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การวิจยั เรืLอง “พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ ายวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) มี
วัตถุประสงค์เพือL 1) ศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ ายวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ก ับ พฤติก รรมการซือสิน ค้ า แฟชันL 3) ศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั คุณลักษณะของ
สินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของสินค้ากับเหตุผลในการซือสินค้า
ประชากรในการศึก ษาวิจัย ครังนี คือ ผู้ช ายวัย ทํ า งานทีLม ีอ ายุ
ระหว่ าง 20-49 ปี ทีLทํา งานอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึLง มีจํ านวน
1,307,291 คน (ทีLม า : สํานัก บริหารการทะเบีย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2550) เหตุผลทีเL ลือกผูช้ ายวัยทํางานในช่วงอายุนี
เพราะเป็ นช่วงอายุทมLี คี วามพร้อมทางด้านการเงินและสามารถตัดสินใจ
ซือสินค้าได้อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบ้ ริโภคสินค้าจําพวก
เสือผ้าและเครืLองประดับในระดับสูง โดยผูว้ จิ ยั ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 400 คน และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (MultiStage Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็ นเครืLองมือในการวิจยั หลังการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง
25-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษัทระดับ ปฏิบตั กิ าร รายได้ต่อเดือนคือ 10,00120,000 บาท การเลือกสืLอในการติดตามข้อมูลข่าวสารของแฟชันL
พบว่า ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรืLองของ สืLอโทรทัศน์
ความถีใL นการซือสินค้าประเภทต่างๆ ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญ
มากทีสL ุดในเรือL งของ เสือผ้า การพิจาณาคุณลักษณะของสินค้าแฟชันL
ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรืLองของ คุณภาพของสินค้า
เหตุผลในการซือสินค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุด
ในเรืLองของ ซือเมืLอต้องการใช้งาน พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันL
ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรืLองของ ความไม่ยดึ ติดกับ
ตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้หมด สถานทีซL อสิ
ื นค้าแฟชันL ผูช้ าย
วัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรือL งของ ร้านแผงลอยในตลาดนัด

การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนกับสินค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานใช้จ่ายเงิน
ในแต่ละเดือนกับสินค้าแฟชันมากที
L
Lสุด อยู่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท
และผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า การศึก ษาและสถานภาพ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันL อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ และสถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั คุณ ลักษณะของสินค้า อายุ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้า
คุณลักษณะของสินค้ามีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชัน
ของผูช้ ายวัยทํางาน อย่างมีระดับนัยสําคัญ 0.05
Abstract
The research of “Purchasing Behavior of Working Men in
Bangkok Metropolis Areas for Fashion Product” is a survey research and
whose objectives are as follows: 1) to study purchasing behavior of
working men in Bangkok Metropolis Areas for fashion products 2) to
study relationship between demographic characteristics and purchasing
behavior of working men in Bangkok Metropolis Areas for fashion
products 3) to study relationship among demographic characteristics,
product characteristics and reason to buy and 4) to study relationship
between product characteristics and reason to buy.
The number of population is 1,307,291 who are working men, aged
between 20 – 49. The rationale to select this age range is their financial
readiness and ability to make decision for product purchasing
independently. Moreover, the trend shows that they consume fashionable
clothes and accessories much more. Multi – stage sampling method is
used to sample 400 working men and questionnaires are used for data
collecting.
The results show that most of respondents are at the age between
25 – 29 years, single, gaining bachelor degree, carry an operational
official in private sectors as an occupation and average monthly income

is between 10,001 – 20,000 baht. Television is the most important media
for them to follow fashion information and they buy clothes most
frequently. The most important attribute of fashion products is quality.
The most important reason to buy fashion products is utility to serve
current need. Moreover, they have less loyalty for brand name and
normally buy fashion products from occasional market and spend
between 1,001 – 2,000 baht per month for buying fashion ones.
Hypotheses tests show that educational level and marital status
significantly relate to purchasing behavior variables. Age, educational
level, occupation, income, and marital status significantly relate to
product characteristics. Age, educational level, occupation, marital status
significantly relate to reason to buy. Also product characteristics
significantly relate to purchasing behavior at the level of 0.05.
1. บทนํา
การทําตลาดของสินค้าทีเL กียL วกับแฟชันในอดี
L
ตนักการตลาดจะให้
้
ความสํา คัญ กับกลุ่ ม เป า หมายทีLเ ป็ นผู้ห ญิ ง มากกว่ า ผู้ช ายเนืLอ งจาก
ผูห้ ญิง มีพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันที
L มL ากกว่าผูช้ าย ซึLงในปจั จุบ ัน
พฤติกรรมการซือสินค้า แฟชันของเพศชายเริ
L
LมเปลีLย นแปลงไปโดยมี
การซือสินค้าทีเL กียL วกับแฟชันมากขึ
L
น ในปี 1980 แนวโน้มของผูช้ าย
เริLมสนใจเรืLองการแต่งตัวมากขึน โดยมีจุดเริมL ต้นจากรูปแบบการใช้
ชีวติ ของกลุ่ม เกย์ในยุ ค นัน ซึLง ส่ ว นใหญ่ จะใช้ชวี ิตอิสระในเมือ งใหญ่
นิย มซือสินค้า ราคาแพง รู ป แบบการใช้ชวี ิต แบบนีได้กลายเป็ นแรง
บันดาลใจของผูช้ ายกลุ่มอืนL นํามาสูก่ ระแสของผูช้ ายแบบ Metrosexual
ั
ซึงL เป็ นผูบ้ ริโภคในฝนของนั
กการตลาด ผูช้ ายแบบ Metrosexual จะใส่
ใจรูปลักษณ์ของตัวเองเป็ นพิเศษ และไม่เสียดายเงินทองทีลL งทุนไปกับ
เสือผ้ายีหL อ้ ดัง หรือเครืLองบํารุงผิวราคาแพง และพร้อมเสียค่าสมาชิก
จํานวนมากให้กบั สปาและสถานออกกําลังกายเพือL ให้ตวั เองมีรูปร่างสม
สัด ส่ วนและสมบูร ณ์ แ บบ (ศรุ ตา วงศ์วเิ ชีย รชัย , Branded Male
การตลาดผูช้ ายสายพันธุ์ใหม่ อ้างถึงใน Marketeer มีนาคม 2551)
พาโค อันเดอร์ฮลิ ล์ ผูแ้ ต่งหนังสือ ศาสตร์แห่ งการช้ อปปิ ง Why We
Buy แปลและเรียบเรียงโดย กาญจนา อุทกภาชน์ จากงานวิจัยของ
Paco Underhill พบว่าพฤติกรรมการซือสินค้าของผูห้ ญิงและผู้ชาย
แตกต่ า งกัน พฤติก รรมการซือสิน ค้า ของผู้ช ายจะซือสิน ค้า เร็ว กว่ า
ผูห้ ญิงและไม่ชอบถามว่าของทีตL อ้ งการอยู่ตรงไหน ส่วนใหญ่ จะไม่สนใจ
มองสินค้าทีLเ ขาไม่ ตังใจซือ ผู้ชายส่ วนใหญ่ ถ้าไม่ส ามารถหาแผนกทีL
ต้องการ เขาจะวนอยู่ประมาณ 1-2 รอบ จากนันก็ลม้ เลิกความตังใจ
และเดินออกจากร้า นไปโดยไม่ ย อมขอความช่วยเหลือ และทีLสําคัญ
ผูช้ ายซือของง่ายกว่าผู้หญิง ผูช้ ายทีLหยิบเสือผ้าไปทดลองร้อยละ 65
ตัดสินใจซือ แต่ผหู้ ญิงทีซL อมี
ื เพียงร้อยละ 25 ของทังหมดทีทL ดลองใส่
แสดงให้เ ห็น ว่ า การทดลองใส่ สํ า หรับ ผู้ช ายกับ ผู้ห ญิ ง มีค วามหมาย
แตกต่ างกัน สําหรับผู้หญิงแล้วการทดลองก็ค ือหนึLง ในกระบวนการ

