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บทคัดย่อ 

 

 การวจิยัเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอายุเพศหญิง มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษา 1) ระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายุของผูบ้ริโภค 2) ระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายุของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะต่างกัน 3) พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายุของผูบ้ริโภค 4) พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้

ผูสู้งอายุของผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะต่างกนั 5) ลกัษณะการด าเนินธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุ 6) กลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอายุใช ้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์แบบ

สมคัรใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม (Convenience Sampling)ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 200 คนและผูป้ระกอบการส าหรับ

เส้ือผา้ผูสู้งอายขุนาดกลางจ านวน 10 ราย 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาด้านผู ้บริโภคส่วนใหญ่อายุ 55-65 ปี รายได้ 20 ,001-30,000 บาท 

สถานภาพอยูก่บัคู่สมรส ในขณะท่ีผูป้ระกอบการเส้ือผา้ผูสู้งอายุ ส่วนใหญ่เป็นแบบเจา้ของคนเดียว มีพนกังาน

จ านวน 1-5 คน ระยะเวลาในการด าเนินกิจการเส้ือผา้ผูสู้งอายุคือ 1-5 ปี มีเงินลงทุนในกิจการมากกวา่ 500,000 

บาทข้ึนไป มีการรับเส้ือผา้จากในประเทศมาขายมากท่ีสุด ประเภทของเส้ือผา้ท่ีมีขายมากท่ีสุดในร้านคือ เส้ือ 

ราคาเส้ือผา้ท่ีถูกท่ีสุดในร้านราคา 1-500 บาท ราคาเส้ือผา้ท่ีแพงท่ีสุดในร้านราคามากกว่า 2,000 บาทข้ึนไป 

ธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุมีผา้ฝ้ายและผา้ไหมจ าหน่ายในร้านมาก มีเส้ือผา้สีด าและสีครีมจ าหน่ายในร้านจ านวน

เท่ากนั 

 ผลการศึกษาด้านผูบ้ริโภคพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายุค่อนข้างมาก 

ลกัษณะอายุ รายได้ สถานภาพท่ีต่างกนั ระดับความตอ้งการซ้ือสินคา้ในบางรูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้ต่างกนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากห้างสรรพสินคา้ในวนัท่ีสะดวก ไม่มีก าหนด 



เวลา 12.01-15.00 นาฬิกา โดยซ้ือเส้ือผา้จ านวน 1-2 คร้ังต่อเดือน เฉล่ีย 2 ตวัต่อคร้ัง ราคาเฉล่ียต่อช้ินท่ีซ้ือคือ 

501-1 ,000 บาท สาเหตุท่ีซ้ือเพื่อสวมใส่ไปเท่ียว โดยประเภทท่ีกลุ่มตัวอย่างซ้ือมากท่ีสุดคือเส้ือ ด้าน

ผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายพุบวา่ กลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการเลือกใชม้ากท่ีสุดคือ กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ คือ 

เส้ือผา้ท่ีร้านตอ้งมีความเป็นเอกลกัษณ์ ไม่เหมือนใคร รองลงมาคือ เส้ือผา้ตอ้งมีคุณภาพ ไม่บาง ไม่ขาดง่าย 

 

ค าส าคัญ: ความต้องการด าเนินงาน, ธุรกจิเส้ือผ้าผู้สูงอายุ 

 

Abstract 

 
 The objectives of this research were 1. Purchasing decision on apparel from elderly 2. The differences 

of personal factor affecting purchasing decision 3. Consumer behavior in elderly 4. The differences of 

personal factor affecting consumer behavior in elderly 5. Business Operation of apparel for elderly 6. 

Marketing strategy related to business operations. The sample group in this study included target customers 

200 people and 10 entrepreneurs, selected by using the convenience sampling method. Questionnaires were 

used as the data collection tool. The method of specific and the basic statistics used for analysis of data were 

Frequency, Percentage, Mean and standard Deviation. 

 Most of samples were aged between 55-65, earned salaries 20,001-30,000 baht per month, married. 

Most of entrepreneurs are Sole Proprietorship, there are 1-5 employees, had 1-5 years experience, spent over 

500,000 baht for being investment amount for starting business. The lowest price was 1-500 baht; the highest 

price was over 2,000 baht. Most of them sell cotton shirts and silk shirts with black color and cream color. 

