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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื+องพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ เพื+อศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้ า
แฟชั+ นของผู้ชายวัยทํางานและหาความสัมพันธ์ระหว่ างลักษณะทางประชากรศาสตร์ กับคุ ณลักษณะของสินค้ า เหตุผลในการซือสินค้ าและ
พฤติกรรมการซือสินค้ า แฟชั+ นนอกจากนียังศึกษาความสัม พันธ์ระหว่ างคุ ณลักษณะของสินค้ า กับเหตุผลในการซือสินค้ า ผลการวิจัยพบว่ า
ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ คุ ณลั กษณะของสินค้ า เหตุ ผ ลในการซื อและพฤติ ก รรมการซือ คุ ณลั กษณะของสิน ค้ า มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น
คําสําคัญ : พฤติกรรมการซือ ผู้ชายวัยทํางาน สินค้ าแฟชั+น
Abstract
The study’s objectives are to investigate purchasing behavior of working men for fashion product and to find
the relationship between demographic, product characteristics, ‘reason for buying’ and purchasing behavior
variables. The results indicate that demographic variable has significant relationships with product
characteristics, reason for buying, and purchasing behavior. Moreover, there is a significant relationship between
product characteristic and purchasing behavior.
Keywords : Purchasing Behavior, Working Men, Fashionable Products

บทนํา
การทําตลาดของสินค้ าที+เกี+ยวกับแฟชั+นในอดีตนักการตลาดจะให้ ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที+เป็ นผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายเนื+องจากผู้หญิงมีพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นที+มากกว่าผู้ชาย ซึ+งในปั จจุบันพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของเพศ
ชายเริ+มเปลี+ยนแปลงไปโดยมีการซือสินค้ าที+เกี+ยวกับแฟชั+นมากขึน ในปี 1980 แนวโน้ มของผู้ชายเริ+มสนใจเรื+องการ
แต่งตัวมากขึน โดยมีจุดเริ+มต้ นจากรูปแบบการใช้ ชวี ติ ของกลุ่มเกย์ในยุคนัน ซึ+งส่วนใหญ่จะใช้ ชีวติ อิสระในเมืองใหญ่ นิยม
ซือสินค้ าราคาแพง รูปแบบการใช้ ชีวิตแบบนีได้ กลายเป็ นแรงบันดาลใจของผู้ชายกลุ่มอื+น นํามาสู่กระแสของผู้ชายแบบ
Metrosexual ซึ+ง เป็ นผู้บริโ ภคในฝันของนักการตลาด ผู้ชายแบบ Metrosexual จะใส่ใจรูปลักษณ์ของตัวเองเป็ นพิเ ศษ
และไม่เสียดายเงินทองที+ลงทุนไปกับเสือผ้ ายี+ห้อดัง หรือเครื+องบํารุงผิวราคาแพง และพร้ อมเสียค่าสมาชิกจํานวนมาก
ให้ กบั สปาและสถานออกกําลังกายเพื+อให้ ตัวเองมีรูปร่ างสมสัดส่วนและสมบูรณ์แบบ (ศรุตา วงศ์วิเชียรชัย, Branded
Male การตลาดผู้ชายสายพันธุใ์ หม่ อ้ างถึงใน Marketeer มีนาคม 2551) พาโค อันเดอร์ฮิลล์ ผู้แต่งหนังสือ ศาสตร์แห่ ง
การช้ อปปิ ง Why We Buy แปลและเรียบเรียงโดย กาญจนา อุทกภาชน์ จากงานวิจัยของ Paco Underhill พบว่ า
พฤติกรรมการซือสินค้ าของผู้หญิงและผู้ชายแตกต่างกัน ผู้หญิงที+เข้ าซูเปอร์มาร์เก็ต เกือบทังหมดมีรายการสินค้ าที+ต้องซือ
แต่ผ้ ูชายประมาณ 1 ใน 4 เท่านันที+มรี ายการสินค้ า พฤติกรรมการซือสินค้ าของผู้ชายจะซือสินค้ าเร็วกว่าผู้หญิงและไม่ชอบ
ถามว่าของที+ต้องการอยู่ตรงไหน จะดูสนิ ค้ าในชันวางน้อยมาก ส่วนจะไม่สนใจมองสินค้ าที+เขาไม่ตังใจซือ ผู้ชายส่วนใหญ่ ถ้า
ไม่สามารถหาแผนกที+ต้องการ เขาจะวนอยู่ประมาณ 1-2 รอบ จากนันก็ล้มเลิกความตังใจ และเดินออกจากร้ านไปโดยไม่
ยอมขอความช่วยเหลือ และที+สาํ คัญผู้ชายซือของง่ายกว่าผู้หญิง ผู้ชายที+หยิบเสือผ้ าไปทดลองร้ อยละ 65 ตัดสินใจซือ แต่
ผู้หญิงที+ซือมีเพียงร้ อยละ 25 ของทังหมดที+ทดลองใส่ แสดงให้ เห็นว่าการทดลองใส่สาํ หรับผู้ชายกับผู้หญิงมีความหมาย
แตกต่างกัน สําหรับผู้หญิงแล้ วการทดลองก็คือหนึ+งในกระบวนการตัดสินใจ ส่วนผู้ชายการทดลองมีความหมายคือ กําลัง
จะซือ ถ้ าไม่ซือเหตุผลส่วนใหญ่เพราะใส่ไม่พอดีไม่เหมือนกับผู้หญิงถึงแม้ จะใส่ได้ พอดีแต่กจ็ ะหาเหตุผลอื+นมาปฏิเสธการ
ซือ(http://www.matichonbook.com/newsdetail.php?gd=44783) จากการที+ผ้ ูวิจัยได้ ทาํ การค้ นหาข้ อมูลเบืองต้ นพบว่า
นักการตลาดกําลังให้ ความสนใจกับกลุ่มผู้บริโภคเพศชาย ตัวอย่างเช่น บริษทั สรรพสินค้ าเซ็นทรัล จํากัด มองว่าความ
ต้ องการของกลุ่มลูกค้ าผู้ชายมีกาํ ลังซือสูงและเติบโตอย่างต่อเนื+อง บริษัทจึงเตรียมงบการตลาด 20 ล้ านบาท เพื+อรายการ
ส่งเสริมการขาย "Central Men with Style 2009" ระหว่างวันที+ 14-31 พ.ค. 2552 กระตุ้นกําลังซือสินค้ าแฟชั+นผู้ชาย ทัง
แผนกเสือผ้ าชาย วัยรุ่นชาย ยีนส์ รองเท้ าชาย กระเป๋ าเดินทาง ชุดชันในชาย และสินค้ าบุรุษร้ านมาร์คแอนด์สเปนเซอร์
ภายใต้ คอนเซปต์ "Men in Pink" และเตรียมแผนปรับปรุงแผนกสุภาพบุรุษ เริ+มจากสาขาใหญ่ อาทิ สาขาบางนา สาขา
พระราม 3 และสาขาหาดใหญ่ (http://www.ryt9.com/s/psum/568550/) นอกจากนี แผนกแต่ ง กายชายของ
ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ ดิเอ็มโพเรีย ม และสยามพารากอน ปรั บตั วทํา ตลาดเครื+ องแต่ ง กายแฟชั+นผู้ช าย โดยมี
งบประมาณ 130 ล้ านบาท เพื+อจัดกิจกรรมการตลาดตลอดทังปี ภายใต้ คอนเซ็ปต์ The Miracle of the 9 เน้ นทําตลาดเซก
เมนท์เข้าถึงลูกค้ า นําเสนอการสร้ างบรรยากาศและอารมณ์ให้ ลูกค้ าสนุกกับการซือสินค้ า และเตรียมเปิ ดตัว 3 แบรนด์ใหม่
พร้ อมจัด 2 แคมเปญใหญ่ รับช่ วงฤดูการขายในเดือนเมษายน ตังเป้ าปี นีเติบโตร้ อยละ 9 สําหรับผลการดําเนินงานของ
แผนกเครื+องแต่งกายชายในปี 2551 มีรายได้ ท+ี 2,500 ล้ านบาทซึ+งเป็ นไปตามเป้ าหมายที+วางไว้ เนื+องจากการจัดกิจกรรม
ทางการตลาดอย่ างต่อเนื+องโดยไม่เน้ นการทําโปรโมชั+นลดราคาสินค้ าตลอดทังปี และการขยายฐานลูกค้ าและการตกแต่ง
ปรับปรุงสาขา โดยกลุ่มสินค้ าหลักที+ทาํ รายได้ สูงสุดให้ กับแผนก ได้ แก่ หมวดเสือผ้ า เครื+อ งแต่ งกายคิดเป็ นร้ อยละ 70
รองลงมาคือ สินค้ าพิเศษ อาทิ นาฬิกาอีกร้ อยละ 20 และเครื+องหนังชายร้ อยละ 5 ที+เหลืออื+นๆ ร้ อยละ 5 ซึ+งสาขาที+สร้ าง
ยอดได้ สงู สุด 3 อันดับแรก คือ สยามพารากอน ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ และสาขาบางแคตามลําดับ
(http://www.marketeer.co.th/markettertoday_detail.php?marketeertoday_id=9 5 0 ) ทั ง นี ไ ม่ เ พี ย ง แ ต่ เ ฉ พ า ะ
ห้ างสรรพสินค้ าเซ็นทรัลและห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ ที+หันมาให้ ความสําคัญกับตลาดในส่วนของผู้ชายเพิ+มขึน ล่ าสุด

บิNกซีได้ จัดโซนสินค้ าสําหรับบุรุษ (Men’s Zone) ในแผนก HBA ที+บNกิ ซีทุกสาขา จําหน่ายสินค้ าสําหรับผู้ชาย เช่น สินค้ า
ดูแลผิวหน้ าสําหรับผู้ชาย ครีมโกนหนวด ครีมบํารุงผิว แชมพู โรลออน เป็ นต้ น พร้ อมการให้ คาํ แนะนําสําหรับผู้ชายในการ
ดูแลตัวเองแบบครบสูตร เพื+อให้ ลูกค้ าได้ รับความรู้เกี+ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีความสะดวกในการเลือกซือสินค้ าที+บNกิ ซี
จากการสํารวจพบว่า พฤติกรรมในการซือสินค้ าของลูกค้ าผู้ชายจะเป็ นลักษณะค่อนข้ างเร่งรีบ มีเป้ าหมายในการซือสินค้ า
และใช้ ระยะเวลาในการซือสินค้ าไม่นาน หากหาสินค้ าไม่พบส่วนใหญ่ จะเปลี+ยนใจไม่ซือมากกว่าจะเข้ าไปสอบถามจาก
พนักงาน ซึ+งการจัดเรียงสินค้ าแบบเดิมทําให้ ลูกค้ าผู้ชายต้ องเดินทั+วห้ างเพื+อซือสินค้ าของผู้ชายทังหมด ดังนันจึงมีแนวคิด
จัดสินค้ าสําหรับผู้ชายทังหมดมารวมเป็ นหมวดหมู่ เพื+อเพิ+มความสะดวกในการเลือกซือสินค้ าและสอดคล้ องกับพฤติกรรม
การซือสินค้ าของผู้ชาย (http://www.gotomanager.com) จากข้ อมูลข้ างต้ นจะพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคสําหรับผู้ชายจะ
