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บทคัดย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์พื้นฐาน กบัแรงจูงใจ

ในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ ท่ีมีอายุการทาํงาน

ภายใน 1 ปีและมีประสบการณ์การเลือกซ้ือและใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบมาก่อน 

จาํนวน 400 ตวัอย่าง และใช้สถิติต่างๆ ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-Way ANOVA (F-Test) และ MRA 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 20-24 

ปี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

มีรายไดต่้อเดือนในช่วง 30,001-40,000 บาท มีสถานภาพการสมรสโสด มีพฤติกรรม

ความถ่ีในการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบไม่แน่นอน ในปริมาณท่ีไม่แน่นอน  ประเภท

ของสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นเส้ือผา้ โดยมีสาเหตุหลกัเพราะราคาถูก  และเลือกใช้

ตามท่ีช่ืนชอบและความพึงพอใจ โดยให้ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ดว้ยการให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ท่ีตั้ง

ของสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ีใกล้แหล่งชุมชน การจดัให้มีพนักงานขายให้คาํแนะนํา

เก่ียวกบัตวัสินคา้ และความคลา้ยคลึงของสินคา้แฟชัน่เลียนแบบกบัของแทเ้ป็นอยา่ง

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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มาก รวมทั้งปัจจยัดา้นการใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย และการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้แฟชัน่เลียนแบบมีความเหมาะสม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าแฟชั่นเลียนแบบส่วนใหญ่ ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่น

เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ระดบัการศึกษาและ

สาเหตุหลกัในการซ้ือ โดยทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แต่ปัจจยัค่านิยม

เก่ียวกับแฟชั่นส่วนน้อยมีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่น

เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05   

คําสําคัญ: แรงจูงใจ, สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ, ผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ 

                            ABSTRACT 

This study has objectives to study relation of basic factors with motivation 

in choosing fashion product of group of first-jobbers in Bangkok by using 

questionnaire to collect data from 400 samples and using various statistics – 

percentage, mean, standard deviation, t-test,  One-Way ANOVA (F-Test), and 

MRA. 

The findings show most samples are female; have age in a range of 20-24 

years; have career as an employee of private firm or a banker; have educational 

level in bachelor’s degree; have monthly income in range of 30,001-40,000 baht; 

are single; have uncertain buying behavior in  both frequency and quantity. Popular 

type of product bought is cloth; main buying reason is cheap price; and choosing is 

based on preference and satisfaction.  Their comments on marketing mix focus on 

reasonable price matching with quality, location of stores where is near center, 

salesperson to introduce to the product, and similarity with original product.  These 

include following up trends of fashion easily and decision made in an appropriate 

way. 
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For testing hypothesis, most of personal and buying behavior factors 

influence motivation on their buying with exception of educational level and main 

buying reason.  Every elements of marketing mix have relation with the motivation 

but less of factors of values relating to fashion have relation with the motivation at 

the significant level of 0.05. 

KEY WORDS:  MOTIVATION, IMITATIVE FASHION PRODUCT,  

NEW WORKERS 

บทนํา 

สภาพสังคมไทยในยุคปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยนาํเอา

ค่านิยม ว ัฒนธรรม และแฟชั่นของต่างประเทศเข้ามามากมาย ซ่ึงรูปแบบท่ี

เปล่ียนแปลงไปส่งผลทําให้พฤติกรรมของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มว ัย รุ่น

เปล่ียนแปลงไปดว้ย โดยสังเกตุไดจ้ากพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ประเภทต่างๆ ซ่ึง

ไม่สนใจในสินค้าท่ีไม่มีตราสินค้าหรือแบรนด์เนม เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับการ

