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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคลข่องคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเสื้อผา้แบรนดย์ูนิโคล่ของคน Gen-Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือการ
แจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,000 บาท ขึ้นไป และสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ กลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s อยู่ในระดับดีทุก ๆ ด้าน ส่วนการตัดสินใจซื้อมีความคิดเห็นในระดับมาก ทุก ๆ ข้ันตอน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ประกอบด้วยเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน             
มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่แตกต่างกัน บางขั้นตอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และ .05 ตามล าดับ กลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ ในทุก ๆ ขั้นตอน มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง
และต่ า ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ์ทางการตลาด 4C ยูนิโคล่ การตัดสินใจซื้อ เจเนอเรช่ันวาย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to study the 4C strategy factors related to decisions to purchase UNIQLO 

brand clothing for members of Gen-Y in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of four hundred 
Gen-Y who bought UNIQLO brand clothing in the Bangkok metropolitan area. The data was gathered through  
a questionnaire and was processed by SPSS. The statistics for data analysis consisted of descriptive statistics such 
as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics such as t-test, One-way analysis of 
variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  
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The results of this research were as follows: most of respondents were female with a Bachelor's degree 
or equivalent worked as private company employees with an average monthly income of up to 55,000 Baht and 
they were single/widowed/divorced or separated. The 4C's marketing strategy was at a good level in all respects. 
As for purchasing decisions there were high levels of opinions. The hypothesis testing found that consumers with 
different demographic characteristics effect decision-making on purchasing UNIQLO products. Some steps were 
statistically significant at levels of .01 and .05 respectively. The 4C’s marketing strategy correlated with the 
decision-making process on buying UNIQLO brand clothing in every step and at medium and low levels with a 
significance on the same direction. 
 
Keywords: 4C's, Strategy Factors, UNIQLO, Purchasing Decisions, Gen Y 
 

บทน า 
เสื้อผ้าคือหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ทุกคนต้องการ อีกทั้งยังมีอีกหลายเหตุผลที่เราต้องสวมใส่เสื้อผ้า เช่น เพื่อปกป้องร่างกายจาก

สภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม และเพื่อสะท้อนถึงสังคม ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงรสนิยมเฉพาะตัวบุคคล และเนื่องจากความนิยมช่ืน
ชอบแบรนด์เสื้อผ้าที่แตกต่างกันตามรสนิยมและความสามารถในการจับจ่าย ท าให้เกิดความต้องการของกลุ่มคนที่ต้องการซื้อเสื้อผ้า
แฟช่ันท่ีทันสมัย เมื่อมีความต้องการซื้อ จึงเกิดความต้องการขายเกิดขึ้นแบรนด์เสื้อผ้าแฟช่ันจากต่างประเทศจึงได้เข้ามาท าตลาดในไทย
หลากหลายแบรนด์ “ยูนิโคล่ (UNIQLO)” เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาท าการตลาดและได้รับความนิยม มีต้นก าเนิดจากประเทศญี่ปุ่น 
การเป็นฟาสต์แฟช่ัน “Fast Fashion” คือมีสินค้าที่ทันสมัย ราคาสมเหตุ สมผล รวมถึงมีคอลเลคช่ัน (Collection) ออกใหม่อย่าง
รวด เร็ วและต่ อ เนื่ อ งแล้ ว  ยู นิ โคล่ ยั งมี ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ ห ล ากหลายแล ะโดด เด่ น ในด้ านคุณ สมบั ติ อี กด้ วย  เช่น  ฮี ท เทค  
แอริซึ่ม ยูวีคัท และดรายเอ็กซ์ เป็นต้น ยูนิโคล่ได้น าจุดเด่นด้านสไตล์ความเป็นญี่ปุ่นมาเป็นจุดขาย นั่นคือ เรียบหรู ดูดี และมีคุณภาพ
เชื่อถือได้ จนเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้ยูนิโคล่สามารถสร้างรายได้ในระดับหมื่นล้านบาท โดยจุดเริ่มต้นเติบโตจากธุรกิจครอบครัวจากร้าน
เสื้อผ้าเล็กๆ ที่ไม่หยุดพัฒนาจนสามารถขยายกิจการเติบโตออกไปยังตลาดต่างประเทศ ท าให้เกิดธุรกิจค้าปลีกระหว่างประเทศและ
ตอบสนองความต้องการข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural) ทั่วโลกได้ การคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับความต้องการของผู้บริโภคและยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
(Customer Centric) กลยุทธ์ 4C’s คือกลยุทธ์ทางการตลาดที่เกิดจากการเปลี่ยนมุมมองของส่วนประสมทางการตลาด หรือ 4P’s ที่
เป็นมุมมองของฝั่งผู้ผลิตสินค้าว่าจะท าอย่างไรให้ลูกค้าพอใจในสินค้านั้นในขณะที่กลยุทธ์ 4C’s จะเปลี่ยนจากมุมมองของผู้ผลิตมาเป็น
มุมมองฝั่งผู้บริโภค ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร ซึ่งจะท าให้สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงมากขึ้น โดยกลยุทธ์ 4C’s ประกอบด้วย 
1.Consumer ความต้องการของผู้บริโภค 2.Customer Cost ต้นทุนของผู้บริโภค 3.Convenience ความสะดวกในการซื้อ 
4.Communication การสื่อสาร ถือเป็นการเปิดรับมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มในปัจจุบันที่ธุรกิจต่างสนใจลูกค้าและ
ยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) UNIQLO เริ่มเข้ามาเปิดสาขาในไทยเมื่อปี 2554 ในนามบริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันขยายสาขาไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีสาขา 49 สาขา UNIQLO CO. 
(2562) โดยเฉพาะหัวเมืองใหญ่ ส่วนมากเปิดสาขากระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากที่สุดกว่า 30 สาขา จากข้อมูลของ
กรมการค้าธุรกิจพิจารณาการกระจายตัวของการประกอบธุรกิจประเภทร้านขายปลีกเสื้อผ้า  พบว่า ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1,117 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 มีมูลค่าทุนจดทะเบียน จ านวน 8,933 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ ภาคกลาง 
จ านวน  264 ราย คิดเป็นร้อยละ 15 มีมูลค่าทุนจดทะเบียน จ านวน 423 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็น
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ศูนย์กลางของธุรกิจเสื้อผ้า มีการบริโภคจากกลุ่มคนวัยรุ่นและวัยท างานที่นิยมมีการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายตามแฟช่ันและมีก าลังซื้อสูง
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและการส่งออกของประเทศ ยอดขายของยูนิโคล่สูงเพิ่มมากขึ้นทุกปี หากดูย้อนหลัง 5 ปี รายได้
รวมจากระดับ 4,000 ล้านบาท ล่าสุดยอดขายปี 2561 เติบโตสูงขึ้นทะลุ 10,000 ล้านบาทแล้ว (มันนี่ทูโน, 2562)  

เหตุผลส าคัญที่ผู้วิจัยให้ความสนใจกับตลาดกลุ่มใหญ่เจนวาย (Gen-Y) และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่เพราะมียอด
จ าหน่ายเติบโตในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จึงท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลจากผู้บริโภคและสามารถน า
ข้อมูลที่ได้รับไปศึกษาพัฒนาธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส

ทีม่ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s มีความสัมพันธ์ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการสมรส 
   1.2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ 

และการสื่อสาร 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย

ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอน
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรส ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และ

การสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดด้านลักษณะประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ (2560) ที่กล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาดตาม

ประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ 
รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขั้นตอนในวัฎจักรชีวิตครอบครัว P. A. Kotler, G (2015) หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
ขนาด โครงสร้างและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจัยทางประชากรศาสตร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้ในการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความ
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ต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ มาใช้ในการ
ออกแบบกรอบแนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดกลยุทธ์ 4C’s ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวคิดของโรเบิร์ต เอฟ . ลูเตอร์บอร์น  Robert F. Lauterborn (1990) มาใช้             
ในงานวิจัยครั้งนี้ โดยเพื่อศึกษากลยุทธ์ 4C’s ที่มีส่วนสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ายูนิโคล่ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นในด้าน 4C’s อันได้แก่            
1.ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer) 2.ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 3.ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 4.การสื่อสาร 
(Communication) โดยน ามาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวทางความคิดของคอตเลอร์ (P. Kotler, 2010) และ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ 
(2550) กล่าวว่า ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ทั้ง            
5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ 2.การค้นหาข้อมูล 3.การประเมินผลทางเลือก 4.การตัดสินใจซื้อ 5.พฤติกรรมภายหลัง
การซื้อ ซึ่งผู้วิจัยมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดกระบวนการตัดสนิใจซื้อมาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและ
ใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 

จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้วิจัยได้น ามาเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ดังน้ี 
ธนินท์รัฐ โรจนชัยพงศ์ (2561) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดในเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อ

อาหารเสริมบ ารุงผิวชนิดเม็ดของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายในเขตพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ มาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
และใช้ในการประกอบการอ้างอิงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย 

ปณยา อักษร (2560) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดในเรื่องกลยุทธ์การตลาด 4C's รูปแบบการด าเนินชีวิต และการ
ยอมรับเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซด์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาปรับใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

ทวีทรัพย์ แสพลกรัง (2558) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวความคิดในเรื่องคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจโดยรวมต่อตราสินค้า UNIQLO ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการประกอบการอ้างอิง
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ UNIQLO 

นภัสกรณ์ อิสริยานนท์ (2553) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าผลจากการศึกษาเรื่องการรับรู้ด้านจรรยาบรรณการขายที่มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านอินเตอร์เน็ตมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการประกอบการอ้างอิงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วงศกร ปลื้มอารมย์ (2553) จากงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้น าผลจากการศกึษาเรื่องพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทยมาปรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการประกอบการอ้างอิงผลการวิจัย             
ที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคชาวไทยที่ซื้อสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน 

Gen-Y (เกิด ช่วงระหว่างปี  พ .ศ. 2523-2540) ปั จจุบันมีอายุอยู่ ระหว่าง 21-38 ปี  (Money Hub, 2560) ที่ พักอาศัยใน เขต
กรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากร              
ที่แน่นอน จึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากร                     
กัลยา วานิชย์บัญชา (2560) จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 400 คน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% 
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วิธีการสุ่มตัวอยา่ง  
การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีเลือกแบบมีขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายตามที่ก าหนด เพื่อท าการศึกษา

และแจกแบบสอบถามให้แก่ผู้บริโภคที่เคยซื้อและสวมใส่เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่โดยจะเจาะจงเลือกเก็บที่ ร้านค้ายูนิโคล่ที่ตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากจ านวนทั้งสิ้น 32 สาขา โดยเจาะจงเลือกมาจ านวน 5 สาขา ได้แก่ . สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 2. สาขาสยามพารากอน 
3. สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 4. สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 5 . สาขาเอ็มควอเทียร์ ทางผู้วิจัยจะเลือกเก็บข้อมูลของ                
กลุ่มตัวอย่างจากสาขาท้ัง 5 ข้างต้น เนื่องจากสาขาดังกล่าวเป็นสาขาที่มียอดขายสูงสุด 5 ล าดับแรก (อ้างอิงข้อมูลจาก ผู้จัดการร้านของ
ยูนิโคล่ สาขาเมกาบางนาเมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562) และตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าช้ันน าอยู่ในย่านธุรกิจที่ผู้บริ โภคให้ความนิยม            
เป็นอย่างมากในเขตกรุงเทพมหานคร  

ขั้นที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลือกกลุ่มตัวแทนในสถานที่สุ่มแบบเจาะจง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จนครบจ านวน 400 คน ด้วยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเก็บจาก 5 สาขาที่เจาะจงไว้ 
แบ่งเป็นจ านวนเท่าๆ กัน เก็บสาขาละ 80 ชุด ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล : ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2562 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด เป็นค าถามแบบท่ีมีค าตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก ่ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุน
ของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) 
รวมจ านวน 12 ข้อ ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดแบ่งการตัดสินใจซื้อออกเป็น 5 ขั้นตอนได้แก่ 1. การรับรู้ถึงความต้องการ 2. การค้นใหาข้อมูล 3. การ
ประเมินผลทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อรวมจ านวน 15 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาค
ช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้านประชากรศาสตร์ (Descriptive Research) ในด้านเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
2. การวิเคราะห์ปัจจัยความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวก และด้านการสื่อสาร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations)  

