ชื่อผูทําภาคนิพนธ:
ชื่อภาคนิพนธ:

ภคพล กาญจนลักษณ
เรื่องปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาจาก
แผงลอย ที่ถนนขาวสารของผูบริโภคชาวไทย ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ชื่ออาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ: รองศาสตราจารย ศิริวรรณ เสรีรัตน
ผูชวยศาสตราจารย เติมพงศ สุนทโรทก
ชื่อปริญญา:
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
คําสําคัญ:
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา / ทัศนคติ / สวนประสมทางการตลาด
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการซื้อเสื้อผาจากแผงลอยที่
ถนนขาวสาร ของผูบ ริโภค ชาวไทย ในเขตกรุง เทพมหานครจํ าแนกตามลัก ษณะสวนบุ ค คล
วิเคราะหความสัมพันธระหวาง ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
จากแผงลอยกับ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน), ดานมูลคาการซื้อ
(บาท/ครั้ง ) และ ด านจํ านวนการซื้อ (ตั ว/ครั้ง ) ความสัมพัน ธระหวางแรงจู ง ใจในการซื้ อ กั บ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาจากแผงลอย ที่ถ นนขาวสาร ดานความถี่ ในการซื้อ (ครั้ง /เดือน), ดาน
มูลคาการซื้อ (บาท/ครั้ง) และ ดานจํานวนการซื้อ (ตัว/ครั้ง) และความสัมพันธระหวางพฤติกรรม
การซื้อ กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาซ้ําจากแผงลอย ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน), ดานมูลคา
การซื้อ (บาท/ครั้ง) และ ดานจํานวนการซื้อ (ตัว/ครั้ง) กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาซ้ําจากแผงลอย
ผลการวิจัยพบวา

1. ลักษณะสวนบุ คคลของผูตอบแบบสอบถามซึ่ งเป นผูบริโภคชาวไทยที่ ซื้ อเสื้อผาจาก
แผงลอยที่ถนนขาวสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทากับปริญญาตรี มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท
2. ผูบริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาด ในการซื้อ
เสื้อผาจากแผงลอยที่ถนนขาวสาร โดยรวม และรายดานไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานพนักงานขาย อยู
ในระดับปานกลาง สวนดานทําเลที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพอยูใน ระดับดี
3. ผูบริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผาจากแผงลอย
ที่ถนนขาวสาร โดยรวม และรายดาน ไดแกดานอารมณ อยูในระดับปานกลาง สวนดานเหตุผลมี
แรงจูงใจในการซื้ออยูใน ระดับมาก

4. ผูบริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาจากแผงลอยที่
ถนนขาวสาร ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน) มีความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย 1.69 ครั้ง/เดือน ดาน
มูลคาการซื้อ (บาท/ครั้ง) มีมูลคาการซื้อโดยเฉลี่ย 362.44 บาท/ครั้ง ดานจํานวนที่ซื้อ (ตัว/ครั้ง) มี
จํานวนที่ซื้อโดยเฉลี่ย 2.12 ตัว/ครั้ง
5. ผูบริโภคชาวไทยมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาที่ถนนขาวสาร ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน) ดานมูลคาการซื้อ (บาท/ครั้ง) และดาน
จํานวนที่ซื้อ (ตัว/ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6. ผูบริโภคชาวไทยที่มี สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติ กรรมการซื้อเสื้อผาจากแผง
ลอยที่ถนนขาวสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน) และดานมูลคาการ
ซื้อ (บาท/ครั้ง) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลําดับ
7. ทัศนคติตอสวนประสมทางการตลาดโดยรวม และรายดานไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานทําเลที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาจาก
แผงลอยที่ถนนขาวสารของผูบริโภคชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/
ตัว) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานพนักงานขายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้ อเสื้ อผาจากแผงลอยที่ ถ นนขาวสารของผูบ ริโภคชาวไทย ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
8. แรงจูงใจในการซื้อเสื้อผา ดานเหตุผลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
จากแผงลอยที่ถนนขาวสาร ของผูบริโภคชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อ
(ครั้ ง /เดื อ น) ด า นมู ล ค าการซื้ อ (บาท/ครั้ง ) อย า งมีนั ย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 และ .01
ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา
9. พฤติ กรรมการซื้ อเสื้อผา ด านความถี่ใ นการซื้ อ (ครั้ง/เดื อน) ด านมูลค าการซื้ อ
(บาท/ครั้ง) ดานจํานวนที่ซื้อ (ตัว/ครั้ง) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อซ้ําเสื้อผาจากแผงลอยที่
ถนนขาวสารของผูบริโภคชาวไทย ดานการซื้อเสื้อผาที่ถนนขาวสารในอนาคต อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ระดับ
ต่ํา และระดับปานกลาง ตามลําดับ