ยอมรับหรือเขา้กบักลุ่มเพื่อนไม่ได้ โดยเฉพาะสินคา้แฟชั่นแบรนด์เนม เน่ืองจาก

วยัรุ่นนิยมแต่งกายตามแฟชัน่และกระแสนิยมของสังคมเพื่อแสดงภาพลกัษณ์ของตน 

ค่านิยมถือวา่เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ซ่ึง

เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ หรือส่ิงอ่ืนใดก็ตามท่ีเป็นตวักาํกบัหรือควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลในสังคม โดยความสําเร็จหรือความลม้เหลวของธุรกิจทางการตลาดข้ึนอยู่กบั

ความสอดคลอ้งกบัค่านิยมเป็นสําคญั ดงันั้น ค่านิยมจึงเก่ียวขอ้งกบัการตอบสนองต่อ

ส่ิงกระตุน้ดว้ยวิธีท่ีมีมาตรฐาน ทั้งน้ี บุคคลจะถูกกระตุน้ให้มีส่วนร่วมในพฤติกรรม

เพื่อให้บรรลุค่านิยม และความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการบริโภคและกลยุทธ์ทาง

การตลาด โดยกลุ่มวยัรุ่นมกัไดรั้บการกระตุน้ไดง่้ายกวา่บุคคลในกลุ่มอ่ืน ในขณะท่ี

แต่ละชั้นของสังคมมกัมีลกัษณะของค่านิยมและพฤติกรรมในการบริโภคจะแตกต่าง

กนัออกไป  

กลุ่มเป้าหมายท่ีผูผ้ลิตสินคา้แบรนด์แนมในต่างประเทศ ให้ความสนใจอยา่ง

มากสามารถออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีอายปุระมาณ 33 ปีข้ึนไป ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ี
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ไดรั้บความสนใจไม่มาก เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีใชเ้วลาในการตดัสินใจซ้ือค่อนขา้งมาก 

ถึงแมเ้ป็นกลุ่มท่ีกาํลงัซ้ือสูงก็ตาม กลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 20-32 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัศึกษา

ในระดบัอุดมศึกษาจนถึงวยัเร่ิมทาํงานท่ีกาํลงัสร้างฐานะ และกลุ่มท่ีมีอายุระหวา่ง 13-

19 ปี ซ่ึงเป็นกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาท่ีชอบแสดงออก มีความคิดเห็นเป็นของตนเอง 

และใหค้วามสาํคญัต่อสินคา้แบรนดเ์นมเป็นอยา่งมาก  (รุ่งรัศน์ จนัทจ์ารุภรณ์, 2547) 

ในปัจจุบัน สินค้าแบรนด์เนมเข้ามามีบทบาทในสังคมมากข้ึน ทําให้

ประชาชนมีความนิยมใช้สินค้าแบรนด์เนมแพร่หลายข้ึน สืบเน่ืองมาจากความ

เปล่ียนแปลงในสภาวะทางสังคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ยิ่งส่งผลทาํให้ครอบงาํ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมมากข้ึน  โดยค่านิยมการใชสิ้นคา้ต่างชาติท่ีมี

แบรนด์เนมและมีราคาแพงและฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น ถือว่าเป็นค่านิยมท่ีเป็น

อนัตรายต่อประเทศชาติอย่างมาก ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจได ้ 

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจึงควรร่วมกนัหาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมแบบใหม่

หรือชาตินิยมเขา้ไปแทนท่ี ทั้งน้ี ผูป้ระกอบการสินคา้แบรนด์เนมมีความต่ืนตวัต่อการ

ผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆ มากตอบสนองความต้องการของวัย รุ่น ทําให้ต้อง

ทาํการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคดงักล่าว  

ลกัษณะของสินคา้แบรนด์เนมโดยทัว่ไปเป็นผลิตภณัฑ์มีความทนัสมยันํา

แฟชัน่อยู่เสมอซ่ึงไดม้าจากการศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มหรือเทรนด์ของแฟชัน่

อย่างต่อเน่ือง โดยเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานการผลิตให้มีความเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย มีตราสินคา้และการออกแบบเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง และมีช่องทาง