ตัดสินใจ ส่วนผูช้ ายการทดลองมีความหมายคือ กําลังจะซือ ถ้าไม่ซอื
เหตุผลส่วนใหญ่เพราะใส่ไม่พอดีไม่เหมือนกับผูห้ ญิงถึงแม้จะใส่ได้พอดี
แต่กจ็ ะหาเหตุผลอืนL มาปฏิเสธการซือ
(http://www.matichonbook.com/newsdetail.php?gd=44783)
จากการทีผL วู้ จิ ยั ได้ทาํ การค้นหาข้อมูลเบืองต้นพบว่า นักการตลาด
กํ า ลัง ให้ค วามสนใจกับ กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคเพศชาย ตัว อย่ า งเช่ น บริษั ท
สรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด กล่าวว่าความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูช้ ายมี
กําลังซือสูงและเติบโตอย่างต่อเนืLอง บริษัทจึงเตรียมงบการตลาด 20
ล้านบาท เพืLอรายการส่งเสริมการขาย "Central Men with Style
2009" ระหว่างวันทีL 14-31 พ.ค. 2552 กระตุน้ กําลังซือสินค้าแฟชันL
ผูช้ าย ทังแผนกเสือผ้าชาย วัย รุ่ นชาย ยีนส์ รองเท้า ชาย กระเป๋ า
เดินทาง ชุด ชันในชาย และสินค้าบุ รุ ษร้านมาร์ ค แอนด์ส เปนเซอร์
ภายใต้คอนเซปต์ "Men in Pink" และเตรียมแผนปรับปรุงแผนก
สุภาพบุรุษ เริมL จากสาขาใหญ่ อาทิ สาขาบางนา สาขาพระราม 3
แ ล ะ ส า ข า ห า ด ใ ห ญ่ ( http://www.ryt9.com/s/psum/5 6 8 5 5 0 / )
นอกจากนี แผนกแต่งกายชายของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ดิเอ็มโพ
เรียม และสยามพารากอน ปรับตัวทําตลาดเครืLองแต่งกายแฟชันผู
L ช้ าย
โดยมีงบประมาณ 130 ล้านบาท เพืLอจัดกิจกรรมการตลาดตลอดทังปี
ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Miracle of the 9 เน้นทําตลาดเซกเมนท์เข้าถึง
ลูกค้า นําเสนอการสร้างบรรยากาศและอารมณ์ ให้ลูกค้าสนุ กกับการซือ
สินค้า และเตรียมเปิ ดตัว 3 แบรนด์ใหม่พร้อมจัด 2 แคมเปญใหญ่ รบั
ช่วงฤดูการขายในเดือนเมษายน ตังเป้าปี นีเติบโตร้อยละ 9 สําหรับผล
การดําเนินงานของแผนกเครืLองแต่งกายชายในปี 2551 มีรายได้ทLี
2,500 ล้านบาทซึงL เป็ นไปตามเป้าหมายทีวL างไว้
( http://www.marketeer.co.th/marketeertoday_detail.php?marketeertoday
_id=950) ทั งนี ไม่ เ พี ย งแต่ เ ฉพาะห้ า งสรรพสิ น ค้ า เซ็ น ทรั ล และ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ทีหL นั มาให้ความสําคัญกับตลาดในส่วนของ
ผูช้ ายเพิมL ขึน ล่าสุด บิกx ซีได้จดั โซนสินค้าสําหรับบุรุษ (Men’s Zone)
ในแผนก HBA ทีบL กxิ ซีทุกสาขา จําหน่ ายสินค้าสําหรับผูช้ าย เช่น สินค้า
ดูแลผิวหน้าสําหรับผูช้ าย ครีมโกนหนวด ครีมบํารุงผิว แชมพู โรลออน
เป็นต้น พร้อมการให้คาํ แนะนําสําหรับผูช้ ายในการดูแลตัวเองแบบครบ
สูตร เพืLอให้ลูกค้าได้รบั ความรู้เกีLยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความ
สะดวกในการเลือกซือสินค้าทีบL กxิ ซี จากการสํารวจพบว่า พฤติกรรมใน
การซือสินค้าของลูกค้าผูช้ ายจะเป็ นลักษณะค่อนข้างเร่งรีบ มีเป้าหมาย
ในการซือสินค้าและใช้ระยะเวลาในการซือสินค้าไม่นาน หากหาสินค้า
ไม่ พ บส่ ว นใหญ่ จ ะเปลีLย นใจไม่ ซือมากกว่ า จะเข้า ไปสอบถามจาก
พนักงาน ซึLงการจัดเรีย งสินค้าแบบเดิมทําให้ลูกค้าผูช้ ายต้องเดินทัวL
ห้างเพือL ซือสินค้าของผูช้ ายทังหมด ดังนันจึงมีแนวคิดจัดสินค้าสําหรับ
ผูช้ ายทังหมดมารวมเป็นหมวดหมู่ เพือL เพิมL ความสะดวกในการเลือกซือ
สิ น ค้ า แ ละ ส อด ค ล้ อ งกั บ พฤ ติ ก ร ร ม ก าร ซื อสิ น ค้ า ขอ ง ผู้ ช า ย
(http://www.thaipr.net/nc/readnews.aspx?newsid=
67D5273CD6AF6A8345C074283088FB14) จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า

พฤติก รรมผู้บ ริโ ภคสํา หรับ ผู้ชายจะหันมาใส่ ใจตัวเองมากขึน ทําให้
นักการตลาดต้องหันมาสนใจเรืLองของผูช้ ายมากขึน จึงเป็ นเหตุผลหนึLง
ทีLทําให้สนใจทีLจะทําการวิจยั เพืLอศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันL
ของผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเพือL เป็ นประโยชน์กบั ภาค
ธุรกิจในการจัดทําแผนการตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาดทีเL หมาะสม
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผูช้ ายวัยทํางาน
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.1.1 เพือL ศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ ายวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร
1.1.2 เ พืL อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์กบั พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันL
1.1.3 เ พืL อ ศึ ก ษ า ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์กบั คุณลักษณะของสินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า
1.1.4 เพืLอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสินค้ากับ
เหตุผลในการซือสินค้า
1.2 สมมติ ฐานงานวิ จยั
1.2.1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึก ษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ) ของผูช้ ายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือสินค้าแฟชันL
1.2.2 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึก ษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ) ของผูช้ ายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
ของสินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า
1.2.3 คุณลักษณะของสินค้ามีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือ
สินค้า
1.3 ขอบเขตของการวิ จยั
1.3.1 ด้านประชากรศาสาสตร์ ศึกษาผูช้ ายวัยทํางานอายุระหว่าง
๒๐-๔๙ ปี เนืLองจากเป็ นช่วงอายุทมLี คี วามพร้อมทางด้านการเงินและ
สามารถตัด สิน ใจซือสิน ค้า ได้อ ย่ า งอิส ระ รวมทังมีแ นวโน้ ม ว่ า เป็ น
ผู้บ ริโ ภคสินค้าแฟชันในในเขตกรุ
L
งเทพมหานคร โดยเก็บ ข้อมูล จาก
พนักงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังลูก จ้างและเจ้าของธุรกิจต่าง ๆ
ระดับสูง
1.3.2 ด้านเนือหา ศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ าย
วัยทํางาน คุณลักษณะของสินค้าและเหตุผลในการซือสินค้าของผูช้ าย
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
1.3.3 ด้านระยะเวลา ช่วงเวลาทําวิจยั ระหว่างเดือนธันวาคม 2551
ถึง มีนาคม 2552
1.4 ประโยชน์ทีได้รบั
1.5.1 นั ก การตลาดสามารถนํ า ข้อ มู ล ทีL ไ ด้ ไ ปปรั บ ใช้กั บ การ
วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพือL เจาะกลุ่มผูช้ ายวัย
ทํางาน
1.5.2 สามารถใช้ในการสอนนักศึกษาภาควิชาการตลาดได้

2. วิ ธีการ
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึก ษาวิจัย ครังนี คือ ผู้ช ายวัย ทํ า งานทีLม ีอ ายุ
ระหว่ าง 20-49 ปี ทีLทํางานอยู่ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึLงมีจํ านวน
1,307,291 คน (ทีLม า : สํานัก บริหารการทะเบีย น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย, 2550) เหตุผลทีเL ลือกผูช้ ายวัยทํางานในช่วงอายุนี
เพราะเป็ นช่วงอายุทมLี คี วามพร้อมทางด้านการเงินและสามารถตัดสินใจ
ซือสินค้าได้อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้มว่าเป็ นผูบ้ ริโภคสินค้าจําพวก
เสือผ้าและเครือL งประดับในระดับสูงกลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั ได้
กํ า หนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยคํ า นวณจากสู ต รของ วิเ ชีย ร
เกตุส ิงห์ ซึLงจากสูตรได้ก ลุ่ มตัวอย่างขันตํLาไว้เป็ นจํานวน 400 คน
และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-Stage Sampling)
2.2 การสุ่มตัวอย่าง
ขันตอนทีL 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ผู้ว ิจัย ได้ ทํ า การสุ่ ม กลุ่ ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง โดยเลือ กเขตพืนทีL
ประเภทพาณิชยกรรม เนืLองจากเป็ นบริเวณทีมL คี นวัยทํางานหนาแน่ น
มากกว่าบริเวณอืนL (ทีมL า : สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ,2542) ซึLง
ช่วยให้การเก็บข้อมูลสามารถทําได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากทีสL ุด โดยเขต
ทีดL นิ บริเ วณดังกล่าวมีจํานวน 16 เขต ดังนี 1) เขต สัมพันธวงศ์ 2)
เขตปทุมวัน 3) เขตราชเทวี 4) เขตบางรัก 5) เขตพญาไท 6) เขตสา
ธร 7) เขตจตุจกั ร 8) เขตคลองสาน 9) เขตคลองเตย 10) เขตธนบุร ี
11) เขตลาดพร้าว 12) เขตบางกะปิ 13) เขตบางเขน 14) เขตห้วงขวาง
15) เขตพระโขนง 16) เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย
ขันตอนทีL 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง ( Quota
Sampling) ผูว้ จิ ยั ได้กําหนดจํานวนตัวอย่างในการเก็บข้อมูลของแต่ละ
เขตเป็นจํานวนเท่ากัน คือ เขตละ 25 คน ทังนีเพือL ให้กลุ่มตัวอย่างมี
การกระจายอยู่ในแต่ละเขตเท่าๆ กัน
ขันตอนทีL 3 การเก็บข้อมูลแบบบังเอิญ ( Accidental Sampling)
ทํา การเก็บ ข้อ มู ล ในแหล่ ง ธุ ร กิจ และชุม ชนทีLค าดว่า จะพบประชากร
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขต เช่น อาคารสํานักงานย่านธุรกิจ ศูนย์รวม
ร้านขายสินค้าแฟชันL เป็ นต้น
2.3 เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
เครืLองมือทีLใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นแบบสอบถามทีผL ูว้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึน โดยอาศัย ข้อ มู ล ทังจากตํา ราและงานวิจัย ทีLเ กีLย วข้อ งทังในและ
ต่ า งประเทศมาเป็ น แนวทางในการสร้ า งแบบสอบถามรวมทั ง
ขอคําปรึกษาจากผูเ้ ชียL วชาญด้านการวิจยั ทังนีแบบสอบถามทีสL ร้างขึน
เป็ น แบบสอบถามชนิด ปลายปิ ด (Closed-ended Questionnaire)
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังต่อไปนี
ตอนทีL 1 ข้อมูลด้านประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพ
ตอนทีL 2 ข้อมูลเกีLยวกับลักษณะของสินค้าและเหตุผลในการซือ
สินค้า

