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ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้านําเข้ าจากจีนในห้ างแพลทินัม
(THE FACTORS WHICH AFFECTED THE DECISION PROCESS MAKING
TO BUY IMPORTED CLOTHES FROM CHINA
IN PLATINUM FASHION MALL)
พัชร์ ธมน กรปิ ติเศรษฐศิริ 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุ ประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกันของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
ศึ ก ษาความสัม พันธ์ระหว่างปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดกับ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยอื่นๆ กับการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั และศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ ต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นประชากรที่มาซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั จํานวน
400 คน และวิธีการทางสถิติแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ t-test สถิตใน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA)
และหาความความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression)
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ค วามสําคัญกับ ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วน
ความคิดเห็ นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้าต่อการตัดสิ นใจและความพึงพอใจ
มากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้า
1
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จากจี น ในห้า งแพลทิ นัม นั้น มี คุ ณ สมบัติ ตามที่ ต้องการมากที่ สุ ด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิ พลต่อ
การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม ปั จ จัย ส่ ว นประสม
การตลาดด้านช่ องทางการจัดจําหน่ า ย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: เสื้ อผ้านําเข้าจากจีน, การตัดสิ นใจเลือกซื้ อ, ห้างแพลทินมั
ABSTRACT
The purpose of the independent study to examine the different
factors that affected the decision to buy imported clothes from China in Platinum
fashion mall. To study the relationship between marketing mixes decisions to buy
imported clothes from China in Platinum fashion mall. To study the relationship
between other factors with the decision to buy imported clothes from China in
Platinum fashion mall. And the factors that influence the decision to buy imported
clothes from China in Platinum fashion mall.
The study of this questionnaire is to collect information on the 400 samples
of population was to buy imported clothes from China in Platinum fashion mall
and the statistical methods can be divided into two types: descriptive statistics,
including the percentage ,the mean and standard deviation. The inferential statistics,
including t-test statistic is in the one-way analysis of variance (One Way Analysis of
Variance: ANOVA) and seek relationships with multiple linear regression analysis
(Multiple Regression).
The results showed that Sample to focus on marketing the product mix
factors influencing decision making and satisfaction possible. The reviews for the
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decision factors of brand image and customer satisfaction are possible. And the
sample to focus on the decision to purchase clothes imported from China in the
Platinum. Meet the most demanding. Test results showed that the hypothesis.
Personal factors such as age and marital status influence the decision to purchase
imported clothes from China in Platinum fashion mall. Factor in the marketing mix,
distribution channels and promotion affected the decision to buy imported clothes
from China in Platinum consumer. Statistically significant at the 0.05 level, and