การจดัจาํหน่ายในหา้งร้านหรูเฉพาะ แต่สินคา้แบรนด์เนมก็มีขอ้จาํกดัในดา้นราคาท่ีมี

ราคาแพง ดงันั้น นอกจากสภาพการแข่งขนักบัคู่แข่งขนัแบรนดเ์นมอ่ืนๆ ท่ีรุนแรงเพื่อ

นาํเสนอนวตักรรมใหม่ท่ีแตกต่างแต่เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของ

ตราสินคา้ และรักษาตาํแหน่งทางการตลาดแลว้ ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญส่ิงคุกคาม

จากสินคา้ปลอมและสินคา้เลียนแบบ ซ่ึงมีราคาถูกเน่ืองจากการใชว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ

ตํ่าแตกต่างจากตน้แบบแต่มีรูปแบบและคุณภาพคลา้ยคลึงกนักบัสินคา้แบรนด์เนม
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กลายมาเป็นอีกทางเลือกของผูบ้ริโภคท่ีมีความตอ้งการใช้สินคา้แบรนด์เนม สําหรับ

การสร้างภาพลกัษณ์ตามกระแสของสังคมแต่ขาดทุนทรัพยไ์ด ้

เน่ืองจากการสร้างค่านิยมการใช้สินคา้แบรนด์เนมในสังคม ท่ีเกิดจากการ

รับรู้และมีทศันคติท่ีว่าสินคา้ท่ีนาํเขา้จากต่างประเทศมกัมีคุณภาพดีกว่าสินคา้ท่ีผลิต

ข้ึนภายในประเทศ ทาํให้ผูบ้ริโภคชาวไทยคลัง่ไคลก้ารใช้สินคา้แบรนด์เนมเหล่าน้ี 

และยิ่งส่งเสริมให้เกิดการผลิตสินคา้เลียนแบบเพื่อตอบสนองผูบ้ริโภคในระดบัปาน

กลางไม่คาํนึงถึงคุณภาพสินคา้แต่ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านราคาและรูปลกัษณ์

ภายนอกมากข้ึน เหตุการณ์ดังกล่าวน้ีส่งผลทาํให้เกิดการขาดกําลังในการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ เขา้สู่ตลาด อาจทาํให้ผูป้ระกอบการสินคา้ตน้แบบขาดทุน และยงั

อาจถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญาอีกด้วย ถึงแม้หน่วยงานภาครัฐมีการ

คุม้ครองทางกฎหมายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญาอยูแ่ลว้ก็ตาม 

ในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ ของกลุ่มผู ้

เร่ิมทาํงานใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั

ต่างๆ ท่ีมีต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมการซ้ือและใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ จาํแนกตาม

คุณลกัษณะและพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงาน เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็น

ประโยชน์ในการวิเคราะห์ดา้นจุดแข็งและจุดอ่อนของ สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ  และ

นาํมาปรับใช้กบักลยุทธ์การผลิตและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินคา้แบรนด์เนม

ต่อไป รวมทั้งการไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงสําหรับการพฒันาแนวทางป้องกนัและ/ หรือ

ปราบปรามการละเมิดลิขสิทธ์ิต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด   และ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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3. เพื่อศึกษาความแตกต่างดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ   ท่ี

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค่านิยมเก่ียวกับแฟชั่น   และ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวิจยัทางดา้นพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้แฟชั่นเลียนแบบ

ของผูบ้ริโภค ไปใช้ทางดา้นการพฒันาการตลาดของส่วนประสมการตลาด รวมทั้ง

ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีเร่ิมทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวิจยัทางด้านพฤติกรรมการเลือกใช้สินคา้เลียนแบบของ

ผูบ้ริโภคไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และ/ หรือผลิตภณัฑ์

แฟชัน่ชั้นนาํท่ีมีช่ือเสียง เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

