น
6.โอกาสในการซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสีเป็ นจานวนมากในช่วง
ฤดูกาลใดของปี
7.ในอนาคตมีความจาเป็ นต้องเปลีย่ นหรือซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
ท่านจะกลับมาใช้ยห่ี อ้ เดิม
8.การแนะนาผูอ้ ่นื ให้ใช้ผา้ ฝ้ายย้อมสียห่ี อ้ เดียวกับท่าน
9.ช่วงเวลาในการสังซื
่ อ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
จากตารางที่ 1 ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้า
ฝ้ายย้อมสีของผูป้ ระกอบการค้าผ้าผืน ผลการศึกษา
พบว่ากลุ่มตัวอย่างสามารถตัดสินใจได้เองว่าผ้าฝ้าย
ย้อมสีของยีห่ อ้ ทีเ่ ลือกดีกว่ายีห่ อ้ อื่น มีระดับค่ าเฉลีย่
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SD.
4.48
4.10
4.43
4.25
4.55
4.47

0.39
0.50
0.70
0.72
0.64
0.45

มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ

ลาดับของ
ระดับ
ความสาคัญ
1
6
4

มาก

5

มาก

3

มากทีส่ ดุ

2

ระดับ
ความสาคัญ

3.33

0.72

ปานกลาง

7

2.06
1.04

1.02
0.28

น้อย
น้อยทีส่ ดุ

8
9

4.55 รองลงมาเป็ น เรื่อ งเหตุ ผ ลจูง ใจที่ท าให้ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งเปลี่ย นหรือ ซื้อ ผ้า ฝ้ า ยย้อ มสี โดยมีร ะดับ
ค่าเฉลีย่ 4.48 และช่วงเวลาในการสังซื
่ อ้ ผ้าฝ้ายย้อม
สี มี ร ะดั บ ต่ า ค่ า เฉลี่ ย 1.04
ตามล าดั บ
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ตารางที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมการตลาด 4P’s ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (ด้านผลิตภัณฑ์)

1. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
2. ยีห่ อ้ /ตราสินค้า
3.บรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี ่านต้องการเป็ นลักษณะแบบใด
4. การบริการลูกค้าในด้านผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายย้อมสีทท่ี ่าน
ต้องการได้รบั จากผูผ้ ลิต
5. มาตรการในการรับคืนผ้าฝ้ายย้อมสีเมื่อเกิดปญั หา
6. การออกแบบผ้าฝ้ายย้อมสีทต่ี อ้ งการ

4.59
4.56
4.56

0.46
0.51
0.68

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

ลาดับของ
ระดับ
ความสาคัญ
1
2
2

4.28

0.39

มากทีส่ ดุ

5

4.29

0.37

มากทีส่ ดุ

4

4.23

0.36

มากทีส่ ดุ

7

7. รูปแบบการรับประกันผ้าฝ้ายย้อมสีทต่ี อ้ งการ
8. คุณภาพของผ้าฝ้ายย้อมสีทต่ี อ้ งการ
9. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้ายทีเ่ ลือกซือ้ เพื่อจาหน่าย

4.27
4.17
4.36

0.43
0.46
0.43

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

6
8
3

ส่วนประสมการตลาด(4P’s)

ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่มี ี
ผลต่ อ การตัด สิน ใจเลือ กซื้อ ผ้ า ฝ้ ายย้ อ มสี ได้ แ ก่
ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์ ย่ีห้อ /ตราสิน ค้ า
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี ต้ อ งการการบริ ก ารลู ก ค้ า ในด้ า น
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีท่ตี ้องการได้รบั จากผู้ผลิต
มาตรการในการรับคืนผ้าฝ้ายย้อมสีเมื่อเกิดปญั หา
การออกแบบผ้า ฝ้ ายย้อ มสีท่ีต้อ งการรูป แบบการ
รับ ประกัน ผ้า ฝ้า ยย้อ มสีท่ีต้อ งการคุ ณภาพของผ้า
ฝ้ายย้อมสีท่ตี ้องการ และลักษณะของผลิตภัณฑ์ผ้า

SD.

