บทที 5
สรปผลการวิ
จัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ุ
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมการซื$ อสิ นค้า แฟชั%นของผูช้ ายวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ใช้วิธี ก ารวิจยั
่
่ สามารถสรุ ปและ
เชิ งปริ มาณ จากกลุ่มตัวอยางเพศชายวั
ยทํางานในเขตกรุ งเทพมหานครจํานวน 400 ตัวอยาง
อภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี$
สรปผลการวิ
จัย
ุ
ลักษณะทางประชากร
่ อายุ 25-29 ปี มีจาํ นวนมากที%สุด รองลงมามีจาํ นวนใกล้เคียงกนคื
ั อ อายุระหวาง
่ 30-34 ปี และ
กลุ่มตัวอยาง
่ 20-24 ปี ตามลําดับ สวนอายุ
่
่ 45-49 ปี มีจาํ นวนน้อยที%สุด กลุ่มตัวอยาง
่ มากกวาครึ
่ % งหนึ% ง
อายุระหวาง
ระหวาง
่ ปริ ญญา กลุ่มตัวอยางมี
่ อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั ระดับ
สําเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี รองลงมาคือตํ%ากวาอนุ
ิ จาํ นวนใกล้เคียงกนั สวนพนั
่
ปฏิบตั ิการ อาชีพพนักงานบริ ษทั ระดับบริ หาร และเจ้าของธุรกจมี
กงานรัฐวิสาหกจิมี
่ รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหวาง
่ 10,001-20,000 บาท รองลงมามีรายได้ต่อเดือนอยู่
จํานวนน้อยที%สุด กลุ่มตัวอยางมี
่ 5,001-10,000 บาท สวนรายได้
่
่ มากกวา่
ระหวาง
ต่อเดือนตํ%ากวา่ 5,000 บาท มีจาํ นวนน้อยที%สุด กลุ่มตัวอยาง
่ หยา่หรื อมาย
่ มีจาํ นวนน้อยที%สุด
ครึ% งหนึ%งมีสถานภาพโสด รองลงมาคือสมรสแล้วและมีบุตร สวน
ข้ อมลเกี
(อสิ นค้ าแฟชัน
ู ย วกับลักษณะของสิ นค้ าและเหตผลในการซื
ุ
่
การเปิ ดรับสื% อในการติดตามข้อมูลขาวสารของแฟชั
น% พบวา่ ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดใน
เรื% องของสื% อโทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์ เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ สื% อภายในร้านและ
่ บ แฟชัน% โชว์ และจดหมายทางตรง ตามลําดับ
สื% อกลางแจ้ง รายการสิ นค้า พนักงานขาย แผนพั
่ ๆ ผูช้ ายวัย ทํา งานให้ค วามสํา คัญ มากที% สุ ด ในเรื% อ งของเสื$ อ ผ้า
ความถี% ใ นการซื$ อ สิ น ค้า ประเภทตาง
ํ และตุม้ หู ตามลําดับ
รองลงมาคือ รองเท้า นาฬิกาและกระเป๋ า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กาไล
การพิจาณาคุณลักษณะของสิ นค้าแฟชัน% ผูช้ ายวัยทํางาน ให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของคุณภาพของ
็ กษา สไตล์และรู ปแบบ วัสดุที%ใช้ในการ
สิ นค้า รองลงมาคือ ความคงทน ความพอดี ราคา การดูแลและเกบรั
ผลิต สี สัน แฟชัน% ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และประเทศที%ผลิต ตามลําดับ
เหตุผลในการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง ซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%
รองลงมาคือ ซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ ซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่
คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย ซื$ อเมื%อมีการลดราคา ซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
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่ นค้านั$ นได้รับความนิ ยมจากคนสวนใหญ
่
่ ซื$ อตามกลุ่ มเพื%อน
ซื$ อเมื%อมีคอลเลกชั%นใหมๆ่ และซื$ อเมื%อเห็ นวาสิ
และซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง ตามลําดับ
ั
พฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของความไมยึ่ ดติดกบตรา
่ ดสิ นใจซื$ อ
สิ นค้าหรื อร้านค้า ถ้าถูกใจซื$ อได้หมด รองลงมาคือ การเดินดูสินค้าหลายๆชิ$น หลายๆร้าน แล้วคอยตั
่ $ น และถ้าสนใจสิ นค้าชิ$ นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ
ซื$ อแตสิ่ นค้าเดิม หรื อจากร้านประจําเทานั
ตามลําดับ
สถานที%ซ$ื อสิ นค้าแฟชัน% ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของร้ านแผงลอยในตลาดนัด
รองลงมาคือ แผนกเสื$ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า และเครื% องประดับของห้างสรรพสิ นค้า แผนกเสื$ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า
่ อป
และเครื% องประดับของดิสเคานท์ สโตร์ ร้านแผงลอยทัว% ไป ร้านค้าแฟชัน% ในศูนย์การค้า ร้านค้าในแหลงช๊
ปิ$ ง งานแสดงสิ นค้าแฟชัน% และร้านตัดชุดบุรุษ ตามลําดับ
่ อนกบสิ
ั นค้าแฟชัน% ผูช้ ายวัยทํางานใช้จ่ายเงินในแตละเดื
่ อนกบั สิ นค้าแฟชัน% อยู่
การใช้จ่ายเงินในแตละเดื
่ 1,001-2,000 บาท สู งสุ ด รองลงมาอยู่ระหวาง
่ 501-1,000 บาท 2,001-3,000 บาท ไมเกน
่ ิ 500 บาท
ระหวาง
3,001-4,000 บาท 4,001-5,000 บาท 5,001-10,000 บาท 10,001 บาทขึ$ นไป ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ข้อมลเพื
ู อ ทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ) ของผูช้ ายวัยทํางานมี
ั
ความสัมพันธ์กบพฤติ
กรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% (ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$ นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ
่ ดสิ นใจซื$ อ การซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ $ นการ
การเดินดูสินค้าหลายๆชิ$น หลายๆร้าน แล้วคอยตั
ั
ไมยึ่ดติดกบตราสิ
นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด)
สมมติฐานที 1.1 อายุ มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
อายุ ไมมี่ ความสัมพันธ์ต่อกรณี ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ การเดินดูสินค้า
่ ดสิ นใจซื$ อ การซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ $ น และการไมยึ่ ดติดกบั
หลายๆชิ$ น หลายๆร้านแล้วคอยตั
ตราสิ นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด
สมมติฐานที 1.2 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ผลการทดสอบสมมติฐาน
่ ด สิ น ใจ ซื$ อ แตไมมี
่ ่
พบวา่ การศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับการ เดิ น ดู สิ น ค้า หลายๆชิ$ น หลายๆร้ า น แล้ว คอยตั
ความสัมพันธ์ต่อกรณี ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ การซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจาก
่ $ น และการไมยึ่ ดติดกบตราสิ
ั
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด อยางมี
ร้านประจําเทานั
0.05
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สมมติฐานที 1.3 อาชี พ มีความสัมพันธ์กบัพฤติ กรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชั%น ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ อาชีพ ไมมี่ ความสัมพันธ์ต่อกรณี ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ การเดินดู
่ ดสิ นใจซื$ อ การซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ $ น และการไมยึ่ ด
สิ นค้าหลายๆชิ$น หลายๆร้าน แล้วคอยตั
ั
ติดกบตราสิ
นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด
สมมติฐานที 1.4 รายได้ มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชั%น ผลการทดสอบสมมติฐาน
ั
พบวา่ รายได้ ไมมี่ ความสัมพันธ์กบกรณี
ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ การเดินดู
่ ดสิ นใจซื$ อ การซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ $ น และการไมยึ่ ด
สิ นค้าหลายๆชิ$น หลายๆร้าน แล้วคอยตั
ั
ติดกบตราสิ
นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด
สมมติฐานที 1.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบัพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ผลการทดสอบสมมติฐาน
ั
พบวา่ สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบกรณี
ถ้าสนใจสิ นค้าชิ$นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดูตวั เลือกอื%นๆ และการ
่ $ น แตไมมี
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการเดินดูสินค้าหลายๆชิ$น หลายๆร้าน แล้ว
ซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ ดสิ นใจซื$ อ และการไมยึ่ ดติดกบตราสิ
ั
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
คอยตั
นค้าหรื อร้านค้าถ้าถูกใจซื$ อได้หมด อยางมี
0.05
สมมติฐานที 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ) ของผูช้ ายวัยทํางานมี
ั ณลักษณะของสิ นค้า (ความพอดี สไตล์และรู ปแบบ คุณภาพของสิ นค้า ราคา สี สัน แฟชัน%
ความสัมพันธ์กบคุ
็ กษา วัสดุ ที%ใช้ในการผลิ ต ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ ประเทศที%ผลิ ต) และ
ความคงทน การดูแลและเกบรั