other factors, including brand image loyal to the brand. And trust affected the
decision to buy imported clothes from China in Platinum fashion mall. Statistically
significant at the 0.05 level.
KEY WORDS: IMPORTED CLOTHES FROM CHINA, BUYING DECISION
PROCESS, PLATINUM FASHION MALL.
บทนํา
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต่ า ง ๆ นั้ น มี ปั จ จั ย ก า ร ผ ลิ ต ที่ แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป เ ช่ น
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรด้านเงินลงทุน และเทคนิควิทยาการต่างๆ สิ่ งเหล่านี้จะ
มีผลทําให้ในแต่ละประเทศนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสิ นค้าบางประเภท ทําให้
สามารถผลิตสิ นค้าได้ในปริ มาณมาก ราคาสิ นค้าถูก คุณภาพดี และยังสามารถส่ งออก
ไปยังประเทศที่ตอ้ งการสิ นค้า ซึ่ งเป็ นประเทศอื่นๆ ที่ไม่สามารถผลิตสิ นค้านั้นได้เอง
หรื อผลิ ตได้เองแต่ ม จะมี ตน้ ทุ นการผลิ ตที่ สูง ในกรณี น้ ี เองจึ งทํา ให้ก ารค้าระหว่า ง
ประเทศเกิดการได้เปรี ยบโดยเปรี ยบเทียบ (Comparative advantage) จากการผลิตและ
ยังทําให้ระบบเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากการผลิตเพื่อ
ยังชีพไปสู่ ระบบการผลิ ตเพื่อการค้าประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิ จแบบเปิ ด มีการทํา
การค้ากับนานาประเทศเพื่อนําเข้า และส่ งออกสิ นค้า
ในปั จจุบนั สถานการณ์ การนําเข้าสิ นค้าจากประเทศจีนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากภาวะต้นทุนประกอบการดําเนินธุ รกิจที่เพิ่มสู งขึ้นนั้นมาจากหลายปั จจัย อาทิ
เช่น ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุและอะไหล่ต่างๆ เป็ นต้น ซึ่ งทําให้ผปู้ ระกอบการธุ รกิจ
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ต่างๆ มีความจําเป็ นต้องลดต้นทุนการดําเนินงานเพื่อความอยูร่ อดของธุ รกิจ โดยส่ วน
ใหญ่จะเป็ นการลดต้นทุนวัสดุสิ้นเปลือง และวัตถุดิบที่มีราคาตํ่ากว่าจากแหล่งอื่นไม่
ว่าจะเป็ นภายในประเทศหรื อต่างประเทศ โดยมาตรฐานที่ไม่ แตกต่างกันจึง ทําให้
สิ นค้าจากประเทศจีนเป็ นที่สนใจของผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ที่ตอ้ งการลดต้นทุนการ
ผลิตอีกกรณี หนึ่ งก็คือ การที่มีผปู ้ ระกอบการธุ รกิ จในประเทศไทยได้เข้าไปทําจัดตั้ง
โรงงานผลิ ต สิ น ค้า ในประเทศจี น หรื อเป็ นการร่ วมทุ น กั บ บริ ษัท ข้ า มชาติ ที่ มี
โรงงานผลิตในประเทศจีน จากกรณี น้ ีเองที่เป็ นสาเหตุในการนําเข้าสิ นค้าจากประเทศ
จีนเพราะสามารถควบคุมมาตรฐานในการผลิตสิ นค้าได้ตามที่กาํ หนด
จากปั จจัยดังกล่าวจึงทําให้การนําเข้าสิ นค้าในประเภทต่างๆจากประเทศจีน
นั้นมีอตั ราการขยายตัวเพิ่มขึ้น พบว่าในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551 สิ นค้า
ที่ นํ า เข้ า มาเป็ นอั น ดั บ ต้ น ๆ ได้ แ ก่ สิ นค้ า ประเภท คอมพิ ว เตอร์ เครื่ องจั ก ร
เครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าภายในบ้า น สิ นค้า เกษตรกรรม เป็ นต้น ซึ่ งเห็ นได้ว่า ประเทศจี นมี
ความสามารถเชี่ ยวชาญในการผลิ ตสิ นค้าประเภทนี้ มากขึ้น และยังรวมไปถึ งสิ นค้า
ประเภทอื่น ๆ เช่น เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม อีกด้วย
ห้างแพลทินมั หรื อ เดอะแพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นศูนย์รวมธุ รกิจแฟชัน่
ค้าส่ งที่สมบูรณ์แบบ ครบวงจร (One Stop Wholesale Shopping) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สิ นค้า แฟชั่นนํา เข้า จากประเทศจี น ภายในโครงการได้รับ การออกแบบจัดวางผัง
ภายใต้แนวความคิดของศูนย์คา้ ส่ งระดับชาติ มากด้วยประโยชน์ใช้สอย ที่เอื้อต่อความ
สะดวกและคล่องตัวในการค้าขาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่สนใจและ
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จการนําเข้าเสื้ อผ้าจากจีนมาจําหน่ ายใน
ห้างแพลทินมั เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุ รกิจการนําเข้าเสื้ อผ้าจาก
จีนให้สอดคล้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนใน
ห้างแพลทินมั ต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย

วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

758
1.
เพื่อศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับ ปฏิ บ ตั ิ การ ของธุ รกิ จอัญมณี ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ ที่มี
กับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ ของธุ รกิจอัญมณี ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3.
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน
และผลตอบแทน ที่มีกบั แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับปฏิบตั ิการของ
ธุ รกิจอัญมณี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.
เป็ นแนวทางสําหรั บการนําเข้าสิ นค้า สิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าให้ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้านํา เข้าจากจีนในห้า งแพลทินัมได้
อย่างแท้จริ ง
2.
เป็ นแนวทางสํ า หรั บ ผูท้ ี่ ส นใจ และผูป้ ระกอบการ ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิ จเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดให้สอดคล้องกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจาก
จีนในห้างแพลทินมั ต่อไป
3.
เป็ นประโยชน์ ก ับ ผูท้ ี่ ต้องการศึ ก ษาข้อมูล เกี่ ย วกับ ปั จจัย ต่ า งๆที่ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ต่อไป
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชี พ, รายได้,
สถานภาพที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั
2.
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย Price, Place, Promotion,
Product มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
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3.
ปั จจัยอื่นๆที่ประกอบด้วย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล

- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์
- ด้านราคา
- ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านการส่ งเสริ มการตลาด

การตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้านําเข้ า
จากจีนในห้ างแพลทินั่ม

ปัจจัยอืน่
- ด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้า
- ด้านความภักดีต่อตราสิ นค้า
- ด้านความไว้วางใจ
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
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แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั แพลทินมั ครอบคลุม
เนื้อหาสําคัญต่างๆ ได้แก่
มอร์ แกน และฮันท์ (Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดลักษณะข้อผูกมัดเพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่าง
ลูกค้าและองค์กร ความไว้วางใจ คือ สภาพความเป็ นจริ งเมื่อคนจํานวนหนึ่ งเกิดความ
เชื่ อมัน่ โดยเป็ นผูท้ ี่มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนความเชื่อถือ (Reliability) และความ
ซื่ อสัตย์จริ งใจ (Integrity) โดยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและขนานกับกรอบแนวคิดทาง
การตลาดที่ศึกษาเรื่ องบุคลิกภาพ และจิตวิทยา
มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman,
1992, p. 314) กล่าวว่า ความไว้วางใจ คือ ความเต็มใจที่จะวางใจ ต่อหุ ้นส่ วนการ
แลกเปลี่ ย นของคนคนหนึ่ ง ด้ว ยความเชื่ อ มั่น ซึ่ งมี ก รอบแนวคิ ด คื อ การรั บ รู้ ว่า
ผูบ้ ริ โภคต้องมีความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรธุ รกิจด้วยความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการ
ใช้บริ การอยู่ นั้น ความเชื่ อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่
เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือมากที่สุดและมีความซื่ อสัตย์จริ งใจ
รศิพร เพชรฤทธิ์ (2551) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลือก
ซื้อสิ นค้านําเข้าจากประเทศจีนของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร การวิจยั ครั้ง
นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้านําเข้าจากประเทศ
จีนของผูป้ ระกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลและค่าสถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ Chi-square ผล
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นรู ปแบบบริ ษทั ในการดําเนินธุ รกิจ มีอายุ
การดําเนิ นธุ รกิ จมากกว่า 10 ปี ขนาดธุ รกิจจะอยู่ในระดับกลาง สําหรับสิ นค้าส่ วน
ใหญ่ที่มีการสั่งซื้ อนําเข้า คือ เครื่ องจักรและส่ วนประกอบและค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าเฉลี่ ยต่อปี น้อยกว่า 1,000,000 บาท สําหรับส่ วนประสมทางการตลาดที่กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญ คือ ด้า นผลิ ตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ด้า น
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ราคาโดยรวมระดับมาก ด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดโดยรวมอยู่ใ นระดับ ปานกลาง โดยภาพรวมของส่ ว น
ประสมทางการตลาดจะอยู่ใ นระดับ ปานกลางสํา หรั บ การทดสอบความสั ม พัน ธ์
พบว่า รู ปแบบการดําเนิ นธุ รกิ จ อายุการดําเนิ นธุ รกิจขนาดธุ รกิ จ สิ นค้าหลักที่มีการ
สั่งซื้อมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสิ นค้าเฉลี่ยต่อปี และในด้านของปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด คือ ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้าน
ช่องทางจัดจําหน่ายมีความสัมพันธ์กบั ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้ อสิ นค้าเฉลี่ยต่อปี
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง วิจ ัย แบบเชิ ง พรรณนา ในการวิจ ัย ครั้ งนี้
ประกอบด้วย การวิจยั เอกสาร (Document Research) เป็ นการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
หนังสื อ วารสาร วิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่เกี่ ย วข้อง การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey
Research) โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยการใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด
ไว้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้คือ ประชากรที่มาซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจาก
จี น ในห้ า งแพลทิ นั ม โดยกลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม ได้แก่ ผูท้ ี่เลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมเท่านั้น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ประชากรทั้งเพศชาย
และเพศหญิง ที่ซ้ื อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั จํานวน 400 คนเท่านั้น แต่
ผูว้ ิจยั ไม่สามารถหาจํานวนประชากรที่ถูกต้องของกลุ่มดังกล่าวได้ จึงใช้สูตรการหา
ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการสํารวจโดยที่ไม่ทราบขนาดของประชากรโดยใช้หลักเกณฑ์
การคํานวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 1995 :
215-217)