3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test สถิติ One-way ANOVA และ สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient 
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สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้สถิติ 
Independent t-test, สถิติ One-way analysis of variance 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกใน
การซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ 

ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 มีระดับการศึกษาสูงสุด คือต่ ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า จ านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 55,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 และมีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 
266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.50 

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยข้อมูลด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซื้อ และการสื่อสาร ของผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่ากลยุทธ์ทาง
การตลาด 4C’s ที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับดี
ทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสะดวกในการซื้อ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร ด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉลี่ย 4.15 
4.12 3.86 และ 3.78 ตามล าดับ 

ด้านการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยข้อมูลด้านการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอน
การประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยวิเคราะห์จากข้อมูลของผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 400 คน พบว่าการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับมาก             
ทุก ๆ ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการประเมินผล
ทางเลือก ข้ันตอนการรับรู้ถึงความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 3.88 3.80 3.77 และ 3.50 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
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ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน 
Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้
ถึงความต้องการ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิ โคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือกแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้
ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์  
ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร              
ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค             
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความ
ต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
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2.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการ
ค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อ มีความสัมพันธ์
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการ
ค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

2.4 ด้านการสื่อสาร เมื่อพิจารณาพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการ
ประเมินผลทางเลือก ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า             

แบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรส ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า 
1.1 ด้านเพศ ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อและขั้นตอนการค้นหาข้อมูล โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง เพศหญิงเป็นผู้ที่มักมีการค้นหาข้อมูล เพื่อให้เกิดความความรู้ในผลิตภัณฑ์ ความคุ้มค่าในการซื้อ และมักน าข้อมูลที่ได้จาก
คนส่วนใหญ่ที่เคยบริโภคหรือให้ความเห็นไว้มาท าการวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  กุลนิดา แย้มทิม 
(2559) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์การสื่อสารของธุรกิจร้านค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคเจเนอ
เรช่ันวายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเจเนอเรช่ันวายเพศหญิง ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คือการอ่านรีวิวจากทางลูกค้าและร้านค้าและความคิดเห็นเชิงบวกจากลูกค้าที่
เคยซื้อสินค้าหรือบริการ อาจเป็นเพราะ เพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความพิถีพิถันและละเอียดอ่อนในการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้า 

1.2 ด้านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ ที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขั้นตอนการค้นหาข้อมูลและขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี-ปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคที่มี
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรียังคงมีการค้นหาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอก่อนการตัดสินใจซื้อและมีพฤติกรรมการหลังการซื้อ เช่น 
การให้ข้อเสนอแนะหลังการซื้อ มีการตัดสินใจซื้อซ้ าหลังจากใช้งานสินค้าแล้วดี และมีการบอกต่อให้แก่ผู้คนเขียนคอมเม้นต์และรีวิวการ
ใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานครจากการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกันด้านความถี่ในการซื้อ                 
(ครั้ง/เดือน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวัยท างานที่มีก าลังทรัพย์และมีความจ าเป็นในการซื้อ
เสื้อผ้า เพื่อให้เหมาะกับบุคลิคภาพและเหมาะสมกับโอกาสต่างๆ ท่ีจะไป และสอดคล้องการงานวิจัยของ วงศกร ปลื้มอารมย์ (2553) ได้
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย จากการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ด้านขอบเขตของการค้นหา แตกต่าง
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กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องผลการศึกษาของ พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2548) ได้กล่าวถึงลักษณะผู้รับสารที่
วิเคราะห์ ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปโดยมีความแตกต่างทางประชากรศาสตร์กับบุคคลที่มี
การศึกษาสูงจะสนใจข่าวสารไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และมักเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์มาก 