สําหรับการแข่งขนักบัสินคา้ลอกเลียนแบบ รวมทั้งการนาํขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อ

การประกอบการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงช่องทางการควบคุมสินคา้ปลอมแปลง 

เช่น การทบทวนเน้ือหาทางด้านกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองหมายการคา้ให้เกิด

ความรัดกุมมากข้ึน เป็นตน้ 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

                              

 ตัวแปรอสิระ           ตัวแปรตาม 
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ  

อาย ุ 

อาชีพ  

รายไดต่้อเดือน 

ระดบัการศึกษา  

สถานภาพการสมรส 

  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา  

สถานท่ีจดัจาํหน่าย  

การส่งเสริมตลาด  

ผลิตภณัฑ ์ 

      

ปัจจัยพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันเลียนแบบ 

ความถ่ีในการซ้ือ 

ปริมาณท่ีซ้ือโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง 

ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ 

สาเหตุหลกัในการซ้ือ 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ 

 

ปัจจัยค่านยิมเกีย่วกบัแฟช่ัน    

ความนิยมใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมในสงัคมไทย 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง 

ความเคยชินกบัการใชสิ้นคา้เลียนแบบในสงัคม 

กระแสของแฟชัน่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้

แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

 

แรงจูงใจในการ

เลอืกใช้สินค้า

แฟช่ันเลยีนแบบ

ของกลุ่มผู้เร่ิม

ทาํงานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 



497 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 3 ฉบบัท่ี 1 (มกราคม-มีนาคม2556) 

 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการ

เลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 

4. ปัจจยัค่านิยมเก่ียวกบัแฟชั่น มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

สินคา้แฟชัน่เลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจใน

การเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ ของกลุ่มผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ครอบคลุมเน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546) ตราสินคา้ หมายถึง ช่ือ คาํ สัญลกัษณ์ การ

ออกแบบ หรือส่วนของส่ิงดงักล่าวท่ีใชร้ะบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดราย

หน่ึง หรือกลุ่มของผูข้ายเพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

ชมยัทิพย  ์ บารมีอนันต์ (2551) พฤติกรรมการซ้ือสินค้าเลียนแบบของ

ผูบ้ริโภค เป็นการซ้ือแบบเจาะจง เพราะมีความคิดวา่ใชสิ้นคา้ดงักล่าวแลว้ทาํให้ตนมี

ภาพลกัษณ์ท่ีดี มีรสนิยม สามารถตามกระแสนิยมหรือกระแสแฟชัน่ได ้จนกลายเป็น

ค่านิยมของสังคมในปัจจุบนั 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือวา่เป็นหวัใจ

สําคญัในการบริหารการตลาด การดาํเนินงานกิจการให้ประสบความสําเร็จไดข้ึ้นอยู่

กบัการปรับปรุงและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถึง พฤติกรรม

ซ่ึงผูบ้ริโภคทาํการคน้หาการซ้ือ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภณัฑ์ และ

การบริการ ซ่ึงคาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรม การ

ตดัสินใจและการกระทาํของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พงษ์พฒัน์ รักอารมณ์ (2555) แรงจูงใจ หมายถึง กระบวนการท่ีชกันาํโน้ม

น้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางประการให้

บรรลุผลสาํเร็จ 

Daft (2000) แรงจูงใจ หมายถึง พลงัหรือแรงผลกัดนัทั้งภายนอกและภายใน

ตวับุคคล ซ่ึงกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีกระตือรือร้น  

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงเชิงสํารวจ โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวม

ข้อมูลกับกลุ่มผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่หรือมีอายุการทํางานไม่เกิน 1 ปี ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test  และ MRA   

สรุปผลการวจัิย 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.00 มีอายุ

ในช่วง 20-24 ปี ร้อยละ 48.50 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร 

ร้อยละ 58.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 52.50 มีรายได้ต่อเดือนในช่วง 