ระดับ
ความสาคัญ

ฝ้ายทีเ่ ลือกซือ้ เพื่อจาหน่ายจากการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ผ ลต่ อ การ
ตัด สิน ใจซื้อ ผ้าฝ้ า ยย้อมสี อยู่ใ นระดับ มากที่สุด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59, 4.56, 4.36, 4.29, 4.28, 4.27,
4.23 และ 4.17 ตามลาดับ โดยมีความสาคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีเพียงคุณภาพของผ้าฝ้ายย้อมสีท่ี
ต้องการทีม่ คี วามสาคัญอยู่ในระดับมากตามลาดับ

ตารางที่ 3 ปจั จัยส่วนประสมการตลาด 4P’s ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (ด้านราคา)
SD.

ระดับ
ความสาคัญ

ลาดับของ
ระดับ
ความสาคัญ

3.62

0.48

มาก

5

4.51

0.34

มากทีส่ ดุ

1

4.02

4.02

มาก

3

3.93
4.32

0.43
4.32

มาก
มากทีส่ ดุ

4
2

ส่วนประสมการตลาด(4P’s)
10.ระดับราคาโดยเฉลีย่ ของผ้าฝ้ายย้อมสีทท่ี ่านให้
ความสาคัญ
ั ยในด้านราคาทีท่ ่านต้องการ
11.ปจจั
12. รูปแบบทีต่ อ้ งการให้ผปู้ ระกอบการใช้เป็ นกลยุทธ์ใน
การตัง้ ราคาในส่วนยอมให้กบั ผูท้ จ่ี ะเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
13. การชาระเงินแบบใดทีท่ ่านต้องการ
14. ความสาคัญกับการปล่อยสินเชื่อ
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ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าฝ้ายย้อมสี ได้แก่ ระดับ
ร า ค า โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ผ้ า ฝ้ า ย ย้ อ ม สี ท่ี ท่ า น ใ ห้
ความสาคัญปจั จัยในด้านราคาทีท่ ่านต้องการรูปแบบ
ทีต่ ้องการให้ผู้ประกอบการใช้เป็ นกลยุทธ์ในการตัง้
ราคาในส่วนยอมให้กบั ผู้ท่จี ะเลือกซื้อผ้าฝ้ายย้อมสี
การชาระเงินแบบใดทีท่ ่านต้องการ และความสาคัญ
กับ การปล่ อ ยสิน เชื่อ จากการศึก ษาพบว่ า โดย
ภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปจั จัยส่วน
ประสมการตลาดด้านราคาทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้

ผ้าฝ้ายย้อมสี อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยปจั จัย
ในด้านราคาที่ท่านต้องการและความสาคัญกับการ
ปล่ อยสิน เชื่อมีค่า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.51, 4.32 มีค่ า
ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ส่ ว นรู ป แบบที่
ต้องการให้ผู้ประกอบการใช้เ ป็ นกลยุทธ์ในการตัง้
ราคาในส่วนยอมให้กบั ผู้ท่จี ะเลือกซื้อผ้าฝ้ายย้อมสี
การชาระเงินแบบใดที่ท่านต้องการ และระดับราคา
โดยเฉลี่ย ของผ้า ฝ้ ายย้อ มสีท่ีท่ า นให้ค วามส าคัญ
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.02, 3.93, 3.62 ตามลาดับ
โดยมีค่าความสาคัญอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