2.4 สถิ ติทีใช้ในการวิ จยั
สถิตทิ ใLี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีLย ส่วนเบีLยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัม ประสิทธิส‚ หสัม พันธ์แบบเพีย ร์สนั โดยกําหนดค่ าความเชืLอมันL
ร้อยละ 95
3. สรุปผลและอภิ ปรายผลการวิ จยั
3.1 ลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 25-29 ปี การศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี อ า ชี พ พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ร ะ ดั บ ร า ย ไ ด้ ต่ อ เ ดื อ น
10,001 - 20,000 บาท และสถานภาพโสด
3.2 ข้อมูลเกียวกับลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซือสิ นค้า
แฟชัน
การเปิดรับสือL ในการติดตามข้อมูลข่าวสารของแฟชันL พบว่า ผูช้ าย
วัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรือL งของสือL โทรทัศน์ รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ สืLอภายใน
ร้านและสืLอกลางแจ้ง รายการสินค้า พนักงานขาย แผ่นพับ แฟชันL
โชว์ และจดหมายทางตรง ตามลําดับ
ความถีLใ นการซื อสิน ค้ า ประเภทต่ า ง ๆ ผู้ช ายวัย ทํ า งานให้
ความสําคัญมากทีLสุดในเรืLองของเสือผ้า
รองลงมาคือ รองเท้า
นาฬิกาและกระเป๋า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กําไล และตุม้ หู
ตามลําดับ
การพิจาณาคุ ณ ลัก ษณะของสินค้าแฟชันL ผู้ชายวัย ทํา งาน ให้
ความสําคัญมากทีLสุดในเรืLองของคุณภาพของสินค้า รองลงมาคือ
ความคงทน ความพอดี ราคา การดูแ ลและเก็บ รัก ษา สไตล์ แ ละ
รูปแบบ วัสดุทLใี ช้ในการผลิต สีสนั
แฟชันL ตราสินค้าหรือนัก
ออกแบบ และประเทศทีผL ลิต ตามลําดับ
เหตุผลในการซือสินค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมาก
ทีสL ุดในเรือL งของซือเมือL ต้องการใช้งาน รองลงมาคือ ซือสินค้าเมืLอถูกใจ
ซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับ บุค ลิกภาพของตนเอง ซือสินค้า
แฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล้าสมัย ซือเมืLอมีการลด
ราคา ซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ ซือเมืLอมีคอลเลกชันL
ใหม่ ๆ และซือเมืLอเห็นว่าสินค้านั นได้ร ับ ความนิย มจากคนส่ ว นใหญ่
ซือตามกลุม่ เพือL น และซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง ตามลําดับ
พฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานให้ค วามสํา คัญ
มากทีLสุดในเรืLองของความไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าหรือร้านค้า ถ้าถูกใจ
ซือได้หมด รองลงมาคือ การเดินดูสนิ ค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้ว
ค่อยตัด สินใจซือ ซือแต่สนิ ค้าเดิม หรือจากร้านประจําเท่านัน และถ้า
สนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ตอ้ งไปดูตวั เลือกอืนL ๆ ตามลําดับ
สถานทีซL อสิ
ื นค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุด
ในเรือL งของร้านแผงลอยในตลาดนัด รองลงมาคือ แผนกเสือผ้า กระเป๋า
รองเท้า และเครืLองประดับของห้างสรรพสินค้า แผนกเสือผ้า กระเป๋า
รองเท้า และเครืLองประดับของดิสเคานท์สโตร์ ร้านแผงลอยทัวไป
L

ร้านค้าแฟชันในศู
L นย์การค้า ร้านค้าในแหล่งช้อปปิ ง งานแสดงสินค้า
แฟชันL และร้านตัดชุดบุรุษ ตามลําดับ
การใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือนกับสินค้าแฟชันL ผูช้ ายวัยทํางานใช้
จ่ายเงินในแต่ละเดือนกับสินค้าแฟชันอยู
L ่ระหว่าง 1,001-2,000 บาท
สูงสุด รองลงมาอยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท 2,001-3,000 บาท ไม่
เกิน 500 บาท 3,001-4,000 บาท 4,001-5,000 บาท 5,001-10,000
บาท 10,001 บาทขึนไป ตามลําดับ
3.3 การวิ เคราะห์สมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ สถานภาพ ) ของผูช้ ายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การซือสินค้าแฟชันL (ถ้าสนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดู
ตัวเลือกอืLนๆ
การเดินดูส ินค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้วค่ อย
ตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านันการไม่ยดึ
ติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้หมด)
สมมติ ฐานที 1.1 อายุ มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ พฤติก รรมการซือ
สินค้าแฟชันL ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
กรณีถา้ สนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ตอ้ งไปดูตวั เลือกอืLนๆ การ
เดิน ดูส ินค้า หลายๆชิน หลายๆร้านแล้ว ค่ อยตัด สินใจซือ การซือแต่
สินค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านัน และการไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าหรือ
ร้านค้าถ้าถูกใจซือได้หมด
สมมติ ฐานที 1.2 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซือสิ น ค้ า แฟชันL ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า การศึ ก ษา มี
ความสัม พัน ธ์ กับ การเดิน ดู ส ิน ค้า หลายๆชิน หลายๆร้า น แล้ว ค่ อ ย
ตัด สินใจซือ แต่ ไ ม่ มีค วามสัม พันธ์ต่อกรณี ถ้าสนใจสินค้าชินใดจะซือ
ทันทีโดยไม่ต้องไปดูตวั เลือกอืLนๆ การซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้าน
ประจําเท่านัน และการไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้
หมด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐ านที 1.3 อาชีพ มีค วามสัมพันธ์กับ พฤติก รรมการซือ
สิ น ค้ า แฟชั นL ผลก ารท ดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า อาชี พ ไม่ มี
ความสัม พันธ์ต่อกรณีถ้าสนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโ ดยไม่ ตอ้ งไปดู
ตัวเลือกอืLนๆ
การเดินดูส ินค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้ว ค่ อ ย
ตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านัน และการ
ไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้หมด
สมมติ ฐานที 1.4 รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สิ น ค้ า แฟชั นL ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า รายได้ ไม่ มี
ความสัมพันธ์ก ับกรณีถ้าสนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโ ดยไม่ต้องไปดู
ตัว เลือกอืLนๆ การเดินดูส ิน ค้าหลายๆชิน หลายๆร้ า น แล้วค่ อ ย
ตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านัน และการไม่
ยึดติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้หมด
สมมติ ฐานที 1.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
ซื อสิ น ค้ า แฟชันL ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า สถานภาพ มี
ความสัมพันธ์ก ับกรณีถ้าสนใจสินค้าชินใดจะซือทันทีโ ดยไม่ต้องไปดู
ตัวเลือกอืLนๆ และการซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านัน แต่

ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการเดินดูสนิ ค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้วค่อย
ตัดสินใจซือ และการไม่ยึดติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจซือได้
หมด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐ านที 2 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึก ษา
อาชีพ รายได้ สถานภาพ ) ของผูช้ ายวัยทํางานมีความสัมพันธ์ก ับ
คุณ ลักษณะของสินค้า (ความพอดี สไตล์และรูปแบบ คุณ ภาพของ
สินค้า ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา
วัสดุทใLี ช้ในการผลิต ตราสินค้าหรือนักออกแบบ ประเทศทีผL ลิต) และ
เหตุ ผลในการซือสินค้า (การซือเมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมีคอล
เลกชันใหม่
L
ๆ ออกมาก การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอ
ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็น
ว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้า
นันได้ร ับความนิยมจากคนส่ วนใหญ่ การซือตามกลุ่ มเพืLอ น การซือ
ตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง การซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย)
สมมติ ฐานที 2.1 อายุ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้า
และเหตุผลในการซือสินค้า
- คุณลักษณะของสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ มีค วามสัม พันธ์ก ับ
คุ ณ ภาพของสิน ค้า แต่ ไ ม่ มีค วามสัม พัน ธ์ ต่ อ ความพอดี สไตล์ แ ละ
รูปแบบ ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุ
ทีใL ช้ในการผลิต ตราสินค้าหรือนักออกแบบ และประเทศทีผL ลิต อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
- เหตุผลในการซือสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์ก ับ
การซือตามกลุ่มเพือL น แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมือL มีการลดราคา
การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การ
ซือสินค้าเมือL ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การ
ซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอ
เห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่ วนใหญ่ การซือตามแบบ
ดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งาน
ได้นานโดยไม่ลา้ สมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 2.2 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของ
สินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า
- คุณลักษณะของสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา มีความสัมพันธ์
กั บ สไตล์ แ ละรู ป แบบ สี ส ั น แ ฟชั นL และความคงทน แต่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความพอดี คุณภาพของสินค้า ราคา การดูแลและเก็บ
รักษา วัสดุทLใี ช้ในการผลิต ตราสินค้าหรือนักออกแบบ และประเทศทีL
ผลิต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
- เหตุผลในการซือสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา มีความสัมพันธ์
กับ การซือเมืLอ มีก ารลดราคา และการซือเนืLอ งในโอกาสพิเ ศษหรือ