เหตุผลในการซื$ อสิ นค้า (การซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่ ออกมาก การซื$ อเมื%อต้องการใช้
่
่ นค้า นั$ น
งาน การซื$ อสิ นค้า เมื% อถู ก ใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
การซื$ อเมื% อเห็ นวาสิ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่ม
เหมาะสมกบบุ
่
เพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง การซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย)
สมมติฐานที 2.1 อายุ มีความสัมพันธ์กบัคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
- คุณลักษณะของสิ นค้า
่ ่
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา่ อายุ มี ความสัม พันธ์ก ับคุ ณภาพของสิ นค้า แตไมมี
็ กษา วัสดุที%ใช้
ความสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรู ปแบบ ราคา สี สัน แฟชัน% ความคงทน การดูแลและเกบรั
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ในการผลิต ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และประเทศที%ผลิต อยางมี
- เหตุผลในการซื$อสิ นค้า
ั
่ ่
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อายุ มีความสัมพันธ์กบการซื
$ อตามกลุ่มเพื%อน แตไมมี
่
ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การ
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่
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบั
ซื$ อสิ นค้าเมื%อถู กใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
การซื$ อเมื%อเห็ นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามแบบดาราหรื อคน
บุคลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
มีชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย อยางมี
0.05
สมมติฐานที 2.2 การศึกษา มีความสัมพันธ์กบัคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
- คุณลักษณะของสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การศึกษา มีความสัมพันธ์กบัสไตล์และรู ปแบบ สี สัน
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อความพอดี คุณภาพของสิ นค้า ราคา การดูแลและเกบรั
็ กษา วัสดุ
แฟชัน% และความคงทน แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ที%ใช้ในการผลิต ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และประเทศที%ผลิต อยางมี
- เหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ การศึกษา มีความสัมพันธ์กบการ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
และการซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
แตไมมี
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวน
่ ใหญ่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมี
การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
ชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย อยางมี
0.05
สมมติฐานที 2.3 อาชีพ มีความสัมพันธ์กบัคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
- คุณลักษณะของสิ นค้า
ั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชีพ มีความสัมพันธ์กบตราสิ
นค้าหรื อนักออกแบบ
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรู ปแบบ คุณภาพของสิ นค้า ราคา สี สัน แฟชัน% ความคงทน การดูแล
แตไมมี
็ กษา วัสดุที%ใช้ในการผลิต และประเทศที%ผลิต อยางมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
และเกบรั
- เหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
ั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาชี พ มีความสัมพันธ์กบการ
ซื$ อเมื%อมีการลดราคา
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อ
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน และการซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
แตไมมี
่
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง
มีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวน
่ ใหญ่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมี
การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
ชื% อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวา่ สามารถใช้งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย อยางมี
0.05
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สมมติฐานที 2.4 รายได้ มีความสัมพันธ์กบัคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
- คุณลักษณะของสิ นค้า
ั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายได้ มีความสัมพันธ์กบตราสิ
นค้าหรื อนักออกแบบ
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อความพอดี สไตล์และรู ปแบบ คุณภาพของสิ นค้า ราคา สี สัน แฟชัน% ความคงทน การ
แตไมมี
็ กษา วัสดุที%ใช้ในการผลิต และประเทศที%ผลิต อยางมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ดูแลและเกบรั
- เหตุผลในการเลือกซื$ อสิ นค้า
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายได้ ไมมี่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อมีการลดราคา
่
ซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษ
่ ๆ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็ นวาสิ
่ นค้านั$ น
หรื อเทศกาลตาง
่ ใหญ่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง และซื$ อสิ นค้า
ได้รับความนิ ยมจากคนสวน
่
แฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย
สมมติฐานที 2.5 สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบัคุณลักษณะของสิ นค้าและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า
- คุณลักษณะของสิ นค้า
ั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบความพอดี
คุณภาพของ
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อสไตล์และรู ปแบบ ราคา สี สัน แฟชัน% ความคงทน วัสดุที%ใช้ใน
สิ นค้า และการดูแลรักษา แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
การผลิต ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และประเทศที%ผลิต อยางมี
- เหตุผลในการเลือกซื$ อสิ นค้า
ั
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สถานภาพ มีความสัมพันธ์กบการซื
$ อตามกลุ่มเพื%อน
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อมีการลดราคา ซื$ อเมื%อมีคอลเลกชั%นใหมๆออกมา
่
แตไมมี
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน
่ ๆ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบั
การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตาง
่ ใหญ่ การซื$ อตามแบบดาราหรื อคน
บุคลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวา่ สิ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวน
่
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ
มีชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย อยางมี
0.05
สมมติฐานที 3 คุณลักษณะของสิ นค้า (ความพอดี สไตล์และรู ปแบบ คุณภาพของสิ นค้า ราคา สี สัน แฟชัน%
็ ก ษา วัส ดุ ที% ใ ช้ใ นการผลิ ต ตราสิ น ค้า หรื อนัก ออกแบบ ประเทศที% ผ ลิ ต) มี
ความคงทน การดู แ ลและเกบรั
ความสัมพันธ์กบัและเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า (การซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่ ออกมาก
่
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
การซื$ อเมื%อ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่
เห็นวาสิ
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่
การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง การซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นาน
โดยไมล้่ าสมัย)
สมมติฐานที 3.1 ความพอดี มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้าผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่
่
ความพอดี มีความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการ
่ การซื$ อเมื% อเห็ นวาสิ
่ นค้า นั$ น
ใช้ง าน การซื$ อสิ นค้า เมื% อถู ก ใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่ม
เหมาะสมกบบุ
่
เพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื% อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้า แฟชั%นที% คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ล้าสมัย อยางมี
สมมติฐานที 3.2 สไตล์และรู ปแบบ มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