ั ยส่วนประสมการตลาด 4P’s ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (ด้านการจัดจาหน่าย)
ตารางที่ 4 ปจจั
ลาดับของ
ระดับ
ส่วนประสมการตลาด(4P’s)
SD.
ระดับ
ความสาคัญ
ความสาคัญ
15. การจัดจาหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
4.24
0.40
มากทีส่ ดุ
2
ั
้
16. ปจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายผ้าฝายย้อมสีทใ่ี ห้
3.98
0.43
มาก
6
ความสาคัญ
17. ความสาคัญกับคนกลางในการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี 4.05
0.46
มาก
5
18. ความสาคัญกับทาเลทีต่ งั ้ ร้าน
4.21
0.43
มากทีส่ ดุ
3
19. รูปแบบการส่งสินค้าแบบทีใ่ ห้ความสาคัญ
4.29
0.36
มากทีส่ ดุ
1
20. ระดับความสาคัญกับรูปแบบการจัดการสินค้า
4.07
0.51
มาก
4
คงเหลือ
ป จั จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้ า นสถานที่จ ัด
จ าหน่ า ยที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมการเลือ กซื้อ ผ้า ฝ้ า ย
ย้อ มสี ได้แ ก่ การจัด จ าหน่ า ยสิน ค้า ให้ค รอบคลุ ม
พืน้ ทีเ่ ป้าหมายปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผ้า
ฝ้ายย้อมสีทใ่ี ห้ความสาคัญความสาคัญกับคนกลาง
ในการเลือ กซื้อ ผ้า ฝ้า ยย้อ มสีค วามสาคัญกับ ทาเล
ที่ตงั ้ ร้านรูปแบบการส่งสินค้าแบบที่ให้ความสาคัญ
และระดับความสาคัญกับรูปแบบการจัดการสินค้า
คงเหลือ จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นว่าปจั จัยส่วนประสมการตลาด
ด้านสถานทีจ่ ดั จาหน่ ายทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผ้า
ฝ้ายย้อมสี อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด โดยรูปแบบ
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การส่งสินค้าแบบที่ให้ความสาคัญการจัดจาหน่ าย
สินค้าให้ครอบคลุมพืน้ ที่เป้าหมาย และความสาคัญ
กับทาเลทีต่ งั ้ ร้าน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.29, 4.24, 4.21
ตามลาดับ มีค่ า ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
ส่วนระดับความสาคัญกับรูปแบบการจัดการสินค้า
คงเหลือความสาคัญกับคนกลางในการเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายย้อมสีและปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายผ้า
ฝ้ายย้อมสีท่ใี ห้ความสาคัญ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07,
4.05, 3.98 ตามลาดับ มีค่าความสาคัญอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ปจั จัยส่วนประสมการตลาด 4P’s ทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี
(ด้านส่งเสริมการตลาด)
SD.

ระดับ
ความสาคัญ

4.26

0.40

มากทีส่ ดุ

ลาดับของ
ระดับ
ความสาคัญ
4

4.08

0.39

มาก

5

4.31

0.41

มากทีส่ ดุ

3

4.38
4.44

0.41
0.43

มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ

2
1

ส่วนประสมการตลาด(4P’s)
21. การส่งเสริมการขายในรูปแบบทีต่ อ้ งการ
22. ช่องทางในการสือ่ สาร ด้านข้อมูลข่าวสารของผ้า
ฝ้ายย้อมสีทต่ี อ้ งการ
23. คุณลักษณะผูแ้ ทนทางการค้าหรือพนักงานขาย
ทีต่ อ้ งการ
24. การประชาสัมพันธ์ในรูปแบบทีใ่ ห้ความสาคัญ
25. ช่องทางทีใ่ ห้ความสาคัญกับการสังผ้
่ าฝ้ายย้อมสี
ป จั จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า นการส่ง เสริม
การตลาดที่มีผลต่ อพฤติก รรมการเลือกซื้อผ้าฝ้า ย
ย้ อ มสี ได้ แ ก่ การส่ ง เสริ ม การขายในรู ป แบบที่
ต้องการช่องทางในการสื่อสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร
ของผ้าฝ้ายย้อมสีท่ตี ้องการคุณลักษณะผู้แทนทาง
ก า ร ค้ า ห รื อ พ นั ก ง า น ข า ย ที่ ต้ อ ง ก า ร ก า ร
ประชาสัม พัน ธ์ ใ นรู ป แบบที่ใ ห้ ค วามส าคัญ และ
ช่ อ งทางที่ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การสังผ้
่ า ฝ้ า ยย้อ มสี
จากการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่าง
มีความเห็นว่าปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านการ
ส่งเสริมการตลาดที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าฝ้าย