เทศกาลต่างๆ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆ
ออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเมืLอ
เห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่า
สินค้านันได้ร ับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น การ
ซือตามแบบดาราหรือคนมีชLอื เสีย ง และการซือสินค้าแฟชันL ทีLค ิด ว่ า
สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ
0.05
สมมติ ฐ านที 2.3 อาชีพ มีความสัม พันธ์กบั คุณ ลักษณะของ
สินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า
- คุณลักษณะของสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั
ตราสินค้าหรือนักออกแบบ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์
และรูปแบบ คุณภาพของสินค้า ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน การ
ดูแลและเก็บรักษา วัสดุทใLี ช้ในการผลิต และประเทศทีผL ลิต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
- เหตุผลในการซือสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั
การซือเมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอต้องการใช้งาน และการซือเนืLอง
ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมือL
มีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเมืLอเห็นว่า
สินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมือL เห็นว่าสินค้า
นันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น การซือตาม
แบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 2.4 รายได้ มีความสัม พันธ์กบั คุณลักษณะของ
สินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า
- คุณลักษณะของสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ มีความสัมพันธ์กบั
ตราสินค้าหรือนักออกแบบ แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์
และรูปแบบ คุณภาพของสินค้า ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน การ
ดูแลและเก็บรักษา วัสดุทLใี ช้ในการผลิต และประเทศทีLผลิต อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
- เหตุผลในการเลือกซือสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์
ต่อการซือเมือL มีการลดราคา ซือเมือL มีคอลเลกชันใหม่
L ๆออกมา การซือ
เมืLอต้องการใช้ง าน การซือสินค้าเมืLอถูก ใจ การซือเนืLอ งในโอกาส
พิเ ศษหรือเทศกาลต่าง ๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจาก
คนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่ม เพืLอน การซือตามแบบดาราหรือคนมี
ชืLอ เสีย ง และซือสิน ค้า แฟชันL ทีLค ิด ว่ า สามารถใช้ง านได้น านโดยไม่
ล้าสมัย
สมมติ ฐานที 2.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของ
สินค้าและเหตุผลในการซือสินค้า

- คุณลักษณะของสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์
กั บ ความพอดี คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และการดู แ ลรั ก ษา แต่ ไ ม่ ม ี
ความสัมพันธ์ต่อสไตล์และรูปแบบ ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน
วัสดุทLใี ช้ในการผลิต ตราสินค้าหรือนักออกแบบ และประเทศทีLผลิต
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
- เหตุผลในการเลือกซือสินค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพ มีความสัมพันธ์
กับการซือตามกลุ่มเพือL น แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมืLอมีการลด
ราคา ซือเมืLอ มีค อลเลกชันL ใหม่ ๆ ออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน
การซือสินค้าเมือL ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่าง ๆ
การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือ
เมือL เห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามแบบ
ดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งาน
ได้นานโดยไม่ลา้ สมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3 คุณลักษณะของสินค้า (ความพอดี สไตล์และรูปแบบ
คุณภาพของสินค้า ราคา สีสนั แฟชันL ความคงทน การดูแลและ
เก็บรักษา วัสดุทใLี ช้ในการผลิต ตราสินค้าหรือนักออกแบบ ประเทศทีL
ผลิต) มีความสัมพันธ์กบั และเหตุผลในการซือสินค้า (การซือเมืLอมีการ
ลดราคา การซือเมือL มีคอลเลกชันใหม่
L ๆ ออกมาก การซือเมืLอต้องการ
ใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเ ศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของตนเอง การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่
การซือตามกลุ่มเพืLอน การซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง การ
ซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย)
สมมติ ฐานที 3.1 ความพอดี มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือ
สินค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพอดี มีความสัมพันธ์ต่อ
การซือเมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การ
ซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาส
พิเ ศษหรือ เทศกาลต่ า งๆ การซือเมืLอ เห็นว่ า สิน ค้า นั นเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจาก
คนส่ วนใหญ่ การซือตามกลุ่ ม เพืLอน การซือตามแบบดาราหรือคนมี
ชือL เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่
ล่าสมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.2 สไตล์และรูปแบบ มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลใน
การซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สไตล์และรูปแบบ มี
ความสัม พันธ์ก ับการซือเมืLอ มีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันL
ใหม่ๆออกมา การซือเมือL ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือ
เนืLองในโอกาสพิเ ศษหรือเทศกาลต่ างๆ การซือเมืLอเห็นว่า สินค้านั น
เหมาะสมกับบุค ลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้ร ับ
ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย แต่ ไ ม่มีค วามสัม พันธ์ต่อการซือตามกลุ่ ม

เพือL น และการซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.3 คุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์กบั เหตุผล
ในการซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพของสินค้า มี
ความสัมพันธ์ก ับการซือเมืLอ มีก ารลดราคา การซือเมืLอมีค อลเลกชันL
ใหม่ๆออกมา การซือเมือL ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือ
เนืLองในโอกาสพิเ ศษหรือเทศกาลต่ างๆ การซือเมืLอเห็นว่า สินค้านั น
เหมาะสมกับบุค ลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้า นันได้ร ับ
ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย แต่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่ ม
เพืLอน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีชLอื เสียง อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.4 ราคา มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือ
สินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ราคา มีความสัมพันธ์กบั การ
ซือเมือL มีการลดราคา การซือเมือL มีคอลเลกชันใหม่
L ๆออกมา การซือเมืLอ
ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้ร ับความนิย มจากคนส่วนใหญ่
และการซือสินค้าแฟชันที
L Lค ิดว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ ล่ าสมัย
แต่ ไ ม่ มีความสัม พันธ์ต่อการซือตามกลุ่ มเพืLอน และการซือตามแบบ
ดาราหรือคนมีชอLื เสียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.5 สีสนั มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือ
สินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สีสนั มีความสัมพันธ์กบั การซือ
เมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือเมืLอ
ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมือL ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้ร ับความนิย มจากคนส่วนใหญ่
การซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่า
สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือ
ตามกลุ่มเพือL น อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.6 แฟชันL มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือ
สินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แฟชันL มีความสัมพันธ์กบั การ
ซือเมืLอมีก ารลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือ
สินค้าเมือL ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือ
เมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็น
ว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น
การซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่า
สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือ
เมืLอต้องการใช้งาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.7 ความคงทน มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการ
ซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความคงทน มีความสัมพันธ์
กับ การซือเมืLอมีก ารลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา
การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองใน

โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นาน
โดยไม่ล่าสมัย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพือL น และการ
ซือตามแบบดาราหรือคนมีชLอื เสีย ง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทLรี ะดับ
0.05
สมมติ ฐานที 3.8 การดูแลและเก็บรักษา มีค วามสัมพันธ์กบั
เหตุผลในการซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การดูแลและ
เก็บรักษา มีค วามสัมพันธ์กับ การซือเมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมี
คอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอ
ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่า
สินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง และการซือสินค้าแฟชันL
ทีLคดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้ร ับ ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือ
ตามกลุ่ ม เพืLอ น และการซือตามแบบดาราหรือ คนมีชLอื เสีย ง อย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.9 วัสดุทใLี ช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผล
ในการซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัสดุทใLี ช้ในการผลิต มี
ความสัม พันธ์ก ับการซือเมืLอ มีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันL
ใหม่ๆออกมา การซือเมือL ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การ
ซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านัน
เหมาะสมกับ บุ ค ลิก ภาพของตนเอง การซือตามแบบดาราหรือคนมี
ชือL เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่า
สมัย แต่ไ ม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความ
นิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือตามกลุ่มเพือL น อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.10 ตราสินค้าหรือนักออกแบบ มีความสัมพันธ์
กับเหตุผลในการซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตราสินค้า
หรือนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั การซือเมือL มีการลดราคา การซือ
เมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L ๆออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือเนืLอง
ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุม่ เพือL น และการซือตามแบบดาราหรือ
คนมีชอLื เสียง แต่ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือสินค้าเมืLอถูกใจ และการ
ซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที 3.11 ประเทศทีผL ลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลใน
การซือสินค้า ผลการทดสอบสมมติฐ านพบว่ า ประเทศทีLผ ลิต มี
ความสัม พันธ์ก ับการซือเมืLอ มีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันL
ใหม่ๆออกมา การซือเมือL ถูกใจ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความ
นิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น และการซือตามแบบดารา
หรือคนมีชLอื เสียง แต่ ไ ม่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมืLอต้องการใช้งาน
การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมือL เห็นว่าสินค้า

นันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่า
สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รLี ะดับ
0.05
3.4 อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึก ษาพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
้ชายวัย ทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครสมารถอภิป รายผลการวิจยั ได้ดงั นี พฤติ กรรม
การซื อสิ นค้ าแฟชัน ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีLสุดในเรืLอง
ของความไม่ ย ึ ด ติด กั บ ตราสิ น ค้ า หรื อ ร้า นค้ า ถ้ า ถู ก ใจซือได้ ห มด
รองลงมาคือ การเดินดูสนิ ค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้วค่อยตัดสินใจ
ซือ ซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจากร้านประจําเท่านัน และถ้าสนใจสินค้าชิน
ใดจะซือทันทีโดยไม่ตอ้ งไปดูตวั เลือกอืLนๆ ตามลําดับ ซึงL สอดคล้องกับ
Solomon (2002) กล่ าวว่านักวิจัยส่ วนใหญ่ มีมุมมองเกีLยวกับการ
ตัดสินใจของผูบ้ ริโภคอยู่ 3 แนวทาง ดังต่อไปนี 1. ผูบ้ ริโภคในฐานะ
เป็ นผูม้ เี หตุผล (Rational Perspective) กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคตามแนวคิด
นีมีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจซือสินค้า โดยจะมีการรวบรวม
ข้อมูลทีเL ป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซือสินค้าเท่าทีจL ะทําได้ มีการชังL
นําหนักหรือเปรียบเทียบส่วนดีและส่วนด้อยของแต่ละตราสินค้าทีLเป็ น
ตัวเลือกเป็ นอย่างดีก่อนทีLจะตัดสินใจซือ เสริมว่า การตัดสินใจซือของ
ผูบ้ ริโภคไม่จําเป็ นต้องเกิดขึนตามขันตอนของกระบวนการตัดสินใจซือ
ทุ ก ครังไป ตัว อย่ า งเช่น หากผู้บ ริโ ภคได้ร ับความพึง พอใจจากการ
ตัด สินใจในอดีต การตัด สินในซือครังต่ อไปของผูบ้ ริโ ภคจึง สามารถ
กระทําได้อย่างรวดเร็ว ทังนีเพราะมีการลดขันตอนในการตัดสินใจลงไป
เช่ น ไม่ ต้องแสวงหาข้อ มูล จากภายนอกเพิLม เติม อีก เพราะมีข ้อ มู ล
ภายในอยู่เพียงพอแล้ว เป็ นต้น 2. ผูบ้ ริโภคในฐานะเป็ นผูไ้ ด้รบั อิทธิพล
ให้แสดงพฤติกรรม โดย Mowen & Minor (2001) กล่าวว่า การ
ตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภคไม่จาํ เป็ นต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล หรือเกิดจากความต้องการแสวงหาประสบการณ์ ใหม่ๆ แต่การ
ซืออาจเกิดจากผู้บริโ ภคได้รบั อิทธิพลมาจากสิLงแวดล้อมภายนอกซึLง
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การซื อ เช่ น การส่ ง เสริ ม การขาย บรรทั ด ฐานทาง
วัฒนธรรม หรือสิงL แวดล้อมทางกายภาพ เป็ นต้น 3. ผูบ้ ริโภคในฐานะ
เป็ นผู้ แ สวงหาประสบการณ์ ช ี วิ ต ตามแนวคิ ด นี มองว่ า ในบาง
สถานการณ์ผบู้ ริโภคไม่ได้ตดั สินใจเลือกซือสินค้าตามกระบวนการอย่าง
มีเหตุผลโดยสมบูร ณ์ แต่ตรงกันข้าม ผูบ้ ริโ ภคอาจซือผลิตภัณฑ์และ
บริการเพืLอความสนุ กสนานตามความเพ้อฝนั เพืLอสนองอารมณ์ แ ละ
ความรูส้ กึ ของตนเอง ตัวอย่างเช่น สินค้าทีเL กียL วข้องกับความสวยงาม
หรือสุ นทรีย ภาพ จําพวก เสือผ้า เครืLองประดับ เพลงและ งานศิล ปะ
สถานที ซือสิ นค้ าแฟชัน ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีLสุด ใน
เรืLองของร้านแผงลอยในตลาดนัด รองลงมาคือ แผนกเสือผ้า กระเป๋า
รองเท้า และเครืLองประดับของห้างสรรพสินค้า แผนกเสือผ้า กระเป๋า
รองเท้า และเครืLองประดับของดิสเคานท์สโตร์ ร้านแผงลอยทัวL ไป
ร้านค้าแฟชันในศู
L
นย์การค้า ร้านค้าในแหล่งช้อปปิ ง งานแสดงสินค้า
แฟชันL และร้านตัดชุดบุรุษ ตามลําดับ ซึงL ขัดแย้งกับ Leung &Taylor

(2002) ทีLพบว่าส่วนสถานทีLในการซือสินค้าของคนอายุ 20-49 ปี ใน
ประเทศฮ่องกง มักเลือกซือสินค้าในร้านทีมL บี รรยากาศดี มีการตกแต่งทีL
สวยงาม สะอาด กว้างขวาง และต้องมีการบริก ารทีดL ี ซึงL จากการวิจยั
พบว่าผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไม่ไ ด้ให้ค วามสําคัญกับ
เรืL อ งบรรยากาศและการตกแต่ ง แต่ จ ะให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ความ
สะดวกสบายใจการทีLซอสิ
ื นค้าเป็ นหลัก กล่าวคือใกล้ทLไี หนก็ซอที
ื นL ัน
การเลือกสือในการติ ดตามข้อมูลข่าวสารของแฟชัน พบว่า ผูช้ าย
วัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรืLองของสือL โทรทัศน์ รองลงมาคือ
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ สืLอภายในร้าน
และสือL กลางแจ้ง รายการสินค้า พนักงานขาย แผ่นพับ แฟชันโชว์
L
และ
จดหมายทางตรง ตามลํา ดับ ซึLง สอดคล้ อ งกับ นทีร ัย เกรีย งชัย พร
(2543) ทีL ศึ ก ษาเรืL อ งรู ป แบบการดํ า เนิ น ชี ว ิ ต ของผู้ ช ายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่ าผูช้ ายวัย ทํางานเลือกเปิ ดรับสืLอโทรทัศน์ มาก
ทีLสุ ด รองลงมาคือ สืLอหนัง สือ พิม พ์ ภาพยนตร์ วิท ยุ นิต ยสาร และ
อิน เทอร์ เ น็ ต ตามลํ า ดับ ความถี ในการซื อสิ น ค้ า ประเภทต่ า งๆ
ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุดในเรือL งของเสือผ้า รองลงมาคือ
รองเท้า นาฬิกาและกระเป๋า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กําไล และ
ตุม้ หู ตามลําดับซึงL สอดคล้องกับ นทีรยั เกรียงชัยพร (2543) ทีศL กึ ษา
เรืLองรูปแบบการดําเนินชีวติ ของผูช้ ายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูช้ ายวัยทํางานมีอตั ราการบริโภคสินค้าในหมวดหมู่ของเครืLองแต่งกาย
ประเภทของเสือผ้า มากทีLสุ ด รองลงมาคือ รองเท้า ถุ งเท้า กางเกง
ตามลํา ดับ การพิ จ าณาคุ ณลักษณะของสิ น ค้ าแฟชัน ผู้ช ายวัย
ทํ า งาน ให้ค วามสํ า คั ญ มากทีLสุ ด ในเรืL อ งของคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า
รองลงมาคือ ความคงทน ความพอดี ราคา การดู แ ลและเก็บ รัก ษา
สไตล์และรูปแบบ วัสดุทใLี ช้ในการผลิต สีสนั แฟชันL ตราสินค้าหรือนัก
ออกแบบ และประเทศทีผL ลิต เหตุผลในการซือสิ นค้าแฟชัน ผูช้ ายวัย
ทํ า งานให้ค วามสํ า คัญ มากทีLสุ ด ในเรืLอ งของซือเมืLอ ต้อ งการใช้ง าน
รองลงมาคือ ซือสินค้าเมืLอถูกใจ ซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง ซือสินค้าแฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งานได้นาน
โดยไม่ล้าสมัย ซือเมืLอมีการลดราคา ซือเนืLองในโอกาสพิเ ศษหรือ
เทศกาลต่างๆ ซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆ ออกมา และซือเมืLอเห็นว่า
สินค้านันได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ ซือตามกลุ่มเพือL น และซือ
ตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง ตามลําดับซึงL สอดคล้องกับ Assael, H.
(1998) กล่าวว่า กลยุทธ์ลกั ษณะร่วม (Conjunctive Strategy) เป็ นกล
ยุทธ์ก ารประเมินทีLมกี ารกําหนดมาตรฐานขันตํLาของลักษณะของตรา
สินค้าทีLส ามารถยอมรับ ได้ ตราสินค้าใดทีLมคี ่ ามากกว่าทีLกําหนดก็จะ
ได้ร บั การพิจารณาเป็ นทางเลือกต่อไป และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Leung &Taylor (2002) พบว่า ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ทัง
4 ตัว มีผลต่อการตัดสินใจซือเสือผ้าแฟชันของผู
L
บ้ ริโภคกลุ่มอายุ 20-49
ในประเทศฮ่องกง กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคกลุ่มนี เลือกเสือผ้าโดยพิจารณา
จากปจั จัยทีสL าํ คัญของตัวสินค้า ซึงL ได้แก่ ความเหมาะสม ( Fitting )
และรูปแบบของเสือผ้า (Design) เป็ นหลัก ส่วนด้านราคานัน พบว่า
เสือผ้าราคาถูก สามารถดึงดูดใจผูบ้ ริโภคกลุ่มนีได้เป็ นอย่างดี พวกเขา

จึงไม่มแี นวโน้มจ่ายเงินในราคาสูงกว่าเพือL ซือสินค้าทีมL ชี อLื เสียง (Brand
Name) ส่วนสถานทีLในการซือสินค้านัน พวกเขามักเลือกซือสินค้าใน
ร้านทีLมบี รรยากาศดี มีการตกแต่งทีLสวยงาม สะอาด กว้างขวาง และ
ต้องมีการบริการทีLดดี ้วย ในส่ วนของการส่ งเสริมการตลาด ผูบ้ ริโภค
กลุ่ ม นี ให้ค วามสํา คัญ กับ การโฆษณา และติด ตามข่ า วสารเกีLย วกับ
แนวโน้ ม ของแฟชั นL จากทั งนิ ต ยสารทั วL ไป และนิ ต ยสารแฟชั นL
นอกจากนีพวกเขามักเลือกซือเสือผ้าชุดใหม่จากร้านค้าทีลL ดราคาและมี
การบริการหลังการขายทีดL ี เช่น รับประกันในการคืนเงินหากไม่พอใจใน
สินค้า
3.4.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเพือทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐ านที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชายวัย
ทํางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมการซือสิ นค้าแฟชัน พบว่า
ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึก ษามีค วามสัม พันธ์ต่อ
พฤติก รรมการซือแบบเดินดูสินค้าหลายๆชิน หลายๆร้าน แล้วค่ อ ย
ตัดสินใจซือ สถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการซือแต่สนิ ค้าเดิมหรือจาก
ร้านประจําเท่านัน
สมมติ ฐ านที 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชายวัย
ทํางานมี ค วามสัม พันธ์กบั คุ ณลักษณะของสิ น ค้ าและเหตุผลใน
การซื อ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นอายุมคี วามสัมพันธ์
ต่อคุณภาพของสินค้าและมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือตามกลุ่ม
เพือL น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดา้ นการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อ
สไตล์และรูปแบบ สีสนั แฟชันL และความคงทนและมีความสัมพันธ์ต่อ
เหตุผลในการซือ เมืLอมีการลดราคา และการซือเนืLองในโอกาสพิเศษ
หรื อ เทศกาลต่ า งๆ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ า นอาชีพ มี
ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้าหรือ นัก ออกแบบ และมีค วามสัม พันธ์ต่ อ
เหตุผลในการซือเมือL มีการลดราคา การซือเมืLอต้องการใช้งาน และการ
ซื อ เ นืL อ ง ใ นโ อ ก า ส พิ เ ศ ษ ห รื อ เ ท ศ ก า ล ต่ า ง ๆ ลั ก ษ ณ ะ ท าง
ประชากรศาสตร์ ด้ า นรายได้ มีค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ตราสิ น ค้ า หรือ นั ก
ออกแบบซึงสอดคล้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ
มีความสัมพันธ์ต่อความพอดี คุณภาพของสินค้า และการดูแลรักษาและ
มีค วามสัม พันธ์ ต่ อเหตุ ผ ลในการซือตามกลุ่ ม เพืLอนซึLงสอดคล้องกับ
ปณิ ศา ลัญ ชานนท์ (2548) กล่าวว่า ปจั จัยส่ วนบุ คคล (Personal
factors) การตัด สินใจซือของผู้บ ริโ ภคได้ร ับอิท ธิพลจากลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลทางด้านต่างๆ ได้แก่ 1. อายุ บุคคลทีมL อี ายุ
ต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการทีแL ตกต่างกัน ต้วอย่างเช่น
กลุ่ ม วัย รุ่ นจะชอบทดลองสิLงแปลกใหม่ แ ละชอบสินค้าประเภทแฟชันL
ส่วนกลุ่มผูส้ ูงอายุจะสนใจสินค้าเกียL วกับสุขภาพและความปลอดภัย 2.
วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขันตอนการดํา รงชีวติ ของบุ คคลซึLง ซึLง การ
ดํารงชีวติ ในแต่ละขันตอนเป็ นสิงL ทีมL อี ทิ ธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ
และค่ า นิ ย มของบุ ค คล ทํ า ให้ เ กิด ความต้อ งการในผลิต ภั ณ ฑ์ แ ละ
พฤติกรรมการซือทีแL ตกต่างกันตัวอย่างเช่น กลุ่มคนโสด อยู่ในวัยหนุ่ ม
สาว กลุ่ มนีจะมีภาระทางการเงินน้อย มักจะซือสินค้าอุปโภคบริโ ภค
ส่วนตัว สนใจด้านการพักผ่อนหย่อนใจและสินค้าตามความนิยม เช่น