พบวา่ สไตล์และรู ปแบบ มีความสัมพันธ์กบการ
การ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวา่
ซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ และการ
สิ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และ
ซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามา
รถใช้งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง อยางมี
สมมติฐานที 3.3 คุณภาพของสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
พบวา่ คุณภาพของสิ นค้า มีความสัมพันธ์กบการ
การ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวา่
ซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ และการ
สิ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และ
ซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง อยางมี
สมมติฐานที 3.4 ราคา มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ราคา
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
มีความสัมพันธ์กบการ
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การ
่ การซื$ อเมื% อเห็ นวาสิ
่ นค้า นั$ นเหมาะสมกบั
ซื$ อสิ นค้า เมื% อถู ก ใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิด
บุคลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบดารา
วาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล่ า้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
หรื อคนมีชื%อเสี ยง อยางมี
สมมติฐานที 3.5 สี สัน มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ สี สัน
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
มีความสัมพันธ์กบการ
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การ
่
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบั
ซื$ อสิ นค้าเมื% อถูก ใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
การซื$ อเมื%อเห็ นวาสิ
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่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมี
บุคลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อตาม
ชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล่ า้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
กลุ่มเพื%อน อยางมี
สมมติฐานที 3.6 แฟชัน% มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
แฟชัน% มีความสัมพันธ์กบการ
การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การ
การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมี
ซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ มารถใช้งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อ
ชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสา
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ต้องการใช้งาน อยางมี
สมมติฐานที 3.7 ความคงทน มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่
ั
่
ความคงทน มี ความสัม พันธ์ กบการ
ซื$ อเมื%อมีก ารลดราคา การซื$ อเมื% อมี ค อลเลกชั%นใหมๆออกมา
การซื$ อเมื% อ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้า
ต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ และการซื$ อ
นั$ นเหมาะสมกบบุ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และการ
สิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง อยางมี
็ กษา มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบ
สมมติฐานที 3.8 การดูแลและเกบรั
็ กษา มีความสัมพันธ์กบการ
ั
สมมติฐาน พบวา่ การดูแลและเกบรั
ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน%
่
่
ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
่
งานได้
การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อ
นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง อยางมี
สมมติฐานที 3.9 วัสดุ ที%ใช้ในการผลิ ต มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบ
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่
สมมติฐานพบวา่ วัสดุที%ใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์กบการ
่ การซื$ อ
ออกมา การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้า
เมื%อเห็นวาสิ
่
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับ
แฟชั%นที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย แตไมมี
่
่ และการซื$ อตามกลุ่มเพื%อน อยางมี
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
ความนิยมจากคนสวนใหญ
สมมติฐานที 3.10 ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ มีความสัมพันธ์กบั การซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอล
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่
่ การซื$ อเมื%อเห็นวา่
เลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อ
สิ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
่ ่ ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ และ
ตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง แตไมมี
่
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
การซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไมล่ า้ สมัย อยางมี
สมมติฐานที 3.11 ประเทศที%ผลิต มีความสัมพันธ์กบัเหตุผลในการซื$ อสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐาน
ั ซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
่
พบวา่ ประเทศที%ผลิต มีความสัมพันธ์กบการ
การซื$ อ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบ
เมื%อถูกใจ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ ่ ค วามสัมพันธ์ ต่อการซื$ อเมื%อต้องการใช้ง าน การซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อ
ดาราหรื อคนมี ชื% อเสี ย ง แตไมมี
่ การซื$ อเมื%อเห็ นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิ กภาพของตนเอง และการซื$ อสิ นค้าแฟชั%นที%คิดวา่
เทศกาลตางๆ
่ นยั สําคัญทางสถิติที%ระดับ 0.05
สามารถใช้งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย อยางมี
อภิปรายผล
การศึ กษาพฤติ กรรมการซื$ อสิ นค้า แฟชั%นของผูช้ ายวัย ทํา งานในเขตกรุ งเทพมหานครสมารถอภิ ปราย
ผลการวิจยั ได้ดงั นี$ พฤติกรรมการซื(อสิ นค้ าแฟชั น ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของความไมยึ่ ด
ั
่
ติดกบตราสิ
นค้าหรื อร้านค้า ถ้าถูกใจซื$ อได้หมด รองลงมาคือ การเดินดูสินค้าหลายๆชิ$ น หลายๆร้าน แล้วคอย
่ $ น และถ้าสนใจสิ นค้าชิ$ นใดจะซื$ อทันทีโดยไมต้่ องไปดู
ตัดสิ นใจซื$ อ ซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
่ ่ กวิจยั สวนใหญมี
่
่ มุมมองเกยวกบการตั
ี% ั
ตัวเลือกอื%นๆ ตามลําดับ ซึ%งสอดคล้องกบั Solomon (2002) กลาววานั
ดสิ นใจ
่
่ อ
ของผูบ้ ริ โภคอยู่ 3 แนวทาง ดังตอไปนี
$ 1. ผูบ้ ริ โภคในฐานะเป็ นผูม้ ีเหตุผล (Rational Perspective) กลาวคื
ผูบ้ ริ โภคตามแนวคิดนี$ มีความสุ ขมุ รอบคอบในการตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้า โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลที%เป็ นประโยชน์
่
่ %จะทําได้ มีการชัง% นํ$ าหนักหรื อเปรี ยบเทียบสวนด
่ ีและสวนด้
่ อยของแตละตราสิ
่
ตอการตั
ดสิ นใจซื$ อสิ นค้าเทาที
นค้าที
่ ก่ อนที%จะตัดสิ นใจซื$ อ เสริ มวา่ การตัดสิ นใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคไมจํ่ าเป็ นต้องเกดขึ
ิ $ นตาม
เป็ นตัวเลื อกเป็ นอยางดี
่ ่ หากผูบ้ ริ โภคได้รับความพึงพอใจจากการตัดสิ นใจ
ขั$ นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื$ อทุกครั$ งไป ตัวอยางเชน
่
่
ในอดีต การตัดสิ นในซื$ อครั$ งตอไปของผู
บ้ ริ โภคจึงสามารถกระทําได้อยางรวดเร็
ว ทั$ งนี$ เพราะมีการลดขั$ นตอนใน
การตัดสิ นใจลงไป เชน่ ไมต้่ องแสวงหาข้อมูลจากภายนอกเพิ%มเติมอีก เพราะมีขอ้ มูลภายในอยูเ่ พียงพอแล้ว เป็ น
่ ่ การ
ต้น 2. ผูบ้ ริ โภคในฐานะเป็ นผูไ้ ด้รับอิทธิ พลให้แสดงพฤติกรรม โดย Mowen & Minor (2001) กลาววา
่
่ เหตุ ผ ล หรื อเกดจากความต้
ิ
ตัดสิ นใจซื$ อของผูบ้ ริ โ ภคไมจํ่ า เป็ นต้องผานกระบวนการตั
ดสิ นใจอยางมี
องการ
่ $ ออาจเกดจากผู
ิ
่
แสวงหาประสบการณ์ใหมๆ่ แตการซื
บ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลมาจากสิ% งแวดล้อมภายนอกซึ% งสงผลให้
ิ
่ การสงเสริ
่ ม การขาย บรรทัดฐานท างวัฒนธรรม หรื อสิ% ง แวดล้อมทางกายภาพ เป็ นต้น 3.