1.3 ด้านอาชีพ ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ โดยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งเป็นไปตามกลุ่ม
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีก าลังซื้อ โดยผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าเสื้อผ้าที่มีแบรนด์ และมีการซื้อสินค้าตามที่ เห็น
โฆษณา และติดตามโปรโมชั่น ผู้บริโภค Gen-Y มักใช้เวลาอยู่กับอินเตอร์เน็ต และโซเชียล มีการดูข้อมูลโฆษณา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม Gen Y จะใช้
เวลามากกว่า 2 ช่ัวโมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ โดย 79% ของ Gen Y ติดตามข่าวสารจากสังคมออนไลน์ (Social 
Network) และแชร์ข่าวสารนั้นๆ Gen Y มักรับสื่อผ่านช่องทางมากกว่า 1 ช่องทางเนื่องจากการพัฒนาของอุตสาหกรรมสื่อในประเทศ 
ซึ่งสื่อท่ี Gen Y รับชมมากที่สุด คือ ทางโทรทัศน์ 82% และมักเช็คข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ 

1.4 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,000 - 34,999 บาท โดยพบว่ามีการตัดสินใจในขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่
มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 55,000 บาท ข้ึนไป โดยมีผลต่างเฉลี่ยเท่ากับ 0.30092 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสกรณ์ อิสริยานนท์ (2553) 
ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้ด้านจรรยาบรรณการขายที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านอินเตอร์เน็ต ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่มีรายได้
น้อยมีกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าทางอินเตอร์เน็ตแตกต่างกันกับผู้มีรายได้มากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อาจเป็นผลมา
จากการที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของก าลังในการจ่ายที่ต่ ากว่าจึงต้องระวังเรื่องการใช้จ่าย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วงศกร ปลื้มอารมย์ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย                 
ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยกว่าจะมีพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่าผู้มีรายได้สูง ท้ังนี้อาจเนื่องจาก              
ผู้ที่มีรายได้น้อยจะต้องมีการไตร่ตรองคิดให้รอบคอบก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อ เพื่อให้คุ้มค่าเงินมากท่ีสุด 

1.5 ด้านสถานภาพการสมรส ผู้บริโภค Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อ 
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ในข้ันตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อและขั้นตอนการค้นหา
ข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ ซึ่งถือเป็นคน
กลุ่มใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์ของผู้ที่มีสถานภาพโสด มีความอิสระในการใช้เงิน จึงท าให้มีก าลังซื้อ ท่ีจะเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม 
สามารถใช้จ่ายได้ตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) กล่าวว่า สถานภาพสมรส มีส่วนส าคัญต่อ
การตัดสินใจของบุคคล โดยคนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนท่ีแต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่
แต่งงานแล้ว เนื่องจากไม่มีภาระ ผูกพันหรือคนที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในด้านความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน) โดยผู้ที่มีสถานภาพโสดมี ความถี่ในการซื้อ
เสื้อผ้าสูงสุด 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก
ในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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2.1 ด้านความต้องการของผู้บริโภค พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการ
ค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ส่วน
ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน  จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การตลาด 4C's มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อในทุก ๆ ด้านซึ่งกลยุทธ์ด้านความต้องการของผู้บริโภคเป็นการเข้าใจลูกค้าเพื่อน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ของยูนิโคล่ สุวัฒน์ โปษยะวัฒนากุล (2561) ได้เขียน
บทความไว้ว่ายูนิโคล่ใช้ประโยชน์จากโลกดิจิตอลในปัจจุบันมากข้ึนเพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าและเปลี่ยนความต้องการของพวกเขาให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์จริงอย่างรวดเร็ว เมื่อเข้าใจความต้องการผู้บริโภค สินค้าจึงถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์อย่างแม่นย า AIRism เสื้อผ้า
ระบายความร้อนได้ดีส าหรับคนเมืองร้อน เสื้อผ้าอบอุ่นแต่บางเบาอย่าง Heattech ส าหรับคนเมืองหนาว ผ่านการวิจัยทั้งเทคโนโลยี
เสื้อผ้าควบคู่กับพฤติกรรมผู้บริโภคยูนิโคล่เปิดรับค าติชมของลูกค้ากว่า 150,000 คอมเม้นท์ต่อปีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสม
การตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (4Cs) ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรม
การซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2.2 ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และ
ขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ส่วนขั้นตอนการค้นหาข้อมูล และขั้นตอนการ
ประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งผลการวิจัยท าให้ทราบว่าผู้บริโภคมีการค านึงถึงความคุ้มค่า               
เมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไป ราคาที่สามารถจ่ายได้ก็มีความสัมพันธ์ที่ท าให้ เกิดการตัดสินใจซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยพบว่า ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมี
ความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 อยู่ในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางบวก 

