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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทัศนคติของเจเนอเรชั่นวายในอําเภอเมืองเชียงใหม่ท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ประชากรที่

ศึกษาคือกลุ่มเจนเนเรช่ันวายท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาจํานวน 400 ราย  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี รายได้และรายจ่ายส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ลักษณะ

ของที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเองและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน  

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในระดับน้อยที่สุด  

การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ความชอบของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายท่ีมีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบว่า 1) ด้านลักษณะการใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย  

2) ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย 3) ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย 4) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมระดับไม่แน่ใจ  

5) ด้านการส่งเสริมการขาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย  

ก ารศึ ก ษ า เก่ี ย ว กั บ แน ว โน้ ม พ ฤ ติ ก รรม ขอ งก ลุ่ ม เจ น เน อ เร ช่ั น ว าย ท่ี มี ต่ อ เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ ไม้ สั ก  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่แน่ใจจะซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักหากต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ 

รองลงมามีแนวโน้มพฤติกรรมซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอนและพฤติกรรมไม่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอนตามลําดับ  

โดยเหตุผลหลักที่จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอน คือ ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไปใช้เพื่อตกแต่งท่ีพักอาศัย รองลงมาคือซ้ือ

เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีคุณค่าในตัวเองและซ้ือเพราะแข็งแรง ทนทาน ดูแลรักษาง่าย ส่วนเหตุผลหลักที่ไม่แน่ใจและไม่ซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอนหากต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักราคาแพงเกินไป รองลงมาเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

เคล่ือนย้ายได้ยากและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักหาซื้อได้ยาก 
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ABSTRACT 

The purpose of this independent research was to study attitudes of Generation Y in Mueang Chiang Mai 

District Towards teak furniture products. This was a quantitative research using questionnaire as a research tool. A 

sample of 400 cases was selected from Generation Y in Mueang Chiang Mai District. Data were analyzed by using 

descriptive statistics including frequency, percentage and mean. 

The results of this analysis showed that most of the questionnaire answerers were female, single status. 

The highest education background was bachelor degree. Revenue per month was 5,001 – 10,000 baht. Most of the 

answerers ran their own business and had their own houses with 4 family members. 

The study of cognitive and belief component showed that most of the questionnaire answerers had the 

lowest level of cognitive and belief component towards teak furniture product. 

The study of affection or feeling component was divided into 5  parts.  The first part was usage of teak 

furniture products and the answerers had a high level of understanding in teak furniture products. The second part 

was product packaging and the answerers agreed with teak furniture products.  The third part was price of teak 

furniture products and the answerers agreed with teak furniture products. The fourth part was channel distribution 

and the answerers had an uncertain opinion.  The fifth part was promotion and the answerers agreed with teak 

furniture products.  

The study of behavioral or action-tendency component showed that most of the answerers had an 

uncertain behavior in purchasing teak furniture products, following by certain behavior in purchasing teak furniture 

products and non-purchase behavior, respectively. The main reason for certain behavior in purchasing teak furniture 

products was for decoration, following by teak furniture products with its value and durability. The main reason for 

uncertain behavior and non-purchase behavior was teak furniture products with high price, following by teak 

furniture products with difficult moving and rare purchase. 

บทนํา 

 ไม้สักเป็นหน่ึงในไม้เบญจพรรณเป็นท่ีนิยมสําหรับคนไทยและต่างชาติในการนํามาสร้างและตกแต่งที่พักอาศัย  

ทําเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน ไม้สักเป็นไม้เน้ือแข็ง เน้ือไม้มีสีเหลืองทอง มีความคงทน มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง โดยปัจจุบัน 

มีองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กํากับดูแลการซื้อ ขายและผลิตไม้สักท่อนอยู่ โดยมีพื้นท่ีสวนป่าเศรษฐกิจ 1.158 ล้านไร ่

ท่ัวประเทศ ซึ่งพื้นที่ป่าสักส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของไทย อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของไทยมีมูลค่าสูงถึง 

70,000 ล้านบาท โดยปี พ.ศ. 2559 คาดการการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ มูลค่าสูงถึง 38,000 ล้านบาท มูลค่าการบริโภค
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เฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศประมาณ 30,000 ล้านบาท แม้ตลาดเฟอร์นิเจอร์จะมีขนาดใหญ่แต่เม่ือพิจารณาข้อมูล