เสือผ้า เครืLองสําอาง เครืLองประดับ ครอบครัวคู่สมรสใหม่ อยู่ในวัย
หนุ่มสาวและยังไม่มบี ุตรกลุ่มนีจะมีอตั ราการซือและช่วงเวลาการซือสูง
ทีสL ุด มักจะซือสินค้าถาวรเช่น รถยนตร์ เครืLองใช้ไฟฟ้า และฟอร์นิเจอร์
ทีจL ําเป็ น 3. อาชีพ โดยอาชีพของแต่ละบุคคลจะนํ าไปสู่ความจําเป็ น
หรือความต้องการสินค้าและบริการทีแL ตกต่างกัน เช่น เกษตรกรจะซือ
สินค้าทีจL าํ เป็ นต่อการครองชีพและสินค้าทีเL ป็ นปจั จัยทางการผลิต ส่วน
พนั ก งานบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ จ ะซื อสิน ค้ า เพืLอ เสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
ข้าราชการจะซือสินค้าทีจL าํ เป็ น นักธุรกิจจะซือสินค้าเพือL สร้างภาพพจน์
ให้กบั ตนเอง ดังนันนักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสินค้าและบริการของ
บริษัทเป็ นทีLตอ้ งการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพือL จัดเตรียมสินค้าให้
สอดคล้อ งกับ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เหล่ า นี ได้ อ ย่ า งเหมาะสม 4.
รายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิน ค้า และ
บริการทีเL ขาตัดสินใจซือ นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วน
บุคคลเนืLองจากรายได้มผี ลต่ออํานาจการซือ คนทีมL รี ายได้ตLําจะมุ่งซือ
สินค้าทีจL ําเป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ผูท้ มLี รี ายได้
สูงจะมุ่งซือสินค้าทีLมคี ุณภาพดีราคาสูงโดยเน้นทีภL าพพจน์ ตราสินค้า
5. การศึก ษา ผูท้ Lมี ีการศึกษาสูงมีแนวโน้ มจะบริโ ภคผลิตภัณ ฑ์ทLีม ี
คุณ ภาพดีมากกว่าผูท้ Lมี กี ารศึกษาตํLา เนืLองจากผูท้ Lมี กี ารศึกษาสูงจะมี
อาชีพทีสL ามารถสร้างรายได้สูงกว่าผูท้ มLี กี ารศึกษาตํLา จึงมีแนวโน้มทีจL ะ
บริโภคผลิตภัณฑ์ทมLี คี ุณภาพกว่า
สมมติ ฐานที 3 คุ ณลักษณะของสิ นค้ ามี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
เหตุผลในการซือสิ นค้า พบว่า คุณลักษณะของสินค้าด้านความพอดีมี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือเมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมีคอล
เลกชันใหม่
L
การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือ
เนืLองในโอกาสพิเ ศษหรือเทศกาลต่ างๆ การซือเมืLอเห็นว่า สินค้านั น
เหมาะสมกับบุค ลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้า นันได้ร ับ
ความนิย มจากคนส่ วนใหญ่ การซือตามกลุ่ มเพืLอน การซือตามแบบ
ดาราหรือคนมีชอLื เสียง และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งาน
ได้นานโดยไม่ล่าสมัยซึงL สอดคล้องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น (2543) ทีวL ่า
รูป ลัก ษณะและคุ ณ ภาพผลิตภัณ ฑ์ (Product quality) ลัก ษณะ
ผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้
เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีคุณ ภาพผลิตภัณฑ์ทLีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลู กค้า ได้ด ีก ว่าคู่แ ข่ งขัน เช่น ลิป สติก ทีLผู้บริโ ภคใช้แ ล้ว
สวยงามและติดทนนาน มันฝรังทอดที
L
Lรสชาติด ี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดทีL
ั
เกิดขึนจากการสังเกตปญ หาของลูกค้า คุณ ลัก ษณะของสินค้าด้าน
สไตล์แ ละรูป แบบ มีค วามสัม พันธ์ต่อเหตุ ผลในการซือเมืLอมีก ารลด
ราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆ ออกมา การซือเมืLอต้องการใช้
งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
ต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือ
สินค้าแฟชันที
L Lคดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัยซึงL สอดคล้อง
กับ Stone & Samples (1985) อ้างถึงใน อัจฉรา วรรณสถิตย์ (2545)
สไตล์ (Style) หมายถึง เสือผ้าเครืLองต่างกายทีLม ีล กั ษณะเฉพาะ มี

ความแปลกแตกต่างไปจากเสือผ้าเครืLองแต่งกายโดยทัวไปอย่
L
างเห็นได้
ชัด ทําให้เสือผ้านันดูโดดเด่นน่ามอง และมีความเป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ
ซึงL อาจมีการพัฒนาขึนเป็ นสไตล์ของตัวเองทีมL คี วามพิเศษส่วนบุคคลก็
ได้ คํานึงถึงเหตุผลจากการยอมรับเป็นสําคัญ เมือL สไตล์หนึLงได้รบั ความ
นิย มชมชอบจากกลุ่ ม ผู้บริโ ภค สไตล์นันจะกลายเป็ นแฟชันในที
L
L สุ ด
หรื อ อาจกล่ า วได้ ว่ า ถ้ า ไม่ มี ก ารเปลีL ย นสไตล์ ก็ ค งไม่ มี แ ฟชั นL
เพราะฉะนันแฟชันจึ
L งเกิด กับสไตล์ทLไี ด้รบั การนิยมจากกลุ่ม ผูบ้ ริโภค
นันเอง ซึLง บ่ อยครังทีLเ ราพบว่ า บางสไตล์ ไ ด้รับ ความนิย มเป็ น ระยะ
เวลานานแม้ว่าจะไม่จัด อยู่ในกระแสก็ตาม ดังนันคนทีLย ึด ติดอยู่ก ับ
สไตล์ใดมักไม่นึกถึงแฟชันที
L กL ําลังเป็ นทีLนิยมอยู่ในช่วงเวลานัน รูปแบบ
ของสไตล์ ในแต่ล ะสไตล์จะมีการออกแบบให้ร ายละเอีย ดปลีกย่ อยทีL
แตกต่ างกันไปได้มากมายหลายรูป แบบและแน่ นอนว่าทังหมดนันยัง
เป็ นสไตล์เดียวกัน ตัวอย่างเช่น เสือเชิต อาจมีรูปแบบทีมL รี ายละเอียด
ไม่เ หมือนกัน ส่วนทีLทําให้เกิด ความแตกต่าง ได้แก่ แขนเสือ ปกเสือ
กระเป๋าเสือ แต่ทงหมดก็
ั
ยงั คงเป็ นเสือเชิตอยู่นันเอง คุณลักษณะของ
สินค้าด้านคุณภาพของสินค้า มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือสินค้า
เมืLอมีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆ ออกมา การซือเมืLอ
ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมือL เห็นว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้ร ับความนิย มจากคนส่ วนใหญ่
และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของสินค้า คุณ ลักษณะของสินค้าด้านราคามี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือสินค้าเมือL มีการลดราคา การซือเมืLอมี
คอลเลกชันใหม่
L
การซือเมือL ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูกใจ การ
ซือเนืL อ งในโอกาสพิเ ศษหรือ เทศกาล การซือเมืLอ เห็น ว่ า สินค้ า นั น
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั
ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้
งานได้ น านโดยไม่ ล่ า สมั ย คุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า ด้ า นสี ส ั น มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้า เมือL มีการลดราคา การซือเมืLอมี
คอลเลกชันใหม่
L ๆออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอ
ถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่า
สินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้า
นันได้ร ับความนิย มจากคนส่ วนใหญ่ การซือตามแบบดาราหรือคนมี
ชือL เสียงและการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่า
สมัย ซึงสอดคล้อ งกับ ศิร ิว รรณ เสรีร ัต น (2543) ทีLว่ า คุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ์ (Product quality) เป็ นการวัดการทํางานและวัดความคงทน
ของผลิตภัณ ฑ์ เกณฑ์ในการวัด คุ ณ ภาพถือ หลัก ความพึง พอใจของ
ลูกค้าและคุณภาพทีเL หนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้าสินค้าคุณภาพตํLาผูซ้ อจะไม่
ื
ซือซํา ถ้า สินค้าคุณ ภาพสูงเกินอํานาจซือของผูบ้ ริโ ภค สินค้าก็ข าย
ไม่ ไ ด้ หรือถ้าตังราคาสูงมาก สินค้าก็ขายได้น้อ ย นักการตลาดต้อง
พิจารณาว่าสินค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้าง และต้นทุนเท่าใดจึงจะเป็ น
ทีL พ อใจของผู้บ ริ โ ภค รวมทั งคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ต้ อ งสมํL า เสมอและมี
มาตรฐานเพือL ทีจL ะสร้างการยอมรับ ความเชืLอถือทีมL ตี ่อสินค้าทุกครังทีL

