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พฤติกรรมการซื้อ, ผลกระทบของตราสิ นค้ า และแฟชั่นต่ อความยินดีทจี่ ะจ่ าย
ผลิตภัณฑ์ ผ้าย้ อมครามเกษตรกรของกลุ่ม Generation B
Generation X และ Generation Y
Buying Behaviors, Influences of Product Brand, and Fashion to Willingness
to Pay for Indigo Dyed Fabric of Generation B, X and Y groups
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บทคัดย่ อ: การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื ้อ รวมถึงผลกระทบของตราสินค้ า และแฟชัน่ ต่อ
ความยินดีที่จะจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามเกษตรกร ของกลุม่ เจเนเรชัน่ บี เอ็กซ์ และ วาย เก็บข้ อมูลจากผู้บริ โภคที่เคย
ซื ้อผ้ าย้ อมครามในจังหวัดสกลนคร แบ่งจ�ำนวนตามกลุม่ ของสามเจเนเรชัน่ กลุม่ ละ 130 ราย (รวม 390 ราย) พบว่า กลุม่
ทังสามเจเนเรชั
้
น่ ไม่สามารถรับรู้ตราสินค้ าของผู้ผลิตได้ จึงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่าง หรื อตระหนักถึงตราสินค้ า
ได้ ทังยั
้ งแสดงพฤติกรรมการซื ้อที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะด้ านการรับรู้ตราสินค้ า ความแตกต่างของตราสินค้ า และปั จจัย
ด้ านแฟชัน่ มีผลกระทบทางตรงต่อความยินดีที่จะจ่ายของสามเจเนเรชัน่ แตกต่างกัน นอกจากนี ้การรับรู้ตราสินค้ าเป็ นผล
ปฏิสมั พันธ์ตอ่ ความยินดีทจี่ า่ ยผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมคราม ในขณะที่ ปั จจัยความแตกต่างของตราสินค้ า และปั จจัยด้ านแฟชัน่
ไม่เป็ นผลปฏิสมั พันธ์ตอ่ ความยินดีที่จา่ ยผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมคราม ดังนัน้ กลุม่ เกษตรกร ร้ านค้ าผู้จำ� หน่ายผ้ าย้ อมครามควร
สร้ างเอกลักษณ์ของสินค้ าตนเอง เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคสามารถแยกแยะตราสินค้ าตนเองออกจากตลาดภาพรวมของผ้ าย้ อม
ครามจังหวัดสกลนคร
ค�ำส�ำคัญ: ตราสินค้ า, ความยินดีที่จะจ่าย, แฟชัน่ , เจนเนอเรชัน่ , ผ้ าย้ อมคราม
ABSTRACT: The purpose of this study was to compare behaviors, influences of product brand
and fashion factors and willingness to pay for indigo dyed fabrics of Generation B, X and Y groups.
Data were collected from the customers who used to purchase indigo dyed fabrics. The groups of
customers consisted of three generations which each group had 130 customers (total of 390
customers). It was found that all three generation groups had were not able to perceive the product
brand, so they were unable to distinguish the differences or perceive any product brand. They also
showed the same buying behaviors. The product brand perceptions, differences of product brands
and fashion factors had different direct effects to willingness to pay for indigo dyed fabrics of three
generations. Moreover, the product brand perception was related to the willingness to pay for indigo
dyed fabrics, so the farmer groups and shops selling indigo dyed fabrics had to create their own
product identity to allow customers to distinguish the product brand out of the overall image of
Sakon Nakhon indigo dyed fabric markets.
Keywords: product Brand, willingness to pay, fashion, generation, indigo dyed fabric
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บทน�ำ
ปั จจุบนั เศรษฐกิจโลกมีการแข่งขันกันอย่างกว้ าง
ขวาง ด้ วยการเชื่อมต่อระบบเศรษฐกิจแบบไร้ พรมแดน
ผลิตภัณฑ์ตราสินค้ าต่างประเทศ (Nation Brand: NB)
สามารถท�ำการค้ าในประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ผู้บริ โภค
ภายในประเทศนิยม NB โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า
ระดับโลก เช่น Apple, Samsung, Nike, Louis Vuitton,
Prada, Levi’s และ Tommy Hilfiger เป็ นต้ น ทังยั
้ ง
สามารถตอบสนองความภูมิใจ การยอมรับทางสังคม
ของผู้บริโภค และยังสร้ างความรู้สกึ ว่า NB คุณภาพดีกว่า
ตราสินค้ าภายในประเทศ (Sethuraman and Cole,
1999; Jan and Inge, 2010) และผู้บริโภคก็มคี วามยินดี
ที่จา่ ยเพื่อเป็ นเจ้ าของสินค้ า (Marn et al. 2003) ขณะ
เดียวกัน ตราสินค้ าท้ องถิ่น (Local Brand: LB) พยายาม
ดิ ้นรนเพือ่ แข่งขันกับ NB เพือ่ ความอยูร่ อด (Ger, 1999)
กลุม่ สินค้ าเสื ้อผ้ าแฟชัน่ ในประเทศไทยพยายามออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะ การสร้ างตราสินค้ าให้ เป็ น
ทีจ่ ดจ�ำของผู้บริโภค เช่น Vatanika, Soda, Rotsaniyom
และ Kloset มีหลายประเทศเริ่มหันมาใช้ นโยบายการซื ้อ
สินค้ าภายในประเทศ รวมทังณรงค์
้
ลดซื ้อตราสินค้ าต่าง
ประเทศ
สินค้ าโครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ผ้ า ย้ อ มครามจัง หวัด สกลนครถื อ เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
ชื่อเสียงและสร้ างรายได้ แก่จงั หวัดเป็ นอันดับ 1 ของ
ประเภทผ้ าทอมือ และขึ ้นทะเบียนสิง่ บ่งชี ้ทางภูมศิ าสตร์
(Geographical Indication: GI) เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2549
(จันทิมา, 2548) จังหวัดสกลนครมีเกษตรกรผู้ผลิตผ้ าย้ อม
คราม จ�ำนวน 3,317 ราย ร้ านค้ าจ�ำหน่าย จ�ำนวน 10 แห่ง
(ข้ อมูลผู้ปลูกหม่อนเลี ้ยงไหมและผลผลิต, 2556) กลุม่ ที่
มีการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชมุ ชนจังหวัดสกลนคร
ด้ านผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามจ�ำนวน 14 กลุม่ (มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชมุ ชม, 2559) ผ้ าย้ อมคราม เป็ นผ้ าย้ อมสี
ธรรมชาติ ทีผ่ า่ นการผลิตโดยใช้ ผ้าไหมหรือผ้ าฝ้ายท�ำให้
เกิดสี โดยการย้ อมน�ำ้ คราม ทัง้ ยังผ่านการออกแบบ
ลวดลายให้ เหมาะสมกับประเพณี และเทศกาล ซึ่ง
ประเทศไทยเป็ น 1 ใน 8 ประเทศของโลกทีส่ ามารถผลิต
ผ้ าย้ อมครามได้ (อนุรัตน์ และคณะ, 2549) อุตสาหกรรม
เสือ้ ผ้ าสามารถแบ่งผู้บริ โภคตามการแบ่งส่วนตลาด