ย้อนหลังพบว่ามูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของไทยลดลงต่ังแต่ ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกและ

การแข่งขันระหว่างประเทศท่ีสูงขึ้น แต่มูลค่าการบริโภคเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศถือว่ายังคงที่ต่ังแต่ปี 2556 เป็นต้นมา 

แสดงให้เห็นว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศมีเสถียรภาพสูงมากกวา่  

ประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-35 ปี คือกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย (Generation Y) ซ่ึงเกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524-2539 

(ค.ศ.1981-1996) โดยปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีประชากรในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย จํานวน 381,484 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ท่ีเริ่มเข้าสู่การทํางาน มีรายได้เป็น

ของตนเอง เร่ิมมีครอบครัวและจัดเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ท่ีนักการตลาดให้ความสนใจกับวิธีชีวิต พฤติกรรมและ

ทัศนคติด้านการใช้ชีวิตรวมถึงการบริโภคของคนกลุ่มนี้เป็นอย่างมากเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาสินค้าและบริการ

เฉพาะกลุ่ม เน่ืองจากลักษณะของคนกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย มีข้อจํากัดของความช่ืนชอบและทัศนคติท่ีมีต่อสินค้าและ

บริการ  

ดังนั้นทางผู้ศึกษาจึงต้องการทราบถึงทัศนคติของกลุ่มเจนเนเรช่ันวายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

เพื่อท่ีจะทราบถึงโอกาสทางการตลาดและมีผลต่อการเลือกซื้อเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของกลุ่มเจนเนเรช่ันวาย ในเขต

อําเภอเมืองเชียงใหม่ ท้ังน้ีคําตอบของคําถามดังกล่าวจะเป็นแนวทางสําคัญท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

พิจารณา ขอบเขตทางการตลาด ความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคเจนเนอเรช่ันวายและปัจจัยสําคัญต่าง ๆ ในการเลือก

ซ้ือ 

แนวคิดและทฤษฎี 

 ทัศนคติ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ซ่ึงมีความสัมพันธ์และส่งผลซ่ึงกันและกันองค์ประกอบทั้ง 3 

ไดแ้ก่ 

1. ความรู้ความเข้าใจหรือส่วนของความเช่ือ (Cognitive or Belief Component) แสดงถึง ความรู้ (Knowledge) 

การรับรู้ (Perception) และความเชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผู้บริโภคมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอาจมาจากประสบการณ์โดยตรงหรือ 

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ความรู้และการรับรู้ท่ีเกิดข้ึนจะกําหนดความเชื่อ ซึ่งก็คือ การท่ีผู้บริโภคมีทัศนคติต่อส่ิงหน่ึงต่อ

คุณสมบัติของส่ิงหนึง่หรือต่อพฤติกรรมเฉพราะอย่างและนําไปสู่ผลลัพธ์เฉพาะอย่าง 

2. ความชอบหรือส่วนของอารมณ์ความรู้สึก (Affection or Feeling Component) สะท้อนถึงอารมณ์ (Emotion) 

หรือความรู้สึก (Feeling) ของผู้บริโภคท่ีมีต่อความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหน่ึงโดยผู้บริโภคจะให้คะแนนความพึงพอใจหรือ 

ไม่พึงพอใจ ดีหรือไม่ เห็นดว้ยหรือไม่เห็นด้วยนอกจากนี้สภาพท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ อาทิ ความสุข ความเศร้า ความอาย 

ความรักเกียจ ความกังวล ฯลฯ จะสามารถเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกหรือลบ อันจะมีผลกระทบต่อจิตใจและวิธีท่ีบุคคล

น้ันใช้ในการประเมินทัศนคติต่อสิ่งใดส่ิงหนึ่ง 

3. พฤติกรรมหรือส่วนของแนวโน้มการกระทํา (Behavioral or Action-Tendency Component) เป็นส่วนที่เป็น

ผลมาจากความรู้ ความเข้าใจและความรู้สึกท่ีผู้บริโภคมีต่อส่ิงเร้าและสะท้อนถึงความน่าจะเป็นหรือแนวโน้มท่ีจะมี
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พฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยวิธีหนึ่งต่อสิ่งท่ีเขามีทัศนคติ ในการวิจัยผู้บริโภคทางการตลาดจะวัดจากความต้ังใจท่ีซ้ือ 

(Intention to Buy) เพื่อนําไปประเมินความน่าจะของการซ้ือ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขอบเขตการศึกษา 