ซือ ดังนันผูผ้ ลิตจึงต้องมีการควบคุมคุณภาพสินค้า (Quality Control)
อยู่เ สมอ ราคา (Price) เป็ นจํานวนเงินทีLบุคคลจ่ ายเพืLอซือสินค้าหรือ
บริการ ซึงL แสดงเป็ นมูลค่า (Value) ทีผL บู้ ริโภคจ่ายเพือL แลกเปลียL นกับ
ผลประโยชน์ทไLี ด้รบั จากสินค้าหรือบริการ ซึงL ราคานันจะมีส่วนสําคัญใน
การตัดสินใจซือสินค้า ของผูบ้ ริโ ภคด้วย การตัด สินใจตังราคานันต้อง
สอดคล้องกับปรัชญาหรือแนวคิดทางการตลาด (Marketing concept)
การตัดสินใจด้านราคาไม่จําเป็ นว่าจะต้องเป็ นราคาสูงหรือราคาตํLา แต่
เป็ นราคาทีLผูบ้ ริโภคเกิดการรับรูใ้ นคุณ ค่า (Perceived value) คือ ถ้า
ผูบ้ ริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคุณค่าเราสามารถตังราคาสูงได้และการปรับ
ราคา ขึนราคา หรือลดราคาจะต้องพิจารณาถึงความอ่อนไหวด้านราคา
ก็ยงั สอดคล้องกับแนวคิดด้านการตลาดอยู่ สี (Color) สีของผลิตภัณฑ์
เป็ นสิงL เชิญชวนและจูงใจให้เกิดการซือ เพราะสีทําให้เกิดอารมณ์ ด้าน
จิตวิทยา เครืLองมือการตลาดไม่ว่าจะเป็ นสถานบันเทิงต่างๆ ก็ใช้สเี ข้า
มาช่วยดึงให้เ กิดการรับรู้ (Perception) ทําให้โดดเด่น เป็ นลัก ษณะ
ความต้องการด้านจิตวิทยาของมนุ ษ ย์ทLีว่า สินค้าแต่ ล ะชินจะมีก าร
ตั ด สิ น ใจซื อจากการเลื อ กสี คุ ณ ลั ก ษณะของสิ น ค้ า ด้ า นแฟชั นL มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้า ซือเมืLอมีการลดราคา ซือเมือL มี
คอลเลกชันL ใหม่ ๆ ซือสิน ค้า เมืLอ ถูก ใจ ซือเนืLอ งในโอกาสพิเ ศษหรือ
เทศกาลต่ างๆ ซือเมืLอเห็นว่า สินค้านันเหมาะสมกับบุ ค ลิก ภาพของ
ตนเอง ซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ ซือ
ตามกลุ่มเพือL น ซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง และซือสินค้าแฟชันL
ทีคL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัย มีความสัมพันธ์ต่อแฟชันL
ซึงL สอดคล้องกับ Rath, Peterson และ Greensley Gill (1994) ทีวL ่า
ราคาสินค้าทีไL ม่สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้านันเป็ นสินค้าทีอL ยู่ในกระแส
แฟชันL หรือ กํ า ลัง เป็ น ทีLนิ ย ม แม้ ว่ า สิน ค้ า แฟชันL จํ า นวนมากมีร าคา
ค่อนข้างแพง โดยเฉพาะสินค้าทีไL ด้รบั การออกแบบจากนักออกแบบทีมL ี
ชือL เสียง แต่เมือL ร้านค้าต่างๆ พากันลอกเลียนแบบออกมาขายราคาทีตL Lํา
กว่า สินค้าทีLทําเลียนแบบขึนก็ถอื เป็ นสินค้าทีอL ยู่ในกระแสแฟชันและ
L
ได้ ร ั บ ค วามนิ ย ม เ ช่ น กั น แม้ ว่ า คุ ณ ภ าพจะ ด้ อ ย กว่ า ของจ ริ ง
คุณ ลักษณะของสินค้าด้านความคงทน มีค วามสัมพันธ์กบั เหตุผลใน
การซือสินค้าเมือL มีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L ๆ ออกมา
การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมืLอถูก ใจ การซือเนืLองใน
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นาน
โดยไม่ล่ าสมัย คุณลักษณะของสินค้าด้านการดูแลและเก็บ รักษา มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้าการซือเมืLอมีการลดราคา การ
ซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L
ๆออกมา การซือเมืLอต้องการใช้งาน การซือ
สินค้าเมืLอถูกใจ การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือ
เมืLอเห็นว่าสิน ค้านันเหมาะสมกับ บุค ลิกภาพของตนเอง และการซือ
สินค้าแฟชันที
L คL ดิ ว่าสามารถใช้งานได้นานโดยไม่ล่าสมัยมีความสัมพันธ์
ต่อการดูแลและเก็บรักษาซึงL สอดคล้องกับ นิตยา จิตรักษ์ธรรม (2550)
ทีกL ล่าวว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The product concept) แนวคิดนีเชือL ว่า

ผูบ้ ริโภคชอบสินค้าทีLมคี ุณ ภาพดีทLสี ุด มีประสิทธิภ าพในการใช้งานดี
เยีLยม ผูบ้ ริหารจึงเน้นการผลิตสินค้าให้เหนือคู่แข่งขันทังด้านคุณภาพ
และสมรรถนะการใช้งาน จึงเน้นการประดิษฐ์คดิ ค้นด้านนวัตกรรมและ
ทุ่มเทเงินในการวิจยั ส่งผลให้ตน้ ทุนของสินค้าสูงแข่งขันด้านราคาไม่ได้
และในสถานการณ์ ทางการตลาดปจั จุบนั เกิดการลอกเลียนแบบกันสูง
มาก บางครังต้นทุ นของบริษัทผู้ผลิตต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการวิจยั สูง
มาก แต่ผลู้ อกเลียนแบบเสียค่าใช้จ่ายตํLา เมืLอสินค้าออกสู่ตลาดยังไม่ถงึ
จุดคุม้ ทุน การเปลียL นแปลงทางเทคโนโลยีทรLี วดเร็วทําให้สนิ ค้าล้าสมัย
เสียแล้ว ซึงL เห็นได้จากวิวฒ
ั นาการของโทรศัพท์มอื ถือรุ่นแรกๆ ขนาด
ใหญ่ ราคาสูงมาก จนป จั จุ บ ันโทรศัพท์รุ่ น ใหม่ ๆ มีส มรรถนะใช้งาน
มากมาย ขนาดเล็กมาก และราคาตํLา เป็ นต้น นอกจากนันนักการตลาด
ไม่ควรมองข้ามปญั หาการทดแทน ของผลิตภัณ ฑ์ทLเี ป็ นคู่แข่งทางตรง
ซึงL ได้แก่ สินค้าประเภทเดียวกันของคู่แข่งขันทีตL อบสนองความต้องการ
ได้เ หมือนกัน รวมทังการทดแทนจากสินค้าทีLเ ป็ นคู่แข่งทางอ้อม เช่น
กรณีก ารเดินทาง ในอดีตการบินไทยมีคู่แ ข่ง ขันทางอ้อม คือ รถไฟ
รถทัวร์ ซึงL ราคาถูกกว่า แต่ปจั จุบนั มีค่แู ข่งทีเL ป็ นการเดินทางทางอากาศ
ซึงL มีราคาถูกกว่าจากสายการบินต้นทุนตํLาหลายบริษทั จนทําให้การบิน
ไทยต้องปรับตัวลดราคาลงและเปิ ดสายการบินนกแอร์ เป็ นสายการบิน
ต้นทุนตํLา เพืLอสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ คุณ ลักษณะของสินค้าด้าน
ตราสินค้าหรือนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซือเมืLอมี
การลดราคา การซือเมือL มีคอลเลกชันใหม่
L ๆ ออกมา การซือเมืLอต้องการ
ใช้งาน การซือเนืLองในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็น
ว่าสินค้านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมืLอเห็นว่าสินค้า
นันได้รบั ความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น และการซือ
ตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง ซึงL สอดคล้องกับแนวคิดของ Stone &
Samples (1985) ทีLกล่าวว่าแฟชันจากนั
L
กออกแบบ หมายถึงสินค้า
แฟชันที
L Lมลี กั ษณะเฉพาะตัว กล่าวคือเป็ นสินค้านําชือL ของนักออกแบบ
มาใช้เ ป็ นตราสินค้า (Designer branded Merchandise) โดยยึด
แนวโน้ มจากแฟชันสู
L งเป็ นหลัก ทังนีนักออกแบบจะปรับเปลีLยนหรือ
ดัดแปลงสินค้าของพวกเขามาจากรูปแบบแฟชันชั
L นสูงนันL เอง หากแต่
นํ า มาผ่ า นกระบวนการผลิต และจํ า หน่ า ยในราคาทีLตLํ า กว่ า สิน ค้ า
ประเภทนีมักจําหน่ายในร้านค้าปลีกเฉพาะทีL เช่น ร้านของนักออกแบบ
เอง หรื อ ตามห้ า งสรรพสิ น ค้ า รวมทั งร้ า นค้ า ปลี ก เฉพาะอย่ า ง
(Specialty Stores) โดยกลุ่มเป้าหมายร้านค้า คือผูบ้ ริโภคตามกระแส
แฟชันและมี
L
ฐานะดี ตัวอย่างเช่น Ellen Tracy, Donna Karan และ
Carol Little ผลิตสินค้าแฟชันสํ
L าหรับกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดทีมL ี
ขนาดใหญ่ ในราคาทีไL ม่สูงมาก และสอดคล้องกับ Drake และคณะ
(1992) กล่าวว่าในอดีตนักออกแบบ (Designer) จะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์
หรือคิดค้นสไตล์ใหม่ๆ เพืLอให้ผบู้ ริโภครับ กระแสของแฟชันนั
L นต่อไป
แต่ ใ นป จั จุ บ ัน ผู้บ ริโ ภคมัก ไม่ ย อมรับ แนวทางจากนั ก ออกแบบด้ว ย
วิธกี ารดังกล่าว เนืLองจากผูบ้ ริโภคมีการเปลีLยนแปลงไปในแนวทางทีL
ไม่ได้เดินตามกระแสแฟชันที
L นL กั ออกแบบต้องการอีกต่อไป ผูบ้ ริโภคจะ
ตัดสินใจด้วยตัวเองว่าควรหรือไม่ในการยอมรับ หรือตัดสินใจซือสินค้า

