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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของ
ผู้บริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานครโดยมีก ลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู้บริโภคเพศชายที่มีจ านวน 400 คน                       
ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยการทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว 
และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 1. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีายุ 30-39 ปี
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ดา้นจ านวนสนิคา้ทีซ่ือ้น้อยกว่าผูท้ีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป 
2. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพสมรสแลว้มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ดา้น
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า ด้านจ านวนสนิค้าที่ซื้อและด้านความถี่ในการซื้อสนิค้ามากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด                
3. ผูต้อบแบบสอบถามทีม่อีาชพีอสิระมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ดา้นความถี่ใน
การซื้อสินค้ามากกว่าผู้ที่มีอาชีพนิสติ/นักศึกษา อาชีพพนักงานบรษิัทเอกชนและอาชีพข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ 4. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาทขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH ด้านจ านวนสนิค้าที่ซื้อและด้านความถี่ในการซื้อสนิค้ามากกว่าผู้ที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,000 - 60,000 บาท 5. ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนสนิคา้ทีซ่ือ้และดา้นความถี่
ในการเยีย่มชมสนิคา้รา้นในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 6. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์ครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนสนิคา้ทีซ่ือ้และดา้นความถี่ใน
การเยีย่มชมสนิคา้รา้นในระดบัต ่า ทศิทางเดยีวกนั 

 
ค าส าคญั : ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ แรงจงูใจ พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH 
 
 
 
 

                                                           
1สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ABSTRACT 
 

This research was aimed at studying the relationship between brand image perceptions, 
motivational factors and purchasing behavior of Coach leatherwear products among male consumers in 
Bangkok. The samples consisted of four hundred male consumers. Questionnaires were used for data 
collection and the statistics consisted of percentage, mean, standard deviation, independent t-test, One-
way ANOVA and Pearson product-moment correlation coefficient. 

The results of hypothesis test, at a level of 0.05 statistical significance, demonstrated the 
following: 1. The respondents were aged between thirty to thirty nine years of age and had lower 
purchasing behaviors in terms of purchasing volume than respondents over forty years of age. 2. The 
married respondents had lower purchasing behaviors in terms of expenses, purchasing volume and 
buying frequency than single respondents. 3. The respondents employed as freelance employees had 
lower purchasing behaviors in terms of buying frequency than the respondents who were students, 
worked as private company employees and state enterprise officers. 4. The respondents with a monthly 
average income of over 60,000 baht had lower purchasing behaviors in terms of quantity and buying 
frequency and the respondents had a monthly average income of 30,000 to 60,000 baht. 5. The brand 
image perception factors were positively correlated with purchasing behaviors in terms of purchasing 
expenses, purchasing volume and the frequency of visits to the shop. 6. The motivation factors were 
positively correlated with purchasing behaviors in terms of purchasing expenses, purchasing volume and 
the frequency of visits to the shop. 

 

Keywords: Image Perceptions, Motivational, Purchasing Behavior of Coach leatherwear Products 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบนัสนิค้าแฟชัน่กบัผู้บรโิภคเพศชายมีการพฒันาจากอดีตมากขึน้ ผู้ประกอบการได้ปรบัเปลี่ยน
แนวความคดิในการผลติสนิคา้ โดยเน้นใหค้วามส าคญัในเรื่องของแฟชัน่เป็นหลกัโดยจะเหน็ไดจ้ากพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ในกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายพบว่า สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยมส าหรบักลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายเป็นสนิคา้ประเภท
คอมพวิเตอรม์ากทีสุ่ดเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาเป็นสนิคา้เกีย่วกบัดนตรแีละหนังสอื ส่วนสินคา้ประเภทแฟชัน่อยู่
อนัดบัทีเ่จด็ ซึง่ขยบัมาจากอนัดบัที่สบิเอด็ในปี พ.ศ. 2556 (ออนไลน์: สบืคน้เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2559 จาก,  
http://www.thumpsup.com) 

จากผลการส ารวจพบว่ามคีวามแตกต่างสงูระหว่างผูบ้รโิภคเพศชายกบัผูบ้รโิภคเพศหญิง บรษิทัผูผ้ลติ  
จงึต้องหาทางวางกลยุทธ์ทางการตลาดเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคเพศชายแทนที่จะใช้กลยุทธ์รวมกนักบัการตลาด
ส าหรบักลุ่มผูบ้รโิภคเพศหญงิ ดงันัน้การศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัแรงจูงใจทีส่มัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้จงึเป็นสิง่ส าคญัในการวางแผนการตลาดต่อไป  
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ทัง้นี้การเตบิโตของกลุ่มสนิคา้แฟชัน่ที่เติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องผู้วจิยัเลอืกใชต้ราสนิคา้ COACH ซึ่งเป็น
แบรนด์กระเป๋าชัน้น าของประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นกรณีศกึษา ทัง้นี้ตราสนิค้า COACH ก่อตัง้เมื่อปี ค.ศ. 1941 
ด าเนินธุรกจิประเภทกระเป๋าหนงัววัแทจ้ากประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจุบนัมหีน้ารา้นอยู่ทัง้หมด 42 ประเทศทัว่โลก 
ส าหรบัประเทศไทยมหีน้ารา้น 11 สาขาทัว่ประเทศ (ไม่รวมสาขาในสนามบนิและคงิพาวเวอร)์ ในส่วนของสนิค้า
เครื่องหนังส าหรบัผูช้ายได้เกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงเริม่ต้นกจิการผลติภณัฑ์ที่ได้รบัความนิยมคอืกระเป๋าสตางค์ ต่อมา
จนถึงปัจจุบัน COACH ได้เพิ่มประเภทของสินค้าผู้ชายมาถึง 9 กลุ่มได้แก่ (ออนไลน์ : สืบค้นเมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2559 จาก, http://www.coach.com) 
 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของผู้บริโภคเพศชาย             

ในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะดา้นประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภค 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้ากบัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่อง
หนงัตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องแรงจูงใจกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH 
ของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานในการวิจยั  

1. ผู้บริโภคชายที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ อาชีพ แตกต่างกัน                
มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH แตกต่างกนั 

2. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ประกอบดว้ย คุณสมบตั ิคุณประโยชน์ คุณค่าและบุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัแรงจงูใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนัง
ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค อา้งองิแนวคดิของ Kotler, Philip. (1999) เพื่อวเิคราะหพ์ฤตกิรรม
ผูบ้รโิภคและพจิารณาถึงพฤติกรรมของผูบ้รโิภคซึ่งเป็นลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ค าถาม 7 ค าถามเพื่อค้นหา
ค าตอบเกีย่วกบัพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย ท าใหท้ราบถงึความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคและสามารถน ามา
ปรบัใชก้ลยุทธใ์นการน าเสนอสนิคา้ การจดัรายการสง่เสรมิการขาย การสือ่สารสนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย
ไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

แนวคดิทฤษฏเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้า อ้างองิแนวคดิของ Kotler (2003) ซึ่งสื่อความหมายของ
ตราสนิคา้ ไว้ 6 ด้าน คอื 1. คุณสมบตั ิ(Attributes) 2. คุณประโยชน์ (Benefits) 3. คุณค่า (Value) 4. วฒันธรรม 
(Culture) 5. บุคลกิภาพ (Personality) 6. ผู้ใช้ (User) ซึ่งได้อธบิายถึงความหมายของภาพลกัษณ์ตราสนิค้าได้
อย่างชดัเจน แต่ในทีน่ี้ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิของภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มาใชเ้พยีง 4 ดา้น จงึขอยกเวน้ดา้นวฒันธรรม 
โดยตราสนิคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม เช่น COACH เป็นตวัแทนของวฒันธรรมอเมรกิา ทีม่คีุณภาพสงู และ 
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ดา้นผูใ้ช ้(User) โดยตราสนิคา้ชีใ้หเ้หน็ถงึประเภทของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืใช ้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายได้ องค์ประกอบทัง้สองด้านนี้ถือว่าสื่อความหมายต่อตราสนิค้ามากกว่าองค์ประกอบที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั   (ศรกีญัญา มงคลศริ.ิ 2547) ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัฉบบันี้                            

แนวคดิทฤษฏเีกี่ยวกบัแรงจูงใจ อ้างองิแนวคดิของ สุดาดวง เรอืงรุจริะ (2540: 78-84) ซึง่แบ่งลกัษณะ
ของแรงจูงใจเป็น 2 ด้านคือ 1. แรงจูงใจขัน้พื้นฐานและแรงจูงใจเลือกเฟ้น (Primary and Selective Motives)             
2.แรงจูงใจทางอารมณ์และแรงจูงใจที่มีเหตุผล (Emotional and Economic Buying Motives) โดยลกัษณะของ
แรงจูงใจขัน้พื้นฐานและแรงจูงใจเลือกเฟ้นเกิดขึ้นโดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยตัวกระตุ้น จากภายนอกมากระตุ้น              
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัฉบบันี้                 

            
ทบทวนวรรณกรรม 

ภาวณีิ แสงมณี (2558) ไดร้วบรวมเรื่องพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด์เนมของพนักงานบรษิทั บรเิวณ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งน าแนวทางและขอ้มูลดงักล่าว เป็นแนวทางของแบบสอบถาม ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัที่ผู้วจิยัก าลงัศึกษา ถ้าผู้บรโิภคมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์เนมเหมือนกนัจะมีพฤติกรรมในการ
ตดัสนิใจซือ้คลา้ยคลงึกนั  

อนัญญา อุทัยปรีดา (2556) ได้รวบรวมเรื่องความเชื่อมัน่ในตราสินค้าและภาพลักษณ์ประเทศ
แหล่งก าเนิดสนิค้าที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ กรณีศกึษา: ตราสนิคา้ COACH EST.1941 NEW YORKกล่าวคอื 
งานวจิยัทีผู่ว้จิยัก าลงัศกึษา ผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในตราสนิคา้ทีผ่ลติจากประเทศในแถบยุโรปมากกว่าตราสนิคา้
ทีผ่ลติในแถบเอเชยี  