หันมาใส่ใจตัวเองมากขึน ซึ+งในปั จจุบนั มีผ้ ูชายถึงร้ อยละ 45 ที+เลือกซือสินค้ าเอง ทําให้ นกั การตลาดต้ องหันมาสนใจเรื+อง
ของผู้ชายมากขึน จึงเป็ นเหตุผลหนึ+งที+ทาํ ให้ สนใจที+จะทําการวิจัยเพื+อศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเพื+อเป็ นประโยชน์กับภาคธุรกิจในการจัดทําแผนการตลาดหรือกิจกรรมทางการตลาดที+
เหมาะสมและสอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้ชายวัยทํางาน
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื+อศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื+อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบ
ั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น
3. เพื+อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กบ
ั คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า
4. เพื+อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของสินค้ ากับเหตุผลในการซือสินค้ า
สมมติฐานงานวิจัย 1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผู้ชายวัยทํางาน
มีความสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการซือสิน ค้ า แฟชั+น 2) ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึก ษา อาชี พ รายได้
สถานภาพ) ของผู้ชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า 3) คุณลักษณะของ
สินค้ ามีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า
ขอบเขตของการวิจัย 1) ด้ านประชากรศาสาสตร์ ศึกษาผู้ชายวัยทํางานอายุระหว่าง 20-29 ปี เนื+องจากเป็ นช่วง
อายุท+มี ีความพร้ อมทางด้ านการเงินและสามารถตัดสินใจซือสินค้ าได้ อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้ มว่าเป็ นผู้บริโภคสินค้ า
แฟชั+นในในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้ อมูลจากพนักงานทังภาครัฐและเอกชน รวมทังลูกจ้ างและเจ้ าของธุรกิจต่าง ๆ
ระดับสูง 2) ด้ านเนือหา ศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัยทํางาน คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการ
ซือสินค้ าของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ด้ านระยะเวลา ช่วงเวลาทําวิจัยระหว่างเดือนธันวาคม 2551 ถึง
มีนาคม 2552
นิยามศัพ ท์ 1) สินค้ าแฟชั+น หมายถึง สินค้ าที+ผ่านกระบวนการออกแบบ การผลิต และจําหน่ าย โดยได้ รับการ
ยอมรับเป็ นอย่ างดีจากกลุ่มบุคคลในแต่ ละสังคม เวลาและสถานที+ ทังนีในการวิจัยครังนีสินค้ าแฟชั+น หมายถึง สินค้ า
ประเภทเสือผ้ า กระเป๋ า รองเท้า และเครื+องประดับ ซึ+งได้ แก่ แหวน สร้ อยคอและนาฬิกา 2) พฤติกรรมการซือสินค้ า
แฟชั+น หมายถึง ความถี+ในการซือสินค้ าแฟชั+น พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น คุณลักษณะของสินค้ า เหตุผลในการซือ
สถานที+ซือและจํานวนเงินที+ใช้ จ่ายสําหรับสินค้ าแฟชั+นในแต่ละเดือน 3) ผู้ชายวัยทํางาน หมายถึง ผู้ชายที+ประกอบอาชีพ
อยู่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ทังภาครั ฐ และเอกชน รวมทังลู ก จ้ า งและเจ้ า ของธุร กิจ ต่ า ง ๆ ซึ+ ง มี อ ายุ 20-49 ปี 4)
คุณลักษณะของสินค้ า หมายถึง ความพอดี (ขนาดของสินค้ ากับรูปร่าง) สไตล์และรูปแบบ คุณภาพของสินค้ า ราคา สีสนั
แฟชั+น ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต ตราสินค้ า ประเทศที+ผลิต 5) เหตุผลในการซือ
หมายถึง ชือเมื+อมีการลดราคา ซือเมื+อมีคอเลกชั+นใหม่ๆออกมา ซือเมื+อต้ องการใช้ งาน ซือเมื+อถูกใจ ซือเนื+องในโอกาส

พิเศษหรือเทศกาลต่างๆ ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซื+อเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความ
นิยมจากคนส่วนใหญ่ ซือตามกลุ่มเพื+อน ซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ือเสียง ซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้
นานโดยไม่ล้าสมัย
ประโยชน์ทีได้รบั 1) คาดว่านักการตลาดสามารถนําข้ อมูลที+ได้ ไปปรับใช้ กบั การวางแผนการตลาดและจัดกิจกรรม
ทางการตลาดเพื+อเจาะกลุ่มผู้ชายวัยทํางาน 2) คาดว่าสามารถใช้ ในการสอนนักศึกษาภาควิชาการตลาดได้
ทฤษฎี ที ใช้ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แนวคิ ด เกี+ยวกับแฟชั+ น ทฤษฎีเ กี+ยวกับแฟชั+ น แนวคิด การตลาดและการส่ ง เสริ ม
การตลาดแฟชั+น แนวคิดเกี+ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
ประชากรในการศึกษาวิจัยครังนี คือผู้ชายวัยทํางานที+มอี ายุระหว่าง 20-49 ปี ที+ทาํ งานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ+ง
มีจาํ นวน 1,307,291 คน (ที+มา : http://www.dopa.go.th) เหตุผลที+เลือกผู้ชายวัยทํางานในช่วงอายุนี เพราะเป็ นช่วงอายุ
ที+มคี วามพร้ อมทางด้ านการเงินและสามารถตัดสินใจซือสินค้ าได้ อย่างอิสระ รวมทังมีแนวโน้ มว่าเป็ นผู้บริโภคสินค้ าจําพวก
เสือผ้ าและเครื+องประดับในระดับสูง ดังนันผู้วิจัยได้ กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างขันตํ+าไว้ เป็ นจํานวน 400 คน และใช้ วิธกี ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-Stage Sampling) ดังรายละเอียดต่อไปนี
ขันตอนที+ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ( Purposive Sampling ) ผู้วิจัยได้ ทาํ การสุ่มกลุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง
โดยเลือกเขตที+ดนิ ประเภทพาณิชยกรรม เนื+องจากเป็ นบริเวณที+มคี นวัยทํางานหนาแน่นมากกว่าบริเวณอื+น ซึ+งช่วยให้ การ
เก็บข้ อมูลสามารถทําได้ ตรงกลุ่มเป้ าหมายมากที+สุด โดยเขตที+ดินบริเวณดังกล่ าวมีจํานวน 16 เขต ดัง นี 1) เขตสัม
พันธวงศ์ 2) เขตปทุมวัน 3) เขตราชเทวี 4) เขตบางรัก 5) เขตพญาไท 6) เขตสาธร 7) เขตจตุจักร 8) เขตคลอง
สาน 9) เขตคลองเตย 10) เขตธนบุรี 11) เขตลาดพร้ าว 12) เขตบางกะปิ 13) เขตบางเขน 14) เขตห้ วงขวาง
15) เขตพระโขนง 16) เขตป้ อมปราบศัตรูพ่าย
ขันตอนที+ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบกําหนดจํานวนตัวอย่าง ( Quota Sampling) ผู้วิจัยได้ กาํ หนดจํานวนตัวอย่างในการ
เก็บข้ อมูลของแต่ ละเขตเป็ นจํานวนเท่ากัน คือ เขตละ 25 คน ทังนีเพื+อให้ กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายอยู่ในแต่ละเขต
เท่าๆ กัน
ขันตอนที+ 3 การเก็บข้ อมูลแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ทําการเก็บข้ อมูลในแหล่งธุรกิจและชุมชนที+คาด
ว่าจะพบประชากรกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละเขต เช่น อาคารสํานักงานย่านธุรกิจ ศูนย์รวมร้ านขายสินค้ าแฟชั+น เป็ นต้ น
สถิติท+ีใ ช้ ใ นการวิจั ย ได้ แ ก่ ค่า เฉลี+ย ส่ว นเบี+ยงเบนมาตราฐานและค่ า สัม ประสิทธิUส หสัมพั นธ์แ บบเพี ย ร์สัน โดย
กําหนดค่าความเชื+อมั+นร้ อยละ 95
ผลการศึกษา
1. ลักษณะทางประชากร อายุ ของกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ อยู่ ระหว่าง 25-29 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษทั ระดับปฏิบตั ิการ รายได้ ต่อเดือนคือ 10,001-20,000 บาท
2. ข้ อมูลเกี+ยวกับลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ าแฟชั+น การเลือกสื+อในการติดตามข้ อมูลข่าวสารของ
แฟชั+น พบว่ า ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สุดในเรื+องของสื+อโทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ สื+อภายในร้ านและสื+อกลางแจ้ ง รายการสินค้ า พนักงานขาย แผ่นพับ แฟชั+นโชว์ และ
จดหมายทางตรง ตามลําดับ ความถี+ในการซือสินค้ าประเภทต่างๆ ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของ
เสือผ้ า รองลงมาคือ รองเท้ า นาฬิกาและกระเป๋ า สร้ อยคอ แหวน สร้ อยข้ อมือ/กําไล และตุ้มหู ตามลําดับ การ
พิจาณาคุณลักษณะของสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางาน ให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของคุณภาพของสินค้ า รองลงมาคือ
ความคงทน ความพอดี ราคา การดูแลและเก็บรักษา สไตล์และรูปแบบ วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต สีสนั แฟชั+น ตรา

สินค้ าหรือนักออกแบบ และประเทศที+ผลิต ตามลําดับ เหตุผลในการซือสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมาก
ที+สดุ ในเรื+องของซือเมื+อต้ องการใช้ งาน รองลงมาคือ ซือสินค้ าเมื+อถูกใจ ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพ
ของตนเอง ซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล้าสมัย ซือเมื+อมีการลดราคา ซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ และซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ ซือตามกลุ่มเพื+อน
และซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง ตามลําดับ พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมาก
ที+สุดในเรื+องของความไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ าถ้ าถูกใจซือได้ หมด รองลงมาคือ การเดินดูสินค้ าหลายๆชิน
หลายๆร้ าน แล้ วค่อยตัดสินใจซือ ซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน และถ้ าสนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่
ต้ องไปดูตวั เลือกอื+นๆ ตามลําดับ สถานที+ซือสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของร้ านแผงลอย
ในตลาดนัด รองลงมาคือ แผนกเสือผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า และเครื+องประดับของห้ างสรรพสินค้ า แผนกเสือผ้ า กระเป๋ า
รองเท้ า และเครื+องประดับของดิสเคานท์สโตร์ ร้ านแผงลอยทั+วไป ร้ านค้ าแฟชั+นในศูนย์การค้ า ร้ านค้ าในแหล่งช้ อปปิ ง
งานแสดงสินค้ าแฟชั+น และร้ านตัดชุดบุรุษ ตามลําดับ การใช้ จ่ายเงินในแต่ละเดือนกับสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานใช้
จ่ ายเงินในแต่ ละเดือนกับสินค้ าแฟชั+นอยู่ระหว่ าง 1,001-2,000 บาท สูงสุด รองลงมาอยู่ระหว่าง 501-1,000 บาท
2,001-3,000 บาท ไม่เกิน 500 บาท 3,001-4,000 บาท 4,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001บาท
ขึนไป ตามลําดับ
3. การวิเคราะห์สมมติฐาน

สมมติฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ) ของผู้ชายวัยทํางานมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น (ถ้ าสนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตัวเลือกอื+นๆ การเดินดู
สินค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ วค่อยตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน การไม่ยึดติดกับตรา
สินค้ าหรือร้ านค้ า ถ้ าถูกใจซือได้ หมด) สมมติฐานที 1.1 อายุ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์ต่อกรณีถ้าสนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตัวเลือกอื+นๆ การ
เดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆ ร้ านแล้ วค่อยตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน และการไม่ยึดติด
กับตราสินค้ าหรือร้ านค้ าถ้ าถูกใจซือได้ หมด อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ีระดับ 0.05 สมมติ ฐานที 1.2 การศึกษา มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อกรณีถ้า
สนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตัวเลือกอื+นๆ การซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน และการไม่ยึดติด
กับตราสินค้ าหรื อร้ า นค้ า ถ้ า ถูกใจซือได้ หมด แต่ มีความสัมพั นธ์กับการเดินดู สิน ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ วค่ อ ย
ตัดสินใจซือ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 1.3 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ
สินค้ าแฟชั+น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อกรณีถ้าสนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้อง
ไปดูตัวเลือกอื+นๆ การเดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ วค่อยตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจํา
เท่ า นั น และการไม่ ยึ ด ติ ด กั บ ตราสิ น ค้ าหรื อ ร้ านค้ า ถ้ า ถู ก ใจซื อได้ หมด อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ ท+ีร ะดั บ 0.05
สมมติฐานที 1.4 รายได้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์กบั กรณีถ้าสนใจสินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตัวเลือกอื+นๆ การเดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน
แล้ วค่อยตัดสินใจซือ การซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน และการไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ าถ้ าถูกใจซือ
ได้ หมด อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 1.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ
สินค้ าแฟชั+นผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า สถานภาพไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการเดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ ว
ค่อยตัดสินใจซือ และการไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ าถ้ าถูกใจซือได้ หมด แต่มีความสัมพันธ์ต่อถ้ าสนใจสินค้ าชินใด
จะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตวั เลือกอื+นๆ และการซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน มีความสัมพันธ์ต่อสถานภาพ
อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ีระดับ 0.05 สมมติฐานที 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้

สถานภาพ) ของผู้ชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้ า (ความพอดี สไตล์และรูปแบบ คุณภาพของสินค้ า
ราคา สีสนั แฟชั+น ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ ประเทศที+ผลิต)
และเหตุผลในการซือสินค้ า (การซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมี คอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมาก การซือเมื+อต้ องการใช้
งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่ างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตาม
แบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง การซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล้าสมัย) สมมติฐานที 2.1 อายุ มี
ความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า คุณลักษณะของสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
อายุไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรูปแบบ ราคา สีสนั แฟชั+น ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ใน
การผลิต ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ และประเทศที+ผลิต แต่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของสินค้ า อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิ +รี ะดับ 0.05 เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลด
ราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความ
นิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่
ล้ าสมัย แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 2.2 การศึกษา
มีความสัมพั นธ์กับคุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า คุณลักษณะของสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐ าน
พบว่า การศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพอดี คุณภาพของสินค้ า ราคา การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต
ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ และประเทศที+ผลิต แต่มีความสัมพันธ์ต่อ สไตล์และรูปแบบ สีสัน แฟชั+น และความคงทน
อย่ า งมีนั ย สํา คัญ ทางสถิ ติท+ีร ะดับ 0.05 เหตุ ผ ลในการซือสิน ค้ า ผลการทดสอบสมมติฐ าน พบว่ า การศึ กษาไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเมื+อเห็นว่า
สินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่ม
เพื+อน การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล้าสมัย แต่ มี
ความสัมพันธ์ต่อ การซือเมื+อมีการลดราคา และการซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ี
ระดับ 0.05 สมมติฐานที 2.3 อาชีพ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า คุณลักษณะ
ของสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรูปแบบ คุณภาพของสินค้ า
ราคา สีสนั แฟชั+น ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต และประเทศที+ผลิต แต่มีความสัมพันธ์ต่อตรา
สินค้ าหรือนักออกแบบ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
อาชีพไม่ มีค วามสัมพั นธ์ต่อการซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเมื+อเห็นว่ าสินค้ านัน
เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน
การซื อตามแบบดาราหรื อ คนมี ช+ ือ เสีย ง และการซือสินค้ า แฟชั+น ที+คิ ด ว่ า สามารถใช้ ง านได้ น านโดยไม่ ล้ า สมั ย แต่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน และการซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ต่ อ อาชีพ อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ีร ะดับ 0.05 สมมติ ฐานที 2.4 รายได้ มีความสัม พันธ์กับ
คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือสินค้ า คุณลักษณะของสินค้ าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรูปแบบ คุณภาพของสินค้ า ราคา สีสนั แฟชั+น ความคงทน การดูแลและเก็บรักษา
วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต และประเทศที+ผลิต แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อตราสินค้ าหรือนักออกแบบ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ
0.05 เหตุผลในการเลือกซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา
ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยม

จากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งาน
ได้ นานโดยไม่ล้าสมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ +รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 2.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะ
ของสิน ค้ า และเหตุ ผ ลในการซื อสิ น ค้ า คุ ณ ลั ก ษณะของสิน ค้ า ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า สถานภาพไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อสไตล์และรูปแบบ ราคาสีสนั แฟชั+น ความคงทน วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ และ
ประเทศที+ผลิตแต่มีความสัมพันธ์ต่อ ความพอดี คุณภาพของสินค้ า และการดูแลรักษา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ
0.05 เหตุผลในการเลือกซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลด
ราคา ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ ง านได้ นานโดยไม่
ล้ าสมัย แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อนมีความสัมพันธ์ต่อสถานภาพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05
สมมติฐานที 3 คุณลักษณะของสินค้ า (ความพอดี สไตล์และรูปแบบ คุณภาพของสินค้ า ราคา สีสัน แฟชั+น ความ
คงทน การดูแลและเก็บรักษา วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ ประเทศที+ผลิต) มีความสัมพันธ์กบั และ
เหตุผลในการซือสินค้ า (การซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมาก การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การ
ซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของ
ตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตามแบบดาราหรือคน
มีช+อื เสียง การซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล้าสมัย) สมมติฐานที 3.1 ความพอดี มีความสัมพันธ์
กับเหตุผลในการซือสินค้ าผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพอดีมีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือ
เมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
ต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคน
ส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้
นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 3.2 สไตล์และรูปแบบ มีความสัมพันธ์กับ
เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สไตล์และรูปแบบไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อน และ
การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง แต่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ
ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่า
สินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ า
แฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 3.3 คุณภาพของ
สินค้ า มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพของสินค้ าไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
การซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือ
เมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาล
ต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคน
ส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ ง านได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ีระดับ 0.05
สมมติฐานที 3.4 ราคา มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ราคาไม่มคี วามสัมพันธ์
ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง แต่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การ
ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ ง าน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ีระดับ
0.05 สมมติฐานที 3.5 สีสัน มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สีสันไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อน แต่ มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ
ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็น
ว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตาม
แบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียงและการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+ี
ระดับ 0.05 สมมติฐานที 3.6 แฟชั+น มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า แฟชั+น
ไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อต้ องการใช้ งาน แต่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+น
ใหม่ๆออกมา การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสม
กับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตาม
แบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท+ี
ระดับ 0.05 สมมติฐานที 3.7 ความคงทน มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ความคงทนไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อ
การซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การ
ซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็น
ว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 3.8 การดูแลและเก็บรักษา มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า การดูแลและเก็บรักษาไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจาก
คนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อ การซือเมื+อมีการลด
ราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถ
ใช้ ง านได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่ างมีนัยสํา คัญ ทางสถิติท+ีระดับ 0.05 สมมติ ฐานที 3.9 วัสดุท+ีใช้ ในการผลิต มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิตไม่มีความสัมพันธ์ต่อการซือ
เมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือตามกลุ่มเพื+อน แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลด
ราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง
และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที
3.10 ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตราสินค้ า
หรือนักออกแบบไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือสินค้ าเมื+อถูกใจ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่
ล่าสมัย แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน
การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อ
เห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ือเสียง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05 สมมติฐานที 3.11 ประเทศที+ผลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ประเทศที+ผลิตไม่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถ
ใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย แต่มคี วามสัมพันธ์ต่อการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือ
เมื+อถูกใจ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดารา
หรือคนมีช+ ือเสียง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติท+รี ะดับ 0.05

อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครสมารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี
การเลือกสื+อในการติดตามข้ อมูลข่าวสารของแฟชั+น พบว่า ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของสื+อโทรทัศน์
รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ สื+อภายในร้ านและสื+อกลางแจ้ ง รายการสินค้ า
พนักงานขาย แผ่นพับ แฟชั+นโชว์ และจดหมายทางตรง ตามลําดับซึ+งสอดคล้ องกับ นทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ที+ศกึ ษา
เรื+องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ชายวัยทํางานเลือกเปิ ดรับสื+อโทรทัศน์มากที+สุด
รองลงมาคือสื+อหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิตยสาร และอินเทอร์เน็ตตามลําดับ ความถี+ในการซือสินค้ าประเภทต่างๆ
ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สุดในเรื+องของเสือผ้ า รองลงมาคือ รองเท้ า นาฬิกาและกระเป๋ า สร้ อยคอ แหวน
สร้ อยข้ อมือ/กําไล และตุ้มหู ตามลําดับซึ+งสอดคล้ องกับ นทีรัย เกรียงชัยพร (2543) ที+ศกึ ษาเรื+องรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผู้ชายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ชายวัยทํางานมีอตั ราการบริโภคสินค้ าในหมวดหมู่ของเครื+องแต่งกาย ประเภท
ของเสือผ้ ามากที+สดุ รองลงมาคือ รองเท้ า ถุงเท้ า กางเกง ตามลําดับ การพิจาณาคุณลักษณะของสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัย
ทํางาน ให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของคุณภาพของสินค้ า รองลงมาคือ ความคงทน ความพอดี ราคา การดูแลและ
เก็บรักษา สไตล์และรูปแบบ วัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต สีสนั แฟชั+น ตราสินค้ าหรือนักออกแบบ และประเทศที+ผลิต เหตุผลใน
การซือสินค้ าแฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของซือเมื+อต้ องการใช้ งาน รองลงมาคือ ซือสินค้ าเมื+อ
ถูกใจ ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่
ล้ าสมัย ซือเมื+อมีการลดราคา ซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา และซือเมื+อ
เห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ ซือตามกลุ่มเพื+อน และซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง ตามลําดับซึ+ง
สอดคล้ องกับ Assael, H. (1998) กล่าวว่า กลยุทธ์ลักษณะร่วม (Conjunctive Strategy) เป็ นกลยุทธ์การประเมินที+มีการ
กําหนดมาตรฐานขันตํ+าของลักษณะของตราสินค้ าที+สามารถยอมรับได้ ตราสินค้ าใดที+มีค่ามากกว่าที+กาํ หนดก็จะได้ รับการ
พิจารณาเป็ นทางเลือกต่อไป และยังสอดคล้ องกับการศึกษาของ Leung &Taylor (2002) พบว่า ส่วนผสมทางการตลาด
(4 P’s) ทัง 4 ตั ว มีผลต่ อ การตั ดสินใจซือเสือผ้ าแฟชั+ นของผู้ บริโ ภคกลุ่ม อายุ 20-49 ในประเทศฮ่ องกง กล่ าวคื อ
ผู้บริโภคกลุ่มนี เลือกเสือผ้ าโดยพิจารณาจากปั จจัยที+สาํ คัญของตัวสินค้ า ซึ+งได้ แก่ ความเหมาะสม ( Fitting ) และ
รูปแบบของเสือผ้ า (Design) เป็ นหลัก ส่วนด้ านราคานัน พบว่าเสือผ้ าราคาถูก สามารถดึงดูดใจผู้บริโภคกลุ่มนีได้ เป็ น
อย่างดี พวกเขาจึงไม่มีแนวโน้ มจ่ายเงินในราคาสูงกว่าเพื+อซือสินค้ าที+มีช+ ือเสียง (Brand Name) ส่วนสถานที+ในการซือ
สินค้ านัน พวกเขามักเลือกซือสินค้ าในร้ านที+มบี รรยากาศดี มีการตกแต่งที+สวยงาม สะอาด กว้ างขวาง และต้ องมีการบริการ
ที+ดีด้วย ในส่ว นของการส่ง เสริมการตลาด ผู้บริโ ภคกลุ่มนีให้ ความสําคัญกับการโฆษณา และติดตามข่าวสารเกี+ยวกับ
แนวโน้ มของแฟชั+นจากทังนิตยสารทั+วไป และนิตยสารแฟชั+น นอกจากนีพวกเขามักเลือกซือเสือผ้ าชุดใหม่จากร้ านค้ าที+ลด
ราคาและมีการบริการหลังการขายที+ดี เช่ น รับประกันในการคืนเงินหากไม่พอใจในสินค้ า พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น
ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของความไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ า ถ้ าถูกใจซือได้ หมด รองลงมา
คือ การเดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ วค่อยตัดสินใจซือ ซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน และถ้ าสนใจ
สินค้ าชินใดจะซือทันทีโดยไม่ต้องไปดูตัวเลือกอื+นๆ ตามลําดับ ซึ+งสอดคล้ องกับ Solomon (2002) กล่าวว่านักวิจัยส่วนใหญ่
มีมุมมองเกี+ยวกับการตัดสินใจของผู้บริโ ภคอยู่ 3 แนวทาง ดังต่ อไปนี 1. ผู้บริโภคในฐานะเป็ นผู้มีเหตุผล (Rational
Perspective) กล่าวคือ ผู้บริโภคตามแนวคิดนีมีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจซือสินค้ า โดยจะมีการรวบรวมข้ อมูลที+
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซือสินค้ าเท่าที+จะทําได้ มีการชั+งนําหนักหรือเปรียบเทียบส่วนดีและส่วนด้ อยของแต่ละตรา
สินค้ าที+เป็ นตัวเลือกเป็ นอย่ างดีก่อนที+จะตัดสินใจซือ เสริมว่ า การตัดสินใจซือของผู้บริโภคไม่จําเป็ นต้ องเกิดขึนตาม
ขันตอนของกระบวนการตัดสินใจซือทุกครังไป ตัวอย่างเช่น หากผู้บริโภคได้ รับความพึงพอใจจากการตัดสินใจในอดีต การ
ตัดสินในซือครังต่อไปของผู้บริโภคจึงสามารถกระทําได้ อย่างรวดเร็ว ทังนีเพราะมีการลดขันตอนในการตัดสินใจลงไป เช่น

ไม่ต้องแสวงหาข้ อมูลจากภายนอกเพิ+มเติมอีก เพราะมีข้อมูลภายในอยู่เพียงพอแล้ ว เป็ นต้ น 2. ผู้บริโภคในฐานะเป็ นผู้
ได้ รับอิทธิพลให้ แสดงพฤติกรรม โดย Mowen & Minor (2001) กล่าวว่า การตัดสินใจซือของผู้บริโภคไม่จาํ เป็ นต้ องผ่าน
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล หรือเกิดจากความต้ องการแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ แต่การซืออาจเกิดจากผู้บริโภค
ได้ รับอิทธิพลมาจากสิ+งแวดล้ อมภายนอกซึ+งส่งผลให้ เกิดการซือ เช่น การส่งเสริมการขาย บรรทัดฐานทางวัฒนธรรม หรือ