 Results show that most of samples want to buy apparel for elderly quite a lot. Demographic factors 

such as age, income and status affect purchasing decision. Most of them buy clothes at department store, any 

day, between 12 P.M.- 3 P.M., one or two times per month and two pieces per time. Average price is about 

501-1,000 baht, the reason of buying clothes is for travel.  

 

 



The business strategy of the sample entrepreneurs mostly focused on product differentiation and quality. 

 

Keywords: Demand and Operation, Apparel for elderly 

 

บทน า 

 

เส้ือผา้เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีถือเป็นความตอ้งการพื้นฐานของมนุษยซ่ึ์งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ความ

เจริญของมนุษยท์  าให้เส้ือผา้แตกต่างกนัไปในแต่ละยุคสมยั เร่ิมแรกมนุษยใ์ส่เส้ือผา้เพื่อปกป้องร่างกายจาก

ส่ิงแวดลอ้มหรือภยัอนัตรายต่างๆ เช่น ป้องกนัร่างกายจากแสงแดด ป้องกนัร่างกายไม่ให้โดนฝน ป้องกนัแมลง

กดัต่อย เป็นตน้ กล่าวง่ายๆคือ เม่ือมนุษยเ์ราเลือกใส่เส้ือผา้ท่ีเหมาะสมกบัช่วงเวลาหรือเหตุการณ์ ก็จะสามารถ

ป้องกนัร่างกายจากอนัตรายและรู้สึกมัน่คงปลอดภยัได้ นอกจากน้ีการท่ีเราเลือกใส่เส้ือผา้ท่ีมีคุณภาพดีและ

ถูกตอ้งตามกาลเทศะ เม่ือเราไดรั้บการช่ืนชมจากผูอ่ื้นจะช่วยให้เรารู้สึกมัน่ใจในตนเองมากข้ึน และหากเม่ือตอ้ง

พบเจอกบัคนท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อน เราจะถูกตดัสินจากรูปลกัษณ์ภายนอกเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงก็คือจากการแต่งตวั 

การใส่เส้ือผา้จึงสามารถใช้แสดงสถานะทางสังคมได ้คนท่ีมีช่ือเสียงในสังคมจึงมกัจะแต่งกายดว้ยเส้ือผา้ท่ีมี

คุณภาพ กล่าวไดว้า่คนส่วนใหญ่จะเลือกซ้ือเส้ือผา้ตามฐานะและสังคมท่ีตนเองอยู ่เพื่อให้ไดรั้บการยอมรับและ

ยกยอ่งจากคนในสังคม ส่ิงส าคญัของเส้ือผา้ก็คือสามารถบ่งบอกถึงค่านิยมและเอกลกัษณ์ของตนไดเ้ป็นอยา่งดี  

เส้ือผา้สามารถบ่งบอกความเป็นตวัตนของเราได้ แต่ละคนมีรูปแบบในการแต่งตวัไม่เหมือนกนัอนั

เน่ืองมาจากความชอบท่ีต่างกนั ดงัจะเห็นไดว้า่ในปัจจุบนัลกัษณะของเส้ือผา้มีความหลากหลายมากกวา่แต่ก่อน 

การเลือกซ้ือเส้ือผา้จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพราะถา้เลือกสวมใส่เส้ือผา้ท่ีสวยงาม มีการตดัเยบ็ท่ีประณีต 

เหมาะกบับุคลิกของผูท่ี้สวมใส่ จะท าใหผู้ส้วมใส่ดูดีข้ึนได ้เราจึงตอ้งเลือกผา้ท่ีมองดว้ยตาเปล่าสวยงาม ถูกใจเรา

เป็นอนัดบัแรก ต่อมาตอ้งใหค้วามส าคญักบัเน้ือผา้ เน่ืองจากเมืองไทยเป็นเมืองท่ีมีอากาศร้อน เหมาะกบัเน้ือผา้ท่ี

สวมใส่สบาย ใส่แลว้ไม่ร้อน พอเหง่ือออกไม่เกิดอาการคนั ดูแลรักษาง่าย ไม่ตอ้งรีดเยอะ แต่ก็ตอ้งระวงัไม่เลือก