(Market segmentation) ด้ านประชากรศาสตร์ ในมุม
มองของ ยุคสมัย (Generation) ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ที่
ส่งผลให้ ผ้ บู ริโภคมีความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to
pay: WTP) เพือ่ ซื ้อสินค้ า เช่น ลักษณะผลิตภัณฑ์ การรับรู้
ตราสินค้ า และปั จจัยด้ านแฟชัน่ (Yoo et al., 2000; Ko
et al., 2012; Choo and Kim, 2014; Groapa and
Caescu, 2014; Kansra, 2014; Wear and Clopton, 2016)
การตลาด NB สามารถใช้ กลยุทธ์ การตลาดทัว่ โลกได้
ส่งผลกระทบต่อ LB เสื ้อผ้ า (Ko et al., 2012) เมือ่ ผู้บริโภค
รับรู้ตราสินค้ า หรื อได้ ถงึ ตระหนักถึงตราสินค้ าของ NB
ในระดับ การรู้จกั แบบมีสงิ่ กระตุ้น (Brand Recognition)
(Aaker, 1991) LB ประสบปั ญหาด้ านการตลาด เพราะ
เกษตรกรขาดความรู้ ในการวิ จัย พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค
(จันทิมา, 2548) ร่ วมถึงเกษตรกรผ้ ายอมครามยังขาด
ความรู้ด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมคราม
เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้ ตรงต่อความต้ องการของ
ผู้บ ริ โ ภค ขาดความรู้ ในการออกแบบผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้
สอดคล้ องต่อความต้ องการผู้บริโภค ขาดการบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่สวยงาม ท�ำให้ ขาดความน่าสนใจในครัง้ แรกที่พบเห็น
สินค้ า (ยุพนิ , 2551; มานะศักดิ,์ 2554)
ด้ วยเหตุนี ้ การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เปรี ยบ
เทียบพฤติกรรมการซื ้อ รวมถึงผลกระทบของตราสินค้ า
และแฟชัน่ ต่อ ความยินดีที่จะจ่าย ผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อม
ครามเกษตรกร ของกลุม่ Generation B Generation X
และ Generation Y เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนาปั จจัย
ที่เหมาะสมแต่ละ Generation จะช่วยให้ สามารถสร้ าง
ผลิตภัณฑ์ หรื อวางแผนกลยุทธ์ ให้ สอดคล้ องกับความ
ต้ องการ รวมทังสร้
้ างความพึงพอใจของผู้บริ โภคแต่ละ
Generation และเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ แก่ เ กษตรกรผ้ า
ย้ อมคราม นอกจากนี ยั้ งเป็ นการวิจยั ต่อยอดจากงานวิจยั
ของ จันทิมา (2548), เกรี ยงเกณฑ์ (2550), พิน (2551)
และมานะศักดิ์ (2554) ซึง่ ไม่ได้ พจิ ารณาถึงตัวแปรความ
ยินดีทจี่ ะจ่าย การรับรู้ตราสินค้ า และแฟชัน่ ของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามเกษตรกร หรื องานวิจยั ของ
Ko et al. (2012), Choo and Kim (2014), Kansra
(2014) และ Wear and Clopton (2016) ซึง่ เป็ นการศึกษา
ผลิตภัณฑ์เสื ้อผ้ าสวมใส่ หรื อเสื ้อผ้ ากีฬา ในครัง้ นี ้จะใช้
ผ้ าย้ อมครามเป็ นผลิตภัณฑ์ในการศึกษา
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ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
Generation
Kotle (2012) กล่าวว่า ประโยชน์ของการแบ่งส่วน
ตลาด จะช่วยในการแสวงหาผู้บริโภคทีม่ โี อกาสตอบสนอง
ในการซื ้อสินค้ าและบริ การของธุรกิจ โดยหลีกเลีย่ งการ
ท�ำการตลาดแบบมวลรวม (Mass Market) และมุง่ เน้ นที่
ตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche market) หรื อเราเรี ยกว่า ส่วน
ตลาดทีแ่ ท้ จริ ง (True market segmentation) ธุรกิจต้ อง
ระบุสว่ นตลาดให้ ชดั เจนเพื่อช่วยตัดสินใจต่อพฤติกรรม
กลุม่ เป้าหมาย ซึง่ แบ่งส่วนตลาด เป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ประชากรศาสตร์ ด้ านภูมศิ าสตร์ ด้ านจิตวิทยา และด้ าน
พฤติกรรมศาสตร์ ซึง่ ด้านประชากรศาสตร์ ในมิตขิ องความ
แตกต่างด้ านอายุของผู้บริโ ภคถูกเชื่อมโยงอธิ บายด้ วย
พฤติกรรม ทัศนคติ การตัดสินใจซื ้อ ความยินดีทจี่ ะจ่าย
และการรับรู้ เพือ่ ให้ เหมาะสมในการศึกษาปั จจัยด้ านอายุ
ข้ า งต้ น จึ ง แบ่ ง คุณ ลัก ษณะออกเป็ นช่ ว งอายุ หรื อ
Generation ซึง่ Wolf et al. (2005) กล่าวว่า ทฤษฎีเกีย่ ว
กับกลุม่ อายุถกู มองว่าเป็ นทฤษฎีของประวัตศิ าสตร์ ทาง