เกดการซื
$ อ เชน
่
ผูบ้ ริ โภคในฐานะเป็ นผูแ้ สวงหาประสบการณ์ ชี วิต ตามแนวคิ ดนี$ ม องวา่ ในบางสถานการณ์ ผูบ้ ริ โภคไมได้
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่ เหตุผลโดยสมบูรณ์ แตตรงกนข้
่
ั าม ผูบ้ ริ โภคอาจซื$ อผลิตภัณฑ์และ
ตัดสิ นใจเลือกซื$ อสิ นค้าตามกระบวนการอยางมี
่ ่ สิ นค้าที%
บริ การเพื%อความสนุ กสนานตามความเพ้อฝัน เพื%อสนองอารมณ์ และความรู ้สึกของตนเอง ตัวอยางเชน
ี% องกบความสวยงาม
ั
เกยวข้
หรื อสุ นทรี ยภาพ จําพวก เสื$ อผ้า เครื% องประดับเพลงและ งานศิลปะ สถานทีซื(อสิ นค้ า
แฟชั น ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของร้านแผงลอยในตลาดนัด รองลงมาคือ แผนกเสื$ อผ้า
กระเป๋ า รองเท้า และเครื% องประดับของห้างสรรพสิ นค้า แผนกเสื$ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า และเครื% องประดับของดิส
่ อปปิ$ ง งานแสดงสิ นค้าแฟชัน%
เคานท์สโตร์ ร้านแผงลอยทัว% ไป ร้านค้าแฟชัน% ในศูนย์การค้า ร้านค้าในแหลงช้
่ ่
และร้านตัดชุดบุรุษ ตามลําดับ ซึ%งขัดแย้งกบั Leung &Taylor (2002) ที%พบวาสวนสถานที
%ในการซื$ อสิ นค้าของคน
่
่ %ส วยงาม สะอาด
อายุ 20-49 ปี ในประเทศฮองกง
มักเลื อกซื$ อสิ นค้า ในร้ านที%มี บรรยากาศดี มีการตกแตงที
่ ช้ ายวัย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครไมได้
่ ใ ห้
กว้า งขวาง และต้อ งมี ก ารบริ ก ารที% ดี ซึ% ง จากการวิจยั พบวาผู
ั % องบรรยากาศและการตกแตง่ แตจะให้
่
ั
ความสําคัญกบเรื
ความสําคัญกบความสะดวกสบายใจการที
%ซ$ื อสิ นค้าเป็ น
่ อใกล้ที%ไหนกซื็ $ อที%นั$ น การเลือกสื อในการติดตามข้ อมลข่
หลัก กลาวคื
ู าวสารของแฟชั น พบวา่ ผูช้ ายวัยทํางานให้
ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของสื% อโทรทัศน์ รองลงมาคือ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์ เน็ต ภาพยนตร์ วิทยุ
่ บ แฟชัน% โชว์ และจดหมายทางตรง ตามลําดับ
สื% อภายในร้านและสื% อกลางแจ้ง รายการสิ นค้า พนักงานขาย แผนพั
ซึ%งสอดคล้องกบั นทีรัย เกรี ยงชัยพร (2543) ที%ศึกษาเรื% องรู ปแบบการดําเนินชีวิตของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร
่ ช้ ายวัยทํางานเลือกเปิ ดรับสื% อโทรทัศน์มากที%สุด รองลงมาคือสื% อหนังสื อพิมพ์ ภาพยนตร์ วิทยุ นิ ตยสาร
พบวาผู
และอินเทอร์ เน็ตตามลําดับ ความถีในการซื(อสิ นค้ าประเภทต่ างๆ ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% อง
ํ และตุม้ หู ตามลําดับซึ% ง
ของเสื$ อผ้า รองลงมาคือ รองเท้า นาฬิกาและกระเป๋ า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กาไล
สอดคล้องกบั นทีรัย เกรี ยงชัยพร (2543) ที%ศึกษาเรื% องรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตของผูช้ ายในเขตกรุ งเทพมหานคร
่ ช้ ายวัย ทํา งานมี อตั ราการบริ โภคสิ นค้า ในหมวดหมู่ ข องเครื% อ งแตงกาย
่
พบวาผู
ประเภทของเสื$ อ ผ้า มากที% สุ ด
รองลงมาคือ รองเท้า ถุ งเท้า กางเกง ตามลําดับ การพิจาณาคณลั
ุ กษณะของสิ นค้ าแฟชั น ผูช้ ายวัยทํางาน ให้
ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของคุณภาพของสิ นค้า รองลงมาคือ ความคงทน ความพอดี ราคา การดูแลและเกบ็
รักษา สไตล์และรู ปแบบ วัสดุที%ใช้ในการผลิต สี สัน แฟชัน% ตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และประเทศที%ผลิต
เหตผลในการซื
(อสิ นค้ าแฟชัน ผูช้ ายวัยทํางานให้ความสําคัญมากที%สุดในเรื% องของซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน รองลงมา
ุ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง ซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถ
่
คือ ซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ ซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ ซื$ อเมื%อมีคอล
ใช้งานได้นานโดยไมล้่ าสมัย ซื$ อเมื%อมีการลดราคา ซื$ อเนื% องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ ซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และซื$ อตาม
เลกชัน% ใหมๆ่ ออกมา และซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ ่ กลยุทธ์ลกั ษณะรวม
่
แบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง ตามลําดับซึ% งสอดคล้องกบั Assael, H. (1998) กลาววา
ํ
(Conjunctive Strategy) เป็ นกลยุทธ์การประเมินที%มีการกาหนดมาตรฐานขั
$ นตํ%าของลักษณะของตราสิ นค้าที%สามาร
่ %กาหนดกจะได้
ํ
็
่ และยังสอดคล้องกบั
ยอมรับได้ ตราสิ นค้าใดที%มีค่ามากกวาที
รับการพิจารณาเป็ นทางเลือกตอไป
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่
่
การศึกษาของ Leung &Taylor (2002) พบวา่ สวนผสมทางการตลาด
(4P’s) ทั$ ง 4 ตัว มีผลตอการตั
ดสิ นใจซื$ อ
่
่ อ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี$ เลือกเสื$ อผ้าโดยพิจารณา
เสื$ อผ้าแฟชัน% ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มอายุ 20-49 ในประเทศฮองกง
กลาวคื
จากปั จจัยที%สําคัญของตัวสิ นค้า ซึ% งได้แก่ ความเหมาะสม ( Fitting ) และรู ปแบบของเสื$ อผ้า (Design) เป็ นหลัก
่ านราคานั$ น พบวาเสื
่ $ อผ้าราคาถูก สามารถดึงดูดใจผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี$ ได้เป็ นอยางดี
่ พวกเขาจึงไมมี่ แนวโน้ม
สวนด้
่ นในราคาสู งกวาเพื
่ %อซื$ อสิ นค้าที%มีชื%อเสี ยง (Brand Name) สวนสถานที
่
จายเงิ
%ในการซื$ อสิ นค้านั$ น พวกเขามักเลือก
่ %สวยงาม สะอาด กว้างขวาง และต้องมีการบริ การที%ดีดว้ ย ในสวน
่
ซื$ อสิ นค้าในร้านที%มีบรรยากาศดี มีการตกแตงที
่ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี$ ให้ความสําคัญกบการโฆษณา
ั
่
ี% ั
ของการสงเสริ
และติดตามขาวสารเกยวกบแนวโน้
ม
่ านค้าที%ลด
ของแฟชัน% จากทั$ งนิตยสารทัว% ไป และนิตยสารแฟชัน% นอกจากนี$ พวกเขามักเลือกซื$ อเสื$ อผ้าชุดใหมจากร้
ั
่
ราคาและมีการบริ การหลังการขายที%ดี เชน่ รับประกนในการคื
นเงินหากไมพอใจในสิ
นค้า
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เพื% อ ทดสอบสมมติ ฐ าน ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ของผ้ ู ช ายวั ย ทํ า งานมี