เน้ือผา้ท่ีบางจนเกินไป เพราะอาจจะท าให้ขาดง่าย ไม่ทนทาน เม่ือเทียบราคากบัจ านวนคร้ังท่ีใส่แลว้รู้สึกว่าไม่

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายไป ทั้งน้ีเส้ือผา้บางแบบสามารถช่วยอ าพรางรูปร่างของเราไดดี้ เช่น เส้ือผา้สีเขม้หรือลายทาง

ยาวๆจะช่วยอ าพรางหุ่นให้ดูเพรียวข้ึน ทั้งน้ีทั้งนั้นควรเลือกเส้ือผา้ท่ีเหมาะกบัตวัเอง ไม่ใหญ่ไป ไม่เล็กไป เม่ือ



สวมใส่แล้วรู้สึกมัน่ใจ เพราะเส้ือผา้ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผูใ้ส่เท่านั้น แต่ยงัสะทอ้นถึง

วฒันธรรมเฉพาะกลุ่มของคนใส่ไดอี้กดว้ย 

ทัว่โลกสัดส่วนประชากรท่ีมีอายุมากกว่า60ปีมีจ านวนเพิ่มข้ึน ในปี 2019 จ านวนผูสู้งอายุท่ีมีอายุ

มากกวา่60ปี มีประมาณ1พนัลา้นคน โดยคาดการณ์วา่จะเพิ่มไปจนถึง1.4พนัลา้นคนภายในปี 2030 และเพิ่มไป

จนถึง2.1พนัลา้นคนภายในปี 2050 หรือ 14% ของประชากรทั้งหมดจะมีอายุ 65 ปีข้ึนไป โดยภูมิภาคท่ีคาดวา่จะ

มีประชากรอายมุากกวา่ 65 ปี เพิ่มสัดส่วนข้ึนเป็น2เท่า ไดแ้ก่ แอฟริกาเหนือ เอเชียตะวนัตก เอเชียกลาง เอเชียใต้

เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และละตินอเมริกา สัดส่วนผูสู้งอายุท่ีเพิ่มข้ึนน้ีถือเป็นปรากฎการณ์การ

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนและจ านวนจะเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน

ประเทศท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงรวมไปถึงประเทศไทย 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ โดยมีสัดส่วนผูสู้งอายุ20%ของประชากรทั้ง

ประเทศ ในทวีปเอเชียประเทศไทยมีจ านวนผูสู้งอายุเป็นอนัดบัสามรองจากญ่ีปุ่นและสิงคโปร์ตามล าดบั เป็น

อนัดบัสองในอาเซียนรองจากสิงคโปร์เท่านั้น มีการคาดการณ์ว่าในอีก 14 ปีขา้งหนา้ประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่

การเป็นสังคมผูสู้งวยัระดบัสุดยอด คือมีสัดส่วนผูสู้งอายุ 30% ของประชากรในประเทศ มีสาเหตุมาจากอตัรา

การเกิดลดลง ดงัจะเห็นไดว้า่คนในปัจจุบนัเนน้การมีลูกนอ้ยลง แต่เล้ียงให้มีคุณภาพมากข้ึนแทน ประกอบกบั

ประชากรมีอายยุาวข้ึนเน่ืองมาจากการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้โครงสร้างทางสังคมเกิดการ

เปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก เม่ือสังคมผูสู้งอายุขยายตวัมากข้ึน ถือเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ผูสู้งอายเุน่ืองจากผูสู้งอายเุหล่าน้ีมีความตอ้งการสินคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ สามารถตอบรับการการด าเนินชีวิตและ

การเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกายของผูสู้งอายไุด ้

คนท่ีอาย ุ60 ปีข้ึนไปในประเทศไทย นิยมเรียกวา่ Gen B หรือ Baby Boomer Generation ซ่ึงคือคนท่ีเกิด

ในช่วงปี พ.ศ.2489 – 2507 หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลง ประเทศต่างๆตอ้งเผชิญกบัปัญหาขาด

แคลนสินคา้จ าเป็นและภาวะเงินเฟ้อ ท าให้ตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในประเทศให้กลบัมาปกติ ส่งผลให้เกิดเป็น

ค่านิยมของการมีลูกหลายคนเพื่อน ามาเป็นแรงงานจ านวนมาก จากการเติบโตท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท าให้