สังคม โดยอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับความแตกต่าง
การเปลีย่ นแปลงในทัศนคติของชนชัน้ และสาธารณะใน
ช่วงเวลาที่เกิดของบุคคล และการใช้ ชีวิตที่แตกต่างกัน
แต่ละ Generation จะมีคณ
ุ ลักษณะ พฤติกรรม ทัศนคติ
และความนึกคิดทีเ่ หมือนกัน ซึง่ อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก หรื อประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมา (Napoli,
2014) Codrington (2006) อธิบายถึง การสร้ างทฤษฎี
แบบจ�ำลอง Generation ว่ามีสองมุมมอง คือ การทีค่ น
รุ่นหนึง่ ถูกมองว่ามีความสอดคล้องกันโดยไม่คำ� นึงถึงสังคม
ทีแ่ ตกต่างกัน หรื อความแตกต่างระหว่างคนรุ่ นหนึ่งกับ
อีกรุ่ นทีไ่ ด้ รั บการปลูกฝั งจากเหตุการณ์ ที่ผ่านมา เช่น
การเปลีย่ นแปลงชีวติ ทีว่ นุ่ วาย เหตุการณ์สำ� คัญทีเ่ กิดขึ ้น
ในแต่ละยุค (เช่น สงครามโลก การปฏิวตั ทิ างอุตสาหกรรม
การยกเลิกการเหยียดผิว เป็ นต้น) ซึง่ ความแตกต่างระหว่าง
ช่วงเวลาของแต่ละประเทศก็แตกต่างกัน แม้ แต่งานวิจยั
ในประเทศไทยก็ยงั มีความแตกต่างกันในการแบ่งแต่ละ
Generation เทียบกับประเทศอืน่ ๆ (Table 1)

Table 1 Generational cohorts according to country
Generation cohort
The Traditionalists
The Baby Boomers
Generation X
Generation Y

Birth Range A.D.
South Africa*
USA*
Europe/UK*
1930-1949 1923-1942 1918-1945
1950-1969 1943-1962 1946-1965
1670-1989 1963-1983 1966-1984
1990-2000 1984-2001 1985-2001
Generation Z: born between 2001-2020

Japan*
1925-1945
1945-1965
1699-1985
1986-2001

Thailand**
1946-1963
1964-1976
1977-1999
Upper 2000

Source: * Codrington and Grant-Marshall, 2006
Notes: ** เดชา (2552), เดชา และคณะ (2557) และพรนิภา (2558)

เดชา (2552) และพรนิภา (2558) ศึกษาพฤติกรรม
ผู้บริโภค พบว่า กลุม่ คน Generation B เกิดในช่วงเวลาที่
ยากล�ำบาก ต้ องพึง่ พาตนเองเป็ นหลัก สิ่งอ�ำนวยความ
สะดวกน้ อย ต่อมาเมือ่ เข้าสูว่ ยั สูงอายุ หรื อก�ำลังจะเกษี ยณ
อายุ มีกำ� ลังซื ้อสูง Generation X เกิดและโตในยุคทีผ่ า่ น
ช่วงความล�ำบากมาแล้ ว ต่อสู้ดิ ้นรนที่น้อยกว่ากลุม่ คน
Generation B เชื่อมัน่ ในตนเอง มีอิสระทางความคิด
การศึกษาดี ก� ำลังอยูใ่ นช่ว งวัยท�ำ งาน ส่วนกลุ่มคน
Generation Y เกิดในช่วงเวลาทีบ่ ้ านเมืองสงบสุข สภาพ