สรุปผลการวิจัย
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สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
นําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั พบว่า
ด้านเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นอายุ ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อายุที่ แ ตกต่ า งกันมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม แตกต่ า งกัน โดยพบว่ า
ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อ
มากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุต่ าํ กว่า 22 ปี และมีอายุระหว่าง 22 - 30 ปี อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้า นอาชี พ ผลการทดสอบพบว่า อาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกัน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นรายได้ต่อเดื อน ผลการทดสอบพบว่า รายได้ต่อเดื อนที่ แตกต่า งกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ไม่แตกต่างกัน
ด้า นสถานภาพการสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพการสมรสที่
แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม
แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแล้วมีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญ
กับการตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ
1.16 และผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสคือ หย่า/หม้าย มีค่าเฉลี่ยการให้ความสําคัญ
กับการตัดสิ นใจซื้ อน้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้าย
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ผลการทดสอบพบว่า
ปั จ จัย ส่ ว นประสมการตลาดด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
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ของผูบ้ ริ โ ภค อย่า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตัว แปรด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาเป็ นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยที่สมการปั จจัย
ส่ ว นประสมการตลาดมี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า ง
แพลทินมั สามารถพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 51.7
สมมติ ฐานที่ 3 ปั จจัย อื่ นๆ ได้แก่ ภาพลัก ษณ์ ตราสิ นค้า ความภัก ดี ต่อตรา
สิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั ผลการทดสอบพบว่า
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยพบว่า ตัวแปรความภักดีต่อตราสิ นค้ามีผลต่อการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อผ้า นํา เข้า จากจี น ในห้ า งแพลทิ นัม ของผู้บ ริ โ ภคมากที่ สุ ด
รองลงมาเป็ นด้านภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า และด้านความไว้วางใจ โดยที่สมการปั จจัย
อื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อ
การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม สามารถพยากรณ์ โดยมี
ความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของการพยากรณ์ของปั จจัยส่ วน
ประสมการตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
Model

Unstandardized

Standardized
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(Constant)
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด

Coefficient
B
Std. Error
1.130
0.315
0.052
0.047
0.074
0.065
0.255
0.074
0.364
0.053

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
Model
1

R
0.719

Coefficient
Beta
0.051
0.067
0.244
0.421

3.592
1.112
1.136
3.464
6.935

Tolerance
0.589
0.352
0.246
0.332
R2
0.517

0.000*
0.267
0.257
0.001*
0.000*

VIF
1.698
2.843
4.072
3.016

Adjust R2
0.512

SEE
1.470

พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.719 แสดงว่า ตัวแปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตามอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
พยากรณ์ (R2) เท่ า กับ 0.517 แสดงว่า ตัวพยากรณ์ ท้ ัง 4 ตัว ซึ่ ง ประกอบด้วย ด้า น
ผลิ ตภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
สามารถอธิ บายความเป็ นไปได้ของการพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึง
ร้อยละ 51.7 ส่ วนอีก 48.3% จะเป็ นตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นตัวแบบสอบถาม
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของการพยากรณ์ของปั จจัยอื่น ๆ กับ
การตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั
Model

Unstandardized

Standardized
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(Constant)
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ

Coefficient
B
Std. Error
1.617
0.190
0.197
0.054
0.382
0.063
0.168
0.062

* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยอืน่ ๆ
1. ภาพลักษณ์สินค้า
2. ความภักดีต่อตราสิ นค้า
3. ความไว้วางใจ
Model
1

R
0.781

Coefficient
Beta
0.223
0.426
0.173

8.507
3.674
6.040
2.709

Tolerance
0.268
0.198
0.242
R2
0.609

Adjust R2
0.606

0.000
0.000*
0.000*
0.007*

VIF
3.728
5.051
4.127
SEE
1.320

พบว่า ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ 0.781 แสดงว่า ตัวแปร
อิ ส ระมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว แปรตามอยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้า งสู ง ได้ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
พยากรณ์ (R2) เท่ า กั บ 0.609 แสดงว่ า ตั ว พยากรณ์ ท้ ัง 3 ตั ว ซึ่ งประกอบด้ ว ย
ภาพลักษณ์ สินค้า ความภักดี ต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจสามารถอธิ บายความ
เป็ นไปได้ของการพยากรณ์โดยมีความแม่นยําในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 ส่ วนอีก
39.1% จะเป็ นตัวแปรอื่นที่ไม่ได้อยูใ่ นตัวแบบสอบถาม