ความสั ม พันธ์ กับพฤติกรรมการซื( อสิ นค้ าแฟชั น พบวา่ ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านระดับ การศึ กษามี
่ ดสิ นใจซื$ อ สถานภาพ มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื$ อแบบเดิ นดูสินค้าหลายๆชิ$ น หลายๆร้ าน แล้วคอยตั
่ $ น ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผ้ ูชายวัยทํางาน
ความสัมพันธ์ต่อการซื$ อแตสิ่ นค้าเดิมหรื อจากร้านประจําเทานั
มีความสั มพันธ์ กับคณลั
(อ พบวา่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุมี
ุ กษณะของสิ นค้ าและเหตผลในการซื
ุ
ความสั ม พัน ธ์ ต่ อคุ ณ ภาพของสิ น ค้า และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อเหตุ ผ ลในกา รซื$ อ ตามกลุ่ ม เพื% อ น ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้า นการศึ ก ษา มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อสไตล์แ ละรู ป แบบ สี สั น แฟชั%น และความคงทนและมี
่ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อ เมื%อมีการลดราคา และการซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ทางประชากรศาสตร์ ดา้ นอาชีพ มีความสัมพันธ์ต่อตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ และมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลใน
่ ลักษณะ
การซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน และการซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั กษณะทาง
ทางประชากรศาสตร์ ด้า นรายได้มีค วามสัมพันธ์ ต่ อตราสิ นค้าหรื อนัก ออกแบบซึ% งสอดคล้องกบลั
ประชากรศาสตร์ ด้า นสถานภาพ มี ค วามสัม พันธ์ ต่ อความพอดี คุ ณ ภาพของสิ น ค้า และการดู แ ลรั ก ษาและมี
่ ่ ปั จจัยสวน
่
ความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อตามกลุ่มเพื%อนซึ% งสอดคล้องกบั ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548) กลาววา
บุคคล (Personal factors) การตัดสิ นใจซื$ อของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พลจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนบุคคล
่ ได้แก่ 1. อายุ บุคคลที%มีอายุตางกนจะมี
่ ั
่ ั ตัวอยางเชน
่ ่
ทางด้านตางๆ
ความต้องการในสิ นค้าและบริ การที%แตกตางกน
่
่
่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้าเกยวกบ
ี% ั
กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ% งแปลกใหมและชอบสิ
นค้าประเภทแฟชัน% สวนกลุ
่
สุ ขภาพและความปลอดภัย 2.วงจรชีวิตครอบครัว เป็ นขั$ นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลซึ% งการดํารงชีวิตในแตละ
่
่ ยมของบุคคล ทําให้เกดความต้
ิ
ขั$ นตอนเป็ นสิ% งที%มีอิทธิ พลตอความต้
องการ ทัศนคติและคานิ
องการในผลิตภัณฑ์
่ ั วอยางเชน
่ ่ กลุ่มคนโสด อยูใ่ นวัยหนุ่มสาว กลุ่มนี$ จะมีภาระทางการเงินน้อย
และพฤติกรรมการซื$ อที%แตกตางกนตั
่ ว สนใจด้า นการพัก ผอนหยอนใจและสิ
่
่
่ $ อผ้า
มัก จะซื$ อสิ นค้า อุ ป โภคบริ โ ภคสวนตั
นค้า ตามความนิ ย ม เชนเสื
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เครื% องสําอาง เครื% องประดับ ครอบครัวคู่สมรสใหม่ อยูใ่ นวัยหนุ่มสาวและยังไมมี่ บุตรกลุ่มนี$ จะมีอตั ราการซื$ อและ
่
ชวงเวลาการซื
$ อสู งที%สุด มักจะซื$ อสิ นค้าถาวรเชน่ รถยนตร์ เครื% องใช้ไฟฟ้ า และฟอร์ นิเจอร์ ที%จาํ เป็ น 3. อาชีพ โดย
่ คคลจะนําไปสู่ ความจําเป็ นหรื อความต้องการสิ นค้าและบริ การที%แตกตางกน
่ ั เชน่ เกษตรกรจะ
อาชี พของแตละบุ
่
่
่
่ $ อสิ นค้า
ซื$ อสิ นค้าที%จาํ เป็ นตอการครองชี
พและสิ นค้าที%เป็ นปั จจัยทางการผลิต สวนพนั
กงานบริ ษทั สวนให
ญจะซื
ิ
ั
เพื%อเสริ มสร้างบุคลิกภาพ ข้าราชการจะซื$ อสิ นค้าที%จาํ เป็ น นักธุ รกจจะซื
$ อสิ นค้าเพื%อสร้างภาพพจน์ให้กบตนเอง
่ นค้า และบริ การของบริ ษ ทั เป็ นที% ตอ้ งการของกลุ่ ม อาชี พประเภทใด เพื%อ
ดัง นั$ นนัก การตลาดจะต้องศึ กษาวาสิ
ั
่ $ ได้อยางเหมาะสม
่
จัดเตรี ย มสิ นค้าให้ส อดคล้องกบความต้
องการของกลุ่ มเหลานี
4. รายได้ สถานภาพทาง
ิ
่ นค้าและบริ การที%เขาตัดสิ นใจซื$ อ นักการตลาดต้องสนใจแนวโน้มของรายได้
เศรษฐกจของบุ
คคลจะกระทบตอสิ
่ คคลเนื%องจากรายได้มีผลตออํ
่ านาจการซื$ อ คนที%มีรายได้ต%าํ จะมุ่งซื$ อสิ นค้าที%จาํ เป็ นตอการครองชี
่
สวนบุ
พ และม
่
ความไวตอราคามาก
ผูท้ ี% มี ร ายได้สู ง จะมุ่ ง ซื$ อ สิ น ค้า ที% มี คุ ณ ภาพดี ร าคาสู ง โดยเน้นที% ภ าพพจน์ ตราสิ นค้า 5.
่ ท้ ี%มีการศึกษาตํ%า เนื%องจากผูท้ ี%ม
การศึกษา ผูท้ ี%มีการศึกษาสู งมีแนวโน้มจะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที%มีคุณภาพดีมากกวาผู
่ ท้ ี%มีการศึกษาตํ%า จึงมีแนวโน้มที%จะบริ โภคผลิตภัณฑ์ที%ม
การศึกษาสู งจะมีอาชี พที%สามารถสร้ างรายได้สูงกวาผู
คุณภาพกวา่ คณลั
(อสิ นค้ า พบวา่ คุณลักษณะของสิ นค้าด้าน
ุ กษณะของสิ นค้ ามีความสั มพันธ์ กับเหตผลในการซื
ุ
ความพอดีมีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหม่ การซื$ อเมื%อต้องการ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสม
ใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน การ
กบบุ
่
ซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมี ชื%อเสี ย ง และการซื$ อสิ นค้าแฟชั%นที% คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ล้า สมัยซึ% ง
สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรี รัตน (2543) ที%ว่า รู ปลักษณะและคุณภาพผลิ ตภัณฑ์ (Product quality) ลักษณะ
่ ตลอดจนมีคุณภาพผลิตภัณฑ์ที%
ผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอยางดี
่ ่แขงขั
่ น เชน่ ลิปสติกที%ผบู ้ ริ โภคใช้แล้วสวยงามและติดทน
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกวาคู
ิ $ นจากการสังเกตปั ญหาของลูกค้า คุณลักษณะของสิ นค้า
นาน มันฝรั%งทอดที%รสชาติดี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดที%เกดขึ