คนกลุ่มน้ีตอ้งท างานหนกั เคารพกฎเกณฑ์ในสังคมและเคร่งครัดเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงมกัถูกจดัว่า

เป็นพวกอนุรักษนิยม การเติบโตมาในครอบครัวท่ีสอนให้เป็นคนอดทน ประหยดั รู้จกัอดออม ท าให้มีการใช้

จ่ายอยา่งระมดัระวงัและรอบคอบ คนกลุ่มน้ีให้ความส าคญักบัราคาของสินคา้เป็นอยา่งมาก กล่าวไดว้า่ผูสู้งอายุ



กลุ่มน้ีเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้หากเห็นวา่สินคา้นั้นมีคุณภาพท่ีคุม้ค่าคุม้ราคาและรู้สึกประทบัใจ พร้อมกบัวิธีการ

สั่งซ้ือท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้นและตรงไปตรงมา 

เพศหญิงเป็นเพศท่ีซ้ือเส้ือผา้บ่อยกวา่เพศชายโดยมีอารมณ์เป็นองคป์ระกอบส าคญัมากกวา่เหตุผล ไม่วา่

จะเป็นต่ืนเตน้ เบ่ือ เศร้าหรือโกรธ การซ้ือเส้ือผา้จึงเป็นหนทางหน่ึงในการชนะอารมณ์ของตวัเอง กล่าวคือ หาก

อารมณ์บวกเพิ่มข้ึน การซ้ือเส้ือผา้ก็เพื่อใหร้างวลัหรือให้ก าลงัใจตวัเอง ในขณะเดียวกนัหากมีอารมณ์ลบเพิ่มข้ึน 

การซ้ือเส้ือผา้นั้นก็เพื่อเป็นการปลอบใจหรือให้ก าลงัใจตวัเองได้ด้วยเช่นกนั ผูสู้งอายุเพศหญิงจึงเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ือสูง ตอ้งการสินคา้ท่ีมีรูปแบบเฉพาะซ่ึงเอ้ือประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั ผูว้ิจยัได้

เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอายุเพศหญิงและความส าคญัในการศึกษาพฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้และระดบัความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี ซ่ึงผลการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการ

เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุเพศหญิงร้าน ‚บา้นลูกไม‛้ รวมไปถึงด าเนินการให้สอดคลอ้งกบั

ความความตอ้งการและพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยัในส่วนของผูบ้ริโภคและในส่วนของ

ผูป้ระกอบการเก่ียวกบัธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายไุว ้2 ลกัษณะดงัน้ีคือ 

 ศึกษาด้านผู้บริโภค 

  1) เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายรูุปแบบต่างๆของผูบ้ริโภค 

  2) เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายขุองผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะต่างกนั 

  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายขุองผูบ้ริโภค 

  4) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายขุองผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะต่างกนั 

 ศึกษาลกัษณะธุรกจิเส้ือผ้าผู้สูงอายุและผู้ประกอบการธุรกจิเส้ือผ้าผู้สูงอายุ 

  1) เพื่อศึกษาลกัษณะการด าเนินธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอาย ุ

  2) เพื่อศึกษากลยทุธ์ท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอายใุช ้

 



ขอบเขตของการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา มุ่งศึกษาลกัษณะของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคตามทฤษฎี

ของ Kotler ระดบัความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ตลอดจนลกัษณะการด าเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายใุชใ้นการประกอบธุรกิจ 

 2) ขอบเขตดา้นประชากร ศึกษาเฉพาะผูสู้งอายุเพศหญิงเฉพาะท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

โดยตอบแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ อายุระหว่าง 55-75 ปี จ  านวน 200 คน และผูป้ระกอบการส าหรับ

เส้ือผา้ผูสู้งอายขุนาดกลางจ านวน 10 ราย 

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยคร้ังน้ีได้ด าเนินการในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม 2564 - 

พฤศจิกายน 2564 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ี ก าหนดกรอบแนวคิดดา้นผูบ้ริโภคเก่ียวกบัลกัษณะของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือสินคา้

และความตอ้งการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ก าหนดกรอบแนวคิดดา้นผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุเก่ียวกบั