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
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ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการ
ทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
t-Test
เพศ
.044
ยอมรับ
F-Test
อายุ
.012
ยอมรับ
F-Test
รายได้ต่อเดือน
.076
ยอมรับ
F-Test
ระดับการศึกษา
.082
ยอมรับ
F-Test
สถานภาพ
.000
ยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาด
MRA
ด้านราคา
.257
ปฏิเสธ
MRA
ด้านสถานที่จดั จําหน่าย
.001
ยอมรับ
MRA
ด้านการส่ งเสริ มการขาย
.000
ยอมรับ
MRA
ด้านผลิตภัณฑ์
.267
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
MRA
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
.000
ยอมรับ
MRA
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
.000
ยอมรับ
MRA
ความไว้วางใจในตราสิ นค้า (Trust in the
.007
ยอมรับ
brand )
อภิปรายผล
ปั จจัยส่ วนบุคคลมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนใน
ห้ า งแพลทิ นัม จากการศึ ก ษาทํา ให้ ท ราบว่า อายุ และสถานภาพการสมรสของ
ผูบ้ ริ โภคที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั แตกต่างกัน โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากกว่าจะให้ความสําคัญกับการ
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ตัดสิ นใจซื้ อมากกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีอายุนอ้ ยกว่า และผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพสมรสแล้ว
จะให้ ค วามสํ า คัญ กับ การตัด สิ น ใจซื้ อ มากกว่า ผู้บ ริ โ ภคที่ มี ส ถานภาพโสด และ
ผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพการสมรสคือ หย่า/หม้าย จะให้ความสําคัญกับการตัดสิ นใจซื้ อ
น้อยกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หม้าย ซึ่ งทฤษฎีและแนวคิด
ที่เกี่ ยวข้อง คื อ แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับประชากรศาสตร์ และแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค สอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538)
ได้กล่าวว่า ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิ ผลต่อการ
กําหนดตลาดเป้ าหมายตลอดจนง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น และกล่าวถึงตัวแปร
อายุไ ว้ว่า ผลิ ตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุ
แตกต่างกันนักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ที่
แตกต่างของส่ วนตลาดนักการตลาดได้
ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีน
ในห้างแพลทินมั จากการศึกษาทําให้ทราบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่อง
ทางการจัดจํา หน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดมี ผลต่อ การตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ของผูบ้ ริ โภค ทั้งนี้ เนื่ องจากห้างแพลทินัมเป็ น
ห้างสรรพสิ นค้าที่มีการจําหน่ ายเสื้ อผ้า และสิ นค้าหลากหลายโดยมีการจําหน่ ายทั้ง
ขายปลี ก และขายส่ ง ทํา ให้ ผูบ้ ริ โ ภคเห็ น ว่า ในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาดนั้น ถ้า
ผูบ้ ริ โภคซื้อสิ นค้าในร้านของห้างแพลทินมั เป็ นจํานวนมากควรมีการลดราคาให้ลูกค้า
ด้วย และพนักงานขายควรที่จะมีการแนะนํารายละเอียดสิ นค้าให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการ
ตัดสิ นใจได้ง่ายขึ้น และเมื่อสิ นค้าเกิดการชํารุ ดที่เกิ ดจากกระบวนการผลิตก็สามารถ
ให้นาํ ไปเปลี่ ยนได้ ส่ วนด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนั้นผูบ้ ริ โภคเห็นว่าการเลือกซื้ อ
สิ นค้าในห้างแพลทินัมนั้น สิ นค้าสามารถหาซื้ อได้ง่ายและสะดวกในการเลื อกซื้ อ
สามารถสั่งสิ นค้าตามที่ตอ้ งการได้ และเนื่องจากมีจาํ นวนร้านค้าที่มาก ทําให้ง่ายต่อ
การเปรี ยบเทียบราคากับร้านอื่นๆ ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้ผบู้ ริ โภคเกิดการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าเพิ่มขึ้น ซึ่งทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ ส่ วนประสมทางการตลาด
และการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ Philip Kotler
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(1997, p. 92 อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรี รัตน์, 2541) พบว่า เป็ นกระบวนการติดต่อสื่ อสาร
