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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทนัิม  

 (THE FACTORS WHICH AFFECTED THE DECISION PROCESS MAKING 

TO BUY IMPORTED CLOTHES FROM CHINA  

IN PLATINUM FASHION MALL) 

พชัร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาคน้ควา้อิสระเพื่อศึกษาถึงความแตกต่างกนัของ

ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั และศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

การศึกษาในคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล

กบักลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชากรท่ีมาซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั จาํนวน 

400 คน และวธีิการทางสถิติแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ t-test สถิตใน

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: ANOVA) 

และหาความความสัมพนัธ์ดว้ยการวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วน

ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อการตดัสินใจและความพึงพอใจ

มากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัในเร่ืองการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากจีนในห้างแพลทินัมนั้ น มีคุณสมบัติตามท่ีต้องการมากท่ีสุด ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัม ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

คําสําคัญ: เส้ือผา้นาํเขา้จากจีน, การตดัสินใจเลือกซ้ือ, หา้งแพลทินมั 

    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 ท่ี แ ต ก ต่ า ง อ อ ก ไ ป  เ ช่ น

ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรดา้นเงินลงทุน และเทคนิควิทยาการต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะ

มีผลทาํให้ในแต่ละประเทศนั้นมีความเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้บางประเภท ทาํให้

สามารถผลิตสินคา้ไดใ้นปริมาณมาก ราคาสินคา้ถูก คุณภาพดี และยงัสามารถส่งออก

ไปยงัประเทศท่ีตอ้งการสินคา้ ซ่ึงเป็นประเทศอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถผลิตสินคา้นั้นไดเ้อง 

หรือผลิตได้เองแต่มจะมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงในกรณีน้ีเองจึงทาํให้การค้าระหว่าง

ประเทศเกิดการไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative advantage) จากการผลิตและ

ยงัทาํใหร้ะบบเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศเปล่ียนแปลงโครงสร้างจากการผลิตเพื่อ

ยงัชีพไปสู่ระบบการผลิตเพื่อการคา้ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด มีการทาํ

การคา้กบันานาประเทศเพื่อนาํเขา้ และส่งออกสินคา้ 

 ในปัจจุบนัสถานการณ์การนาํเขา้สินคา้จากประเทศจีนมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน 

เน่ืองจากภาวะตน้ทุนประกอบการดาํเนินธุรกิจท่ีเพิ่มสูงข้ึนนั้นมาจากหลายปัจจยั อาทิ

เช่น ราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง วสัดุและอะไหล่ต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
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ต่างๆ มีความจาํเป็นตอ้งลดตน้ทุนการดาํเนินงานเพื่อความอยูร่อดของธุรกิจ โดยส่วน

ใหญ่จะเป็นการลดตน้ทุนวสัดุส้ินเปลือง และวตัถุดิบท่ีมีราคาตํ่ากว่าจากแหล่งอ่ืนไม่

ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศ โดยมาตรฐานท่ีไม่แตกต่างกันจึงทาํให้

สินคา้จากประเทศจีนเป็นท่ีสนใจของผูป้ระกอบการต่าง ๆ ท่ีตอ้งการลดตน้ทุนการ

ผลิตอีกกรณีหน่ึงก็คือ การท่ีมีผูป้ระกอบการธุรกิจในประเทศไทยไดเ้ขา้ไปทาํจดัตั้ง

โรงงานผลิตสินค้าในประเทศจีนหรือเป็นการร่วมทุนกับบริษัทข้ามชาติท่ีมี

โรงงานผลิตในประเทศจีน จากกรณีน้ีเองท่ีเป็นสาเหตุในการนาํเขา้สินคา้จากประเทศ

จีนเพราะสามารถควบคุมมาตรฐานในการผลิตสินคา้ไดต้ามท่ีกาํหนด 

  จากปัจจยัดงักล่าวจึงทาํให้การนาํเขา้สินคา้ในประเภทต่างๆจากประเทศจีน

นั้นมีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึน พบวา่ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2551 สินคา้

ท่ีนํา เข้ามาเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่  สินค้าประเภท คอมพิวเตอร์ เค ร่ืองจักร 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สินค้าเกษตรกรรม เป็นต้น ซ่ึงเห็นได้ว่าประเทศจีนมี

ความสามารถเช่ียวชาญในการผลิตสินคา้ประเภทน้ีมากข้ึน และยงัรวมไปถึงสินคา้

ประเภทอ่ืน ๆ เช่น เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม อีกดว้ย 