ลกัษณะธุรกิจและกลยทุธ์ท่ีเลือกใช ้

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

 ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยให้ตอบแบบสอบถามออนไลน์แบบสมคัรใจท่ีจะตอบ

แบบสอบถาม (Convenience Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงอายุระหวา่ง 

55–75 ปี ท่ีซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายุ โดยใช้วิธีค  านวณขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% 

ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งไม่เกิน 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 ราย รวบรวมขอ้มูลไดใ้ชแ้บบสอบถาม

ท าการสอบถามผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ผูสู้งอายแุละผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายจุ  านวน 10 ราย 

 



ผลการวจัิย 

 

 การวจิยัเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอายุ ผูศึ้กษาไดน้ าประเด็นส าคญั

มาอภิปรายผลดงัน้ี 

 1) ประเทศไทยตั้งอยูใ่นเขตร้อน ท าใหมี้ภูมิอากาศแบบร้อนช้ืน ทัว่ประเทศมีอุณหภูมิเฉล่ีย 19-38 องศา

เซลเสียสและเน่ืองมาจากผูสู้งอายุมีผิวแพง่้าย การสวมใส่ผา้ท่ีผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์จะท าให้ไม่สบายตวั 

และเม่ือเหง่ือออกอาจจะอบัช้ืน ท าใหไ้ม่สบายได ้ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งจึงมีความตอ้งการซ้ือเส้ือท่ีท ามาจากผา้ฝ้าย

และเป็นผา้ฝ้ายแบบไม่ผสมใยสังเคราะห์ ราคา 1,000 บาทมากท่ีสุด เน่ืองมาจากมีคุณสมบติัท่ีดี คือ สวมใส่สบาย 

ใส่แลว้ไม่ร้อนเน่ืองจากระบายอากาศไดดี้ มีความยืดหยุ่นสูง ซบัเหง่ือไดดี้ มีความทนทาน ซกัรีดและท าความ

สะอาดไดง่้าย ทนความร้อนได้ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวิตสุดา อปัสรภาสกร ท่ีท าการศึกษาเร่ืองแผน

ธุรกิจเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผูสู้งอายุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกซ้ือผา้ท่ีมีเน้ือผา้ส่วมใส่สบาย คือ ผา้

ฝ้าย นอกจากน้ีสีขาวเป็นสีท่ีใส่แลว้ไม่รู้สึกร้อน เหมาะสมกบัภูมิกาอาศแบบร้อนช้ืนในเมืองไทยและสีขาวถือ

เป็นสีสุภาพสามารถใส่ไดไ้ปในทุกโอกาสด้วย ใส่ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะใส่กบัผา้ถุงพื้นเรียบหรือมีลาย ให้

ความรู้สึกเรียบง่าย นอกจากน้ียงัเหมาะกับเพศหญิงท่ีชอบสวมใส่เคร่ืองประดับ เน่ืองมาจากช่วยเสริมให้

เคร่ืองประดบัดูโดดเด่น กลุ่มตวัอย่างจึงมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้สีขาวมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

อจัฉรา จะนันท์, นฤมล ศราธพนัธ์ุและอภิญญา หิรัญวงษ์ ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการบริโภคเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูสู้งอายุสตรี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ส่วนจูงใจผูสู้งอายุบริโภคเส้ือผา้ส าเร็จรูปในระดบัมากคือ สีสันของเส้ือผา้อ่อน ชนิดของผา้เส้นใยธรรมชาติ มี

เน้ือผา้นุ่ม ไม่ระคายผวิ 

 จากงานวจิยัท่ีสอดคลอ้งกนั แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็มาจากผา้ฝ้าย

ไม่ผสมเส้นใยสังเคราะห์ เน่ืองจากมีคุณสมบติัสวมใส่สบาย และตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ท่ีเป็นสีโทนอ่อน เช่น สีขาว 

มากท่ีสุด 

 2) กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท หากแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคตามรายไดแ้ลว้ จะอยู่ในกลุ่มดีคือมี

รายไดร้ะหวา่ง 5,000-10,000 บาทต่อเดือนและกลุ่มดีบวก คือ มีรายไดป้ระมาณ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน จะ

เห็นไดว้า่รายไดเ้ป็นหลกัส าคญัในการบอกถึงความสามารถในการใชจ่้าย การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของคนกลุ่มน้ี