ด้านสไตล์และรู ปแบบ มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่
่ การซื$ อ
ออกมา การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิ ยมจากคนสวน
่
เมื%อเห็นวาสิ
่
ใหญ่ และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัยซึ% งสอดคล้องกบั Stone & Samples
่
(1985) อ้างถึงใน อัจฉรา วรรณสถิตย์ (2545) สไตล์ (Style) หมายถึง เสื$ อผ้าเครื% องตางกายที
%มีลกั ษณะเฉพาะ มี
่
่
่ ห็นได้ชดั ทําให้เสื$ อผ้านั$ นดูโดดเดนนามอง
่ ่
ความแปลกแตกตางไปจากเสื
ว% ไปอยางเ
และมี
$ อผ้าเครื% องแตงกายโดยทั
่ คคลกได้
็ คํานึ งถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ% งอาจมีการพัฒนาขึ$ นเป็ นสไตล์ของตัวเองที%มีความพิเศษสวนบุ
เหตุผลจากการยอมรับเป็ นสําคัญ เมื%อสไตล์หนึ%งได้รับความนิยมชมชอบจากกลุ่มผูบ้ ริ โภค สไตล์น$ นั จะกลายเป็ น
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่ วาถ้
่ าไมมี่ การเปลี%ยนสไตล์ กคงไมมี
็
่ แฟชัน% เพราะฉะนั$ นแฟชัน% จึงเกดกบสไตล์
ิ ั
แฟชัน% ในที%สุด หรื ออาจกลาวได้
ที%
่ $ งที%เราพบวาบางสไตล์
่
ได้รับการนิยมจากกลุ่มผูบ้ ริ โภคนั$ นเอง ซึ% งบอยครั
ได้รับความนิยมเป็ นระยะเวลานานแม้วา่
็
ั
ํ งเป็ นที%นิยมอยูใ่ นชวงเวลา
่
จะไมจั่ ดอยู่ในกระแสกตาม
ดังนั$ นคนที%ยึดติดอยูก่ บสไตล์
ใดมักไมนึ่ กถึงแฟชัน% ที%กาลั
่
่ %แตกตางกนไปได้
่ ั
นั$ น รู ปแบบของสไตล์ ในแตละสไตล์
จะมีการออกแบบให้รายละเอียดปลีกยอยที
มากมายหลาย
่
่ $ งหมดนั$ นยังเป็ นสไตล์เดี ยวกนั ตัวอยางเชน
่ ่ เสื$ อเชิ$ ต อาจมีรูปแบบที%มีรายละเอียดไม่
รู ปแบบและแนนอนวาทั
่ %ทาํ ให้เกดความแตกตาง
ิ
่ ได้แก่ แขนเสื$ อ ปกเสื$ อ กระเป๋ าเสื$ อ แตทั
่ $ งหมดกยั็ งคงเป็ นเสื$ อเชิ$ ตอยู่
เหมือนกนั สวนที
นั$ นเอง คุณลักษณะของสิ นค้าด้านคุณภาพของสิ นค้า มีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อสิ นค้าเมื%อมีการลดราคา
การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่ ออกมา การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องในโอกาส
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ น
พิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่
่ และการซื$ อ สิ น ค้า แฟชั%น ที% คิ ด วาสามารถใช้
่
ได้รั บ ความนิ ย มจากคนสวนใหญ
ง านได้น านโดยไม่ ล้า สมัย มี
ความสัมพันธ์ต่อคุณภาพของสิ นค้า คุณลักษณะของสิ นค้าด้านราคามีความสัมพันธ์ต่อเหตุผลในการซื$ อสิ นค้าเมื%อ
มีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหม่ การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องใน
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้า
โอกาสพิเศษหรื อเทศกาล การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ และการซื$ อ สิ นค้า แฟชั%น ที% คิ ด วาสามารถใช้
่
นั$ นได้รับ ความนิ ย มจากคนสวนใหญ
ง านได้นานโดยไม่ล้า สมัย
ั
คุณลักษณะของสิ นค้าด้านสี สัน มีความสัมพันธ์กบเหตุ
ผลในการซื$ อสิ นค้า เมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอล
่
เลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาล
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยม
ตางๆ
่
่ การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยงและการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
่
จากคนสวนใหญ
งานได้นาน
โดยไม่ลา้ สมัยซึ% งสอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรี รัตน (2543) ที%วา่ คุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product quality) เป็ นการวัด
การทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ์ เกณฑ์ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกค้าและคุณภาพ
่ ่แขงขั
่ น ถ้าสิ นค้าคุณภาพตํ%าผูซ้ $ื อจะไมซื่ $ อซํ$ า ถ้าสิ นค้าคุณภาพสู งเกนอ
ิ านาจซื
ที%เหนือกวาคู
ํ $ อของผูบ้ ริ โภค สิ นค้า
่ หรื อถ้าตั$ งราคาสู งมาก สิ นค้ากขายได้
็
่ นค้าควรมีคุณภาพระดับใดบ้าง
ขายไมได้
นอ้ ย นักการตลาดต้องพิจารณาวาสิ
่ งจะเป็ นที%พอใจของผูบ้ ริ โภค รวมทั$ งคุณภาพสิ นค้าต้องสมํ%าเสมอและมีมาตรฐานเพื%อที%จะสร้า
และต้นทุนเทาใดจึ
การยอมรับ ความเชื% อถื อที% มี ต่อสิ นค้า ทุ กครั$ งที% ซ$ื อ ดัง นั$ นผูผ้ ลิ ตจึ งต้องมี ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพสิ นค้า (Quality
่ %อซื$ อสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ% งแสดงเป็ นมูลคา่ (Value) ที%
Control) อยูเ่ สมอ ราคา (Price) เป็ นจํานวนเงินที%บุคคลจายเพื
่ %อแลกเปลี%ยนกบผลประโยชน์
ั
ผูบ้ ริ โภคจายเพื
ที%ได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ% งราคานั$ นจะมีส่ วนสําคัญในการ
ั ชญาหรื อแนวคิดทางการตลาด
ตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคด้วย การตัดสิ นใจตั$ งราคานั$ นต้องสอดคล้องกบปรั
่ องเป็ นราคาสู งหรื อราคาตํ%า แต่ เป็ นราคาที%ผบู ้ ริ โภคเกิ
(Marketing concept) การตัดสิ นใจด้านราคาไมจํ่ าเป็ นวาจะต้
่ นค้ามีคุณคาเราสามารถตั
่
การรับรู ้ในคุณคา่ (Perceived value) คือ ถ้าผูบ้ ริ โภคมองเห็นวาสิ
$ งราคาสู งได้และการ

100
่
ั
ปรับราคา ขึ$ นราคา หรื อลดราคาจะต้องพิจารณาถึงความออนไหวด้
านราคากยั็ งสอดคล้องกบแนวคิ
ดด้านการตลาด
ิ
ิ
อยู่ สี (Color) สี ของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ% งเชิ ญชวนและจูงใจให้เกดการซื
ดา้ นจิตวิทยา
$ อ เพราะสี ทาํ ให้เกดอารมณ์
่่
่ กใช้
็ สีเข้ามาชวยดึ
่ งให้เกดการรั
ิ
เครื% องมือการตลาดไมวาจะเป็
นสถานบันเทิงตางๆ
บรู ้ (Perception) ทําให้โดดเดน่
่ $ น จะมี ก ารตัด สิ น ใจซื$ อ จากการเลื อ กสี
เป็ นลัก ษณะความต้อ งการด้า นจิ ต วิท ยาของมนุ ษ ย์ที% ว่า สิ น ค้า แตละชิ
ั
คุณลักษณะของสิ นค้าด้านแฟชัน% มีความสัมพันธ์กบเหตุ
ผลในการซื$ อสิ นค้า ซื$ อเมื%อมีการลดราคา ซื$ อเมื%อมีคอล
่ ซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบั
เลกชัน% ใหมๆ่ ซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ ซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นได้รับความนิ ยมจากคนสวนใหญ
่
่ ซื$ อตามกลุ่มเพื%อน ซื$ อตามแบบ
บุคลิกภาพของตนเอง ซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
ดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง และซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย มีความสัมพันธ์ต่อแฟชัน%
่
่
่ นค้านั$ น
ซึ% งสอดคล้องกบั Rath, Peterson และ Greensley Gill (1994) ที%วา่ ราคาสิ นค้าที%ไมสามารถบงบอกได้
วาสิ
ํ งเป็ นที%นิยม แม้วาสิ
่ นค้าแฟชัน% จํานวนมากมีราคาคอนข้
่ างแพง โดยเฉพาะ
เป็ นสิ นค้าที%อยูใ่ นกระแสแฟชัน% หรื อกาลั
่ %อร้านค้าตางๆ
่ พากนลอกเลี
ั
สิ นค้าที%ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบที%มีชื%อเสี ยง แตเมื
ยนแบบออกมาขายราคาที%
่ ั แม้วาคุ
่ ณภาพจ
ตํ%ากวา่ สิ นค้าที%ทาํ เลียนแบบขึ$ นกถื็ อเป็ นสิ นค้าที%อยูใ่ นกระแสแฟชัน% และได้รับความนิยมเชนกน
่
ั ผลในการซื$ อสิ นค้าเมื%อมีการลด
ด้อยกวาของจริ
ง คุณลักษณะของสิ นค้าด้านความคงทน มีความสัมพันธ์กบเหตุ
ราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่ ออกมา การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องใน
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง การซื$ อเมื%อเห็นวา่
โอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่
่ และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามารถใช้
่
สิ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
งานได้นานโดยไม่ลา้ สมัย
็ กษา มีความสัมพันธ์กบเหตุ
ั
คุณลักษณะของสิ นค้าด้านการดูแลและเกบรั
ผลในการซื$ อสิ นค้าการซื$ อเมื%อมีการลด
่
ราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อสิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื% องใน
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง และการซื$ อสิ นค้า
โอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่
็ กษาซึ% งสอดคล้องกบั
แฟชั%นที%คิดวาสามารถใช้
งานได้นานโดยไม่ล้าสมัยมีความสัมพันธ์ต่อการดูแลและเกบรั
่ ่ แนวคิดผลิตภัณฑ์ (The product concept) แนวคิดนี$ เชื%อวาผู
่ บ้ ริ โภคชอบ
นิตยา จิตรักษ์ธรรม (2550) ที%กลาววา
่ นทั$ ง
สิ นค้าที%มีคุณภาพดีที%สุด มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานดีเยี%ยม ผูบ้ ริ หารจึงเน้นการผลิตสิ นค้าให้เหนือคู่แขงขั
่
ด้านคุณภาพและสมรรถนะการใช้งาน จึงเน้นการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมและทุ่มเทเงินในการวิจยั สงผลให้
่ นด้านราคาไมได้
่ และในสถานการณ์ทางการตลาดปั จจุบนั เกดการลอกเลี
ิ
ั ง
ต้นทุนของสิ นค้าสู งแขงขั
ยนแบบกนสู
่ จ่ายในการวิจยั สู งมาก แตผู่ ล้ อกเลียนแบบเสี ยคาใช้
่ จ่ายตํ%า เมื%
มาก บางครั$ งต้นทุนของบริ ษทั ผูผ้ ลิตต้องเสี ยคาใช้
สิ นค้าออกสู่ ตลาดยังไมถึ่ งจุดคุม้ ทุน การเปลี%ยนแปลงทางเทคโนโลยีที%รวดเร็ วทําให้สินค้าล้าสมัยเสี ยแล้ว ซึ% งเห็น
ได้จ ากวิว ฒ
ั นาการของโทรศัพ ท์มื อ ถื อ รุ่ น แรกๆ ขนาดใหญ่ ราคาสู ง มาก จนปั จ จุ บ ัน โทรศัพ ท์รุ่ น ใหมๆ่ มี
่
สมรรถนะใช้งานมากมาย ขนาดเล็กมาก และราคาตํ%า เป็ นต้น นอกจากนั$ นนักการตลาดไมควรมองข้
ามปัญหากา
่
ั
่แขงขั
่ นที%ตอบสนองความ
ทดแทน ของผลิ ตภัณฑ์ที% เป็ นคู่ แขงทางตรง
ซึ% ง ได้แก่ สิ นค้าประเภทเดี ย วกนของคู
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่
ต้องการได้เหมือนกนั รวมทั$ งการทดแทนจากสิ นค้าที%เป็ นคู่แขงทางอ้
อม เชน่ กรณี การเดินทาง ในอดีตการบินไทย
่ นทางอ้อม คือ รถไฟ รถทัวร์ ซึ% งราคาถูกกวา่ แตปั่ จจุบนั มีคู่แข่งที%เป็ นการเดินทางอากาศซึ% งมีราคาถูกกวา่
มีคูแ่ ขงขั
จากสายการบินต้นทุนตํ%าหลายบริ ษทั จนทําให้การบินไทยต้องปรับตัวลดราคาลงและเปิ ดสายการบินนกแอร์ เป็
่ นกบคู
ั ่แขงได้
่
สายการบินต้นทุนตํ%า เพื%อสามารถแขงขั
คุณลักษณะของสิ นค้าด้านตราสิ นค้าหรื อนักออกแบบ ม
ั ผลในการซื$ อเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆ่ ออกมา การซื$ อเมื%อต้องการใช้
ความสัมพันธ์กบเหตุ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพของตนเอง
งาน การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคนสวนใหญ
่
่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบดาราหรื อ
การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
ั
่ ่
คนมีชื%อเสี ยง ซึ% งสอดคล้องกบแนวคิ
ดของ Stone & Samples (1985) ที%กลาววาแฟชั
น% จากนักออกแบบ หมายถึง
่ อ เป็ นสิ นค้า นํา ชื% อของนัก ออกแบบมาใช้เป็ นตราสิ น ค้า (Designer
สิ นค้า แฟชั%นที% มี ล ัก ษณะเฉพาะตัว กลาวคื
branded Merchandise) โดยยึดแนวโน้มจากแฟชัน% สู งเป็ นหลัก ทั$ งนี$ นกั ออกแบบจะปรับเปลี%ยนหรื อดัดแปลง
่
่
สิ นค้าของพวกเขามาจากรู ปแบบแฟชัน% ชั$ นสู งนัน% เอง หากแตนํ่ ามาผานกระบวนการผลิ
ตและจําหนายในราคาที
%ต% ํ
่
กวา่ สิ นค้าประเภทนี$ มกั จําหนายในร้
านค้าปลีกเฉพาะที% เชน่ ร้านของนักออกแบบเอง หรื อตามห้างสรรพสิ นค้า
่ (Specialty Stores) โดยกลุ่มเป้ าหมายร้านค้า คือผูบ้ ริ โภคตามกระแสแฟชัน% และมี
รวมทั$ งร้านค้าปลีกเฉพาะอยาง
่ ่ Ellen Tracy, Donna Karan และ Carol Little ผลิตสิ นค้าแฟชัน% สําหรับกลุ่มเป้ าหมายทาง
ฐานะดี ตัวอยางเชน
่
่ ่
การตลาดที%มีขนาดใหญในราคาที
%ไมสู่ งมาก และสอดคล้องกบั Drake และคณะ (1992) กลาววาในอดี
ตนัก
่
ออกแบบ (Designer) จะเป็ นผูส้ ร้างสรรค์หรื อคิดค้นสไตล์ใหมๆ่ เพื%อให้ผบู ้ ริ โภครับกระแสของแฟชัน% นั$ นตอไป
่ จจุ บ ันผูบ้ ริ โ ภคมัก ไมยอมรั
่
่ เนื% องจากผูบ้ ริ โภคมี ก าร
แตในปั
บ แนวทางจากนัก ออกแบบด้วยวิธี ก ารดัง กลาว
่ เดินตามกระแสแฟชัน% ที%นกั ออกแบบต้องการอีกตอไป
่
เปลี%ยนแปลงไปในแนวทางที%ไมได้
ผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจ
่
่
ด้วยตัวเองวาควรหรื
อไมในการยอมรั
บ หรื อตัดสิ นใจซื$ อสิ นค้านั$ นๆ โดยพวกเขาจะมีแนวโน้มในการยอมรับ
ี% องกบั