 ห้างแพลทินมั หรือ เดอะแพลทินมั แฟชัน่มอลล์ เป็นศูนยร์วมธุรกิจแฟชัน่

คา้ส่งท่ีสมบูรณ์แบบ ครบวงจร (One Stop Wholesale Shopping) โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

สินค้าแฟชั่นนําเข้าจากประเทศจีน ภายในโครงการได้รับการออกแบบจดัวางผงั

ภายใตแ้นวความคิดของศูนยค์า้ส่งระดบัชาติ มากดว้ยประโยชน์ใชส้อย ท่ีเอ้ือต่อความ

สะดวกและคล่องตวัในการคา้ขาย เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจและ

ผูป้ระกอบการ ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการนาํเขา้เส้ือผา้จากจีนมาจาํหน่ายใน

ห้างแพลทินมัเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจการนาํเขา้เส้ือผา้จาก

จีนให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนใน

หา้งแพลทินมัต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
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1.        เพื่อศึกษาความแตกต่างกนัของลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อ

แรงจูงใจในการทาํงานของพนักงานในระดับปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2.        เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นหนา้ท่ีการงานท่ีรับผิดชอบ ท่ีมี

กบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการ ของธุรกิจอญัมณีในเขต

กรุงเทพมหานคร  

3.        เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

และผลตอบแทน ท่ีมีกบัแรงจูงใจในการทาํงานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของ

ธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางสําหรับการนาํเขา้สินคา้สินค้าประเภทเส้ือผา้ให้ตรง

ตามความต้องการของผูบ้ริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัมได้

อยา่งแทจ้ริง 

2. เป็นแนวทางสําหรับผูท่ี้สนใจ และผูป้ระกอบการ ตลอดจนผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัเพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ทาง

การตลาดให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จาก

จีนในหา้งแพลทินมัต่อไป 

3. เป็นประโยชน์กับผูท่ี้ต้องการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับปัจจยัต่างๆท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัต่อไป 

สมมติฐานของการวจัิย 

1.        ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีประกอบดว้ย เพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ, รายได,้ 

สถานภาพท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั 

            2.        ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย Price, Place, Promotion, 

Product มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 
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            3.     ปัจจยัอ่ืนๆท่ีประกอบดว้ย Brand Image, Brand Loyalty, Trust มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพการสมรส 

 
ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด 

- ดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ดา้นราคา 

- ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยอืน่ 

- ดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ 

- ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ 

- ดา้นความไวว้างใจ 

การตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้านําเข้า

จากจีนในห้างแพลทน่ัิม 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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    แนวความคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั แพลทินมั ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

    มอร์แกน และฮนัท ์(Morgan & Hunt, 1994, p. 23) กล่าววา่ ความไวว้างใจ

มีความสําคญัอยา่งยิ่งในการกาํหนดลกัษณะขอ้ผกูมดัเพื่อแสดงสัมพนัธภาพระหวา่ง

ลูกคา้และองคก์ร ความไวว้างใจ คือ สภาพความเป็นจริงเม่ือคนจาํนวนหน่ึงเกิดความ

เช่ือมัน่โดยเป็นผูท่ี้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนความเช่ือถือ (Reliability) และความ

ซ่ือสัตยจ์ริงใจ (Integrity) โดยมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดและขนานกบักรอบแนวคิดทาง

การตลาดท่ีศึกษาเร่ืองบุคลิกภาพ และจิตวทิยา 

    มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลทแ์มน (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 

1992, p. 314) กล่าววา่ ความไวว้างใจ คือ ความเต็มใจท่ีจะวางใจ ต่อหุ้นส่วนการ

แลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงด้วยความเช่ือมั่น ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่า 

ผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองคก์รธุรกิจดว้ยความสนใจอยา่งท่ีสุดในระหวา่งการ

ใช้บริการอยู่ นั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ี

เป็นทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเช่ือถือมากท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจ 

    รศิพร เพชรฤทธ์ิ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

ซ้ือสินคา้นาํเขา้จากประเทศจีนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร การวิจยัคร้ัง

น้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้นาํเขา้จากประเทศ

จีนของผูป้ระกอบการในจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลและค่าสถิติท่ีใช้วิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าความ เบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ Chi-square  ผล

การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นรูปแบบบริษทัในการดาํเนินธุรกิจ มีอายุ

การดาํเนินธุรกิจมากกว่า 10 ปี ขนาดธุรกิจจะอยู่ในระดบักลาง สําหรับสินคา้ส่วน

ใหญ่ท่ีมีการสั่งซ้ือนาํเขา้ คือ เคร่ืองจกัรและส่วนประกอบและค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือ

สินคา้เฉล่ียต่อปีน้อยกว่า 1,000,000 บาท สําหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคญั คือ ด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ด้าน
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ราคาโดยรวมระดบัมาก ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ

ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยภาพรวมของส่วน

ประสมทางการตลาดจะอยู่ในระดับปานกลางสําหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ 

พบว่า รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ อายุการดาํเนินธุรกิจขนาดธุรกิจ สินคา้หลกัท่ีมีการ

สั่งซ้ือมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อปี และในดา้นของปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด คือ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัด้าน

ช่องทางจดัจาํหน่ายมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการสั่งซ้ือสินคา้เฉล่ียต่อปี 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงวิจัยแบบเชิงพรรณนา ในการวิจัยคร้ังน้ี

ประกอบดว้ย การวิจยัเอกสาร (Document Research) เป็นการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร 

หนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey 

Research) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามกลุ่มตวัอยา่งตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนด

ไว ้ ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีมาซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จาก

จีนในห้างแพลทินัม โดยกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม ได้แก่ ผูท่ี้เลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัมเท่านั้น กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ประชากรทั้งเพศชาย

และเพศหญิง ท่ีซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัจาํนวน 400 คนเท่านั้น แต่

ผูว้ิจยัไม่สามารถหาจาํนวนประชากรท่ีถูกตอ้งของกลุ่มดงักล่าวได ้จึงใชสู้ตรการหา

ขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งการสํารวจโดยท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรโดยใช้หลกัเกณฑ์

การคาํนวณของ Cooper, D.R. and Emory C.W. (Cooper, D.R. and C.W., 1995 : 

215-217) 

 

 

สรุปผลการวจัิย      
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สมมติฐานขอ้ท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้

นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั พบวา่ 

 ดา้นเพศ ผลการทดสอบพบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านอายุ ผลการทดสอบพบว่า พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมแตกต่างกัน โดยพบว่า 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุระหวา่ง 31 - 40 ปี มีค่าเฉล่ียการให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 22 ปี และมีอายุระหว่าง 22 - 30 ปี อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ด้านอาชีพ ผลการทดสอบพบว่า อาชีพท่ีแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านรายได้ต่อเดือน ผลการทดสอบพบว่า รายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกันมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบพบว่า ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมัไม่แตกต่างกนั 

 ด้านสถานภาพการสมรส ผลการทดสอบพบว่า สถานภาพการสมรสท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม

แตกต่างกนั โดยพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้มีค่าเฉล่ียการให้ความสําคญั

กบัการตดัสินใจซ้ือมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.16 และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสคือ หยา่/หมา้ย มีค่าเฉล่ียการใหค้วามสําคญั

กบัการตดัสินใจซ้ือน้อยกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหย่า/หมา้ย 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั ผลการทดสอบพบวา่  

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั
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ของผูบ้ริโภค อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยพบว่า ตวัแปรด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั

ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยท่ีสมการปัจจยั

ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นําเข้าจากจีนในห้าง

แพลทินมั สามารถพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 51.7  

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ความภกัดีต่อตรา

สินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมั ผลการทดสอบพบวา่   

 ปัจจยัอ่ืนๆ ได้แก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ ตวัแปรความภกัดีต่อตราสินคา้มีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผ้านําเข้าจากจีนในห้างแพลทินัมของผู ้บริโภคมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และดา้นความไวว้างใจ โดยท่ีสมการปัจจยั

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม สามารถพยากรณ์โดยมี

ความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการพยากรณ์ของปัจจยัส่วน

ประสมการตลาดกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

Model Unstandardized Standardized t Sig. 
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Coefficient Coefficient 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.130 0.315  3.592 0.000* 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.052 0.047 0.051 1.112 0.267 

2. ดา้นราคา 0.074 0.065 0.067 1.136 0.257 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.255 0.074 0.244 3.464 0.001* 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.364 0.053 0.421 6.935 0.000* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด Tolerance VIF 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 0.589 1.698 

2. ดา้นราคา 0.352 2.843 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 0.246 4.072 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.332 3.016 

 

Model R R2 Adjust R2 SEE 

1 0.719 0.517 0.512 1.470 

 

 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.719 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

พยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.517 แสดงว่า ตวัพยากรณ์ทั้ ง 4 ตัว ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน

ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด 

สามารถอธิบายความเป็นไปไดข้องการพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึง

ร้อยละ 51.7 ส่วนอีก 48.3% จะเป็นตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแบบสอบถาม 

ตารางแสดงผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของการพยากรณ์ของปัจจยัอ่ืน ๆ กบั 

การตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในหา้งแพลทินมั 

Model Unstandardized Standardized t Sig. 
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Coefficient Coefficient 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.617 0.190  8.507 0.000 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้  0.197 0.054 0.223 3.674 0.000* 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้  0.382 0.063 0.426 6.040 0.000* 

3. ความไวว้างใจ 0.168 0.062 0.173 2.709 0.007* 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ปัจจัยอืน่ๆ  Tolerance VIF 

1. ภาพลกัษณ์สินคา้  0.268 3.728 

2. ความภกัดีต่อตราสินคา้  0.198 5.051 

3. ความไวว้างใจ 0.242 4.127 

 

Model R R2 Adjust R2 SEE 

1 0.781 0.609 0.606 1.320 

 

 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.781 แสดงว่า ตวัแปร

อิสระมีความสัมพนัธ์กับตัวแปรตามอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

พยากรณ์ (R2)  เท่ากับ 0.609 แสดงว่า  ตัวพยากรณ์ทั้ ง  3 ตัว ซ่ึงประกอบด้วย 

ภาพลกัษณ์สินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจสามารถอธิบายความ

เป็นไปไดข้องการพยากรณ์โดยมีความแม่นยาํในการพยากรณ์ถึงร้อยละ 60.9 ส่วนอีก 

39.1% จะเป็นตวัแปรอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นตวัแบบสอบถาม 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนใน

ห้างแพลทินัม จากการศึกษาทําให้ทราบว่า อายุ และสถานภาพการสมรสของ

ผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้าง

แพลทินมัแตกต่างกนั โดยพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุมากกว่าจะให้ความสําคญักบัการ

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้  

 
ค่านัยสําคัญ  

 
ผลการ

ทดสอบ  

 
สมมติฐานที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test .044 ยอมรับ 

อาย ุ F-Test .012 ยอมรับ 

รายไดต่้อเดือน F-Test .076 ยอมรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test .082 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test .000 ยอมรับ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ดา้นราคา MRA .257 ปฏิเสธ 

ดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย MRA .001 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA .000 ยอมรับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA .267 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA .000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA .000 ยอมรับ 

ความไวว้างใจในตราสินคา้ (Trust in the 

brand  ) 

MRA .007 ยอมรับ 
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ตดัสินใจซ้ือมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุนอ้ยกว่า และผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรสแลว้

จะให้ความสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือมากกว่าผู ้บริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และ

ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพการสมรสคือ หยา่/หมา้ย จะให้ความสําคญักบัการตดัสินใจซ้ือ

นอ้ยกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด และสถานภาพหยา่/หมา้ย ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิด

ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ และแนวคิดและทฤษฎี

เก่ียวกบัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค สอดคลอ้งกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) 

ไดก้ล่าววา่ ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการ

กาํหนดตลาดเป้าหมายตลอดจนง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน และกล่าวถึงตวัแปร

อายุไวว้่า ผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ

แตกต่างกนันกัการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ท่ี

แตกต่างของส่วนตลาดนกัการตลาดได ้

 ปัจจยัส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นาํเขา้จากจีน

ในห้างแพลทินมั  จากการศึกษาทาํให้ทราบวา่ ปัจจยัส่วนประสมการตลาดดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผา้นาํเขา้จากจีนในห้างแพลทินมัของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีเน่ืองจากห้างแพลทินัมเป็น

ห้างสรรพสินคา้ท่ีมีการจาํหน่ายเส้ือผา้ และสินคา้หลากหลายโดยมีการจาํหน่ายทั้ง

ขายปลีกและขายส่ง ทาํให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าในด้านการส่งเสริมการตลาดนั้ น ถ้า

ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ในร้านของหา้งแพลทินมัเป็นจาํนวนมากควรมีการลดราคาให้ลูกคา้

ดว้ย และพนกังานขายควรท่ีจะมีการแนะนาํรายละเอียดสินคา้ให้ลูกคา้เพื่อให้เกิดการ

ตดัสินใจไดง่้ายข้ึน และเม่ือสินคา้เกิดการชาํรุดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตก็สามารถ

ให้นาํไปเปล่ียนได ้ส่วนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้นผูบ้ริโภคเห็นวา่การเลือกซ้ือ