แวดล้ อมทางสังคม เศรษฐกิ จและการเมือ ง รวมทัง้
เทคโนโลยีทกี่ ้ าวหน้ า จึงมีลกั ษณะนิสยั ชอบแสดงออก
เป็ นตัวของตัวเองสูง ทันสมัย ใช้ อปุ กรณ์ทนั สมัยได้ ดี เช่น
iPhone Notebook กล้ องดิจติ อลได้ คล่องแคล่ว และมี
ความต้ อ งการใช้ เงินกับสิน ค้ าและบริ การที่มี ชื่อเสีย ง
ดังนัน้ ยิ่งแต่ละ กลุม่ Generation มีความแตกต่างกัน
การแสวงหาการจับ คู่ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ กลุ่ม
Generation อย่างเหมาะสมจะส่งผลให้ สนิ ค้ าและบริ การ
ตอบสนองความต้ องอย่างเหมาะสม
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ความยินดีท่ จี ะจ่ าย (Willingness to pay: WTP)
Kroes and Sheldon (1988) เสนอว่า การวัดความ
ยินดีทจี่ ะจ่ายเป็ นวิธีการทีจ่ ะสังเกตค่าใช้ จา่ ยจริง ๆ ทีเ่ กิด
ขึ ้นจากผู้บริ โภค มิใช้ วดั แต่เพียงความพึงพอใจเท่านัน้
นักการตลาดให้ ความสนใจต่อความยินดีที่จะจ่ายของ
ผู้บริ โภคอยู่ 2 ปั จจัยหลักนัน่ คือ ตราสินค้ า และราคา
Li and Ellis (2014) พบว่า หากสินค้ ามีตราสินค้ าทีม่ ชี ื่อ
เสียงผู้บริ โภคมีความยินดีที่จะจ่ายมากกว่าสินค้ าที่ไม่มี
ตราสินค้ า ดังนัน้ แม้ ราคาจะสูงกว่าแต่ผ้ บู ริโภคมีความ
ยินดีทจี่ ะจ่ายมากกว่าทีจ่ ะซื ้อสินค้ าราคาถูกจากสินค้ าที่
ไม่มีตราสินค้ า ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Kansra
(2014) ตราสินค้ าเสื ้อผ้ านันมี
้ ผลต่อการตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริโภค
ในขณะเดียวกัน ผู้บริ โภคก็มิได้ มองแต่ปัจจัยด้ าน
ตราสินค้ า และราคาที่มีผลต่อความยินดีที่จ่ายเท่านัน้
Muhammada et al. (2015) พบว่า ผู้บริโภคมีความยินดี
ที่จะจ่ายส�ำหรับอาหารอินทรี ย์ที่มีราคาสูงกว่าการผลิต
การเกษตรแบบดังเดิม เนือ่ งจากผู้บริโภคเชือ่ ว่า คุณภาพ
ของอาหารอินทรี ย์มีผลกระทบต่อร่างกายน้ อยกว่าผลิต
การเกษตรแบบดังเดิม ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Dobbs et al. (2016) ผู้บริโภคมีความยินดีทจี่ ะจ่ายเนื ้อ
วัวเทนเนสซีแม้ ราคาจะสูงกว่าเนื ้อทัว่ ไปในตลาด เนือ่ งจาก
สีเนื ้อ กระบวนการผลิต และมีความปลอดภัยกว่าเนื ้อ
ทัว่ ไป นอกจากนี Bagchi
้
and Cheema (2012) ยังยืนยันว่า
สี มีผลกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ สนใจในสินค้ าชนิดนัน้ ๆ ได้
และ Choo and Kim (2014) พบว่า แฟชัน่ นันมี
้ ผลต่อ
พฤติกรรมการซื ้อของผู้บริโภค ยิง่ ผู้บริโภคมีความชืน่ ชอบ
ในความแฟชัน่ ความทันสมัย และต้ องการการยอมรับ
จากสังคมมากเท่าไรก็ยิ่งส่งผลกระต่อพฤติกรรมการซื ้อ
เสื ้อผ้ า
จากงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาแสดงให้ เห็นถึงความแตกต่าง
ด้ านพฤติกรรมของแต่ละ Generation ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น
การใช้ บริการของร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ (พรนิภา, 2558)
แรงจูงใจในการท�ำงาน (เดชา, 2552) พฤติกรรมการใช้
บริ การห้ างสรรพสินค้ า (Burnsed and Bickle, 2015)
และเครื่องแต่งกาย (Ko et al., 2012) แต่ยงั ไม่มงี านวิจยั
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ที่ ศึก ษาถึง พฤติ ก รรมแต่ล ะ Generation ในการซื อ้
ผลิตภัณฑ์พื ้นเมืองในบริบทของผ้ าย้ อมคราม และปั จจัย
ใดบ้ างทีส่ ง่ ผลกระทบต่อความยินดีทจี่ ะจ่ายเมือ่ ผู้บริโภค
มี ช่วงอายุเกิ ดที่ แตกต่างกัน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงก� ำหนด
สมมติฐานเพือ่ ตอบปั ญหางานวิจยั ดังนี ้
H1: พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามของ
กลุม่ Generation B, X และ Y มีความแตกต่างกัน
H2: Generation B, X และ Y มีปัจจัยด้ านตราสินค้ า
ความแตกต่างของตราสินค้ า ปั จจัยด้ านแฟชัน่ และ ความ
ยินดีทจี่ ะจ่ายผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามความแตกต่างกัน
H3: Generation B, X และ Y มีปัจจัยด้ านตราสินค้ า
ความแตกต่างของตราสินค้ า และปั จจัยด้ านแฟชัน่ อย่าง
น้ อย 1 ปั จจัยเป็ นผลปฏิสมั พันธ์ ความยินดีที่จะจ่าย
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมคราม
วิธีการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ ช่วงระยะเวลาการศึกษาระหว่างวันที่ 19 มกราคม
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 เก็บข้ อมูลจากผู้บริโภคทีเ่ คยซื ้อ
ผ้ าย้ อมครามในจังหวัดสกลนคร ซึ่งไม่ทราบจ� ำนวน
ประชากรทีแ่ ท้จริงจึงใช้สตู รของคอแครน (Cochran, 1977)
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลือ่ นที่ยอมให้
เกิดขึ ้นได้ 5% ความน่าจะเป็ นของประชากร 50% ดังนัน้
ขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งที่ ไ ด้ จ ากการค�ำ นวณเท่า กับ
384 ราย ใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) แบ่งจ�ำนวนตามกลุม่ Generation B คนทีเ่ กิด
ในปี 2548-2507 Generation X คนทีเ่ กิดในปี 2508-2522
และ Generation Y คนที่เกิดในปี 2523-2540 (New
Strategist Press, 2013) กลุม่ ละ 130 รายเท่ากัน (ดังนัน้
จึงใช้ กลุม่ ตัวอย่างทังสิ
้ ้น 390 ราย) ในการเก็บรวมรวม
ข้ อมูลภายในจังหวัดสกลนคร จะลงพื ้นที่ที่มีโอกาสพบ
กลุม่ ตัวอย่าง เช่น ถนนผ้ าคราม งานมูลมังอีสานฯ ร้ านค้ า
จ�ำหน่ายผ้ าย้ อมคราม งานแสดงสินค้ า OTOP และหน่วย
งานราชการ เป็ นต้ น เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยนี เ้ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
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ส่วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ลักษณะ:
Checklist) จ�ำนวน 6 รายการ ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามของ
กลุม่ Generation B, X และ Y (ลักษณะ: Checklist)
จ�ำนวน 8 รายการ และส่วนที่ 3 ปั จจัยด้ านตราสินค้ า
ปั จจัยด้ านแฟชัน่ และความยินดีทจี่ า่ ย ผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อม
คราม (ลักษณะ: 5-Point Rating scale) พัฒนาข้ อ
ค�ำถามจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ Choo and Kim
(2014) 15 รายการ Kansra (2014) 17 รายการ Wear
and Clopton (2016) 9 รายการ และ Ko et al. (2012)
12 รายการ Yoo et al. (2000) 10 รายการ โดยผู้วิจยั
ตรวจสอบค่า Cronbach's Alpha ของชุดค�ำถามของ
แต่ละงานวิจยั ก่อน ส่วน Validity ของแบบสอบถาม
(Face Validity และ Content Validity) ผู้วิจยั ทดสอบ
กับนักวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหมฯ จังหวัดสกลนคร
จ�ำนวน 1 ราย และนักวิชาการจ�ำนวน 3 ราย เพื่อความ
เหมาะสม และลดความซ� ้ำซ้อนข้อค�ำถาม จากกระบวนการ
ข้ างต้ นจึงได้ ข้อค�ำถามจ�ำนวน 37 รายการ
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา ได้ แ ก่
ความถี่ ร้ อยละ และค่าเฉลี่ย ส่วนสถิติอ้างอิง ได้ แก่