รวชิ เมฆสุนทรากุล (2554) ไดร้วบรวมเรื่องการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธต่์อความ
ภกัดใีนตราสนิค้าสตารบ์คัส ์(Starbucks) ในเขตกรุงเทพมหานครซึง่น าแนวทางและขอ้มูลดงักล่าว เป็นแนวทาง
ของกรอบแนวคดิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัทีผู่ว้จิยัก าลงัศกึษา 

 
วิธีด าเนินการวิจยั  

การศึกษาเรื่อง ความสมัพนัธ์ของปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑเ์ครื่องหนังตราสนิค้า COACH ของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ
(Quantitative Research) โดยการเก็บข้อมูลเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายทีเ่คยซือ้หรอืซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ผูศ้กึษาไดก้ าหนดระเบยีบวธิี
วจิยัดงัต่อไปนี้ 

ประชากรท่ีใช้ในวิจยั  
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 20 ปีขึน้ไปที่เคยซือ้หรอืซื้อ

ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัเครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ซึง่ไม่ทราบสามารถระบุจ านวนทีแ่น่นอนได ้

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาวจิยั คอื กลุ่มผู้บรโิภคเพศชายที่มอีายุ 20 ปีขึน้ไปในกรุงเทพมหานคร              

ที่เคยซื้อหรือซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดที่
ยอมรบัไดเ้กนิ 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 385 คน เพิม่กลุ่มตวัอย่าง 15 คน รวมเป็น 400 คน  
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วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชศ้กึษาคน้ควา้ครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารเลอืกสุม่ตวัอย่าง โดยการสุม่ตวัอย่างม ี2 ขัน้ตอน คอื  

ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลอืกจากสถานที่ในการเกบ็แบบสอบถามจาก
หน้ารา้น COACH ประเภทรา้นคา้ราคาเต็ม (Full Price) จ านวน 5 สาขาไดแ้ก่ 1. สาขาเซน็ทรลัเวลิดิ ์แฟลคชฟิ 
(เดอะ กรฟู) 2. สาขาเซน็ทรลัชดิลม 3. สาขาเซน็ทรลับางนา 4. สาขาเซน็ทรลัลาดพรา้ว 5. สาขาเอม็ควอเทยีร ์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 วธิีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า จากการสุ่มตัวอย่างขัน้ที่หนึ่ง เก็บแบบสอบถาม          
สาขาละ 80 ตวัอย่าง  
 

ผลการวิจยั 
ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา   
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคเพศชายที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ซื้อหรือเคยซื้อ

ผลติภณัฑ ์COACH จากรา้นคา้ COACH ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ  30-39 ปี จ านวน 214 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 53.50 มสีถานภาพโสดและอื่นๆ จ านวน 268 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.00 ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00            
และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001-60,000 บาท จ านวน 170 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.50 

ตอนท่ี 2  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัพฤตกิรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้า COACH ได้แก่ ด้านคุณสมบัติ  ด้านคุณประโยชน์  ด้านคุณค่า และด้านบุคลิกภาพ             
การวิเคราะห์การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ด้านคุณสมบัต ิ            
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัด ีคอื  ผลติภณัฑไ์ดร้บัการออกแบบ
ให้มีความสวยงาม อุปกรณ์ตกแต่งบนผลติภัณฑ์มีความแขง็แรงทนทานและสามารถสื่อถึงความหรูหราอย่าง
ชัดเจน ด้านคุณประโยชน์เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้ในระดับด ี           
คอื ผลติภณัฑ์มคีวามหลากหลายเพื่อตอบรบัทุกความใช้งาน ได้รบัการออกแบบที่เอื้อต่อการใช้งานในโอกาส
ต่างๆ และออกแบบให้มีความปลอดภัยในการใช้งาน ด้านคุณค่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมรีะดบัการรบัรูใ้นระดบัด ีคอื ผลติภณัฑม์กีารออกแบบทีม่เีอกลกัษณ์ สื่อถึงคุณภาพด้านการผลติ
และมีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัผลิตภัณฑ์ตราสนิค้าอื่นๆในระดบัใกล้เคียงกัน ด้านบุคลิกภาพเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีระดับการรบัรู้ในระดับดี คือ   ผลิตภัณฑ์สามารถส่งเสริม
บุคลกิภาพ เพิม่ความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชง้าน สะทอ้นภาพลกัษณ์ของผูช้ายยุคใหม่และสะทอ้นถงึรูปแบบการด าเนิน
ชวีติทีท่นัสมยั 