 เน้ือหาในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วย

ตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงไม่ทราบจํานวน

ประชากรที่แน่นอน 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลือกตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ท่ีอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวนกลุ่ม

ตัวอย่างคือ 400 คน เลือกวิธีสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 

ในการศึกษานี้จะทําการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 

โดยเก็บข้อมูลในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการมาลินพลาซ่า ถนนนิมมาน 

เหมินทร ์ถนนเจ็ดยอด-ช่างเค่ียน บริเวณคูเมือง ถนนหายยา ถนนสุขเกษม โครงการเชียงใหม่ บิสสิเนสพาร์ค ชุมชนวัดเกตุ

และบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติประกอบด้วย การวิเคราะห์ 

เชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย โดยข้อมูลด้านความคิดเห็นใช้มาตรวัด Likert Scale แบ่งระดับความ

คิดเห็นเป็น 5 ระดับ 

ระยะเวลาในการดําเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้ต้ังแต่ เดือน มีนาคม 2560 ถึง สิงหาคม 2560 เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน พฤษภาคม 2560 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี รายได้และรายจ่ายส่วนตัวต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 - 20,000 บาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ลักษณะ

ของที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของตนเองและมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจในเฟอร์นิเจอร์ไม้สักพบว่าผู ้มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยที่สุด  
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การศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้สึก ความชอบ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน พบว่า 1) ด้านลักษณะการใช้งาน  

มีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย 2) ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย 3) ด้านราคา  

มีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย 4) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีความคิดเห็นรวมระดับไม่แน่ใจ 5) ด้านการส่งเสริม 

การขาย มีความคิดเห็นรวมในระดับเห็นด้วย  

การศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรม พบว่า ส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่แน่ใจจะซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

รองลงมามีแนวโน้มพฤติกรรมซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอนและพฤติกรรมไม่ซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแน่นอนตามลําดับ  

 การอภิปรายผลการศึกษา 

1) ส่วนของความรู้ความเข้าใจ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยท่ีสุด คําถามท่ีตอบได้อย่างถูกต้อง  

คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีคุณภาพดีหรือมีคุณภาพสูง เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีความแข็งแรงทนทาน เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีคุณค่าใน

ตัวเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรินสะ โสภณบุญ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ทัศนคติของลูกค้ามุ่งหวังท่ีมีต่อ

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์คอนกรีตในอําเภอเมืองเชียงใหม่ โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจเฟอร์นิเจอร์คอนกรีต

ในประเด็น ผลิตภัณฑ์เหมาะสมที่จะนําไปใช้ตกแต่งอาคาร บ้านเรือนสไตล์โมเดิล  Loft  

2) ส่วนของคิดเห็นความรู้สึก แบ่งคําถามออกเป็น 5 ด้าน 1)ด้านลักษณะการใช้งาน ประเด็นท่ีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด คือ เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแข็งแรงต่อการใช้งานมากกว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ัวๆ ไป  

เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถนําไปตกแต่งได้ในหลายๆพื้นท่ีภายในอาคาร เช่น ห้องนํ้า ห้องนอน ห้องน่ังเล่น ห้องครัว 

เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและนอกอาคาร ซ่ึงสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ศิริพร โนจ๊ะ (2552) 

ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ให้ความสําคัญเร่ือง

คุณภาพและประโยชน์การใช้งานของเฟอร์นิเจอร์มากท่ีสุด 2) ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ประเด็นท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด คือ เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก มีหลากหลายประเภท เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถดึงดูดสายตาของ

ผู้พบเห็น หากท่ีพักตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ ท่ีดี ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ  

ปรินสะ โสภณบุญ (2559) พบว่า ให้ความสําคัญเร่ืองผลิตภัณฑ์มีการออกแบบที่สวยงาม ทันสมัย โดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร 

3) ด้านราคา ประเด็นที่ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีราคาสูง เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีระดับราคาหลากหลายให้เลือกซ้ือ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร โนจ๊ะ 

(2552) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเฟอร์นิเจอร์ของผู้บริโภคในอําเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า สินค้าควรมีราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ แสดงป้ายราคาชัดเจน มีหลากหลายระดับราคาให้เลือกซ้ือ 4) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ประเด็น

ท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักหาซ้ือได้ง่าย มีขายในร้านขายเฟอร์นิเจอร์และในเว็บไซต ์

เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีร้านขายจํานวนมาก เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถซ้ือผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เฟสบุ๊ค 

ไลน์ เว็บไซต์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรินสะ โสภณบุญ (2559) พบว่า ให้ความสําคัญเร่ืองการขายสินค้า  

ผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก เช่น Website, Facebook, Ebay 5) ด้านการส่งเสริมการขาย ประเด็นท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด คือ เห็นว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่พัก เห็นว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรมี

แคตตาล็อกที่ให้ความรู้เก่ียวกับสินค้าประเภทต่าง ๆ เห็นว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรมีบริการหลังการขายหรือการ

รับประกันสินค้า ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร โนจ๊ะ (2552) พบว่า ให้ความสําคัญเร่ือง ร้านท่ีจําหน่ายมีความ

เช่ือถือ มีบริการจัดส่งถึงบ้าน มีการรับประกันสินค้าและบริการหลังการขาย และความเร็วในการให้บริการของพนักงาน  
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3) ส่วนของพฤติกรรมหรือส่วนของแนวโน้มการกระทํา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรม 

ไม่แน่ใจจะซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก หากต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ปรินสะ โสภณบุญ (2559) 

โดยผลการศึกษาพบว่าแนวโน้มพฤติกรรมว่าซื้อแน่นอนหากมีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์คอนกรีตที่มีดีไซน์ออกสู่ตลาด 

 ข้อเสนอแนะ 

 ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักภาพรวมในระดับน้อยท่ีสุด 

ดังน้ัน การให้ความรู้หรือการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้กลุ่มเจนเนเรช่ันวายได้เข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

จึงเป็นสิ่งท่ีผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักต้องเรง่ทํา เน่ืองจากการเข้าใจหรือมีความรู้ที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลไปสู่พฤติกรรม

การบริโภคซ่ึงจะทําให้ผู้ประกอบการเสียโอกาสและเสียกลุ่มลูกค้ากลุ่มเจนเนอเรช่ันวายได้ 

ในประเด็นที่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถูกน้อยที่สุด คือ เฟอร์นิเจอร์ไม้สักทําการขนย้ายได้ยาก เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

มีราคาสูงเกินไปและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีหลากหลายสีให้เลือกซื้อ น่ันเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ประกอบการ

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็ควรที่จะส่ือสารข้อมูลท่ีถูกต้องไปยังกลุ่มเจนเนเรชั่นวาย รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

ให้มีหลากหลายขนาด หลายแบบ หลายระดับราคาและหลากหลายสี ให้ตรงกับความต้องการลูกค้า 

ความคิดเห็น ความรู้สึก ความชอบของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ด้านลักษณะการใช้งาน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มระดับความคิดเห็นท่ีสูงขึ้นแปรผันตามรายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น อาจจะเนื่องมาจากผู้ท่ีมี

รายได้สูงข้ึนมีโอกาสได้ สัมผัสหรือใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักมากกว่าผู้มีรายได้ตํ่ากว่าจึงทําให้รับรู้ถึงลักษณะการใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ดีกว่า ประเด็นท่ีผู้ประกอบการควรพิจารณาคือผู้ท่ีมีรายได้ระดับปานกลางและตํ่าลงมาไม่ค่อยมี

โอกาสได้ใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักเท่าไหร่นัก ดังนั้นการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่มีระดับรายได้ตํ่าลงมาถือว่าเป็น

กลุ่มท่ีน่าสนใจซ่ึงผู้ประกอบการสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้มีระดับราคาตํ่าลงมาได้ กลุ่มผู้บริโภคเหล่าน้ีสามารถซ้ือ

ใช้ได้ จะเป็นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการด้วยและประเด็นลักษณะการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ก็

ไมแ่ตกต่างกันมากนัก 

ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวโน้มรายได้สูงขึ้นจะมีระดับความคิดเห็นท่ีเพิ่มสูงข้ึน ในเร่ืองเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก  

มีหลากหลายประเภท เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นและท่ีพักตกแต่งด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก จะส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดี เน่ืองจากระดับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสท่ีจะใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่

สามารถบ่งบอกฐานะ ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของผู้ใช้ได้มากกว่าผู้ท่ีมีระดับรายได้ตํ่าลงมา  

จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกฐานะ หน้าตาทางสังคมให้กับผู้ใชไ้ด้เช่นกัน ดังน้ัน ถือว่าเป็น