30,001-40,000 บาท ร้อยละ 42.25 มีสถานภาพการสมรสโสด ร้อยละ 77.00 มี

พฤติกรรมความถ่ีในการซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบไม่แน่นอน ร้อยละ 47.50 ใน

ปริมาณท่ีไม่แน่นอน  ร้อยละ 77.25 ประเภทของสินคา้ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือเป็นเส้ือผา้ ร้อย

ละ 60.25 โดยมีสาเหตุหลกัเพราะราคาถูก  ร้อยละ 81.00 และเลือกใช้ตามท่ีช่ืนชอบ

และความพึงพอใจ ร้อยละ 47.50 

กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ โดยให้ความสําคญั

มากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นราคาสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพ ท่ีตั้งของสถานท่ีจดัจาํหน่ายท่ี

ใกลแ้หล่งชุมชน การจดัให้มีพนกังานขายให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัตวัสินคา้ และความ

คลา้ยคลึงของสินคา้แฟชัน่เลียนแบบกบัของแทเ้ป็นอย่างมาก สําหรับความคิดเห็น

เก่ียวกบัค่านิยมในแฟชั่นท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชั่น

เลียนแบบ ไดใ้หค้วามสาํคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัดา้นการใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่
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ไดง่้าย และความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ ไดใ้ห้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัปัจจยัด้านการตดัสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นเลียนแบบมีความ

เหมาะสม  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้สินค้าแฟชั่นเลียนแบบของผู ้เ ร่ิมทํางานใหม่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษา และปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้

แฟชั่นเลียนแบบส่วนใหญ่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้แฟชัน่เลียนแบบ

ของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัดา้นสาเหตุหลกัในการซ้ือ 

ในขณะท่ีทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ราคา สถานท่ีจดัจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด และผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้สินคา้

แฟชั่นเลียนแบบของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจัยค่านิยม

เก่ียวกบัแฟชัน่ส่วนใหญ่  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่

เลียนแบบ ของผูเ้ร่ิมทาํงานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ ปัจจยัด้านการใช้

สินค้าเลียนแบบตามแฟชั่นได้ง่าย ทั้ งน้ี ปัจจัยด้านความเคยชินกับการใช้สินค้า

เลียนแบบในสังคมมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ มากท่ีสุด แต่ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรอิสระอ่ืนๆ นอ้ยท่ีสุด  

 

 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig.* 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

(ค่าคงท่ี) -0.128 0.412 
 

-0.312 0.757 
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- ดา้นราคา 0.147 0.035 0.249 4.217 0.000 0.124 8.059 

- ดา้นสถานท่ีจดั

จาํหน่าย  
0.826 0.040 0.814 20.636 0.000 0.277 3.605 

- ดา้นการส่งเสริม

การตลาด  
-0.065 0.020 -0.080 -3.175 0.003 0.675 1.481 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.106 0.035 0.082 3.014 0.005 0.587 1.702 

- ความนิยมใช้

สินคา้แบรนดเ์นม

ในสงัคมไทย 

0.001 0.033 0.002 0.033 0.974 0.093 10.709 

- การใชสิ้นคา้

เลียนแบบตาม

แฟชัน่ไดง่้าย 

-0.038 0.016 -0.069 -2.351 0.024 0.497 2.012 

- การเลียนแบบ

แฟชัน่ตามบุคคลท่ีมี

ช่ือเสียง  

0.056 0.034 0.042 1.624 0.113 0.647 1.545 

- ความเคยชินกบั

การใชสิ้นคา้

เลียนแบบในสงัคม 

0.002 0.030 0.003 0.058 0.954 0.140 7.143 

- กระแสของแฟชัน่

เปล่ียนแปลงอยา่ง

รวดเร็ว 

-0.019 0.029 -0.039 -0.642 0.525 0.116 8.637 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ตวัแปรอิสระ สถิติท่ีใช ้ ค่านยัสาํคญั 