ตอนท่ี 3 ขอ้มลูปัจจยัดา้นแรงจูงใจของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ แรงจูงใจดา้นเหตุผล 
และแรงจูงใจดา้นอารมณ์ การวเิคราะหแ์รงจงูใจโดยรวมอยู่ในระดบัสงู โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.92 ดา้นเหตุผลเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในระดับสูง คือ ผลิตภัณฑ์ได้รบัการออกแบบให้
สามารถใช้งานได้นาน พนักงานขายสามารถให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ได้เป็นอย่างด ีร้าน COACH มจี านวน
สาขาทีเ่พยีงพอและม ีWebsite ที่ลูกคา้สามารถเขา้ไปชมและค้นหาขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจซื้อ ด้านอารมณ์เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจในระดบัสูง คือผลิตภัณฑ์ มีการรบัประกนัสนิค้า            
มชีื่อเสยีง เป็นที่นิยมของบุคคลทัว่ไป ช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดแีละชื่นชอบในการออกแบบและการใชส้ญัลกัษณ์  
C ของผลติภณัฑ ์COACH ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

ตอนท่ี 4 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า COACH ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อหรือซื้อ
ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ในกรุงเทพมหานครโดยผูบ้รโิภคมคี่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้า มากที่สุด 
500,000 บาทต่อปี มีจ านวนสนิค้าที่ซื้อมากที่สุด 12 ชิ้นต่อปี มีความถี่ในการซื้อสินค้ามากที่สุด 12 ครัง้ต่อปี              
มคีวามถีใ่นการเยีย่มชมสนิคา้ทีร่า้นมากทีส่ดุ 30 ครัง้ต่อปี ช่วงเวลาทีผู่บ้รโิภคซือ้สนิคา้คอื เมื่อมกีารจดัโปรโมชัน่/
ส่วนลด มจี านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 และเหตุผลต่อการเลอืกซือ้สนิคา้คอื มคีวามเหมาะสมกบัตนเอง            
มจี านวน 141 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.25 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมตฐิาน จ านวน 3 ข้อ ดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคชายที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ อาชีพ 

แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH แตกต่างกนั 

ดา้นอายุ ที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิค้า 
COACH ต่อปี ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปีและด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสนิค้าที่ร้าน COACH             
ต่อปี ไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ทีซ่ือ้ต่อปีแตกต่างกนัทีร่ะดบั
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 30-39 ปีมจี านวนสนิคา้ COACH 
ที่ซื้อต่อปีน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์              
ตราสนิคา้ COACH   

ดา้นสถานภาพ ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
สินค้า COACH ต่อปี ด้านจ านวนสินค้า COACH ที่ซื้อต่อปีและด้านความถี่ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปี 
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส มคี่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสดและอื่นๆ ด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสนิค้า          
ทีร่า้น COACH ต่อปีไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

 ด้านระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า COACH ด้านค่าใช้จ่าย             
ในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ที่ซือ้ต่อปี ดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี
และดา้นความถีใ่นการเยีย่มชมสนิคา้ทีร่า้น COACH ต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
COACH และ ด้านจ านวนสินค้า COACH ที่ซื้อต่อปี ต่อปีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ แต่ไม่สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างพฤตกิรรมการซือ้ เนื่องจากจ านวน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปีของผู้บรโิภคที่อาชพีแตกต่างกนั มคีวามหลากหลาย ด้านความถี่ในการซื้อ
สินค้า COACH ต่อปีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไ ว ้             
โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพอิสระมีการซื้อสินค้าที่ความถี่มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสิต /นักศึกษา พนักงาน
บริษัทเอกชนและผู้บริโภคที่มีอาชีพรบัราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ ด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสินค้าที่ร้าน 
COACH ต่อปีไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซื้อสนิค้า COACH ต่อปีและด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสินค้าที่ร้าน COACH ต่อปี ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ที่ซือ้ต่อปีและด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า COACH 
ต่อปีแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 30,000  บาทมจี านวนสนิค้า COACH ที่ซือ้ต่อปี น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน 30,001-60,000 บาท และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 60,001 บาทขึน้ไป  

 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าที่ประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่าและ
บุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชาย 

ดา้นคุณประโยชน์และดา้นบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ 
COACH ของผู้บรโิภคชายในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปี ด้านจ านวนสนิค้า 
COACH ที่ซื้อต่อปี ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปีและด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสินค้าที่ร้าน 
COACH ต่อปีอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวเดยีวกนัในระดบัต ่า  

ด้านคุณสมบัติและด้านคุณค่ามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า 
COACH ของผู้บรโิภคชายในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปี ด้านจ านวนสนิค้า 
COACH ทีซ่ือ้ต่อปีและดา้นความถี่ในการเยีย่มชมสนิคา้ทีร่า้น COACH ต่อปีอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพันธ์กันในทิศทางเดียวเดียวกันในระดับต ่า ส าหรบัด้านความถี่ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปีไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัแรงจงูใจทีป่ระกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชาย 

ดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH ของผูบ้รโิภค
ชายในกรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า COACH ต่อปี ด้านจ านวนสินค้า COACH ที่ซื้อต่อปี             
ด้านความถี่ ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปีและด้านความถี่ ในการเยี่ยมชมสินค้าที่ร้าน COACH ต่อปี                 
อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางเดยีวเดยีวกนัในระดบัต ่า  

ดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ของผู้บรโิภค
ชายในกรุงเทพมหานครด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปี ด้านจ านวนสนิคา้ COACH ที่ซื้อต่อปีและ
ด้านความถี่ในการเยี่ยมชมสนิค้าที่ร้าน COACH ต่อปีอย่างมีนัยส าคญัที่ระดับ 0.01โดยมีความสมัพันธ์กนัใน
ทิศทางเดียวเดียวกันในระดับต ่ า ส าหรับด้านความถี่ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปีไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในกรุงเทพมหานคร 

 
สรปุและอภิปรายผล 

ผลการศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบั ความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และแรงจงูใจกบัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็
ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคชายที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ อาชีพ 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH แตกต่างกนัผลการวจิยัพบว่า 
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1. อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH ด้าน
จ านวนสนิคา้ COACH ที่ซื้อต่อปีแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 30-39 ปีมจี านวนสนิค้า COACH ทีซ่ื้อต่อปีน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 40 ปีขึน้ไป เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคที่มอีายุ 30-39 ปี เป็นกลุ่มวยัท างานตอนกลางที่ใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ์ทีม่คีวามแขง็แรง ทนทาน 
ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรพรรณ พรศริปิระเสรฐิ (2555) ได้ศกึษาเรื่อง อทิธพิลของลกัษณะประชากรและ
ความเป็นกลุ่มอ้างองิของศลิปินเกาหลต่ีอพฤติกรรมการซือ้เครื่องส าอางของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า 
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เครื่องส าอางทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 2. สถานภาพ ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า 
COACH ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปี  ด้านจ านวนสนิคา้ COACH ที่ซือ้ต่อปีและด้านความถี่ใน
การซื้อสนิค้า COACH ต่อปีแตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดย
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสมพีฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี  มากกว่าสถานภาพโสดและ
อื่นๆ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการออกแบบทีเ่อือ้ต่อการใชง้านใน
โอกาสต่างๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จตุพร ศาศวตัสพุพตั (2559) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อ
การตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคที่
มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจุบนั
ผูบ้รโิภคเพศชายมกีารซือ้เครื่องแต่งกายกนัมากขึน้ 
 3. อาชพี ผู้บรโิภคที่มีอาชพีที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ทีซ่ือ้ต่อปีและดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ 
COACH ต่อปีแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยดา้นค่าใชจ้่ายใน
การซื้อสนิค้า COACH ต่อปี  ด้านจ านวนสนิค้า COACH ที่ซื้อต่อปีไม่สามารถเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
พฤตกิรรมการซือ้ได้เนื่องจากมคีวามแตกต่างของช่วงความถี่แตกต่างกนั ส่วนด้านความถี่ในการซื้อสนิคา้ COACH 
ต่อปี โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพอิสระมีการซื้อสนิค้าที่ความถี่มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสติ /นักศึกษา  พนักงาน
บรษิทัเอกชนและรบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอสิระใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ์
สามารถส่งเสรมิบุคลกิภาพ เพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู้ใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ  นาตยา นุชเจรญิผล 
(2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบ
รนด์เนมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนันื่องจากอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมฐีานเงนิเดอืน
และพฤตกิรรมการใชจ้่ายสนิคา้แต่ละยีห่อ้เพื่อสะทอ้นฐานะและบทบาททางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
 4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า 
COACH ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ทีซ่ือ้ต่อปีและดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปีแตกต่างกนัทีร่ะดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 60,001 บาท             
ขึ้นไป มีความถี่ในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปีมากกว่าผู้บรโิภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรอืเท่ากับ 
30,000 บาทและ 30,001-60,000 บาท เนื่ องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไปให้
ความส าคญักบัผลติภณัฑท์ี่ไดร้บัการออกแบบใหส้ามารถใช้งานไดน้าน ไม่ลา้สมยั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่ารายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืก
ซือ้มากทีส่ดุ 
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 สมมติฐานท่ี 2 การรบัรู้ภาพลักษณ์ตราสนิค้าที่ประกอบด้วย คุณสมบัติ คุณประโยชน์ คุณค่าและ
บุคลกิภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายพบว่า 

1. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภค
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
ไดแ้ก่ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้
สนิค้า COACH ต่อปีอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางเดยีวกนั 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ COACH สามารถบ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ตราสนิค้าได้อย่างชัดเจน มีความเหมาะสมเมื่อ
เปรยีบเทียบกบัค่าใช้จ่ายที่ผู้บรโิภคสามารถจ่ายได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รวิช เมฆสุนทรากุล (2554) 
ศกึษาเรื่อง การรบัรู้ภาพลกัษณ์ของตราสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์ต่อความภกัดใีนตราสนิคา้สตาร์บคัส ์(Starbucks)  
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัราคาทีจ่่ายไป 
 2. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภค
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ทีซ่ือ้ต่อปีผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ไดแ้ก่
ดา้นคุณสมบตัิ ด้านคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่าและด้านบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัด้านจ านวนสนิค้า COACH             
ที่ซื้อต่อปีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางเดียวกนั เนื่องจาก 
ผู้บริโภคเพศชายจะค านึงถึงผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวนักับจ านวนสนิค้าที่ซื้อ                
ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดของ Comrey,1988 กล่าวถึงภาพลักษณ์ของตัวสินค้า (Image of Product) เป็น
ภาพลกัษณ์ที่เกดิจากการที่ผู้บรโิภคมีความเชื่อเกี่ยวกบัลกัษณะทางกายภาพและการใช้งานของสนิค้า ซึ่งอาจ
สะทอ้นถงึคุณสมบตักิารใชง้านทีแ่ทจ้รงิหรอืไม่กไ็ด้ 
 3. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภค
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า COACH ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 
ได้แก่ด้านคุณประโยชน์และด้านบุคลิกภาพมีความสมัพันธ์กับความถี่ในการซื้อสินค้า COACH ต่อปีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคเพศชายจะ
ค านึงถงึการใช้ผลติภณัฑ์ที่ช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ หรอืความมัน่ใจให้กบัตนเอง และยงัสามารถใชง้านได้ทุก
โอกาส ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Keller (2003, pp.70-73) ที่ได้กล่าวถึงความเชื่อมัน่ของผู้บรโิภคเกี่ยวกบั
คุณประโยชน์ของตราสนิคา้ สามารถก่อตวัขึน้ไดห้ลากหลายวธิ ีคุณประโยชน์ของตราสนิคา้ (Brand Benefit) คอื 
คุณค่าที่ผู้บรโิภคยดึติดไว้กบัคุณลกัษณะของสนิค้าและบรกิาร โดยทัว่ไปประสบการณ์ตรงจากผู้บรโิภคจะเป็น
แหล่งขอ้มลที่สรา้งขึน้จากคุณประโยชน์ของตราสนิค้าทีแ่ขง็แกร่งนัน่เอง ซึ่งขอ้มูลนี้จะมผีลหรอืมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑของผูบ้รโิภคตราบเท่าทีผู่บ้รโิภคจะยงัคง สามารถแปลความหมายจากประสบการณ์ตรงของ
พวกเขาไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย า 
 4. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภค
ชายในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการเยีย่มชมสนิคา้ทีร่า้น COACH ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ ไดแ้ก่ดา้นคุณสมบตั ิดา้นคุณประโยชน์ ดา้นคุณค่าและดา้นบุคลกิภาพมคีวามสมัพนัธก์บัดา้นความถีใ่น
การเยี่ยมชมสนิค้าที่ร้าน COACH ต่อปีอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพันธ์ในระดบัต ่า             
ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคเพศชายตอ้งการขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละสอบถามราคาเพื่อเปรยีบเทยีบ
ก่อนตัดสนิใจซื้อ ซึ่งความถี่การเยี่ยมชมสนิค้าที่ร้าน COACH เฉลี่ย 5 ครัง้ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
Janosnis and Virvilaite,2007 Citied in Park,1986 กล่าวถงึภาพลกัษณ์ตราสนิคา้คอืสิง่ต่างๆ เกีย่วกบัตราสนิคา้
ทีม่กีารเชื่อมโยงอยู่ในความทรงจ าของผูบ้รโิภคสนิคา้  
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัแรงจงูใจทีป่ระกอบดว้ย ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชาย 

1. แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในเขต
กรุงเทพมหานครด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า COACH ต่อปี ผลการวิจัยพบว่าแรงจูงใจด้านเหตุผลและ               
ดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธก์บัดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคเพศชายใหค้วามส าคญักบัการเปรยีบเทยีบ
ระหว่างคุณภาพของผลติภณัฑ์และความมีชื่อเสยีงของตราสนิค้ากบัราคาที่มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ สดุาดวง เรอืงรุจริะ (2540, 78-84) กล่าวถงึแรงจงูใจทีเ่พิม่ขึน้ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมจากแรงผลกัดนัหรอื
ตวักระตุ้นทีม่าจากผลติภณัฑ ์ราคา การเสนอขาย การสง่เสรมิการตลาด ในการกระตุ้นความต้องการของผุซ้ือ้ให้
เพิม่ขึน้มากจนกระท าการซือ้ได ้
 2. แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในเขต
กรุงเทพมหานครด้านจ านวนสนิคา้ COACH ที่ซือ้ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์มี
ความสมัพนัธก์บัดา้นจ านวนสนิคา้ COACH ทีซ่ือ้ต่อปีอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์
ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศชายใหค้วามสนใจในการจดัสนิคา้ทีเ่ป็น collection เดยีวกนั 
โดยผลติภณัฑด์งักล่าวมกัจะสามารถใชค้วบคู่กนัได ้ซึง่สอดคลอ้งแนวคดิของ พงษ์พฒัน์ รกัอารมณ์ (2555) ทีไ่ด้
กล่าวถงึ แรงจูงใจว่าหมายถงึกระบวนการทีช่กัน าโน้มน้าวใหบุ้คคลเกดิความมานะพยายามเพื่อสนองตอบความ
ต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ กล่าวคือการจดัชุดผลิตภัณฑ์ให้เข้าชุดกันถือเป็นกระบวนการกระตุ้น
แรงจูงใจให้ผู้บรโิภคเกิดความคิดในเรื่องของความคุ้มค่าหรอืความเข้ากนัของผลติภัณฑ์ท าให้เกิดพฤติกรรม             
การซือ้ผลติภณัฑม์ากกว่า 1 ชิน้นัน่เอง 
 3. แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าแรงจงูใจดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธ์
กบัดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ COACH ต่อปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบั
ต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากผลิตภณัฑ ์COACH ช่วยเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัผูบ้รโิภค ท าใหเ้กดิแรจูง
ใจในการซื้อสนิค้า  ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของสกนิเนอร์ (Skinner. 1938) กล่าวถึงการคาดคะเนเหตุการณ์            
ที่จะเกดิขึ้นในอนาคตนัน้เป็นการกระท าที่ต้องตัดสนิใจด้วยตัวของผู้บริโภค จงึถือเป็นเงื่อนไขของการท างาน              
ทีเ่กดิขึน้และจะตอ้งพฒันาเพิม่ขึน้เรื่อยๆ  
 4. แรงจูงใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคชายในเขต
กรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการเยีย่มชมสนิคา้ทีร่า้น COACH ต่อปี ผลการวจิยัพบว่าแรงจูงใจดา้นเหตุผลและ
ดา้นอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัด้านความถี่ในการเยีย่มชมสนิค้าที่รา้น COACH ต่อปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากรา้น COACH มจี านวนสาขาทีเ่พยีงพอ 
สะดวกต่อการเยี่ยมชมสนิค้า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปาลดิา หุเสนีย์ (2556) ศกึษาเรื่อง แรงจูงใจในการ
เลอืกใชส้นิคา้แฟชัน่เลยีนแบบของกลุ่มผูเ้ริม่ท างานใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัมาก
ทีสุ่ดกบัปัจจยัของสถานที่จดัจ าหน่ายที่ผู้บรโิภคสามารถเดนิทางไดส้ะดวก อาทเิช่นใกลแ้หล่งชุมชน หรอือยู่ใน
ศนูยก์ารคา้ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญนาค ภทัรพงศม์ณี (2537) พบว่าปัจจยัหรอืสิง่จูงใจในการ
ตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้ามากที่สุดคือบรรยากาศในร้านที่จดัตกแต่งสวยงามเป็นจุดสนใจ และดูสะอาดดึงดูดให้
ผู้บรโิภคเข้าไปชมสนิค้าภายในร้าน และสามารถใช้เวลาอยู่ในร้านได้นานขึ้น มากกว่าการจดักิจกรรมส่งเสรมิ
ทางดา้นการตลาด  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ผลจากการศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และแรงจงูใจกบัพฤตกิรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของผู้บริโภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจ ัยมีข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ สรุปไดด้งันี้ 

 1. ลกัษณะสว่นบุคคล 
 1.1 ด้านอายุ ผู้บรหิารตราสนิค้า COACH สามารถวางแผนการขายใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มอีายุ 40 ปีขึ้นไป เนื่องจากค านึงถึงคุณสมบตัิของสนิค้าเป็นหลกั ดงันัน้การส่งเสรมิให้
พนกังานขายกล่าวถงึคุณภาพหรอืวสัดุทีน่ ามาใชจ้งึเป็นสิง่ส าคญัในการรกัษาและเพิม่กลุ่มลกูคา้กลุ่มนี้ไว ้ 

 1.2 ด้านสถานภาพ ผู้บริหารตราสินค้า COACH สามารถวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีม่สีถานภาพสมรส เนื่องจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทีม่คีรอบครวัแลว้จงึมกัจะ
ตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่า คุม้ราคาก่อนซือ้เสมอ 

 1.3 ดา้นอาชพี ผูบ้รหิารตราสนิคา้ COACH สามารถวางแผนการขายใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของ
กลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีม่อีาชพีอสิะ โดยมกัซือ้ผลติภณัฑ ์COACH ตามความเหมาะสมของตนเองและไม่มชี่วงเวลา
ซือ้ทีแ่น่นอน  

 1.4 ด้านรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ผู้บรหิารตราสนิค้า COACH สามารถวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 60,001 บาทขึ้นไป โดยกลุ่มผู้บรโิภคที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนดงักล่าวมลีกัษณะการใชจ้่ายทีม่คีวามวติกกงัวลน้อยส าหรบัการหารายไดห้รอืปัญหาทางดา้น
การเงนิ มกี าลงัในการซือ้สนิคา้ประเภทฟุ่มเฟือยได ้นิยมใชผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ  