็ ่ %อพวกเขาแนใจวาสิ
่ ่ นค้าเหลานั
่ $ น สามารถบงบอกควา
่
มเป็ นตัวตน สอดคล้องและเกยวข้
สไตล์ใหมๆ่ กตอเมื
่
การดําเนินชีวิตของพวกเขาได้เป็ นอยางดี
คุณลักษณะของสิ นค้าด้านวัสดุที%ใช้ในการผลิต มีความสัมพันธ์กบั
่
เหตุผลในการซื$ อสิ นค้าเมื%อมีการลดราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อต้องการใช้งาน การซื$ อ
่ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่ นค้านั$ นเหมาะสมกบบุ
ั คลิกภาพ
สิ นค้าเมื%อถูกใจ การซื$ อเนื%องในโอกาสพิเศษหรื อเทศกาลตางๆ
่
ของตนเอง การซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง และการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%คิดวาสามา
รถใช้งานได้นานโดยไม่
ล้าสมัย คุณลักษณะของสิ นค้าด้านประเทศที%ผลิต มีความสัมพันธ์กบั เหตุผลในการซื$ อสิ นค้า การซื$ อเมื%อมีการลด
่
่ นค้านั$ นได้รับความนิยมจากคน
ราคา การซื$ อเมื%อมีคอลเลกชัน% ใหมๆออกมา
การซื$ อเมื%อถูกใจ การซื$ อเมื%อเห็นวาสิ
่
่ การซื$ อตามกลุ่มเพื%อน และการซื$ อตามแบบดาราหรื อคนมีชื%อเสี ยง มีความสัมพันธ์ต่อประเทศที%ผลิต ซึ% ง
สวนใหญ
่ ผ้ ลิตมีทางเลือกที%จะใช้วตั ถุดิบหรื อวัสดุหลายอยางในการผลิ
่
สอดคล้องกบั ศิริวรรณ เสรี รัตน (2543) ที%วาผู
ต เชน่
ผ้า อาจใช้ผา้ ไหม ผ้าฝ้ าย ใยสังเคราะห์ ซึ% งในการตัดสิ นใจเลื อกวัตถุ ดิบผูผ้ ลิ ตต้องคํานึ งถึ งความต้องการของ
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่ องการแบบใด ตลอดจนต้องพิจารณาถึงต้นทุนในการผลิต และความสามารถในการจัดหา
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลักวาต้
่ ตและตราสิ นค้าเป็ นสิ% งที%ทาํ ให้สินค้าแตกตางจากคู
่
่แขงและมี
่
วัตถุดิบด้วย นอกจากนี$ ชื%อเสี ยงของผูผ้ ลิตแหลงผลิ
ั
่ ต
ผลกระทบกบพฤติ
กรรมการซื$ อของผูบ้ ริ โภค เนื%องจากผูบ้ ริ โภคอาจตัดสิ นใจซื$ อจากชื%อเสี ยงของผูผ้ ลิต แหลงผลิ
และตราสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้าเจาะจงซื$ อ (Specialty goods) เชน่ กระเป๋ าหลุยส์วิสตอง เสื$ อเวอร์ ซาเช่ ซึ% งสิ นค้า
่ $ ผบู ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื$ อด้วยเหตุผลด้านจิตวิทยาไมใชเหตุ
่ ่ ผลด้านเศรษฐกจหรื
ิ อประโยชน์ที%ได้รับ
เหลานี
ข้ อค้ นพบจากงานวิจัย
ั
ั ่ มเป้ าหมายที%เป็ น
การทําตลาดของสิ นค้าที%เกี% ยวกบแฟชั
%นในอดี ตนักการตลาดจะให้ความสําคัญกบกลุ
่ ช้ ายเนื%องจากผูห้ ญิงมีพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ที%มากกวาผู
่ ช้ าย ซึ% งในปั จจุบนั พฤติกรรมการ
ผูห้ ญิงมากกวาผู
ี% ั
ซื$ อสิ นค้าแฟชั%นของเพศชายเริ% มเปลี%ยนแปลงไปโดยมีการซื$ อสิ นค้าที%เกยวกบแฟชั
%นมากขึ$ น ดังผลการวิจยั ที%ได้
่ ช้ ายวัยทํา งานในเขตกรุ งเทพมหานครให้ค วามสํา คัญกบสิ
ั นค้า แฟชั%น โดยจะซื$ อสิ นค้าใน
ศึกษามาจะเห็ นวาผู
ํ และตุม้ หู
หมวดหมู่ของเสื$ อผ้ามากที%สุด รองลงมาคือ รองเท้า นาฬิกา กระเป๋ า สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ/กาไล
ิ %เกยี% วกบเสื
ั $ อผ้า และเครื% องประดับใน การพัฒนาตลาดหรื อขยายตลาดไปยังกลุ่ม
ซึ% งถือเป็ นโอกาสสําหรับธุ รกจที
ิ นค้าแฟชั%นต้องสนใจคือ เหตุผลและพฤติกรรมการเลื อกซื$ อสิ นค้า
ผูช้ ายวัยทํางานเพิ%มมากขึ$ น โดยสิ% งที%ธุรกจสิ
แฟชั%นของผูช้ าย โดยผูช้ ายวัย ทํา งานให้ค วามสํา คัญมากที% สุ ดในเรื% องของการซื$ อเมื% อต้องการใช้ง าน และให้
ั
ความสําคัญในเรื% องของคุ ณภาพของสิ นค้า โดยไมยึ่ ดติดกบตราสิ
นค้าหรื อร้ านค้าถ้าถูกใจจะซื$ อโดยทันที จาก
ิ องทําคือ การจัดการสงเสริ
่ มการตลาด เชน่ การโฆษณาที%สื%อให้เห็นถึงประโยชน์หลักของ
ข้อมูลข้างต้นสิ% งที%ธุรกจต้
สิ นค้า (Core benefit) เชน่ สิ นค้าสามารถแกป้ ั ญหาให้ผบู ้ ริ โภคได้ หรื ออาจจะเป็ นในเรื% องของความปลอดภัย
ความสะดวกสบายและความประหยัด นอกจากการโฆษณาแล้วควรใช้ในเรื% องของพนักงานขาย เนื%องจากผูช้ ายถ้า
ิ
่
เข้าไปลองสิ นค้าหรื อเดินดูสินค้าจะเกดการซื
ถ้าพนักงาน
$ อตามมา ในจุดนี$ พนักงานขายจึงมีความสําคัญอยางมาก
่ โอกาสที%จะขายสิ นค้าได้เพิ%มมากขึ$ นมีสูง แตในทางกลั
่
ั าพนักงานขาย
ขายได้รับการอบรมมาเป็ นอยางดี
บกนถ้
่
่
แนะนําไมดี่ หรื อแสดงกริิ ยาไมเหมาะสม
อาจทําให้โอกาสในการขายลดลง สิ% งที%ควรให้ความสําคัญตอมาคื
อ การ
่ มการขาย ต้องชัดเจนตรงไปตรงมาอาจแสดงให้เห็นวาถ้
่ าซื$ อสิ นค้าในชวงเวลาที
่
ิ
่ มการขาย
สงเสริ
%จดั กจกรรมสงเสริ
่
่ $ อในชวงเวลาปกติ
่
่ เพราะผูช้ ายวัยทํางานตัดสิ นใจซื$ อด้วย
อยูน่ $ ีจะได้ประโยชน์หรื อได้ความคุม้ คามากกวาซื
อยางไร
่
่ อผูช้ ายวัยทํางานไมยึ่ ดติดกบตราสิ
ั
เหตุผลมากกวาอารมณ์
จากผลการศึกษาที%ได้ส%ิ งที%น่าเป็ นหวงคื
นค้าหรื อร้านค้า
ิ นค้าแฟชัน% ในเรื% องของชื%อเสี ยงที%มีมานาน หรื อเป็ นตราสิ นค้าระดับโลกอาจใช้
ดังนั$ นความมัน% ใจของบรรดาธุรกจสิ
่ ผลกบผู
ั ช้ ายวัยทํางาน สิ% งที%ธุรกจสิ
ิ นค้าแฟชัน% ทําได้คือ การสื% อสารในเรื% องของคุณภาพของสิ นค้า วัตถุดิบ
ไมได้
่ ั นที%เสี ยไป
ความคุม้ คากบเงิ
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การทําตลาดสิ นค้าแฟชัน%โดยจับกลุ่มเป้ าหมายผูช้ ายวัยทํางานเป็ นสิ% งที%ทา้ ทายความสามารถของนักการตลาด
่
่ %งวาผลการวิ
่
เป็ นอยางมากซึ
% งผูว้ ิจยั หวังเป็ นอยางยิ
จยั เรื% องพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ของผูช้ ายวัยทํางานในเขต
ั กการตลาดสิ นค้าแฟชัน% ไมมากกน้
่
็ อย
กรุ งเทพมหานครจะเป็ นประโยชน์กบนั
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั(งต่ อไป
่ ั
1. ศึกษาในเชิงของวิจยั คุณภาพโดยใช้การสังเกตพฤติกรรมรวมกบการสั
มภาษณ์เชิงลึกพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้า
แฟชัน% ของผูช้ ายวัยทํางาน
ั ห้ ญิงวัยทํางาน
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% ของผูช้ ายวัยทํางานกบผู
ั นค้าประเภทอื%น
3. ศึกษาเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื$ อสิ นค้าแฟชัน% กบสิ

