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บทคดัย่อ 
 

 ในการวจิยัครัง้นี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าตราสนิคา้หน่ึงของ
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พรอ้มทัง้ศกึษาปจัจยัทางสงัคม และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยบรโิภคและเคยซือ้เสือ้ผ้า
ตราสนิคา้หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป รวมทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใชส้ถติทิดสอบค่าท ีการวเิคราะหก์ารแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธ์ใช้สถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั ซึ่งท าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติทัง้หมดนี้โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี มสีถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่าร้าง / 
แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท 
 2.  ปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งองิ และครอบครวั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ สถานที่จดัจ าหน่ายสนิค้า การส่งเสรมิ  การตลาด 
บุคคลหรอืพนักงาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการในภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี  และด้านราคา           
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง  
 4.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มพีฤตกิรรมในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคาหนึ่ง ดา้นความถี่ โดยเฉลีย่ 1 ครัง้/เดอืน และ
ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งประมาณ 1,814 บาท/ครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ อาชพีและรายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสคิา้หนึ่ง ดา้นความถี่
ในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิคา้หนึ่ง ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ปจัจัยทางสงัคมด้านครอบครวัและกลุ่มอ้างอิงกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหน่ึง พบว่ามี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ในดา้นความถี่และมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ โดยมคีวามสมัพนัธ์  ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
 
__________________________________ 
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 4.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลหรือพนักงานกบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่ง 
พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ในด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ สถานที่จดัจ าหน่าย บุคคลหรอืพนักงานและลกัษณะ
ทางกายภาพกบัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าตราสนิคา้หนึ่ง พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ในด้าน
มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ มคีวามสมัพนัธ ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

ค าส าคญั: พฤตกิรรม การซือ้ผา้ ตราสนิคา้ 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research is to study factors relating to consumers’ purchasing behavior on 
clothing of a Thai brand in Bangkok metropolis. Four hundred consumers with aged above 18 years old were 
viewed in this study. A questionnaire is used for data collection. The data are described as percentage, 
mean, standard deviation. t-test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation 
coefficient was used in data analysis by computer program .  
 The findings were as follows: 
 1.  Most respondents are female, aged between 26 and 35 years old, having status as single / 
widowed /divorced /separated, holding bachelor’s degree, working as business owner and earning average 
monthly income between Baht 10,000 and 20,000.  
 2.  Regarding to social factors, reference groups and family aspects are found at the high level. 
 3.  Regarding to the service marketing mix factors, Product, Place, Promotion, People, Physical 
Evidence and Process aspects are found at the high level. The Price aspect is found at the moderate level, 
 4.  Most of the consumers have purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category of 
frequency on average of 1 time per month and purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category 
of expense is around 1814 baht per time. 
 The research results are as follows: 
 1.  Consumers with different marital status, career and average monthly income have difference in 
purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category frequency per month with statistical significance 
of 0.01 levels.  
 2.  Consumers with different gender, marital, status, education level, career and average monthly 
income have difference in purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category of expense per month 
with statistical significance of 0.01 levels. 
 3.  Social factors on family and reference group aspects are low positively related to purchasing 
behavior on clothing of a Thai brand in category of frequency and expense per month at statistically 
significant levels of 0.01. 
 4.  The service marketing mix factors on people aspect is low positively related to purchasing 
behavior on clothing of a Thai brand in category of frequency per month at statistically significant level of 
0.05. 
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 5.  The service marketing mix factors on product, place, people and physical evidence aspects are 
low positively related to purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category of expense per month at 
statistically significant levels of 0.05. 
 