2. ดา้นภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  

 2.1 ดา้นคุณประโยชน์ ผูบ้รหิารตราสนิคา้ COACH สามารถวางแผนการตลาดดา้นการจดัวางผลติภณัฑ์
ใหส้ือ่ถงึการใชง้านไดจ้รงิ  

 2.2 ดา้นบุคลกิภาพ การท ากลยุทธก์ารตลาดดา้น Brand Ambassador ทีเ่ป็นผูช้ายและมชีื่อเสยีง เป็นที่
รูจ้กัในวงกว้าง เพื่อดงึความน่าสนใจของผลติภณัฑ์ในกลุ่มสนิค้าส าหรบับุรุษออกมาให้ชดัเจน และยงัเป็นการ
ขยายตลาดเขา้สูก่ลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ  

 2.3 ด้านคุณสมบตัิ พนักงานขายสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกบัวสัดุที่น ามาใช้ หรือแรงบันดาลใจในการ
คดัเลือกอุปกรณ์ตกแต่งเพื่อให้เหมาะกบัผลติภณัฑ์ชุดนัน้ๆ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าว่าวสัดุที่น ามาใช้
ไดร้บัการคดัเลอืกมาแลว้ว่ามคีุณภาพด ีทนทาน 

 2.4 ดา้นคุณค่า พนกังานขายสามารถตอกย ้าเรื่องคุณภาพการผลติของผลติภณัฑแ์ต่ละประเภททีม่คีวาม
แตกต่าง  

 3. ดา้นแรงจงูใจ  
 3.1 ด้านเหตุผล ผู้บริหารตราสินค้า COACH สามารถแนะน านักออกแบบในการพัฒนารูปแบบ

ผลติภณัฑใ์หม้คีวามสวยงาม มเีอกลกัษณ์เพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์ 
 3.2 ดา้นอารมณ์ พนกังานขายควรมกีารแนะน าลกูคา้ทุกครัง้เรื่องการรบัประกนัสนิคา้เป็นเวลา 1 ปี โดย

สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ตราสนิค้า COACH ที่ซื้อมาจากประเทศใดก็ได้ และควรแนะน าวิธีการดูแลรกัษา
ผลติภณัฑใ์หใ้ชง้านไดย้าวนาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
จากการศึกษาความสมัพันธ์ของปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้าและแรงจูงใจกบัพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภณัฑเ์ครื่องหนงัตราสนิคา้ COACH ของผูบ้รโิภคเพศชายในกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรเพิม่เตมิเกี่ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภคทีม่คีวามสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสินค้า COACH ของผู้บริโภคเพศหญิง เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่
ครอบคลุมในทุกๆ ดา้นเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2. ควรมีการศึกษาเรื่องความจงรกัภักดีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตราสนิค้า COACH ของกลุ่มลูกค้า
ประจ า เพื่อไดร้บัผลการวจิยัทีค่รอบคลุมทุกประเดน็  

 3. ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปรมิณฑล หรอืต่างจงัหวดั 
เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑต์ราสนิคา้ COACH ว่ามคีวามแตกต่างกบัผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่ 

 4. ควรน าเครื่องมอืทางสถติอิื่นๆ มาใชใ้นการทดสอบ เช่น ใชส้ถติ ิMultiple Regression  

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบบันี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความอนุเคราะห์และช่วยเหลืออย่างยิ่งจาก 

อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้ด าเนินการจนส าเรจ็
เรยีบรอ้ยกรุณาให้ค าแนะน า ตลอดจนแก้ไขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบันี้สมบูรณ์ ผู้วจิยั
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารยน์าฏอนงค์ นามบุดด ีและอาจารย์จติอุษา ขนัทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์
เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืและในการเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการการตรวจสอบสารนิพนธ์
และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ รวมถึงคณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั             
ศรนีครนิทรวโิรฒ คณาจารยใ์นโครงการบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติทีไ่ดอ้บรม สัง่สอน ประสทิธป์ระสาทวชิาความรู ้
ตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ทีด่ ีในแง่คดิต่างๆ มปีระโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และขอขอบคุณเจา้หน้าทีผู่้ดู แล
หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลอื อ านวยความสะดวกในตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา         
จนครบหลกัสตูร 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ บรษิทัแปซฟิิกา เอเลเมนท ์จ ากดั ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ในการท าวจิยัในครัง้นี้ 
รวมทัง้ขอ้มลูทีส่นบัสนุนงานวจิยั และเอือ้เฟ้ือสถานทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 ขอกราบพระคุณครอบครวัที่สนับสนุนและส่งเสรมิเรื่องการศึกษาของผู้วจิยั รวมทัง้ค าแนะน าอนัเป็น
ประโยชน์ และขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต การจดัการ รุ่นที่ 16 ที่คอยให้การ
สนับสนุน แนะน า ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะก่อนด าเนินงานวจิยัหรอืระหว่างด าเนิน
งานวจิยั จนท าใหง้านวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคไ์ปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในพระคุณเป็นอย่างสงู
และขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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