Factor Analysis, Chi – Square, Pearson correlation
coefficient, (Factorial) MANOVA Analysis และ Two
- Way ANOVA
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา เมื่อ
เก็บแบบสอบถามครบ ได้ ท�ำการตรวจความถูกต้ องของ
แบบสอบถาม พบว่ า แบบสอบถามได้ รั บ การตอบ
ค�ำถามครบทุกข้ อ และไม่มีความผิดพลาดของการตอบ
แบบสอบถาม เพือ่ ให้ การทดสอบสมมติฐานเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม ผู้วิ จัย ได้ จัด กลุ่ม ตัว แปรด้ ว ยวิ ธี Factor
Analysis ของแบบสอบถามส่วนที่ 3 โดยวิธี Principal
Components แบบ Varimax Rotation ขจัดตัวแปรที่มี
ค่า Factor Loading ต�่ำกว่า .500 พบว่า เหลือตัวแปร
36 รายการ แบ่งได้ 4 ปั จจัยที่สามารถอธิบายปั จจัยเดิม
ได้ 65.336 % ค่า KMO มากกว่า .500 ค่า Eigenvalues
มากกว่า 1 (Hair, 2010) ทัง้ 4 ปั จจัยตังชื
้ อ่ ใหม่ได้ วา่ ด้ าน
แฟชั่ น (Fashion) ความแตกต่ า งของตราสิ น ค้ า
(Difference of Brand) ความยินดีทจี่ ะจ่าย (Willingness
to pay: WTP) และการรั บ รู้ ตราสิ น ค้ า (Brand
Perception) ซึง่ ทัง้ 4 ปั จจัยมีคา่ Cronbach's Alpha
มากกว่า .700 (Nunnally, 1978) (Table 2)

Table 2 Factor Analysis and Cronbach’s Alpha
Factor

Fashion
Difference of Brand
Willingness to pay
Brand Perception
1/
2/

Item
15
9
7
5

Eigenvalues
18.307
2.682
1.728
1.457

Explained Variance
27.169
41.566
54.988
65.336

Cronbach’s Alpha
.967
.902
.925
.836

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = .965 (KMO > .500)
Factor Loadings Max = .801, Min = .503 and X Factor Loadings = .677
ผลการศึกษา

ข้ อมูลส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง Generation B,
X และ Y ส่วนมากเป็ นเพศหญิง (52.30) สถานภาพสมรส
(52.60) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรื อต�่ ำกว่า
(51.70) ประกอบอาชีพนายจ้ าง/เจ้ าของกิจการ (57.90)
การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้ สถิติ Chi – Square ในการ

ทดสอบพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามของ
กลุ่ม Generation B, X และ Y พบว่า พฤติกรรมทัง้
8 รายการนัน้ สรุปได้ วา่ ยอมรับสมมติฐานหลัก 4 รายการ
(H0: µB = µX = µY;) ในขณะทีป่ ฏิเสธสมมติฐานหลัก และ
ยอมรับสมมติฐานรอง 4 รายการ (H1: µB ≠ µX ≠ µY)
ณ ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 ผลการศึกษา จึงไม่
ยอมรับสมมติฐานที่ 1 (Hair et al., 2010) (Table 3)
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Table 3 Purchasing Behavior on Products Indigoes dyes Cotton of group Generation B, X and Y
Purchasing Behavior
List
1. Know Brand on Products Indigoes dyes Cotton
Unknown or known
2. Purchasing Products Indigo dyed Cotton because Brand Use or Not Use
3. Feeling about indigo dyed brand
Expensive, Not easy
to find or Do not feel
the brand difference
4. Frequently purchased product categories
Costume, Souvenir or
Home furniture
5. The purpose of the purchase product
Souvenir, Festival or
State policy etc.
6. Where to purchase product
Store, OTOP etc.
7. Person influences the buying decision.
Self, Parents etc.
8. Frequency of purchase
Once a month, 2-4
months/time) or etc.

X2
5.621
0.812
6.826

Sig.
.060
.666
.145

22.974

.000*

16.131

.013*

35.106
30.989
17.183

.009*
.001*
.247

Means with the dependent variables significant at 0.05 probabilities level (2-tailed)
* = Means with Purchasing Behavior are significant different (P<.05)
1/

ในขณะที่ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่าพฤติกรรมซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามทีไ่ ม่มี
ความแตกต่างกันจะอยู่ในด้ าน ตราสินค้ า (ตราสินค้ า
แสดงจาก Table 3 ข้ อที่ 1, 2 และ 3) อธิบายได้ ว่า
ตราผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าผ้ าย้ อมครามทีก่ ลุม่ Generation B,
X และ Y รู้จกั ส่วนมากตอบว่า “ทราบตราสินค้ า” (59.00)
ผลการสัมภาษณ์ทไี่ ด้ คือ ถนนผ้ าคราม และ ศูนย์จำ� หน่าย
สินค้ า OTOP ซึ่งแท้ ที่จริ งแล้ วเป็ นเพี ยง ชื่ อสถานที่
จ�ำหน่ายสินค้ าเท่านัน้ ไม่ใช้ ชือ่ ของตราสินค้ าแต่อย่างใด
อีกทัง้ Generation B, X และ Y ไม่ได้ ซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้ อมครามเพราะ ตราสินค้ า เนือ่ งจากไม่ร้ ูสกึ ถึงความแตก
ต่างของผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้ า (ไม่มีตราสินค้ า) หรื อ
ความแตกต่างระหว่างตราสินค้ าแต่ละยีห่ ้ อ
การทดสอบปั จจัยที่สง่ ผลต่อพฤติกรรมการซื ้อของ
กลุม่ Generation B, X และ Y ผู้วจิ ยั ใช้ วธิ ี MANOVA
Analysis เพือ่ ลดค่า Type I error ผู้วจิ ยั ทดสอบความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (ด้ านแฟชัน่ ความแตกต่าง
ของตราสินค้ า ความยินดีทจี่ ะจ่าย และการรับรู้ตราสินค้ า)
ด้ วยวิธี Pearson correlation coefficient ซึง่ ผลแสดงว่า
มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม ดังนัน้ การทดสอบ