2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านความสะดวกในการซื้อมีความสัมพันธ์กับกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้านตั้งแต่ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ข้ันตอนการ
ค้นหาข้อมูล ข้ันตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับ
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้ว่ายูนิโคล่มีสาขาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ 32 สาขา ส่วนมากตั้งอยู่ตามห้างสรรพสินค้าการเดินทางไป
ยังสาขาค่อนข้างสะดวก  จึงท าให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสนิค้าไดส้ะดวก นอกจากเปิดสาขาออฟไลน์แล้ว ยังมีบริการออนไลน์รองรับการ
ซื้อสินค้าที่สามารถท าการซื้อได้ตลอด 24 ช่ังโมง สอดคล้องกับ กัมปนาท กาญจนาคาร (2559) ได้เขียนบทความไว้ในเว็บไซต์ฟอร์บไทย
แลนด์ว่า แผนกลยุทธ์ของยูนิโคล่ที่เน้นสร้างยอดขายเพิ่มจากออนไลน์ ยูนิโคล่ เดินหน้ากลยุทธ์ Digitalization เปิดช่องทางให้บริการ
จ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ เพิ่มความสะดวกให้กับนักช้อปตลอด 24 ช่ัวโมง จึงถือเป็นจุดแข็งของยูนิโคล่ในด้านความสะดวกในการซื้อ และ            
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ายูนิโคล่ และสอดคล้องกับงานวิจัย สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้าน
ส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจท่ีมีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิง
วัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด (4Cs) ได้แก่ ด้านความสะดวกในการซื้อมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่                
ระดับ 0.05 



11 

2.4 ด้านการสื่อสาร พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ด้านต้นทุนของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานคร ในทุกด้านตั้งแต่ขั้นตอนการรับรู้ถึงความต้องการ ข้ันตอนการค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนการประเมินผลทางเลือก ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ และขั้นตอนพฤติกรรมภายหลังการซื้อ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง                
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากการสื่อสารถือเป็นสิ่ งส าคัญในธุรกิจปัจจุบัน จะต้องเปิดให้มีการสื่อสารแบบ 2 ทาง (2 ways 
communication) เพื่อให้เกิดการเปิดรับด้านความคิดและมีการโต้ตอบ เป็นการใส่ใจลูกค้า คน Gen-Y เป็นกลุ่มคนที่มักสื่อสาร                 
อยู่ตลอดเวลา และชอบที่จะคุยสนทนาโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์บอกต่อถึงประสบการณ์ในการซื้อสินค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สุทธาภา อมรวิวัฒน์ และคณะ (2557)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Insight กลยุทธ์มัดใจผู้บริโภค Gen Y จากการศึกษาพบว่ากลุ่ม Gen Y จะใช้
เวลามากกว่า 2 ช่ัวโมงในการใช้งานอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ โดย 79% ของ Gen Y ติดตามข่าวสารจากสังคมออนไลน์ (Social 
Network) และแชร์ข่าวสารนั้นๆ ต่อ อันจะเห็นได้จากอัตราของการโพสต์ Facebook แบบเปิดให้เห็นสาธารณะ (Public post)  
ผู้บริโภคกลุ่มคน Gen-Y ชอบมีสังคมมักเช่ือมต่อออนไลน์ตลอดเวลาเพื่อแชร์เรื่องราวชีวิตและความรู้กันกับเพื่อนฝูงและคนที่มีความ
สนใจตรงกัน  
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
ผลจากการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า 

แบรนด์ยูนิโคล่ของคน Gen-Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. จากผลการวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีการตัดสินใจซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี/

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,000 บาท ขึ้นไป มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกันอยู่  เป็นกลุ่มที่บริษัทฯ ควรให้ความสนใจ อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจในการสร้างยอดขายและสร้างโอกาสในเชิง  
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจ 