สิ+งแวดล้ อมทางกายภาพ เป็ นต้ น 3. ผู้บริโภคในฐานะเป็ นผู้แสวงหาประสบการณ์ชีวิต ตามแนวคิดนีมองว่า ในบาง
สถานการณ์ผ้ ูบริโภคไม่ได้ ตดั สินใจเลือกซือสินค้ าตามกระบวนการอย่างมีเหตุผลโดยสมบูรณ์ แต่ตรงกันข้ าม ผู้บริโภคอาจ
ซือผลิตภัณฑ์และบริการเพื+อความสนุกสนานตามความเพ้ อฝัน เพื+อสนองอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเอง ตัวอย่างเช่น
สินค้ าที+เกี+ยวข้ องกับความสวยงาม หรือสุนทรียภาพ จําพวก เสือผ้ า เครื+องประดับเพลงและ งานศิลปะ สถานที+ซือสินค้ า
แฟชั+น ผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของร้ านแผงลอยในตลาดนัด รองลงมาคือ แผนกเสือผ้ า กระเป๋ า
รองเท้ า และเครื+องประดับของห้ างสรรพสินค้ า แผนกเสือผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า และเครื+องประดับของดิสเคานท์สโตร์ ร้ าน
แผงลอยทั+ว ไป ร้ า นค้ า แฟชั+ นในศู นย์ การค้ า ร้ า นค้ า ในแหล่ ง ช้ อปปิ ง งานแสดงสิน ค้ า แฟชั+ น และร้ า นตัด ชุ ด บุ รุ ษ
ตามลําดับ ซึ+งขัดแย้ งกับ Leung &Taylor (2002) ที+พบว่าส่วนสถานที+ในการซือสินค้ าของคนอายุ 20-49 ปี ในประเทศ
ฮ่องกง มักเลือกซือสินค้ าในร้ านที+มบี รรยากาศดี มีการตกแต่งที+สวยงาม สะอาด กว้ างขวาง และต้ องมีการบริการที+ดี ซึ+ง
จากการวิจัยพบว่าผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไม่ได้ ให้ ความสําคัญกับเรื+องบรรยากาศและการตกแต่ง แต่จะให้
ความสําคัญกับความสะดวกสบายใจการที+ซือสินค้ าเป็ นหลัก กล่าวคือใกล้ ท+ไี หนก็ซือที+นัน การวิเคราะห์ข้อมูลเพื+อทดสอบ
สมมติฐาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+น พบว่าลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซือแบบเดินดูสนิ ค้ าหลายๆชิน หลายๆร้ าน แล้ ว
ค่อยตัดสินใจซือ สถานภาพ มีความสัมพันธ์ต่อการซือแต่สนิ ค้ าเดิมหรือจากร้ านประจําเท่านัน ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของผู้ชายวัยทํางานมีความสัมพันธ์กบั คุณลักษณะของสินค้ าและเหตุผลในการซือ พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
อายุ มี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ คุ ณ ภาพของสิ น ค้ า และมี ค วามสัม พั น ธ์ ต่ อ เหตุ ผ ลในการซื อตามกลุ่ ม เพื+ อ น ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านการศึกษา มีความสัมพันธ์ต่อสไตล์และรูปแบบ สีสนั แฟชั+น และความคงทนและมีความสัมพันธ์ต่อ
เหตุผลในการซือ เมื+อมีการลดราคา และการซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้าน
อาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อตราสินค้ าหรือนักออกแบบ และมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือเมื+อมีการลดราคา การซือ
เมื+อต้ อ งการใช้ ง าน และการซื อเนื+อ งในโอกาสพิ เ ศษหรื อ เทศกาลต่ า งๆ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้ านรายได้ มี
ความสัมพันธ์ต่อตราสินค้ าหรือนักออกแบบซึงสอดคล้ องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ มีความสัมพันธ์
ต่อความพอดี คุณภาพของสินค้ า และการดูแลรักษาและมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือตามกลุ่มเพื+อนซึ+งสอดคล้ อง
กับ ปณิศา ลัญชานนท์ (2548) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจซือของผู้บริโภคได้ รับอิทธิพล
จากลักษณะทางประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลทางด้ านต่างๆ ได้ แก่ 1. อายุ บุคคลที+มีอายุต่างกันจะมีความต้ องการในสินค้ า
และบริการที+แ ตกต่ างกัน ต้ วอย่ างเช่ น กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ+งแปลกใหม่และชอบสินค้ าประเภทแฟชั+น ส่วนกลุ่ม
ผู้สงู อายุจะสนใจสินค้ าเกี+ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย 2.วงจรชีวติ ครอบครัว เป็ นขันตอนการดํารงชีวติ ของบุคคลซึ+งซึ+ง
การดํารงชีวติ ในแต่ละขันตอนเป็ นสิ+งที+มอี ทิ ธิพลต่อความต้ องการ ทัศนคติและค่านิยมของบุคคล ทําให้ เกิดความต้ องการ
ในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซือที+แตกต่ างกันตัวอย่างเช่น กลุ่มคนโสด อยู่ในวัยหนุ่มสาว กลุ่มนีจะมีภาระทางการเงิน
น้ อ ย มั ก จะซือสิน ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคส่ ว นตั ว สนใจด้ า นการพั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจและสิน ค้ า ตามความนิ ย ม เช่ น เสือผ้ า
เครื+องสําอาง เครื+องประดับ ครอบครัวคู่สมรสใหม่ อยู่ในวัยหนุ่มสาวและยังไม่มบี ุตรกลุ่มนีจะมีอตั ราการซือและช่วงเวลา
การซือสูงที+สดุ มักจะซือสินค้ าถาวรเช่น รถยนตร์ เครื+องใช้ ไฟฟ้ า และฟอร์นิเจอร์ท+จี าํ เป็ น 3. อาชีพ โดยอาชีพของแต่ละ
บุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็ นหรือความต้ องการสินค้ าและบริการที+แตกต่างกัน เช่น เกษตรกรจะซือสินค้ าที+จาํ เป็ นต่ อการ
ครองชี พ และสินค้ า ที+เ ป็ นปั จ จั ยทางการผลิ ต ส่ ว นพนัก งานบริ ษัท ส่ ว นใหญ่ จ ะซื อสิน ค้ า เพื+ อ เสริ มสร้ า งบุค ลิ ก ภาพ

ข้ าราชการจะซือสินค้ าที+จาํ เป็ น นักธุรกิจจะซือสินค้ าเพื+อสร้ างภาพพจน์ให้ กบั ตนเอง ดังนันนักการตลาดจะต้ องศึกษาว่า
สินค้ าและบริการของบริษทั เป็ นที+ต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื+อจัดเตรียมสินค้ าให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของ
กลุ่มเหล่านีได้ อย่างเหมาะสม 4. รายได้ สถานภาพทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้ าและบริการที+เขาตัดสินใจซือ
นักการตลาดต้ องสนใจแนวโน้มของรายได้ ส่วนบุคคลเนื+องจากรายได้ มีผลต่ออํานาจการซือ คนที+มรี ายได้ ต+ าํ จะมุ่งซือสินค้ า
ที+จาํ เป็ นต่อการครองชีพ และมีความไวต่อราคามาก ผู้ท+มี รี ายได้ สงู จะมุ่งซือสินค้ าที+มีคุณภาพดีราคาสูงโดยเน้ นที+ภาพพจน์
ตราสินค้ า 5. การศึกษา ผู้ท+ีมีการศึกษาสูง มีแนวโน้ มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท+ีมีคุณภาพดีมากกว่ าผู้ท+ีมีการศึกษาตํ+า
เนื+องจากผู้ท+มี กี ารศึกษาสูงจะมีอาชีพที+สามารถสร้ างรายได้ สูงกว่าผู้ท+มี กี ารศึกษาตํ+า จึงมีแนวโน้ มที+จะบริโภคผลิตภัณฑ์ท+มี ี
คุณภาพกว่า คุณลักษณะของสินค้ ามีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า พบว่า คุณลักษณะของสินค้ าด้ านความพอดีมี
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ า
เมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามกลุ่มเพื+อน การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง
และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ ล่าสมัยซึ+งสอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2543) ที+ว่า
รูปลักษณะและคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) ลักษณะผลิตภัณฑ์จะต้ องตอบสนองความจําเป็ นและความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ท+สี ามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีกว่าคู่แข่งขัน เช่น
ลิปสติกที+ผ้ ูบริโภคใช้ แล้ วสวยงามและติดทนนาน มันฝรั+งทอดที+รสชาติดี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที+เกิดขึนจากการสังเกต
ปัญหาของลูกค้ า คุณลักษณะของสินค้ าด้ านสไตล์และรูปแบบ มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือเมื+อมีการลดราคา การ
ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัยซึ+งสอดคล้ องกับ Stone & Samples
(1985) อ้ างถึงใน อัจฉรา วรรณสถิตย์ (2545) สไตล์ (Style) หมายถึง เสือผ้ าเครื+องต่ างกายที+มีลักษณะเฉพาะ มี