สมมติฐานโดยใช้ วิธี MANOVA Analysis จึงมีความ
เหมาะสม (Zhang, 1996; Nargundkar, 2008; Hair
et al., 2010)
ในการวิ เ คราะห์ MANOVA Analysis เป็ น
การทดสอบความแตกต่างของกลุม่ Generation B, X
และ Y ว่ามีความแตกต่างกันในด้ านแฟชัน่ (การใช้ เสื ้อผ้ า
ที่มีแฟชัน่ ใหม่ ๆ ความชื่นชอบด้ านแฟชัน่ , ความมัน่ ใจ
เมือ่ สวมใส่เสื ้อผ้าแฟชัน่ ฯลฯ) ความแตกต่างของตราสินค้ า
(เสือ้ ผ้ าที่มีตราสินค้ ามีความแตกต่างกัน, เสือ้ ผ้ าที่มี
ตราสินค้ ามีความน่าสนใจมากกว่า, เสื ้อผ้ าทีม่ ตี ราสินค้ า
มีคณ
ุ ภาพ ความคงทน และสีที่ดีกว่า ฯลฯ) การรับรู้ตรา
สินค้ า (ฉันชอบเสื ้อผ้ าทีม่ ตี ราสินค้ า, ฉันชอบทีจ่ ะมีป้าย
ตราสินค้ าติดที่ตวั ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ) และความยินดีที่จะ
จ่าย (การซื ้อเสื ้อผ้ าที่มีตราสินค้ า, ส่วนลดเสื ้อผ้ าที่มี
ตราสิ น ค้ า ท� ำ ให้ น่ า ซื อ้ ฯลฯ) ผลการทดสอบพบว่ า
Generation B, X และ Y แสดงผลปั จจัยด้ านตราสินค้ า
ปั จจัยด้ านแฟชัน่ และความยินดีทจี่ า่ ยผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อม
ครามมีความแตกต่างกัน (P < .05) จึงยอมรับสมมติฐาน
ที่ 2 (Nargundkar, 2008; Hair et al., 2010) (Table 4)
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Table 4 MANOVA Analysis test between Generation (B, X and Y) and 4 Factor (Fashion, Difference of
Brand, Willingness to pay and Brand Perception)
Dependent measures
Fashion
Generation Y
Generation B
Generation X
Difference of Brand
Generation Y
Generation B
Generation X
Willingness to pay
Generation Y
Generation B
Generation X
Brand Perception
Generation Y
Generation B
Generation X
*/

Generation B
Mean
Sig.
2.560
.000*
.000*
3.128

3.072

2.921

Generation X
Mean
Sig.
2.253
.000*

Generation Y
Mean
Sig.
3.284
.000*

.012*

.000*
.000*

2.890

.000*
.000*

2.835

.000*
.021*

2.639

.000*

3.717

.000*
.000*

3.689

.000*
.000*

3.195

.000*
.000*

.025
.000*
.035*
.000*
.016*

.000*

Means with the dependent variables significant at 0.05 probabilities level (2-tailed)

ในการทดสอบอิทธิผล ของปั จจัยทัง้ 3 (ด้ านแฟชัน่
ความแตกต่างของตราสินค้ า และการรับรู้ ตราสินค้ า)
ทีม่ ผี ลต่อความ ความยินดีทจี่ ะจ่าย ของกลุม่ Generation
B, X และ Y ต้ องมีการแปลงมาตรวัดของปั จจัยทัง้ 3 ก่อน
จึงจะน�ำไปทดสอบ Two - Way ANOVA ได้ (Nargundkar,
2008; Hair et al., 2010) ผู้วจิ ยั ได้ ก�ำหนดให้ 3 ปั จจัย
ข้ างต้ นแสดงถึงลักษณะเป็ นมาตรวัดแบบนามบัญญัติ
มี 2 ค่าย่อย (กลุม่ 1 Low และ กลุม่ 2 High) โดยวิธีการ
ปรับปรุงมาจาก Brito and Rambocas (2016) ผู้วจิ ยั ได้
ทดสอบด้ วยค่า Chi – Square ระหว่าง กลุม่ Generation
B, X และ Y และปั จจัยทัง้ 3 พบว่า มีความแตกต่างกัน
(P <. 05) สามารถใช้ ปัจจัยทัง้ 3 ในการทดสอบสมมติฐาน
ที่ 3 ด้ วยวิธี Two - Way ANOVA ได้ (Hair et al., 2010)

ผลการทดสอบ Two - Way ANOVA แสดงตัวแปร
การรับรู้ ตราสินค้ าเป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ (Interaction
effect) กับ Generation B, X และ Y อิทธิผลต่อความ
ยินดีทจี่ ะจ่าย ทังนี
้ ้การรับรู้ตราสินค้ ายังเป็ นอิทธิพลหลัก
(Main effects) กับความยินดีที่จะจ่าย ในขณะที่ด้าน
แฟชัน่ และความแตกต่างของตราสินค้ า เป็ นเพียงอิทธิพล
หลักกับความยินดีทจี่ ะจ่าย แต่ไม่มผี ลของปฏิสมั พันธ์กบั
Generation B, X and Y สรุปได้ วา่ ปั จจัยการรับรู้ตรา
สินค้ าเท่านันที
้ เ่ ป็ นผลของปฏิสมั พันธ์กบั ปั จจัยความยินดี
ที่จะจ่าย จาก Figure 1 สังเกตได้ ว่า แม้ จะมีผลของ
ปฏิสมั พันธ์ แต่การเปลีย่ นแปลงนันไม่
้ มากพอทีจ่ ะเปลีย่ น
ทิศทางของความสัมพันธ์ ให้ เป็ นไปในทางตรงข้ ามกัน
อย่ า งสิ น้ เชิ ง ดัง นัน้ การรั บ รู้ ตราสิ น ค้ า จึ ง แสดงผล
ปฏิสมั พันธ์ แบบล�ำดับ (Ordinal Interaction Effect)
เท่านัน้ (Hair et al., 2010)
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Figure 1 Interaction effect between Generation (B, X and Y) and Brand Perception
ผู้วจิ ยั วิเคราะห์อกี ครังโดยใช้
้
Factorial MANOVA
Analysis เพื่อทดสอบผลของปฏิสมั พันธ์ ของการรับรู้
ตราสินค้ าต่อ Generation B, X and Y โดยก�ำหนดให้
ด้ านแฟชัน่ ความแตกต่างของตราสินค้ า และความยินดี
ทีจ่ ะจ่าย เป็ นตัวแปรตาม จาก Table 5 พบว่า Generation
B, X และ Y และการรับรู้ตราสินค้ า เป็ นอิทธิพลหลักกับ
ด้ านแฟชัน่ ความแตกต่างของตราสินค้ า และความยินดี
ทีจ่ ะจ่าย ในขณะที่ Generation B, X และ Y กับการรับรู้

ตราสินค้ าไม่เป็ นผลของปฏิสมั พันธ์ตอ่ ด้ านแฟชัน่ แต่เป็ น
ผลของปฏิสมั พันธ์กบั ความแตกต่างของตราสินค้ า และ
ความยิ น ดี ที่ จ ะจ่ า ยดัง นั น้ ผลการทดสอบยอมรั บ
สมมติฐานที่ 3 Generation B, X และ Y ที่มีการรับรู้
ตราสิ น ค้ าเป็ นผลปฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ ความยิ น ดี ที่ จ่ า ย
ผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมคราม (P < .05) (Nargundkar, 2008;
Hair et al., 2010; Brito and Rambocas, 2016)

Table 5 Factorial MANOVA test Generation (B, X and Y) have Brand Perception affect to Difference of
Brand, Brand Perception and Willingness to pay.
Source
Dependent : Variable
Generation
Fashion
Difference of Brand
Willingness to pay
Brand Perception
Fashion
Difference of Brand
Willingness to pay
Generation * Brand Perception
Fashion
Difference of Brand
Willingness to pay
1/

Means with the dependent variables significant at 0.05 probabilities

F

Sig.