จะใช้การเปรียบเทียบมากข้ึน จะมีการจบัจ่ายใช้สอยอย่างระมดัระวงั โดยค านึงถึงราคาสินคา้ท่ีถูกดว้ย ท าให้



กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท มีระดบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ปานกลางในทุกๆดา้น ซ่ึงสอดคลอ้ง

กับงานวิจยัของอจัฉรา จะนันท์, นฤมล ศราธพนัธ์ุและอภิญญา หิรัญวงษ์ ท่ีท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูสู้งอายุสตรี ในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมดา้นการตดัสินใจซ้ือ 

 จากงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดต้  ่ากว่า 15,000 บาท มีขอ้จ ากดัใน

เร่ืองค่าใชจ่้ายมากกวา่ ท าใหมี้ความตอ้งการซ้ือสินคา้ในรูปแบบต่างๆอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 15,000 บาทข้ึนไป ซ่ึงมีระดบัความตอ้งการซ้ือสินคา้ในรูปแบบต่างๆค่อนขา้งมาก 

 3) ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มคนท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไปในประเทศไทย มีการปรับตวักบัโลกออนไลน์ไดดี้ 

เน่ืองจากเขา้สู่วยัเกษียณซ่ึงเป็นการไดพ้กัหลงัจากท างานมายาวนาน ท าใหมี้เวลาวา่งมากข้ึนและหนัมาศึกษาการ

ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านมือถือหรือไอแพดมากข้ึน เฟซบุ๊กถือเป็นโซเชียลมีเดียท่ีคนกลุ่มน้ีใช้รวมตวักนั

เน่ืองจากสามารถติดตามข่าวสารและอพัเดตชีวิตจากเพื่อนในวยัเดียวกนัไดม้ากท่ีสุด นอกจากน้ีผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี

เช่ือค าโฆษณาจากเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอ่ืน โดยสินค้าส่วนใหญ่ท่ีกลุ่มน้ีซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีใช้ใน

ชีวติประจ าวนัมากกวา่ของช้ินใหญ่ และลกัษณะการซ้ือจะเป็นของช้ินเล็กแต่การซ้ือถ่ี ท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีความ

ตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่นแอพพลิเคชัน่เฟซบุ๊กค่อนขา้งมาก ค่าเฉล่ีย 3.84 ในกรณีท่ีจ าหน่ายผา่นทางออนไลน์ และ

สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ท่ีผูป้ระกอบการดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก คือ มีการจดัจ าหน่ายผ่าน

ทางออนไลน์ และมีความเห็นว่ากลยุทธ์การจดัจ าหน่ายผ่านคนกลาง มีค่าน้อยท่ีสุด เน่ืองจากสามารถจดัส่ง

สินค้าจากผูป้ระกอบการถึงผูบ้ริโภคได้โดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ สุมนานุสรณ์ ท่ี

ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผูสู้งอายุกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ 

พบวา่ส่วนใหญ่นิยมสั่งซ้ือสินคา้ผา่นทางเฟซบุก๊เน่ืองจากความสะดวกสบาย วิธีการด าเนินการไม่มีความยุง่ยาก

และประหยดัเวลารวมถึงค่าใชจ่้าย 

 จากงานวิจัยท่ีสอดคล้องกันแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างนิยมเลือกซ้ือสินค้าผ่านเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ โดยแอพพลิเคชัน่ท่ีผูสู้งอายุนิยมใชม้ากท่ีสุดคือ เฟซบุ๊ก ในขณะเดียวกนั หากผูป้ระกอบการตอ้งการ

จดัจ าหน่ายเส้ือผา้ผา่นแพลตฟอร์มออนไลน์ ควรท าผา่น เฟซบุ๊ก เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดง่้าย

และเป็นท่ีนิยมท่ีสุดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ 

 4) ธุรกิจเจา้ของคนเดียว คือธุรกิจท่ีมีผูล้งทุนเพียงคนเดียว ส่วนมากมกัควบคุมด าเนินการทั้งหมดดว้ย

ตวัเอง หากกิจการมีก าไรจะไดรั้บผลประโยชน์คนเดียวเต็มๆ มีการจดัตั้งง่าย ค่าใช้จ่ายในการจดัตั้งไม่แพง มี