จุดเด่นท่ีผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสามารถนํามาใช้ในการส่ือสารทางการตลาดได้โดยการออกแบบให้ดึงดูดสายตา

ผู้พบเห็นแสดงถึงคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ด้านราคา 
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ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีราคาสูงแต่ก็เห็นด้วยเช่นกันกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักมีราคาเหมาะสม

กับคุณภาพ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการยอมรับระดับราคาของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ระดับหน่ึง รับรู้ว่าราคาสูง

แต่ก็รู้ว่าคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักก็สูงด้วยเช่นกัน การตั้งราคาเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้สูงผู้ประกอบการสามารถทําได้

เน่ืองจากผู้บริโภครับรู้ถึงคุณภาพของเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอยู่แล้ว และผู้ประกอบการสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้

สักได้อีกด้วยการส่ือสารในเร่ืองคุณค่าของไม้สัก คุณค่าทางสังคมท่ีผู้ใช้จะได้รับหากเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก การได้รับ

การยอมรับและดึงดูดสายตาผูอื้่นได้ สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ในระดับไม่แน่ใจ  

ในทุกประเด็น ซ่ึงผู้วิจัยเห็นว่ากลุ่มเจนเนอเรชั่นวายอาจจะรู้จักร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไม่มากนักรวมถึงในส่ือออนไลน์  

ซ่ึงตรงกับลักษณะของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายท่ีจะเลือกดูข้อมูลเฉพาะส่ิงท่ีสนใจเท่าน้ัน ดังน้ัน ผู้ประกอบการจําเป็นต้องหา

ช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายให้ได้ การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแก่ผู้บริโภคท่ีน่าสนใจในยุคปัจจุบันคือ ช่องทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายและต้นทุนไม่สูงมากนัก ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเร่ืองนี้ด้วย 

ด้านการส่งเสรมิการขาย 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ด้านการส่งเสริมการขาย ในระดับเห็นด้วย  

โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งในประเด็น ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรมีบริการจัดส่งสินค้าให้ถึงที่พักและเฟอร์นิเจอร์ไม้สักควรมี

แคตตาล็อกท่ีให้ความรู้เก่ียวกับสินค้าประเภทต่าง ๆ ผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญในเร่ืองของการอํานวยความ

สะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นบริการจัดส่ง การมีแคตตาล็อกตัวอย่าง รวมถึงช่องทางการชําระเงินในรูปแบบอ่ืนๆ 

นอกจากการชําระด้วยเงินสด เพื่อเพิ่มความสะดวกสะบายให้แก่ลูกค้า 

แนวโน้มพฤติกรรมของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่แน่ใจ จะเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักหากต้องการใช้

เฟอร์นิเจอร์ มีปริมาณคร่ึงหน่ึงของผู้กรอกแบบสอบถาม ดังน้ัน ถือว่าเป็นโอกาสสําหรับผู้ประกอบการท่ีจะเปล่ียน

ผู้บริโภคกลุ่มนี้มาเป็นกลุ่มลูกค้าได้ ด้วยการส่ือสารข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักให้เกิดการรับรู้ท่ีถูกต้อง  

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรมให้เกิดการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้

ต่อไป 

ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเจนเนอเรช่ันวายต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 

แนวโน้มพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่แน่ใจและไม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สักหากต้องการใช้เฟอร์นิเจอร ์ 

ส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ไมส้ักในระดับน้อยที่สุด เน่ืองจากความรู้ความข้าใจเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ดังน้ัน ผู้บริโภคท่ีมีระดับความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้าท่ีตํ่ามากหรือเข้าใจ

ผิดพลาดก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมท่ีไม่แน่ใจหรือไม่เลือกซ้ือสินค้าน้ันๆ ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรท่ีจะให้ความรู้ ข้อมูล 

เก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักท่ีถูกต้องแก่กลุ่มเจนเนอเนช่ันวายผ่านช่องทางการส่ือสารที่เข้าถึงกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายที่มี

ประสิทธิภาพและเนื้อหาที่น่าสนใจ เน่ืองจากหากกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับความรู้ ข้อมูลท่ีถูกต้อง อาจจะส่งผลต่อแนวโน้ม
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พฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์ไม้สักได้ต่อไป ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ไม้สักในการ

เพิ่มปริมาณลูกค้าได้ในอนาคต 
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