31.103
32.698
31.302

.000
.000
.000

67.758
61.077
47.064

.000
.000
.000

.467
4.599
3.219

.627
.011
.041
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วิจารณ์
หากพิจารณาเพียงพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ย้ อมครามของกลุม่ Generation B, X และ Y โดยไม่น�ำ
ปั จจัยทางตราสินค้ า เข้ ามาเกี่ยวข้ อง การแบ่งลักษณะ
ประชากรด้ วย Generation B, X และ Y แสดงให้ เห็นถึง
พฤติกรรมที่มีความแตกต่างกันในด้ านความยินดีที่จะ
จ่าย ผลการวิจยั มีความสอดคล้ องกับ พรนิภา (2558);
Ko et al. (2012); Burnsed and Bickle (2015) ทังใน
้
ด้ านประเภทสินค้ าทีซ่ ื ้อ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิผลในการตัดสินใจ
การรั บ รู้ หรื อ สื่ อ กระตุ้ นส่ ง เสริ ม การจั ด จ� ำ หน่ า ย
วัตถุประสงค์ในการซื ้อสินค้ า ช่วงระยะเวลา และความ
ชื่ น ชอบสิ น ค้ า ที่ มี ค วามหลากหลายด้ า นแฟชั่น ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกับ Choo and Kim (2014) สิ่ง ที่ ท�ำ ให้
Generation B, X และ Y มีพฤติกรรมแตกต่างกันอาจเกิด
จากพฤติกรรมการเรี ยนรู้ และผลประโยชน์ที่มงุ่ หวังต่อ
ตนเอง (Schullery, 2013) แต่ในด้ านของความถี่ใน
การซื ้อของการวิจยั ครัง้ นี ้ขัดแย้ งกับงานวิจยั อืน่ ๆ ข้ างต้ น
ในขณะเดียวกันหากพิจารณาปั จจัยทางตราสินค้ า
พบว่า พฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ไม่มคี วามแตกต่างกัน
เมือ่ ศึกษาด้ วยสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า Generation B, X
และ Y ไม่ได้ ซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อมครามเพราะ ตราสินค้ า
เนื่องจาก ไม่ร้ ู สึกถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ที่มี
ตราสินค้ า หรือไม่มตี ราสินค้ า หรือความแตกต่างระหว่าง
ตราสินค้ า ผลการศึกษาเน้ นย� ้ำงานวิจยั ของ Yoo et al.
(2000) ความสัมพันธ์ของการรับรู้ตราสินค้ า และความ
ตระหนักถึงในตัวผลิตภัณฑ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
เมือ่ ผู้บริโภคไม่ร้ ูสกึ เป็ นส่วนหนึง่ กับตราสินค้ า ไม่สามารถ
รับรู้ตราสินค้ าของผู้ผลิต ผู้บริโภคจึงไม่สามารถแยกแยะ
ความแตกต่าง หรือตระหนักถึงตราสินค้าได้ (Aaker, 1991)
ดังนัน้ เมื่อพิจารณาภาพรวมของการศึกษาด้ าน
พฤติ ก รรมการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผ้ า ย้ อ มครามของกลุ่ม
Generation B, X และ Y ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
พรนิภา (2558); Burnsed and Bickle (2015) ในขณะที่
ปั จจัยด้ านอายุก็ไม่มีความสอดคล้ องกับผลการศึกษา
เกรี ยงเกณฑ์ (2550) แต่มคี วามสอดคล้ องกับการศึกษา
ของ Kansra (2014) เมือ่ ศึกษาพฤติกรรมเชิงลึก ผลวิจยั
มีความสอดคล้ องกับ Groapa and Caescu (2014);
Burnsed and Bickle (2015) ทีแ่ สดงว่า แต่ละ Generation