2. จากผลวิจัยท าให้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีการตัดสินใจซื้อโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง พบว่ามักให้ความส าคัญในขั้นตอน
การค้นหาข้อมูลและขั้นตอนการตัดสินใจซื้อโดยจะเห็นว่าผู้หญิงนั้นให้ความสนใจในการแต่งกาย โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน 
ซึ่งกลุ่มผู้บริโภคนี้ถือว่ามีก าลังซื้อมาก และอาจมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย ตามเทรนด์แฟช่ัน มีการเดินทางท่องเที่ยว และมักค้นหาข้อมูล
ในอินเตอร์เน็ตก่อนการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับยุค 4G ที่ข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญ การให้
ข้อมูลในด้านสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือการให้ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเป็นข้อมูลที่ให้ผู้บริโภคสามารถค้นหาได้ มีข้อมูลในการ
ตัดสินใจที่เพียงพอก็จะท าให้ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันสามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

3. จากผลวิจัยท าให้ทราบว่ากลยุทธ์ด้านความต้องการของผู้บริโภคมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในระดับ
ปานกลาง มีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ผู้บริโภคให้ความส าคัญและมีความพอใจในสินค้าของ                
ยูนิโคล่ เช่น ฮีทเทค และ ดราย-เอ็กซ์ สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่โฆษณา ซึ่งทั้งฮีทเทคและดราย-เอ็กซ์ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม
และเป็นที่รู้จักกับผู้บริโภคอยู่แล้วเป็นสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่หากยูนิโคล่เพิ่มคอลเลคช่ันใหม่โดยต่ อยอดจาก
สินค้าเดิมที่ผู้บริโภครู้จักเป็นอย่างดี การปรับดีไซน์ใหม่เพื่อให้มีความแปลกใหม่ก็จะเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ ให้ผู้บริโภคที่เคยซื้อแล้ว
สนใจซื้อสินค้าเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

4. จากผลวิจัยท าให้ทราบว่ากลยุทธ์ด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในระดับปานกลาง                 
มีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ทางบริษัทฯ ควรให้ความส าคัญต่อการพูดคุย การมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้รู้ถึงจุดที่เป็นปัญหา (Pain Point) ของสินค้าและบริการ เกิดการเรียนรู้ความต้องการ
ของลูกค้าและยังเป็นสื่อท่ีสามารถรับฟังปัญหาตอบข้อสงสัย  และท าให้เกิดการแชร์เรื่องราว ซึ่งท าให้เกิดโอกาสทางการตลาดขึ้นได้ จึง
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ควรโพสต์หรือสร้างคอมมูนิตี้ให้มีฐานลูกค้า เพิ่มพื้นที่ในสื่อสังคมมากขึ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จดจ า ซื้อซ้ าและบอกต่อ ช่วยให้ เกิด              
การตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็วข้ึน 

5. จากผลวิจัยท าให้ทราบว่ากลยุทธ์ทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวก 
ในการซื้อ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าแบรนด์ยนูิโคลข่องคน Gen-Y ผู้ประกอบการควรเพิ่มการให้
ความส าคัญกับ 4C ในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งการศึกษาและเข้าใจการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์               
ให้เหมาะสมกับการตัดสินใจซื้อท่ีเปลี่ยนไปของผู้บริโภค จะส่งผลให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในทางธุรกิจ 
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สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธิตินันธุ์  

ชาญโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา ท่ีได้ให้ค าปรึกษาค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในงานวิจัยตั้งแต่เริ่มจนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.กานต์จิรา ลิมศิริธง ท่ีกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึง
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด และอาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัยได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท างานวิจัยนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ รวมถึงให้การสนับสนุนด้านทุนวิจัยในการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้  ซึ่งท าให้ผู้วิจัยรู้ว่าการวิจัยจะต้องผสมผสานความรู้ 
ในหลาย ๆ ด้าน การศึกษาระดับปริญญาโทนั้นมิได้สิ้นสุดลงเพียงการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้ส าเร็จลง หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการ
เรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และต้องมีความพยายามจึงจะส าเร็จ 
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