ผลการ

ทดสอบ 

  สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ  t-Test 0.001 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test 0.024 ยอมรับ 
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อาชีพ  F-Test 0.000 ยอมรับ 

รายไดต้่อเดือน F-Test 0.000 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา  F-Test 0.123 ปฏิเสธ 

สถานภาพการสมรส F-Test 0.000 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา  MRA 0.000 ยอมรับ 

สถานท่ีจดัจาํหน่าย  MRA 0.000 ยอมรับ 

การส่งเสริมตลาด  MRA 0.003 ยอมรับ 

ผลิตภณัฑ ์ MRA 0.005 ยอมรับ 

  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ 

ความถ่ีในการซ้ือ F-Test 0.000 ยอมรับ 

ปริมาณท่ีซ้ือโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ัง F-Test 0.000 ยอมรับ 

ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือ F-Test 0.027 ยอมรับ 

สาเหตุหลกัในการซ้ือ F-Test 0.109 ปฏิเสธ 

ลกัษณะการเลือกซ้ือ F-Test 0.003 ยอมรับ 

  

 

 

 

 

 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัค่านิยมเก่ียวกบัแฟชัน่    

ความนิยมใชสิ้นคา้แบรนดเ์นมในสงัคมไทย MRA 0.974 ปฏิเสธ 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามแฟชัน่ไดง่้าย MRA 0.024 ยอมรับ 

การใชสิ้นคา้เลียนแบบตามบุคคลท่ีมีช่ือเสียง MRA 0.113 ปฏิเสธ 

ความเคยชินกบัการใชสิ้นคา้เลียนแบบในสงัคม MRA 0.954 ปฏิเสธ 
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กระแสของแฟชัน่เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว MRA 0.525 ปฏิเสธ 

 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษามีความสอดคลอ้งดบัผลการศึกษาต่างๆ ไดแ้ก่ ชวกร กาญจนกนั

ติการและคณะ (2550) ท่ีได้ศึกษาทศันคติการแต่งกายของวยัรุ่นในดา้นแฟชัน่ของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม โดยพบวา่การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติ

การแต่งกายในดา้นแฟชัน่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมไม่แตกต่างกนั 

แต่ไม่สอดคลอ้งกนัในส่วนของเพศ อายุ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีทศันคติการแต่ง

กายในดา้นแฟชัน่ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษมไม่แตกต่างกนัดว้ย 

ยิง่ลกัษณ์ สุขแกว้ (2551) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนม

ของวยัรุ่น (13-19 ปี) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แบรนดเ์นมแตกต่างกนัในทุกดา้น 

ชมยัทิพย ์ บารมีอนนัต์ (2551) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้

เลียนแบบ Brand name ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีพบวา่ปัจจยัส่วน

บุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้เลียนแบบ Brand name แตกต่างกนั

ในทุกดา้น 

ทั้งน้ี ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุมนา เวชโช (2551) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้ เขต

กรุงเทพมหานคร โดยพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ในภาพรวม มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์เนมของลูกคา้ในห้างสรรพสินคา้ เขตกรุงเทพมหานครไม่

แตกต่างกนั  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ผูป้ระกอบการผลิต นาํเขา้ และจาํหน่ายสินคา้แฟชัน่แบรนด์ท่ีมีช่ือเสียงทั้ง

ของแทแ้ละเลียนแบบควรให้ความสําคญักบัทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากทุกปัจจยัมี

ความสําคญัท่ีเก่ียวพนัต่อกนัในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั โดยผูว้ิจยัมี

http://202.28.199.1/tdc/basic.php?query=ยิ่งลักษณ์%20สุขแก้ว&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ท่ีไดร้บจากผลการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีรายละเอียดต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ี  

ควรเอาใจใส่ในการผสมผสานการใช้ส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงลว้นมี

ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือและใช้ผลิตภณัฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดับท่ี