ความแปลกแตกต่างไปจากเสือผ้ าเครื+องแต่งกายโดยทั+วไปอย่างเห็นได้ ชัด ทําให้ เสือผ้ านันดูโดดเด่นน่ามอง และมีความ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ+งอาจมีการพัฒนาขึนเป็ นสไตล์ของตัวเองที+มคี วามพิเศษส่วนบุคคลก็ได้ คํานึงถึงเหตุผลจากการ
ยอมรับเป็ นสําคัญ เมื+อสไตล์หนึ+งได้ รับความนิยมชมชอบจากกลุ่มผู้บริโภค สไตล์นนจะกลายเป็
ั
นแฟชั+นในที+สดุ หรืออาจ
กล่ าวได้ ว่าถ้ าไม่มีการเปลี+ยนสไตล์ ก็คงไม่มีแฟชั+น เพราะฉะนันแฟชั+นจึงเกิดกับสไตล์ท+ไี ด้ รับการนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค
นันเอง ซึ+งบ่อยครังที+เราพบว่าบางสไตล์ได้ รับความนิยมเป็ นระยะเวลานานแม้ ว่าจะไม่จัดอยู่ในกระแสก็ตาม ดังนันคนที+ยึด
ติดอยู่กบั สไตล์ใดมักไม่นกึ ถึงแฟชั+นที+กาํ ลังเป็ นที+นยิ มอยู่ในช่วงเวลานัน รูปแบบของสไตล์ ในแต่ละสไตล์จะมีการออกแบบ
ให้ รายละเอีย ดปลี กย่ อ ยที+แ ตกต่ า งกัน ไปได้ ม ากมายหลายรูป แบบและแน่ น อนว่ า ทังหมดนั นยั ง เป็ นสไตล์ เ ดี ย วกัน
ตัวอย่ างเช่น เสือเชิต อาจมีรูปแบบที+มีรายละเอียดไม่เหมือนกัน ส่วนที+ทาํ ให้ เกิดความแตกต่ าง ได้ แก่ แขนเสือ ปกเสือ
กระเป๋ าเสือ แต่ทังหมดก็ยังคงเป็ นเสือเชิตอยู่นันเอง คุณลักษณะของสินค้ าด้ านคุณภาพของสินค้ า มีความสัมพันธ์ต่อ
เหตุผลในการซือสินค้ าเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ า
เมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง
การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คดิ ว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่า
สมัย มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของสินค้ า คุณลักษณะของสินค้ าด้ านราคามีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซือสินค้ าเมื+อมี
การลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาล การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยม
จากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย คุณลักษณะของสินค้ าด้ านสีสนั มี
ความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ า เมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้

งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิ เศษหรือเทศกาลต่ างๆ การซือเมื+อเห็นว่ าสินค้ านันเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง
และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ ล่าสมัยซึงสอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2543) ที+ว่า
คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) เป็ นการวัดการทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือ
หลักความพึงพอใจของลูกค้ าและคุณภาพที+เหนือกว่าคู่แข่งขัน ถ้ าสินค้ าคุณภาพตํ+าผู้ซือจะไม่ซือซํา ถ้ าสินค้ าคุณภาพสูง
เกินอํานาจซือของผู้บริโภค สินค้ าก็ขายไม่ได้ หรือถ้ าตังราคาสูงมาก สินค้ าก็ขายได้ น้อย นักการตลาดต้ องพิจารณาว่าสินค้ า
ควรมีคุณภาพระดับใดบ้ าง และต้ นทุนเท่าใดจึง จะเป็ นที+พอใจของผู้บริโภค รวมทังคุณภาพสินค้ าต้ องสมํ+าเสมอและมี
มาตรฐานเพื+อที+จะสร้ างการยอมรับ ความเชื+อถือที+มีต่อสินค้ าทุกครังที+ซือ ดังนันผู้ผลิตจึงต้ องมีการควบคุมคุณภาพสินค้ า
(Quality Control) อยู่ เสมอ ราคา (Price) เป็ นจํานวนเงิ นที+บุคคลจ่ ายเพื+ อ ซือสินค้ า หรือบริก าร ซึ+ งแสดงเป็ นมูลค่ า
(Value) ที+ผ้ ูบริโภคจ่ ายเพื+อแลกเปลี+ยนกับผลประโยชน์ท+ไี ด้ รับจากสินค้ าหรือบริการ ซึ+ง ราคานันจะมีส่วนสําคัญในการ
ตั ด สินใจซือสินค้ า ของผู้ บริ โ ภคด้ ว ย การตั ด สิน ใจตั งราคานั นต้ อ งสอดคล้ อ งกับ ปรั ช ญาหรื อ แนวคิ ดทางการตลาด
(Marketing concept) การตัดสินใจด้ านราคาไม่จาํ เป็ นว่าจะต้ องเป็ นราคาสูงหรือราคาตํ+า แต่ เป็ นราคาที+ผ้ ูบริโภคเกิดการ
รับรู้ในคุณค่า (Perceived value) คือ ถ้ าผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ ามีคุณค่าเราสามารถตังราคาสูงได้ และการปรับราคา ขึน
ราคา หรือลดราคาจะต้ องพิจารณาถึงความอ่อนไหวด้ านราคาก็ยังสอดคล้ องกับแนวคิดด้ านการตลาดอยู่ สี (Color) สี
ของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ+งเชิญชวนและจู งใจให้ เกิดการซือ เพราะสีทาํ ให้ เกิดอารมณ์ด้านจิตวิทยา เครื+องมือการตลาดไม่ว่าจะ
เป็ นสถานบันเทิงต่ างๆ ก็ใช้ สีเข้ ามาช่วยดึงให้ เกิดการรับรู้ (Perception) ทําให้ โดดเด่น เป็ นลักษณะความต้ องการด้ าน
จิตวิทยาของมนุษย์ท+วี ่า สินค้ าแต่ละชินจะมีการตัดสินใจซือจากการเลือกสี คุณลักษณะของสินค้ าด้ านแฟชั+นมีความสัมพันธ์
กับเหตุผลในการซือสินค้ า ซือเมื+อมีการลดราคา ซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ซือสินค้ าเมื+อถูกใจ ซือเนื+องในโอกาสพิเศษ
หรือเทศกาลต่างๆ ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจาก
คนส่วนใหญ่ ซือตามกลุ่มเพื+อน ซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดย
ไม่ล่าสมัย มีความสัมพันธ์ต่อแฟชั+นซึ+งสอดคล้ องกับ Rath, Peterson และ Greensley Gill (1994) ที+ว่า ราคาสินค้ าที+ไม่
สามารถบ่งบอกได้ ว่าสินค้ านันเป็ นสินค้ าที+อยู่ในกระแสแฟชั+นหรือกําลังเป็ นที+นิยม แม้ ว่าสินค้ าแฟชั+นจํานวนมากมีราคา
ค่อนข้ างแพง โดยเฉพาะสินค้ าที+ได้ รับการออกแบบจากนักออกแบบที+มชี + ือเสียง แต่เมื+อร้ านค้ าต่างๆ พากันลอกเลียนแบบ
ออกมาขายราคาที+ต+ ํากว่า สินค้ าที+ทาํ เลียนแบบขึนก็ถือเป็ นสินค้ าที+อยู่ในกระแสแฟชั+นและได้ รับความนิยมเช่ นกัน แม้ ว่า
คุณภาพจะด้ อยกว่าของจริง คุณลักษณะของสินค้ าด้ านความคงทน มีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการซือสินค้ าเมื+อมีการ
ลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องใน
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านัน
ได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย คุณลักษณะของ
สินค้ าด้ านการดูแลและเก็บรักษา มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ าการซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอล
เลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ การ
ซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง และการซือสินค้ าแฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่า
สมัยมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลและเก็บรักษาซึ+งสอดคล้ องกับ นิตยา จิตรักษ์ธรรม (2550) ที+กล่าวว่า แนวคิดผลิตภัณฑ์
(The product concept) แนวคิดนีเชื+อว่าผู้บริโภคชอบสินค้ าที+มีคุณภาพดีท+ีสุด มีประสิทธิภาพในการใช้ งานดีเยี+ยม
ผู้บริหารจึงเน้ นการผลิตสินค้ าให้ เหนือคู่แข่งขันทังด้ านคุณภาพและสมรรถนะการใช้ งาน จึงเน้ นการประดิษฐ์ คิดค้ นด้ าน
นวัตกรรมและทุ่มเทเงินในการวิจัย ส่งผลให้ ต้นทุนของสินค้ าสูงแข่งขันด้ านราคาไม่ได้ และในสถานการณ์ทางการตลาด
ปั จจุ บันเกิด การลอกเลียนแบบกันสูง มาก บางครั งต้ น ทุนของบริษัท ผู้ผ ลิ ตต้ องเสีย ค่ าใช้ จ่ า ยในการวิจั ยสูง มาก แต่ ผ้ ู
ลอกเลียนแบบเสียค่าใช้ จ่ายตํ+า เมื+อสินค้ าออกสู่ตลาดยังไม่ถึงจุ ดคุ้มทุน การเปลี+ยนแปลงทางเทคโนโลยีท+รี วดเร็วทําให้

สินค้ าล้ าสมัยเสียแล้ ว ซึ+งเห็นได้ จากวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือรุ่นแรกๆ ขนาดใหญ่ ราคาสูงมาก จนปั จจุบนั โทรศัพท์
รุ่นใหม่ๆ มีสมรรถนะใช้ งานมากมาย ขนาดเล็กมาก และราคาตํ+า เป็ นต้ น นอกจากนันนักการตลาดไม่ควรมองข้ ามปั ญหา
การทดแทน ของผลิตภัณฑ์ท+เี ป็ นคู่แข่งทางตรง ซึ+งได้ แก่ สินค้ าประเภทเดียวกันของคู่แข่งขันที+ตอบสนองความต้ องการได้
เหมือนกัน รวมทังการทดแทนจากสินค้ าที+เป็ นคู่แข่งทางอ้ อม เช่น กรณีการเดินทาง ในอดีตการบินไทยมีคู่แข่งขันทางอ้ อม