Keywords: Behavior, buying clothes, branded goods 
 
บทน า 
 เน่ืองจากเสือ้ผา้เป็นหน่ึงในปจัจยั 4 ซึง่มคีวามส าคญัในชวีติประจ าวนัจงึมสีว่นใหผู้บ้รโิภคตอ้งการซือ้เสือ้ผา้
อยู่เสมอ ดว้ยหลายๆ ปจัจยัดว้ยกนั ไม่ว่าจะเป็น ตามยุคตามแฟชัน่ ของใชอ้นัเก่าเกดิเสยีหาย หรอืว่าจะเป็นการชอบ
แบบของเสือ้ผา้ทีจ่ะซือ้นัน่เอง เสือ้ผา้หรอืเครื่องนุ่งห่มถอืเป็นปจัจยัสีท่ีเ่ป็นสิง่ทีจ่ าเป็นส าหรบัมนุษย ์นอกจากจะป้องกนั
ความร้อนความเย็น รวมถึงป้องกนัอนัตรายจากภายนอก แต่ยงัเป็นสิง่ที่บ่งบอกถึงภาพลกัษณ์ของผู้สวมใส่ และ
สถานภาพทางสงัคมทีจ่ะช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพ ดงันัน้ทุกคนจงึมเีสือ้ผา้หลายๆ แบบ เพื่อใส่ในสถานทีแ่ละโอกาสที่
เหมาะสม ท าใหม้ปีจัจยัทีม่ากระตุน้การซือ้ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ 
 จากสถานการณ์การแข่งขนัของการส่งออกเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปไปต่างประเทศ ได้ลดลงเนื่องจากอตัราค่าแรง
ของประเทศต่างๆ ที่มีอตัราค่าแรงที่ถูกกว่าประเทศไทย ท าให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเรจ็รูปในประเทศไทยถูกลด
จ านวนการผลติเป็นจ านวนมาก และเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูตราสนิคา้ต่างประเทศไดเ้ขา้มาเป็นจ านวนมาก จงึท าใหผู้ป้ระกอบ
ควรหนัมาใส่ใจกบัการผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปให้ทนัสมยัและปรบัไปตามค่านิยมทีเ่ปลีย่นแปลงของคนในประเทศ ดงันัน้
ควรมกีารส ารวจตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธ์ทีว่างไว้อยู่นัน้มผีลลพัธเ์ป็นอย่างไรและสามารถน าไป
พฒันาการท าการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพื่อขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งมากขึน้ 
 ตราสนิคา้หนึ่ง เป็นตราสนิคา้แฟชัน่ทีถ่อืก าเนิดขึน้ในปี ค.ศ. 1980 เริม่จากการจ าหน่ายเสื้อเชิต้ผูช้าย โดย
เน้นรูปลกัษณ์ คุณภาพของสนิค้าและความทนัสมยัของตวัสนิคา้ จากผลตอบรบัทีด่ที าให้ในปี ค .ศ.1994 ทางร้านได้
เพิม่คอลเลก็ชัน่ของผูห้ญงิขึน้มา เพื่อตอบรบัความตอ้งการของตลาดแฟชัน่ในปจัจุบนั อายุอาจจะไม่ใช่สิง่ส าคญัส าหรบั
กลุ่มเป้าหมาย เพราะไม่ว่าใครที่มีไลฟ์สไตล์ทนัสมยั มีความชื่นชอบในสินค้าแฟชัน่ และรกัการแต่งตัว ก็เป็น
กลุ่มเป้าหมายทัง้หมด โดย มสีนิค้าส าหรบัผู้หญิง 65% ผู้ชาย 35% ราคาจ าหน่ายโดยเฉลี่ย สนิค้าผู้หญิง ราคา
ประมาณ 690 - 2,490 บาท และสนิคา้ผูช้าย 690-3,990 บาท (ทีม่า: สยามธุรกจิ.พ.ศ. 2554) ตราสนิคา้นี้ เป็นตรา
สนิคา้ไทยแทซ้ึง่เป็นทีน่ิยมและชื่นชอบของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพหานคร แต่ผูบ้รโิภคมกัมกีารรบัรูว้่าเป็น ตราสนิคา้
จากต่างประเทศ เน่ืองจาก ต าแหน่งของตราสนิคา้ไดถู้กวางไวเ้พื่อการเป็นอนิเตอรแ์บรนด ์(Inter Brand) มาโดยตลอด 
และหากดูจากบุคลกิภาพ (Personality) ของตราสนิคา้แลว้ กจ็ะรูไ้ดว้่าเป็นแนวเสือ้ผา้แฟชัน่ (Trendy) สไตล ์เสือ้ผา้
ล าลอง (Casual Wear) ซึ่งปจัจุบนัน้ีได้มกีารให้ความส าคญัของการสร้างตราสนิค้า เน่ืองจากการสร้างตราสนิค้า        
ถือเป็นสิง่ที่บทบาทและมคีวามส าคญัต่อการอยู่รอดของธุรกจิ เราจะเหน็ว่าปจัจุบนัน้ีเสือ้ผ้าในท้องตลาดได้มผีู้ผลิต
เพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก และเสือ้ผา้ตราสนิคา้ของต่างประเทศจะมรีาคาทีส่งูเมื่อเทยีบกบัสนิคา้ตราสนิคา้ของไทย ดงันัน้
ผูผ้ลติเสือ้ผา้ในประเทศจงึสร้างตราสนิคา้ของตวัเองเพื่อที่จะใหผู้บ้รโิภคยอมรบั จดจ าและหนัมาซื้อเสือ้ผา้ ตราสนิค้า
ของไทย 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า เสือ้ผา้มกีารแข่งขนัอย่างสม ่าเสมอ ดงันัน้จงึควรมกีารส ารวจตลาดอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบว่ากลยุทธท์ีว่างไวห้รอืก าลงัท าอยู่นัน้มผีลเป็นอย่างไรและสามารถน าไปพฒันาแผนใหต้รงจุด
มากขึน้ นอกเหนือจากการเพิ่มขึน้ของธุรกจิในตลาดดงักล่าวแลว้ ในส่วนของการท าการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคา้ให้
กวา้งขึน้ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้ไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและมีประชากรอาศัยเป็นจ านวนมาก มีเ สื้อผ้าแฟชัน่เป็นจ านวนมาก           
จงึเหมาะแก่การท าการวจิยั วเิคราะหศ์กึษาและมุ่งเน้นถึงปจัจยัทางสงัคม ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร เพื่อน า
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ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษามาใชใ้นการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายในสภาพ
ตลาดปจัจุบนั หรอืเพิม่สว่นแบ่งตลาดได ้และเป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจในเรื่องนี้ น าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะ
ประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศึกษาถึงปจัจัยทางสังคมที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent variables) ไดแ้ก่ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญงิ 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1 18-25 ปี 
   1.2.2 26-35 ปี 
   1.2.3 36-45 ปี 
   1.2.4 46 ปีขึน้ไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
   1.3.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
  1.4  ระดบัการศกึษา 
   1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
   1.4.2 ปรญิญาตร ี
   1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี
  1.5  อาชพี 
   1.5.1 นกัเรยีน/นกัศกึษา 
   1.5.2 ธุรกจิสว่นตวั 
   1.5.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
   1.5.4 พนกังาน/ลกูจา้งบรษิทัเอกชน 
   1.5.5 พ่อบา้น/แม่บา้น/เกษยีณอายุ 
   1.5.6 อื่นๆ โปรดระบุ ................................................ 
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  1.6  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
   1.6.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 
   1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
   1.6.3 20,000 - 30,000 บาท 
   1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
   1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป 
 2.  ปจัจยัทางสงัคม 
  2.1  กลุ่มอา้งองิ 
  2.2  ครอบครวั 
 3.  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 
  3.1 ผลติภณัฑ ์
  3.2  ราคา 
  3.3  สถานทีจ่ดัจ าหน่าย 
  3.4  การสง่เสรมิการตลาด 
  3.5  บุคคลหรอืพนกังาน 
  3.6  ลกัษณะทางกายภาพ 
  3.7  กระบวนการ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา 
อาชพี รายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย ครอบครวั และกลุ่มอา้งองิ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิคา้หนึ่ง 
 3. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบไปด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์กาญจนา แกว้เทพ (2541: 302)[1] ไดใ้หแ้นวคดิ
เกี่ยวกบัดา้นประชากรศาสตร์ว่าเป็นแนวคดิทฤษฎทีี่เชื่อในหลกัการความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคอื เชื่อว่าคนเราท า
พฤตกิรรมต่างๆ ตามแรงผลกัดนัจากภายนอก (Exogeneous Factors) และพฤตกิรรมโดยสว่นใหญ่จะเป็นไปตามฉบบั
ที่สงัคมวางไว้ เช่น คนรุ่นไหนควรจะท าพฤติกรรมอย่างไร และสงัคมทัว่ๆ ไปมกัจะก าหนดให้บุคคลที่มคีุณสมบตัิ
ประชากรแตกต่างกนั มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกต่างกนั พฤติกรรมใช้สื่อและรบัสารซึ่งเป็นพฤติกรรมทางสงัคม        
อย่างหนึ่ง 

 แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัทางสงัคม วารุณี ตันติวงศ์วาณิช (2546: 36)[2] ได้กล่าวว่า ปจัจยัภายนอก 
หมายถงึ สภาพแวดลอ้มทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง ท าใหผู้บ้รหิารต้องมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อสภาพแวดลอ้ม ซึง่ผูบ้รหิาร
จะตอ้งตดัสนิใจว่าเวลาใดควรจะมกีารปรบัเปลีย่นกลยุทธ ์หรอืเวลาใดจะตอ้งท าการเปลีย่นแปลงกลยุทธ์ 
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 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้า ชฟิฟ์แมน และคานุค 
(Schiffman; & Kanuk. 1994: 4)[3] กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึพฤตกิรรมซึง่ท าการ
คน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิผล (Evaluation) และการใชจ้่าย (Disposing) 
ในผลติภณัฑ ์และการบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า ขอบเขตการศกึษาของงานวจิยันี้ จะมุ่งศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ปจัจัยทางสังคมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหน่ึงของผู้บริโภค                 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภควยัรุ่นทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป ทีซ่ือ้
เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง เนื่องจากลกูคา้กลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ดว้ยตนเอง ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอืผูบ้รโิภคทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร
ทีม่อีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไปทีเ่คยซือ้หรอืเคยใชเ้สือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ซึง่ไม่สามารถระบุจ านวนทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึได้
ก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วนิิชย์บญัชา. 2545: 26)[4] โดย
ก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน และส ารองไว้
เผื่อแบบสอบถามไม่สมบรูณ์อกี 15 คน รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ซึง่เกบ็ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอย่าง ตามวธิดีงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากจาก
หา้งสรรพสนิคา้ เพื่อสุ่มเลอืกหา้งสรรพสนิคา้ทีจ่ าหน่ายเสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งจ านวน 4 สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จาก 15 สาขา ไดแ้ก่ เซน็ทรลัป่ินเกลา้ เซน็ทรลัเวลิด ์เดอะมอลลบ์างกะปิ สยามเซน็เตอร ์
 ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างของผูบ้รโิภคโดยแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยมกีารก าหนดสดัสว่นกลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการเกบ็ขอ้มูลขัน้ตอนแรกได้ห้างสรรพสนิแห่งละ 100 คน จ านวน 4 แห่ง รวมได้จ านวนทัง้หมด           
400 คน  
 ขัน้ตอนท่ี 3 การเลือกตวัอย่างของผู้บริโภคโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการแจก
แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างบรเิวณหา้งสรรพสนิคา้ตามทีไ่ด้สุ่มไวใ้นขัน้ตอนที่ 1 ไดแ้ก่ เซน็ทรลัป่ินเกลา้ เซน็ทรลั
เวลิด ์เดอะมอลลบ์างกะปิ สยามเซน็เตอร ์เน่ืองจากเป็นสถานทีท่ีจ่ าหน่ายตราสนิคา้หนึ่ง  
  ขัน้ตอนท่ี 4 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง โดยการสุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยการเลอืกเกบ็ขอ้มลู โดยการแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ทีเ่คยบรโิภคเสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง โดยท า
การแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างตามสถานทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที ่1 ใหค้รบตามแบบสอบถาม จ านวน 
400 ชุด 
 