สินคา้ในห้างแพลทินัมนั้น สินคา้สามารถหาซ้ือได้ง่ายและสะดวกในการเลือกซ้ือ 

สามารถสั่งสินคา้ตามท่ีตอ้งการได ้และเน่ืองจากมีจาํนวนร้านคา้ท่ีมาก ทาํให้ง่ายต่อ

การเปรียบเทียบราคากบัร้านอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจ

เลือกซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน ซ่ึงทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ ส่วนประสมทางการตลาด 

และการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Philip Kotler 
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(1997, p. 92 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541) พบวา่ เป็นกระบวนการติดต่อส่ือสาร

ทางการตลาดโดยใช้คนหรือใช้ส่ือเพื่อจูงใจผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

องคก์ารโดยมุ่งหวงัให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกท่ีดี ความเช่ือ หรือพฤติกรรมของผูซ้ื้อ

เพื่อสร้างความช่ืนชอบในตราสินคา้ บริการ ความคิด หรือ บุคคล เพื่อใช้ส่ือ

ความหมายเก่ียวกบัสินคา้และสร้างความพึงพอใจให้กบัผูบ้ริโภคท่ีจะซ้ือสินคา้นั้น

 ปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความ

ไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้นําเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม จาก

การศึกษาทาํให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคท่ีเดินทางมาซ้ือสินค้าท่ีห้างแพลทินัมมีความ

ประทบัใจในการใหบ้ริการของร้านคา้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ภายในห้าง ทาํให้ผูบ้ริโภคเห็น

ว่าอยากกลับมาซ้ือสินค้าอีกในคร้ังต่อไป และอยากแนะนําบุคคลอ่ืนให้ซ้ือสินค้า 

หลงัจากซ้ือสินคา้แลว้ท่านยงัสนใจขอขอ้มูลของสินคา้อ่ืนเพิ่มเติม และมีความรู้สึกวา่

ร้านคา้ท่ีไดซ้ื้อสินคา้อยูเ่ป็นมืออาชีพดา้นการขาย ใชท้ฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

ความภกัดีต่อตราสินคา้ ความไวว้างใจ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง

ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2546) พบวา่ ความซ่ือสัตย ์

(Loyalty) วา่ใชอ้ธิบายถึงความเตม็ใจของลูกคา้ท่ีจะทาํการอุปถมัภบ์ริษทัต่อไป  

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะตามการศึกษาในคร้ังน้ี 

    สําหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินัมควรท่ีจะเน้น

สินคา้สําหรับผูบ้ริโภคท่ีเป็นวยักลางคนท่ีมีสถานภาพสมรส โดยเน้นในเร่ืองของ

คุณภาพของสินค้า และเป็นเส้ือผา้ท่ีมียี่ห้อตราสินค้าท่ีมีช่ือเสียง เพราะเป็นกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด 

    สําหรับผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินมัควรจะเน้นหนัก

ในเร่ืองของพนกังานผูใ้ห้บริการ เพราะเป็นบุคคลท่ีคอยให้บริการลูกคา้โดยตรง โดย

การฝึกให้มีความเช่ียวชาญในการให้บริการลูกคา้ให้เกิดความประทบัใจเพื่อให้ลูกคา้

เกิดการตดัสินใจซ้ือใหม้ากท่ีสุด 
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    ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินมัควรมีการจดัการส่งเสริม

การขาย โดยมอบส่วนลดท่ีแตกต่างจากคู่แข่งในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค เพื่อจูงใจ

ใหผู้บ้ริโภคซ้ือสินคา้ภายในร้านมากข้ึนต่อไป 

    ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเส้ือผา้ในห้างแพลทินัมควรมีช่องทางการจัด

จาํหน่ายหลากหลายรูปแบบ เช่น มีบริการส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์สามารถจอง หรือ

สั่งซ้ือสินค้าผ่านทางออนไลน์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความ

สะดวกสบายของผูบ้ริโภคท่ีไม่สามารถมาซ้ือไดด้ว้ยตนเอง 

2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับการศึกษาคร้ังต่อไป  

    ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ทาํการศึกษาเฉพาะสินค้าท่ีเป็นเส้ือผา้จาก
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ความตอ้งการสินคา้และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคต่อไป 

    ควรมีการศึกษาปัจจยัการส่งเสริมการตลาดโดยเฉพาะ ว่าการส่งเสริม

การตลาดแบบใดท่ีเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพื่อให้

เกิดการซ้ือสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคตได ้

    สําหรับผูท่ี้จะศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาในส่วนของห้างสรรพสินคา้ท่ีมี

การจาํหน่ายสินคา้ในรูปแบบเดียวกนั เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ เพื่อให้

ทราบถึงความต้องการของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินค้าจากห้างสรรพสินค้าดังกล่าว

ต่อไป  
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