ขอ้บงัคบัเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งน้อย เสียภาษีน้อยกว่ารูปแบบบริษทั เหมาะกบัธุรกิจขนาดเล็ก เช่น การ

ด าเนินการธุรกิจเส้ือผา้ส าหรับผูสู้งอาย ุดงันั้นผูป้ระกอบการส่วนมากจึงเป็นรูปแบบเจา้ของคนเดียว คิดเป็นร้อย

ละ80 และมีพนกังานจ านวน 1-5 คน โดยบางร้านคือเจา้ของธุรกิจเป็นพนกังานขายและท าหนา้ท่ีแนะน าสินคา้

ดว้ยตนเองและเลือกใชก้ลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงช่วยให้ผูป้ระกอบการมุ่งเนน้ไปท่ีตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะได ้

ตลาดผูสู้งอายุมีความตอ้งการเฉพาะ เป็นส่วนแบ่งตลาดท่ีมีศกัยภาพในการท าก าไร โดยผูป้ระกอบการสามารถ

เพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑด์ว้ยการเนน้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นอยา่งชดัเจน ความทนทานของผลิตภณัฑ ์

ความหลากหลายของสี ก าหนดเป้าหมายหลกัคือลูกคา้ ซ่ึงจะท าให้ธุรกิจสามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ไดต้รงตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยไม่ตอ้งแข่งขนัด้านราคา ซ่ึงจากผลการวิจยั หากตอ้งการด าเนินธุรกิจเส้ือผา้

ผูสู้งอายสุามารถก าหนดคุณสมบติัของเส้ือและปัจจยัอ่ืนๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาสินคา้ให้มีคุณภาพท่ีดี

และตรงกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของฐิติมา ผการัตน์สกุล ท่ีท าการศึกษา

เร่ืองกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ พบว่า ธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่นผ่าน

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ ประเภทคา้ปลีก เป็นกิจการเจา้ของคนเดียวและผูป้ระกอบการส่วน

ใหญ่เลือกใชก้ลยทุธ์ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีความแตกต่าง  

 จากงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกนัแสดงให้เห็นวา่ธุรกิจเส้ือผา้ ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทคา้ปลีก เป็นธุรกิจ

เจา้ของคนเดียว และผูป้ระกอบการนิยมใชก้ลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑ์โดยการสร้างความแตกต่าง มีเอกลกัษณ์และมี

คุณภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 1) ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอาย ุ

 จากการวจิยัท าใหพ้บวา่เป็นโอกาสท่ีดีท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุจะพิจารณาถึงรูปแบบต่างๆ

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูสู้งอายุเพศหญิงในการผลิตเส้ือผา้เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความพึง

พอใจและท าให้เกิดการซ้ือซ ้ าของผูบ้ริโภค ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการด าเนินงานธุรกิจเส้ือผา้ผูสู้งอายุเพศหญิง ควรจะ

ให้ความส าคญักับเน้ือผา้ท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ สวมใส่สบาย ระบายความร้อนได้ดี ไม่ระคายเคืองผิว



ผูสู้งอาย ุดูแลรักษาง่าย ซ่ึงก็คือผา้ฝ้าย สีสันอ่อน เช่น สีขาว สีครีมและสีฟ้า แขนสั้น คอกลมและท าการส่งเสริม

การตลาดผา่นแอพพลิเคชัน่เฟซบุก๊มากท่ีสุด 

 2) ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

  2.1) ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างท่ีอาศัยอยู่นอกเหนือจากพื้นท่ีจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ในการศึกษาเก่ียวกบัผูสู้งอายุควรใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลในรูปแบบอ่ืนๆ นอกเหนือจาก

การตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วย เพื่อให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความหลากหลายและเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมี

คุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์โดยใชค้  าถามท่ีเขา้ใจง่ายและไม่ซบัซ้อน และท าให้ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากท่ีสุด 

  2.2) ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่มีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ผ่านแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ เพื่อให้การศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงปัจจยัท่ีท าให้ผูสู้งอายุไม่

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงตามความตอ้งการของผูสู้งอายุในกลุ่มนั้น

และสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้ในรูปแบบต่างๆได ้
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