บทคัดยอ
ชื่อการศึกษาคนควาอิสระ

ป จ จั ย การสื่ อ สารที่ ส ง ผลต อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แฟชั่ น
สําเร็จรูป (ผูใหญ) ของกลุมมิลเลนเนียล

ชื่อผูเขียน

นางสาว อดิภา อนันตกิจเจริญ

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตรและนวัตกรรม)

ปการศึกษา

2563

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาปจจัยทางสังคม รูปแบบการดําเนินชีวิต ปจจัยสวน
ประสมการตลาด ชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคา การรับรูการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
และการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป (ผูใหญ) ของกลุมมิลเลนเนียล (2) เพื่อศีกษาความสัมพันธ
ระหวางปจจัยทางสังคมและรูปแบบการดําเนินชีวิตที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป
(ผูใหญ) ของกลุมมิลเลนเนียล (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
และการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการที่สงผลตอการตัดสินใจซื้ อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป (ผูใหญ)
ของกลุมมิลเลนเนียล (4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคาที่สงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป (ผูใหญ) ของกลุมมิลเลนเนียล (5) เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถ
ทํ า นายการตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แฟชั่ น สํ า เร็ จ รู ป (ผู ใ หญ ) ของกลุ ม มิ ล เลนเนี ย ล เป น งานวิ จั ย เชิ ง
ผสมผสานวิธีคือ ใชวิธีปริมาณเก็บขอมูลจากประชากรเพศชายและหญิง อายุตั้งแต 24 – 40 ป ที่
อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 400 คน ผานแบบสอบถามออนไลน ในชวง
เดือน กันยายน – ตุลาคม 2563 และใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพกับผู ที่เคยซื้ อ เสื้อผาแฟชั่น สําเร็จรูป
(ผูใหญ) จํานวน 5 คน
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้สวนใหญเปนเพศหญิง มีสถานภาพโสด โดยมี
ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มากกวาครึ่งประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายไดอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท ในสวนของปจจัย ทางสังคมดานกลุมอางอิง , ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการ, ปจจัยชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคา , ปจจัยการรับรูการสื่อสารทาง
ตลาดแบบบูรณาการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญในระดับมาก และในสวนของปจจัยทางรูปแบบการ

ข

ดําเนินชีวิตสามารถแบงออกเปน 3 กลุมคือ (1) กลุมสวยรักอิสระ เลิฟครอบครัว (2) กลุมสวยไมสน
อายุ (3) กลุมสวยศิลปะ
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัย ทางสังคมดานกลุมอางอิง , ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ, ปจจัยชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคา, ปจจัยการรับรูการสื่อสารแบบบูรณาการ
และป จ จั ย ทางรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ า แฟชั่ น
สําเร็จรูป (ผูใหญ) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 โดยตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยวมี
ทั้งหมด 3 ตัวแปรไดแก กลุมสวยรักอิสระ เลิฟครอบครัว , การรับรูการสื่อสารแบบบูรณาการ, กลุม
รูปแบบการดําเนินชีวิตแบบ “กลุมสวยไมสนอายุ
คํ า สํ า คั ญ : ครอบครั ว และกลุ ม อ า งอิ ง , รู ป แบบการดํ า เนิ น ชี วิ ต , การรั บ รู ป จ จั ย ส ว นประสมทาง
การตลาด, ชื่อเสียงและภาพลักษณตราสินคา , การรับรูการสื่อสารทางตลาดแบบบูรณาการ, การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูปผูใหญ
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The purpose of this study is including several marketing aspects that determine
to the millennial as the study’s target. Firstly, to study about Social factors, lifestyle,
marketing factors, and the purchasing decision process towards fashion product of the
millennial. In the second place, to study the relation between social factors and
lifestyle of the millennial which influenced to their purchasing decision process, while
another purpose is studying about the relationship of service marketing mix and
integrated marketing communication that impacted to the purchasing decision process
of the millennial. Fourthly, to study the relation of brand popularity and brand image
which effected to the purchasing decision process of the millennial. And lastly, to
study specific factors that would be forecasted to the purchasing decision process of
the millennial. According to the purpose, the study is a mixed methods research that
were quantitative method with specific 400 samples from the millennial between the
age of 24 and 40 years who lived in Bangkok and metropolitan areas, through online
questionnaire between September and October in 2563 and qualitative method with
5 people who used to buy adult fashion apparels.
The result represented that most of the millennial who answered the questions
was single female officers who graduated from bachelor’s degree and earned income
between 20,001 and 30,000 baht. In terms of the study’s particular factors, including
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social factors, service marketing mix, brand popularity and brand image, and integrated
marketing communication, which were essential aspects that the samples would
concern. In addition, about lifestyle factors which divided in three groups, included
harmonious, unconcerned aging, and artistic.
Therefore, the hypothesis test shown that social factors, service marketing mix,
brand popularity and brand image, integrated marketing communication, and lifestyle
factors were positive relation towards the purchasing decision process. Which was a
statistical significance as 0.001 as an effect by the particular study factors, harmonious,
integrated marketing communication, and unconcerned aging.
Keywords: the millennial, lifestyle, service marketing mix, brand popularity and brand
image, integrated marketing communication, the purchasing decision process