นันๆ โดยพวกเขาจะมีแนวโน้มในการยอมรับสไตล์ใหม่ๆ ก็ต่อเมือL พวก
เขาแน่ใจว่าสินค้าเหล่านัน สามารถบ่งบอกความเป็ นตัวตน สอดคล้อง
และเกีL ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของพวกเขาได้ เ ป็ นอย่ า งดี
คุ ณ ลัก ษณะของสินค้า ด้านวัส ดุ ทLใี ช้ในการผลิต มีค วามสัม พันธ์ก ับ
เหตุผลในการซือสินค้าเมือL มีการลดราคา การซือเมือL มีคอลเลกชันใหม่
L ๆ
ออกมา การซือเมือL ต้องการใช้งาน การซือสินค้าเมือL ถูกใจ การซือเนืLอง
ในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง การซือตามแบบดาราหรือคนมีชอLื เสียง และ
การซื อสิน ค้ า แฟชันL ทีL ค ิด ว่ า สามารถใช้ ง านได้ น านโดยไม่ ล่ า สมั ย
คุณลักษณะของสินค้าด้านประเทศทีผL ลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลใน
การซือสินค้า การซือเมือL มีการลดราคา การซือเมืLอมีคอลเลกชันใหม่
L ๆ
ออกมา การซือเมืLอถูกใจ การซือเมืLอเห็นว่าสินค้านันได้รบั ความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพือL น และการซือตามแบบดาราหรือ
คนมีชLอื เสียง มีความสัมพันธ์ต่อประเทศทีLผลิต
ซึLงสอดคล้องกับ
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น (2543) ทีวL า่ ผูผ้ ลิตมีทางเลือกทีจL ะใช้วตั ถุดบิ หรือวัสดุ
หลายอย่ างในการผลิต เช่น ผ้า อาจใช้ผา้ ไหม ผ้าฝ้าย ใยสังเคราะห์
ซึLงในการตัดสินใจเลือกวัตถุด ิบผูผ้ ลิตต้องคํานึงถึงความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคเป็ นหลักว่าต้องการแบบใด ตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนใน
การผลิต และความสามารถในการจัดหาวัตถุดบิ ด้วย นอกจากนีชือL เสียง
ของผูผ้ ลิตแหล่งผลิตและตราสินค้าเป็ นสิงL ทีLทําให้ส ินค้า แตกต่ างจาก
คู่แ ข่ งและมีผ ลกระทบกับ พฤติก รรมการซือของผู้บ ริโ ภค เนืL อ งจาก
ผูบ้ ริโภคอาจตัด สินใจซือจากชืLอเสีย งของผู้ผลิต แหล่ งผลิต และตรา
สินค้า โดยเฉพาะสินค้าเจาะจงซือ (Specialty goods) เช่น กระเป๋า
หลุยส์วสิ ตอง เสือเวอร์ซาเช่ ซึLงสินค้าเหล่านีผูบ้ ริโภคจะตัดสินใจซือ
ด้วยเหตุ ผลด้านจิตวิท ยาไม่ ใ ช่เ หตุผลด้านเศรษฐกิจหรือประโยชน์ ทLี
ได้รบั
4. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การทําตลาดของสินค้าทีเL กียL วกับแฟชันในอดี
L
ตนักการตลาดจะให้
้
ความสํา คัญ กับกลุ่ ม เป า หมายทีLเ ป็ นผู้ห ญิ ง มากกว่ า ผู้ช ายเนืLอ งจาก
ผูห้ ญิง มีพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันที
L มL ากกว่าผูช้ าย ซึLงในปจั จุบ ัน
พฤติกรรมการซือสินค้า แฟชันของเพศชายเริ
L
LมเปลีLย นแปลงไปโดยมี
การซือสินค้าทีLเ กีLยวกับแฟชันมากขึ
L
น ดังผลการวิจยั ทีLได้ศึกษามาจะ
เห็นว่าผูช้ ายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครให้ความสําคัญกับสินค้า
แฟชันL โดยจะซือสินค้าในหมวดหมู่ของเสือผ้ามากทีสL ุด รองลงมาคือ
รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กําไล และตุม้ หู
ซึLงถือเป็ นโอกาสสําหรับ ธุร กิจทีLเ กีLยวกับ เสือผ้า และเครืLองประดับใน
การพัฒนาตลาดหรือขยายตลาดไปยังกลุ่มผูช้ ายวัยทํางานเพิมL มากขึน
โดยสิงL ทีธL ุรกิจสินค้าแฟชันต้
L องสนใจคือ เหตุผลและพฤติกรรมการเลือก
ซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ าย โดยผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากทีสL ุด
ในเรืLองของการซือเมืLอต้องการใช้งาน และให้ความสําคัญในเรืLองของ
คุณภาพของสินค้า โดยไม่ยดึ ติดกับตราสินค้าหรือร้านค้าถ้าถูกใจจะซือ
โดยทันที จากข้อมูลข้างต้นสิงL ทีLธุรกิจต้องทําคือ การจัดการส่งเสริม
การตลาด เช่ น การโฆษณาทีLสLือ ให้เ ห็น ถึงประโยชน์ หลัก ของสินค้า

(Core benefit) เช่น สินค้าสามารถแก้ปญั หาให้ผบู้ ริโภคได้ หรืออาจจะ
เป็ นในเรืLองของความปลอดภัย ความสะดวกสบายและความประหยัด
นอกจากการโฆษณาแล้วควรใช้ในเรืLองของพนัก งานขาย เนืLองจาก
ผูช้ ายถ้าเข้าไปลองสินค้าหรือเดินดูสนิ ค้าจะเกิดการซือตามมา ในจุดนี
พนั กงานขายจึง มีค วามสํา คัญ อย่ า งมาก ถ้า พนั ก งานขายได้ร ับ การ
อบรมมาเป็ นอย่างดีโอกาสทีจL ะขายสินค้าได้เพิมL มากขึนมีสูง แต่ในทาง
กลับกันถ้าพนักงานขายแนะนําไม่ดหี รือแสดงกิรยิ าไม่เหมาะสม อาจทํา
ให้โ อกาสในการขายลดลง สิLง ทีLค วรให้ค วามสํ า คัญ ต่ อ มาคือ การ
ส่ งเสริม การขาย ต้องชัด เจนตรงไปตรงมาอาจแสดงให้เ ห็นว่าถ้าซือ
สินค้าในช่วงเวลาทีจL ดั กิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่นีจะได้ประโยชน์หรือ
ได้ค วามคุ้ม ค่ ามากกว่า ซือในช่ วงเวลาปกติอย่ างไร เพราะผู้ชายวัย
ทํางานตัดสินใจซือด้วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ จากผลการศึกษาทีไL ด้
สิงL ทีLน่าเป็ นห่วงคือผูช้ ายวัย ทํางานไม่ยดึ ติด กับ ตราสินค้าหรือร้านค้า
ดังนันความมันใจของบรรดาธุ
L
รกิจสินค้าแฟชันในเรื
L
LองของชือL เสียงทีLม ี
มานาน หรือเป็ นตราสินค้าระดับโลกอาจใช้ไม่ได้ผลกับผูช้ ายวัยทํางาน
สิงL ทีLธุร กิจสินค้าแฟชันทํ
L าได้ค ือ การสืLอสารในเรืLองของคุ ณ ภาพของ
สินค้า วัตถุดบิ ความคุม้ ค่ากับเงินทีเL สียไป
การทําตลาดสินค้า แฟชันโดยจั
L
บกลุ่ม เป้าหมายผูช้ ายวัย ทํางาน
เป็ นสิงL ทีทL า้ ทายความสามารถของนักการตลาดเป็นอย่างมากซึงL ผูว้ จิ ยั
หวังเป็ นอย่างยิงL ว่าผลการวิจยั เรืLองพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของ
L
ผู้ชายวัย ทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครจะเป็ นประโยชน์ กับ นัก การ
ตลาดสินค้าแฟชันL ไม่มากก็น้อย
4.1 ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
4.1.1 ศึกษาในเชิงของวิจยั คุณภาพโดยใช้การสังเกตพฤติกรรม
ร่วมกับการสัมภาษณ์ เชิงลึกพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ าย
วัยทํางาน
4.1.2 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันของผู
L
ช้ าย
วัยทํางานกับผูห้ ญิงวัยทํางาน
4.1.3 ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือสินค้าแฟชันกั
L บสินค้า
ประเภทอืนL
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นีได้รบั การสนับสนุ นจากทุนสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัย
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