คือ รถไฟ รถทัวร์ ซึ+งราคาถูกกว่า แต่ปัจจุบนั มีค่แู ข่งที+เป็ นการเดินทางทางอากาศซึ+งมีราคาถูกกว่าจากสายการบินต้ นทุนตํ+า
หลายบริษทั จนทําให้ การบินไทยต้ องปรับตัวลดราคาลงและเปิ ดสายการบินนกแอร์ เป็ นสายการบินต้ นทุนตํ+า เพื+อสามารถ
แข่งขันกับคู่แข่งได้ คุณลักษณะของสินค้ าด้ านตราสินค้ าหรือนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือเมื+อมีการ
ลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆ ออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ
การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันได้ รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่
การซือตามกลุ่มเพื+อน และการซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง ซึ+งสอดคล้ องกับแนวคิดของ Stone & Samples
(1985) ที+กล่ าวว่าแฟชั+นจากนักออกแบบ หมายถึงสินค้ าแฟชั+นที+มีลักษณะเฉพาะตัว กล่าวคือเป็ นสินค้ านําชื+อของนัก
ออกแบบมาใช้ เ ป็ นตราสินค้ า (Designer branded Merchandise) โดยยึดแนวโน้ มจากแฟชั+นสูง เป็ นหลัก ทังนีนัก
ออกแบบจะปรับเปลี+ยนหรือดัดแปลงสินค้ าของพวกเขามาจากรูปแบบแฟชั+นชันสูงนั+นเอง หากแต่นาํ มาผ่านกระบวนการ
ผลิตและจําหน่ายในราคาที+ต+าํ กว่า สินค้ าประเภทนีมักจําหน่ายในร้ านค้ าปลีกเฉพาะที+ เช่น ร้ านของนักออกแบบเอง หรือ
ตามห้ างสรรพสินค้ า รวมทังร้ านค้ าปลีกเฉพาะอย่าง (Specialty Stores) โดยกลุ่มเป้ าหมายร้ านค้ า คือผู้บริโภคตามกระแส
แฟชั+นและมีฐานะดี ตัวอย่างเช่ น Ellen Tracy, Donna Karan และ Carol Little ผลิตสินค้ าแฟชั+นสําหรับ
กลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดที+มขี นาดใหญ่ในราคาที+ไม่สงู มาก และสอดคล้ องกับ Drake และคณะ (1992) กล่าวว่าในอดีต
นักออกแบบ (Designer) จะเป็ นผู้สร้ างสรรค์หรือคิดค้ นสไตล์ใหม่ๆ เพื+อให้ ผ้ ูบริโภครับกระแสของแฟชั+นนันต่อไป แต่ใน
ปั จจุ บันผู้บริโภคมักไม่ยอมรับแนวทางจากนักออกแบบด้ วยวิธีการดัง กล่ าว เนื+องจากผู้บริโภคมีการเปลี+ยนแปลงไปใน
แนวทางที+ไม่ได้ เดินตามกระแสแฟชั+นที+นกั ออกแบบต้ องการอีกต่อไป ผู้บริโภคจะตัดสินใจด้ วยตัวเองว่าควรหรือไม่ในการ
ยอมรับ หรือตัดสินใจซือสินค้ านันๆ โดยพวกเขาจะมีแนวโน้ มในการยอมรับสไตล์ใหม่ๆ ก็ต่อเมื+อพวกเขาแน่ใจว่าสินค้ า
เหล่ า นัน สามารถบ่ ง บอกความเป็ นตั ว ตน สอดคล้ อ งและเกี+ยวข้ องกับ การดํา เนิ นชี วิ ต ของพวกเขาได้ เ ป็ นอย่ า งดี
คุณลักษณะของสินค้ าด้ านวัสดุท+ใี ช้ ในการผลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซือสินค้ าเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมี
คอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน การซือสินค้ าเมื+อถูกใจ การซือเนื+องในโอกาสพิเศษหรือเทศกาลต่างๆ
การซือเมื+อเห็นว่าสินค้ านันเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การซือตามแบบดาราหรือคนมีช+ ือเสียง และการซือสินค้ า
แฟชั+นที+คิดว่าสามารถใช้ งานได้ นานโดยไม่ล่าสมัย คุณลักษณะของสินค้ าด้ านประเทศที+ผลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผล
ในการซือสินค้ า การซือเมื+อมีการลดราคา การซือเมื+อมีคอลเลกชั+นใหม่ๆออกมา การซือเมื+อถูกใจ การซือเมื+อเห็นว่า
สิน ค้ า นั นได้ รั บ ความนิ ย มจากคนส่ ว นใหญ่ การซื อตามกลุ่ ม เพื+ อ น และการซื อตามแบบดาราหรื อ คนมีช+ ื อ เสีย ง มี
ความสัมพันธ์ต่อประเทศที+ผลิต ซึ+งสอดคล้ องกับ ศิรวิ รรณ เสรีรัตน (2543) ที+ว่าผู้ผลิตมีทางเลือกที+จะใช้ วตั ถุดิบหรือวัสดุ
หลายอย่ างในการผลิต เช่น ผ้ า อาจใช้ ผ้าไหม ผ้ าฝ้ าย ใยสังเคราะห์ ซึ+งในการตัดสินใจเลือกวัตถุดิบผู้ผลิตต้ องคํานึงถึง
ความต้ องการของผู้บริโภคเป็ นหลักว่าต้ องการแบบใด ตลอดจนต้ องพิจารณาถึงต้ นทุนในการผลิต และความสามารถใน
การจัดหาวัตถุดิบด้ วย นอกจากนีชื+อเสียงของผู้ผลิตแหล่งผลิตและตราสินค้ าเป็ นสิ+งที+ทาํ ให้ สนิ ค้ าแตกต่างจากคู่แข่งและมี
ผลกระทบกับพฤติกรรมการซือของผู้บริโภค เนื+องจากผู้บริโภคอาจตัดสินใจซือจากชื+อเสียงของผู้ผลิต แหล่งผลิต และตรา
สินค้ า โดยเฉพาะสินค้ าเจาะจงซือ (Specialty goods) เช่น กระเป๋ าหลุยส์วิสตอง เสือเวอร์ซาเช่ ซึ+งสินค้ าเหล่านีผู้บริโภค
จะตัดสินใจซือด้ วยเหตุผลด้ านจิตวิทยาไม่ใช่เหตุผลด้ านเศรษฐกิจหรือประโยชน์ท+ไี ด้ รับ

สรุปผลการศึกษา
การทําตลาดของสินค้ าที+เกี+ยวกับแฟชั+นในอดีตนักการตลาดจะให้ ความสําคัญกับกลุ่มเป้ าหมายที+เป็ นผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชายเนื+องจากผู้หญิงมีพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นที+มากกว่าผู้ชาย ซึ+งในปั จจุบันพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของเพศ
ชายเริ+มเปลี+ยนแปลงไปโดยมีการซือสินค้ าที+เกี+ยวกับแฟชั+นมากขึน ดังผลการวิจัยที+ได้ ศึกษามาจะเห็นว่าผู้ชายวัยทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานครให้ ความสําคัญกับสินค้ าแฟชั+น โดยจะซือสินค้ าในหมวดหมู่ของเสือผ้ ามากที+สดุ รองลงมาคือ รองเท้ า
นาฬิกา กระเป๋ า สร้ อยคอ แหวน สร้ อยข้ อมือ/กําไล และตุ้มหู ซึ+งถือเป็ นโอกาสสําหรับธุรกิจที+เกี+ยวกับเสือผ้ า และ
เครื+องประดับใน การพัฒนาตลาดหรือขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้ชายวัยทํางานเพิ+มมากขึน โดยสิ+งที+ธุรกิจสินค้ าแฟชั+นต้ อง
สนใจคือ เหตุผลและพฤติกรรมการเลือกซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชาย โดยผู้ชายวัยทํางานให้ ความสําคัญมากที+สดุ ในเรื+องของ
การซือเมื+อต้ องการใช้ งาน และให้ ความสําคัญในเรื+องของคุณภาพของสินค้ า โดยไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ าถ้ าถูกใจ
จะซือโดยทันที จากข้ อ มูลข้ า งต้ นสิ+ง ที+ธุรกิจต้ องทํา คือ การจั ดการส่ ง เสริ มการตลาด เช่ น การโฆษณาที+ส+ ือให้ เ ห็นถึง
ประโยชน์หลักของสินค้ า (Core benefit) เช่น สินค้ าสามารถแก้ ปัญหาให้ ผ้ ูบริโภคได้ หรืออาจจะเป็ นในเรื+องของความ
ปลอดภัย ความสะดวกสบายและความประหยัด นอกจากการโฆษณาแล้ วควรใช้ ในเรื+องของพนักงานขาย เนื+องจากผู้ชาย
ถ้ าเข้ าไปลองสินค้ าหรือเดินดูสนิ ค้ าจะเกิดการซือตามมา ในจุดนีพนักงานขายจึงมีความสําคัญอย่างมาก ถ้ าพนักงานขาย
ได้ รับการอบรมมาเป็ นอย่างดีโอกาสที+จะขายสินค้ าได้ เพิ+มมากขึนมีสูง แต่ในทางกลับกันถ้ าพนักงานขายแนะนําไม่ดีหรือ
แสดงกิริยาไม่เหมาะสม อาจทําให้ โอกาสในการขายลดลง สิ+งที+ควรให้ ความสําคัญต่ อมาคือ การส่งเสริมการขาย ต้ อง
ชัดเจนตรงไปตรงมาอาจแสดงให้ เห็นว่าถ้ าซือสินค้ าในช่ วงเวลาที+จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่นจะได้
ี ประโยชน์หรือได้
ความคุ้มค่ามากกว่าซือในช่ วงเวลาปกติอย่างไร เพราะผู้ชายวัยทํางานตัดสินใจซือด้ วยเหตุผลมากกว่าอารมณ์ จากผล
การศึกษาที+ได้ ส+งิ ที+น่าเป็ นห่วงคือผู้ชายวัยทํางานไม่ยึดติดกับตราสินค้ าหรือร้ านค้ า ดังนันความมั+นใจของบรรดาธุรกิจสินค้ า
แฟชั+นในเรื+องของชื+อเสียงที+มีมานาน หรือเป็ นตราสินค้ าระดับโลกอาจใช้ ไม่ได้ ผลกับผู้ชายวัยทํางาน สิ+งที+ธุรกิจสินค้ า
แฟชั+นทําได้ คือ การสื+อสารในเรื+องของคุณภาพของสินค้ า วัตถุดิบ ความคุ้มค่ากับเงินที+เสียไป
การทําตลาดสินค้ าแฟชั+นโดยจับกลุ่มเป้ าหมายผู้ชายวัยทํางานเป็ นสิ+งที+ท้าทายความสามารถของนักการตลาดเป็ นอย่าง
มากซึ+งผู้วจิ ัยหวังเป็ นอย่างยิ+งว่าผลการวิจัยเรื+องพฤติกรรมการซือสินค้ าแฟชั+นของผู้ชายวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จะเป็ นประโยชน์กบั นักการตลาดสินค้ าแฟชั+น ไม่มากก็น้อย
กิตติกรรมประกาศ
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