ย้อมสี อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยช่องทางทีใ่ ห้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร สั ่ง ผ้ า ฝ้ า ย ย้ อ ม สี ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ น รู ป แ บ บ ที่ ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ
คุณลัก ษณะผู้แ ทนทางการค้า หรือ พนัก งานขายที่
ต้ อ งการ และการส่ ง เสริ ม การขายในรู ป แบบที่
ต้องการ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44, 4.38, 4.31, 4.26
ตามลาดับ มีค่ า ความส าคัญ อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด
ส่วนช่องทางในการสือ่ สาร ด้านข้อมูลข่าวสารของผ้า
ฝ้า ยย้อ มสีท่ีต้อ งการ มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ 4.08 มีค่ า
ค ว า ม ส า คั ญ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก ต า ม ล า ดั บ

ตารางที่ 6 สัมประสิทธิสหสั
ู กับพฤติกรรมการเลือกซือ้ ผ้าฝ้ายย้อมสี (6W1H) ของผูป้ ระกอบการค้า
์ มพันธ์พหุคณ
ผ้าผืน
พฤติ กรรมผูบ้ ริโภค (6W1H)
Full model
ตัวแปรอิ สระ
b (S.E)
β
ข้อมูลทัวไปของผู
่
ป้ ระกอบการค้าผ้าผืน
ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 4P’s
ด้านผลิตภัณฑ์
0.246(0.089) 0.250**
ด้านราคา
0.359(0.094) 0.334***
(Constant)
1.136 (0.289)
จานวนตัวอย่าง (N)
196
2
R
0.472
Note. *p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001
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สมการพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค (6W1H) = 1.114
+ 0.297 (ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์)
+ 0.420 (ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา)
จากสมการพบป จั จัย ที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมของ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ เป็ นปจั จัยด้านบวก 2 ปจั จัย ได้แก่ ปจั จัย
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา
โดยสามารถอธิบายได้ดงั นี้
1. ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ส่งผลเชิงบวกต่อพฤติกรรมการบริโภค หมายถึงเมื่อ
ระดับ ความส าคัญ ของผลิต ภัณ ฑ์เ พิ่ม ขึ้น 1 หน่ ว ย
พฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคในการซื้อ ผ้า ฝ้ ายย้อ มสีจ ะ
เพิม่ ขึน้ 0.297 หน่วย
2. ปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาส่งผลเชิง
บวกต่ อ พฤติก รรมการบริโ ภค หมายถึง เมื่อ ระดับ
ความสาคัญของราคาเพิม่ ขึน้ 1 หน่วย พฤติกรรมของ
ผู้บ ริโ ภคในการซื้อ ผ้ า ฝ้ ายย้ อ มสีจ ะเพิ่ม ขึ้น 0.420
หน่วย
ค่าสัมประสิทธ์การถดถอยพหุคูณ ประกอบด้วย
ตั ว แปรป จั จั ย กั บ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค พบว่ า มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01
และ0.001 คือ ด้า นผลิต ภัณฑ์ และด้า นราคา มีค่ า
สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์พ หุ คู ณ เท่ า กับ 0.250และ
0.334ซึ่งมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01และ0.001
ตามลาดับ