ทางการตลาดโดยใช้คนหรื อใช้สื่อเพื่อจูงใจผูซ้ ้ื อที่มีศกั ยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
องค์การโดยมุ่งหวังให้มีอิทธิ พลต่อความรู้สึกที่ดี ความเชื่อ หรื อพฤติกรรมของผูซ้ ้ื อ
เพื่อสร้างความชื่ นชอบในตราสิ นค้า บริ การ ความคิด หรื อ บุคคล เพื่อใช้สื่อ
ความหมายเกี่ ยวกับสิ นค้าและสร้ างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่จะซื้ อสิ นค้านั้น
ปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความ
ไว้วางใจมีผลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม จาก
การศึ ก ษาทํา ให้ ท ราบว่ า ผูบ้ ริ โ ภคที่ เ ดิ น ทางมาซื้ อ สิ น ค้า ที่ ห้า งแพลทิ นัม มี ค วาม
ประทับใจในการให้บริ การของร้านค้าที่จาํ หน่ายสิ นค้าภายในห้าง ทําให้ผบู้ ริ โภคเห็น
ว่า อยากกลับมาซื้ อสิ นค้าอี กในครั้ ง ต่อไป และอยากแนะนําบุ คคลอื่ นให้ซ้ื อสิ นค้า
หลังจากซื้ อสิ นค้าแล้วท่านยังสนใจขอข้อมูลของสิ นค้าอื่นเพิ่มเติม และมีความรู ้สึกว่า
ร้านค้าที่ได้ซ้ื อสิ นค้าอยูเ่ ป็ นมืออาชีพด้านการขาย ใช้ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง คือ
ความภักดีต่อตราสิ นค้า ความไว้วางใจ ภาพลักษณ์ตราสิ นค้า และการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ ง
ผลการวิจยั สอดคล้องกับแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2546) พบว่า ความซื่ อสัตย์
(Loyalty) ว่าใช้อธิ บายถึงความเต็มใจของลูกค้าที่จะทําการอุปถัมภ์บริ ษทั ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะตามการศึกษาในครั้งนี้
สํา หรั บ ผูป้ ระกอบการที่ จ าํ หน่ า ยเสื้ อผ้า ในห้า งแพลทิ นัม ควรที่ จะเน้น
สิ นค้าสําหรับ ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นวัยกลางคนที่มีส ถานภาพสมรส โดยเน้นในเรื่ องของ
คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และเป็ นเสื้ อ ผ้า ที่ มี ยี่ห้อตราสิ น ค้า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง เพราะเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด
สําหรับผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่ ายเสื้ อผ้าในห้างแพลทินมั ควรจะเน้นหนัก
ในเรื่ องของพนักงานผูใ้ ห้บริ การ เพราะเป็ นบุคคลที่คอยให้บริ การลูกค้าโดยตรง โดย
การฝึ กให้มีความเชี่ ยวชาญในการให้บริ การลูกค้าให้เกิดความประทับใจเพื่อให้ลูกค้า
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อให้มากที่สุด
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ผูป้ ระกอบการที่จาํ หน่ายเสื้ อผ้าในห้างแพลทินมั ควรมีการจัดการส่ งเสริ ม
การขาย โดยมอบส่ วนลดที่แตกต่างจากคู่แข่งในการซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค เพื่อจูงใจ
ให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าภายในร้านมากขึ้นต่อไป
ผูป้ ระกอบการที่ จ าํ หน่ า ยเสื้ อ ผ้า ในห้า งแพลทิ นัม ควรมี ช่ องทางการจัด
จําหน่ ายหลากหลายรู ปแบบ เช่ น มีบริ การส่ งสิ นค้าทางไปรษณี ย ์ สามารถจอง หรื อ
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ผ่ า นทางออนไลน์ เป็ นต้น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความหลากหลายและความ
สะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคที่ไม่สามารถมาซื้อได้ดว้ ยตนเอง
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การศึ ก ษาเฉพาะสิ นค้า ที่ เป็ นเสื้ อผ้า จาก
ประเทศจีน ดังนั้นผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาสิ นค้าประเภทอื่น เพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการสิ นค้าและการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคต่อไป
ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จัย การส่ ง เสริ ม การตลาดโดยเฉพาะ ว่า การส่ ง เสริ ม
การตลาดแบบใดที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด เพื่อให้
เกิดการซื้ อสิ นค้าที่เพิม่ ขึ้นต่อไปในอนาคตได้
สําหรับผูท้ ี่จะศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในส่ วนของห้างสรรพสิ นค้าที่มี
การจําหน่ายสิ นค้าในรู ปแบบเดียวกัน เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจ เพื่อให้
ทราบถึ งความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อสิ นค้าจากห้า งสรรพสิ นค้าดัง กล่ า ว
ต่อไป
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