เหมาะสมต่อตลาดเป้าหมายมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ด้านราคา ควรกาํหนดระดับราคาสินค้าให้สอดคล้องกบัคุณภาพ เพื่อเป็น

ทางเลือกของผูบ้ริโภคในระดบักลางสาํหรับสินคา้เลียนแบบในการตามกระแสแฟชัน่ 

ซ่ึงเป็นค่านิยมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชสิ้นคา้แฟชัน่เลียนแบบ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย ควรให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย

ใกลแ้หล่งชุมชนและศูนยก์ารคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรเน้นการจัดให้มีพนักงานขายคอยให้

คาํแนะนาํเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์เพื่อให้มีความสอดคลอ้งกบัคุณภาพของสินคา้ ควบคู่

กบัการใชเ้คร่ืองมือส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ ร่วมกนัตามโอกาส เช่น การให้ส่วนลดเพื่อ

เปิดโอกาสการทดลองใช้หรือมีโอกาสได้ใช้และกระตุ้นยอดจาํหน่าย โดยเฉพาะ

สินคา้แบรนด์เนมท่ีปกติมีราคาแพง หรือแมแ้ต่สินคา้เลียนแบบ เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีมี

ขอ้จาํกดัดา้นกาํลงัทรัพยไ์ดส้ามารถตามกระแสนิยมของแฟชัน่ได ้

ดา้นผลิตภณัฑ์ สําหรับสินคา้แฟชัน่เลียนแบบ ควรยงัเนน้การออกแบบและ

ความปราณีตในการตดัเยบ็เพื่อรักษาความคลา้ยคลึงกบัของแทใ้หม้ากท่ีสุด 

นอกจากประโยชน์ในดา้นธุรกิจแลว้    ควรนาํผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใช้

ประกอบปรับปรุงแนวทางควบคุมสินคา้เลียนแบบหรือปลอมแปลง เพื่อรักษาความ

เสมอภาคในตลอดท่ีมีสภาพการแข่งขนัสูงต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรทาํการศึกษาดว้ยการเลือกศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความ

หลายหลากมากข้ึนและเพื่อต่อยอดผลการศึกษาในคร้ังน้ี 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

การศึกษาคร้ังน้ี เช่น กลุ่มประชากรท่ีมีอายุการทาํงานในระดบัปานกลางและระดบั
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มาก ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัมีเงินออมเป็นจาํนวนมากและมีกาํลงัซ้ือท่ีสูง และกลุ่มประชากร

ท่ีเป็นผูบ้ริโภคในจงัหวดัตามภาคต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนัมากข้ึน

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 

บรรณานุกรม 

กมลรัตน์ จิราชยัรัตน์. “พฤติกรรมของวยัรุ่นในการซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันใน

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการคน้ควา้แบบอิสระ, คณะบริหารธุรกิจ, 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2548 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. แรงจูงใจ. คู่มือประกอบการสอนประจาํ

สาขาวชิาสังคมศึกษา, 2554 

จนัทนา สวนพฤกษา (2551) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เส้ือผา้ของผูช้ายวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร  

ฉตัยาพร เสมอใจ. การตลาดธุรกจิบริการ. กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท, 2545 

ชมยัทิพย ์บารมีอนนัต.์ “พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้าเลยีนแบบ Brand name ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.” วทิยานิพนธ์สาขาการตลาด,  

 คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2551 

ชวกร กาญจนกนัติการและคณะ. “ทศันคติการแต่งกายของวยัรุ่นในด้านแฟช่ันของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม.” รายงานวิจยัหลกัสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจบณัฑิต, คณะวิทยาการจดัการ, มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม, 

2550 

ธงชยั  สันติวงษ.์ พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด. พิมพค์ร้ังท่ี 9, กรุงเทพมหานคร: 

ไทยวฒันา, 2540 

http://www.ba.cmu.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ชมัยทิพย์%20บารมีอนันต์&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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