สรุปและอภิ ปรายผล
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั เรื่องปจั จัยที่มี
ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลือ กซื้อ ผ้ า ฝ้ ายย้ อ มสีข องผู้
ประกอบ การค้า ผ้า ผืน ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
ป จั จัย ที่ท าการศึก ษาที่มีผ ลต่ อ พฤติก รรมผู้บ ริโ ภค
ด้ ว ยวิ ธี ข องการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พหุ คู ณ ( Multiple
Regression Analysis) จานวน 9 ปจั จัย มี 2 ปจั จัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติทร่ี ะดับ 0.01 และ 0.001 คือ ปจั จัยส่วนประสม
การตลาด 4P’s ด้านผลิตภัณฑ์และปจั จัยด้านราคา
ในด้านปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
จากผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ มีค วามสอดคล้องกับ แนวคิด
ส่ ว นประสมการตลาดของ อีเ จอโรมแมทคาธี . (E.
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jerome McCarthy. 1990: 5) [3] ได้กล่าวว่า
“กิ จ กรรมทางการตลาดที่ บ ริ ษั ท ได้ จ ัด เตรี ย ม 1.
ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. การจัดจาหน่าย 4. การส่งเสริม
การตลาด เพื่อที่จ ะมุ่ง ตอบสนองความต้อ งการของ
ลูกค้า”และแมกซ์คาทีและเพอร์รอี ทั .(McCarthy and
Perreault. 1996 : 46-49) ได้กล่าวถึงส่วนประสม
การตลาด4P’sการสร้ า งความพึ ง พอใจให้ ลู ก ค้ า
เป้ าหมายและผู้ บ ริโ ภค มีเ ส้น ทางหลายทาง เช่ น
ผลิตภัณฑ์สามารถมีหลายขนาดและรูปร่าง รวมไปถึง
ระดั บ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และระดั บ การบริ ก ารที่
สามารถปรั บ เปลี่ ย นได้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ามารถมี
หลากหลายขนาดหลายสีหรือวัสดุ ตรายีห่ อ้ สินค้า และ
การรับ ประกัน สามารถเปลี่ย นแปลงได้ก ารโฆษณา
ประชาสัม พัน ธ์ท งั ้ จากหนั ง สือ พิม พ์ นิ ต ยสาร วิท ยุ
โทรทัศน์ ป้ ายโฆษณาก็ส ามารถเลือ กใช้ต ามความ
เหมาะสมตามแต่เจ้าของบริษทั ผูผ้ ลิตหรือจัดจาหน่ าย
จะพิจารณาราคาของสินค้าก็สามารถปรับขึน้ หรือลงได้
กับชิฟแมนและคานุก. (Schiffman,LeonG.and Leslie
Lazar Kanuk : 1994) [4] แนวคิดเกีย่ วกับพฤติกรรม
ผู้ บ ริ โ ภคในการตั ด สิน ใจหมายถึ ง “พฤติ ก รรมที่
ผู้บ ริโ ภคท าการค้น หา การคิด การซื้อ การใช้ การ
ประเมิ น ผลในสิ น ค้ า และบริ ก าร ซึ่ ง คาดว่ า จะ
ตอบสนองความต้องการของเขาเป็ นการศึกษาถึงเหตุ
จูงใจทีท่ าให้เกิดการตัดสินใจซือ้ สินค้า โดยมีจุดเริม่ ต้น
จากการเกิดสิง่ กระตุ้น (Stimulus)ทีท่ าให้เกิดการ
ตัด สิน ใจซื้อ สิน ค้า โดยมีจุ ด เริ่ม ต้ น จากการเกิด สิ่ง
กระตุ้นแผนเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาด 4P’s ซึ่ง
วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภคและสอดรับกับงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องสุวฒ
ั น์ วราห์คา.( 2550 ). [5] ศึกษาวิจยั
“ปจั จัยส่วนประสมการตลาดที่มผี ลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เสือ้ ผ้าสาเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เรื่องดัง กล่าวนี้ได้ใช้ทฤษฎี
ส่วนประสมการตลาด 4P’s และทฤษฎีพฤติกรรมการ
ซือ้ โดยใช้กรอบแนวคิดเกีย่ วกับส่วนประสมการตลาด
,แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อพบว่าปจั จัยส่วน
ประสมการตลาด ในภาพรวมในระดับ มาก มีป จั จัย
ส่วนประสมการตลาดในระดับมากทีส่ ดุ
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ในด้านปจั จัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา จาก
ผลการวิจ ัย ครัง้ นี้ มีค วามสอดคล้อ งกับ แนวคิด และ
ทฤษฎี ข องคอตเลอร์ แ ละอามสตองส์ . ( Kotler;&
Amstrong. 1999: 77-79) กล่าวไว้ว่า “พฤติกรรมการ
ซื้อ แตกต่ า งกันอย่ า งมากและคอตเลอร์. (Kotler.
2000: 15) รายละเอียดของส่วนประสมการตลาด
(Marketing Mix) และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
รสสุคนธ์ อัศววิญญเดช. (2543) [6] ได้ทาการศึกษา
เรื่อง การตลาดผ้าไหมไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วน
บุคคลกับส่วนประสมการตลาด ผลการศึกษาพบว่ า
ด้านราคาให้ความสาคัญต่อการมีให้เลือกหลายราคา
ตามคุ ณภาพของผ้า ไหมระดับสูง และสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของจันทนี แสงสีดา.(2546).[7] การดาเนิน
ธุรกิจผ้าไหมไทยในอาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมไิ ด้
ศึกษาการดาเนินธุรกิจผ้าไหมไทยในอาเภอบ้านเขว้า
จังหวัดชัยภูมิผลการศึกษาพบว่าด้านราคา พบว่ามี
การตัง้ ราคาโดยคานึงถึงต้นทุนและมีการตัง้ ราคาโดย
คานึงถึงคุณภาพ ลวดลาย สีสนั และกรรมวิธกี ารทอ
มีการตัง้ ราคาโดยคานึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ตัง้ ราคาตาม
ภาพพจน์ ข องสิ น ค้ า และตั ้ง ราคาโดยค านึ ง ถึ ง
กลุ่มเป้าหมาย ตัง้ ราคาตามภาพพจน์ของสินค้าและตัง้
ราคาโดยคานึงถึงการแข่งขัน

ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ในด้า นผลิต ภัณ ฑ์ ต้ อ งสนั บ สนุ น พัฒ นาความ
หลากหลาย คุณลักษณะและคุณสมบัติให้ดยี ิ่งขึ้นไป
ลบจุ ดด้อ ยสร้างจุดเด่น ของผลิตภัณ ฑ์ เช่น ป้อ งกัน
เชื้อแบคทีเรีย(pathogenic bacteria)ได้และรูปแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์ทท่ี นั สมัย
ในด้านราคาควรเน้ นใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาดโดยการใช้ช่องทางการจัดจาหน่ ายโดยอิง
กลุ่มไม่องิ เกณฑ์มาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ อ าจเป็ น การจัด ส่ ว นประสมการตลาดให้
เหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ าหมายและต้ อ ง
ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการค้าผ้าผืน
จนถึงผูบ้ ริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด รวมทัง้ ต้อง
สร้างประสิทธิภาพทางเทคโนโลยีให้ทนั สมัย ประสม
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ผสานประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืนกับการบริหารจัดการ
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในธุรกิจการค้าผ้าผืน ดารงไว้ซง่ึ
ความเป็ นผูน้ าแห่งอาเซียน
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจยั ครังต่
้ อไป
การศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะผ้าฝ้าย
ย้อมสีเท่านัน้ ดังนัน้ ควรมีการศึกษาผ้าใยสังเคราะห์
เพื่อดูว่าจะให้ผลการวิจยั ที่สอดคล้องกันหรือไม่และ
ควรมีการศึกษาปจั จัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผู้ประกอบการ
ค้าผ้าผืน เพราะการค้าขายกาลังเข้าสู่การแข่งขันเปิ ด
ตลาดการค้าเสรีในยุคของชาติอาเซียน (ASEAN)
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