มีพฤติกรรมแตกต่างกัน เช่น Generation B โฟกัสที่
ตนเอง ตนเองเป็ นคนตัดสินใจ มีก�ำลังซื ้อสูง แต่ชื่นชอบ
สินค้ าที่ลดราคาในวันส�ำคัญ และชื่นชอบความหลาก
หลายของสินค้ า Generation X ชอบความแตกต่าง
มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง (Personal life) ชื่นชอบ
สินค้ าที่มีตราสินค้ า หรื อมีชื่อเสียง ต้ องการการยอมรับ
จากสังคม เชื่อเพื่อน ชอบสินค้ าราคาถูกแต่คณ
ุ ภาพดี
และชอบศึก ษาข้ อ มูล ก่ อ นตัด สิน ใจ Generation Y
มีความภักดีตอ่ สินค้ าแต่กพ็ ร้ อมทีจ่ ะเปลีย่ นความชืน่ ชอบ
ต่อสินค้ าเมือ่ ถูกกระตุ้นด้ วยสือ่ ชอบสินค้ าทีม่ ี รูปลักษณ์
(Feature) หลากหลาย ชื่อชอบสังคมออนไลน์ และ
ชืน่ ชอบใช้ เวลาในการเข้ าชมสินค้ าเป็ นเวลานานมากกว่า
Generation B และ X (Groapa and Caescu, 2014;
Burnsed and Bickle, 2015)
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
การเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าย้ อม
ครามของกลุม่ Generation B, X และ Y ปั จจัยด้ านการ
รับรู้ตราสินค้ าของผ้ ายอมครามแต่ละ Generation ไม่
แตกต่างกัน หรื อไม่รับรู้ถงึ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
แต่ละตราสินค้ า ในขณะที่ ปั จจัยด้ านการรับรู้ตราสินค้ า
แต่ละ Generation มีความแตกต่างกันทังด้
้ าน การรับรู้
เสื ้อผ้ าที่มีตราสินค้ าแต่ละตราสินค้ ามีความแตกต่างกัน
และการรั บรู้ ตราสินค้ าจะมีผลให้ แต่ละ Generation
ตระหนักถึงตราสินค้ าในระดับการรั บรู้ ที่ แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม แต่ละ Generation มีความยินดีทจี่ ะจ่าย
เพื่อซื ้อเสื ้อผ้ าที่ตราสินค้ ามีชื่อเสียงมากกว่าเสื ้อที่ไม่มี
ตราสินค้ า ปั จจัยด้ านอิทธิผลของแฟชัน่ มีผลต่อความ
ยินดีทจี่ ะจ่ายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ การรับรู้ตราสินค้ า
จะแสดงความปฏิสมั พันธ์ กบั Generation ที่ส่งผลให้
ความยินดีทจี่ ะซื ้อแตกต่างกัน แต่กเ็ ป็ นเพียงปฏิสมั พันธ์
แบบล�ำดับ ซึง่ ถือว่ามีอทิ ธิผลน้ อย แต่เมือ่ พิจารณาอิทธิผล
หลักการรับรู้ตราสินค้ า การรับรู้ความแตกต่างของตรา
สินค้ าและอิทธิพลของแฟชัน่ มีผลต่อความยินดีทจี่ ะจ่าย
ของแต่ละ Generation
ดังนัน้ กลุม่ เกษตรกร ร้ านค้ าผู้จำ� หน่ายผ้ าย้ อมคราม
ควรสร้ างเอกลักษณ์ของสินค้ าตนเอง ผ่านคุณภาพตรา
สินค้ า (Brand Equity) เพือ่ ให้ ผ้ บู ริโภคสามารถแยกแยะ
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ตราสินค้ าตนเองออกจากตลาดภาพรวมของผ้ าย้ อม
ครามจังหวัดสกลนคร การสร้ างตราสินค้าทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์
เป็ นทีจ่ ดจ�ำของผู้บริโภค และผู้บริโภคสามารถคาดการณ์
ความสามารถของผลิตภัณฑ์แต่ละตราสินค้ าได้ (Aaker,
1991) นอกจากนี ้ ยังเป็ นการสร้ างอารมณ์ร่วมกับตรา
สินค้ าให้ เป็ นทีจ่ ดจ�ำ การท�ำให้ ผ้ บู ริโภครับรู้ถงึ ตราสินค้ า
จึงเป็ นเรื่องส�ำคัญ ถึงแม้ วา่ เสื ้อย้ อมครามจะมีสที เี่ หมือน
กัน แต่กลุม่ เกษตรกรอาจน�ำสีอน่ื ๆ มาผสมผสานกันบน
ตัวเสื ้อย้อมคราม เพือ่ ให้มคี วามแปลกใหม่ รวมถึงการสร้ าง
ตราสัญลักษณ์ (Logo) หรื อมาสคอต (mascot) ที่มี
ความน่ารัก จดจ�ำได้ งา่ ย มาไว้ บนตัวเสื ้อย้ อมคราม หรื อ
ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ ของตนเองจะสร้ าง “เอกลักษณ์ตราสินค้า”
(Brand Identity) หรือผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ นอกจากนี ้
ยังอาจสามารถสร้ างงานแฟชัน่ เฉพาะตนเองได้ อีกด้ วย
อย่างไรตาม กลุม่ เกษตรกรไม่ควรละเลยการประชาสัมพันธ์
(Public relations) เพือ่ ให้ ผ้ บู ริโภคทัว่ ไปรับรู้ถงึ ตัวตนของ
ตราสินค้าตนเอง (Kapferer, 1992; Choo and Kim, 2014)
อย่ า งไรก็ ต าม งานวิ จัย ชิ น้ นี ย้ ัง มี ข้ อ จ� ำ กัด บาง
ประการ เช่น กลุม่ ตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมถึงนักท่อง
เทีย่ วซึง่ เป็ นแหล่งรายได้ สำ� คัญของกลุม่ เกษตรกรหรือร้ าน
ค้ าผู้จ�ำหน่ายผ้ าย้ อมคราม เนื่องจากผลการวิจยั ระบุวา่
ส่วนใหญ่จะซื ้อเพื่อเป็ นของฝาก และงานวิจยั ชิ ้นนี ้ไม่ได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบกับตราสินค้ าเสือ้ ผ้ าที่มีราคาและ
คุณภาพใกล้ เคียงกัน แต่มสี ที แี่ ตกต่างกับผ้ าย้ อมครามที่
มีเพียงสีเดียว และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับพฤติกรรม
ผู้บริ โภคผ้ าย้ อมครามยังมีจ�ำนวนน้ อยที่ศกึ ษาเกี่ยวกับ
ประเด็นตราสินค้ า หรือพฤติกรรมของผู้บริโภคทีแ่ บ่งตาม
ลักษณะ Generation รวมถึงยังมีงานวิจยั จ�ำนวนน้ อยที่
ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม หรือการรับรู้ของผู้บริโภคต่อ
สินค้ าประเภทเดียวกัน สินค้ ามีคณ
ุ สมบัตใิ กล้เคียงกันหรือ
แตกต่างกันในบริ บทอื่นๆ เช่น ผ้ าย้ อมครามกับผ้ าไหม
แพรวา ผู้บริ โภคในประเทศกับต่างประเทศ เสื ้อผ้ าย้ อม
ครามกับเสื ้อผ้ าทัว่ ๆ ไป เป็ นต้ น
ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป การสร้ างเอกลักษณ์ให้ ตรา
สินค้ าของตนเอง (กลุม่ เกษตรกร หรือร้ านค้ าผู้จำ� หน่ายผ้ า
ย้ อมคราม) เป็ นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ การจะท�ำให้ ผ้ บู ริโภครู้สกึ ถึง
ความแตกต่างหรือความต้ องการอืน่ ใดทีผ่ ้ บู ริโภคเล็งเห็น
ว่าจะเป็ นปัจจัยทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามแตกต่างกัน
โดยวิธีวจิ ยั แบบทดลองสร้ างรูปแบบผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า
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ทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ ในขณะเดียวกัน การศึกษาบุคลิกภาพ
ตราสินค้ าของผ้ าย้ อมครามจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็ น
พื ้นฐานในการสร้ างตราสินค้ าให้ กบั ผ้ าย้ อมครามเป็ นงาน
วิจยั ทีน่ า่ สนใจ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบความยินดีที่
จะจ่ายของแต่ละ Generation ระหว่างตราสินค้ าเสื ้อผ้ า
ทัว่ ไปกับผ้ าย้ อมครามทีเ่ ป็ นสินค้ าประจ�ำจังหวัด
ค�ำขอบคุณ
ขอขอบคุณสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
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