ผลการวิจยั  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 26 – 35 ปี มสีถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่าร้าง / 
แยกกนัอยู่ ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีธุรกจิสว่นตวั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001–20,000 บาท 
 2.  ปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ กลุ่มอา้งองิ และครอบครวั มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
 3.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ผลติภณัฑ์ สถานที่จดัจ าหน่ายสนิค้า การส่งเสรมิ  การตลาด 
บุคคลหรอืพนักงาน ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการในภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดี และด้านราคา         
มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง  
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 4.  ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ มพีฤตกิรรมในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคาหนึ่ง ดา้นความถี่ โดยเฉลีย่ 1 ครัง้/เดอืน และ
ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งประมาณ 1,814 บาท/ครัง้ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ อาชพีและรายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสคิา้หนึ่ง ดา้นความถี่
ในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 2.  ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิคา้หนึ่ง ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 3.  ปจัจัยทางสังคมด้านครอบครัวและกลุ่มอ้างอิงกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหน่ึง พบว่า              
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ในดา้นความถี่และมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ โดยมคีวามสมัพนัธ์ ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 4.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านบุคคลหรือพนักงานกบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่ง 
พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ในด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้า โดยมีความสมัพนัธ์ ในทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์ สถานที่จดัจ าหน่าย บุคคลหรอืพนักงานและลกัษณะ
ทางกายภาพกบัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าตราสนิคา้หนึ่ง พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ในด้าน
มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ มคีวามสมัพนัธ ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งของไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร ์ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งแตกต่างกนั จากผลการวจิยัพบว่า 
 1.  เพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิคา้หนึ่ง ด้านความถี่และมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าตรา
สนิค้าหนึ่งต่อเดอืนไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ อาจ
เน่ืองมาจากในปจัจุบนัเพศชายและเพศหญิงมสีทิธเิท่าเทยีมกนั ผู้หญิงต้องออกมาท างานนอกบ้าน ต้องจบัจ่ายซื้อ
สนิคา้เอง อกีทัง้เสือ้ผา้ในปจัจุบนัมคีวามหลากหลาย ทนัสมยั และสามารถตอบสนองความต้องการไดท้ัง้เพศชายและ
เพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทศันาวลยั เตชะพสิษิฐ ์(2545: 111) กล่าวว่า เพศทีต่่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นไม่แตกต่างกนั  
 2.  อายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อ
เดอืนไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพราะการซือ้เสือ้ผา้
ไม่ไดม้กีารจ ากดัอายุ ผูบ้รโิภคทุกรุ่นสามารถซื้อได้ จงึไม่ส่งผลใหไ้ม่มพีฤติกรรมที่แตกต่างในดา้นความถี่ในการซื้อ
เสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่ง ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของ นรศิรา วรรณศุภผล (2549) “ปจัจยัด้านส่วนประสมที่มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูสตรใีนหา้งสรรพสนิคา้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยัพบว่า อายุ
ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูสตรใีนดา้นความถีใ่นการซือ้ 
  อายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อ
ครัง้แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 36 ปี
ขึน้ไปมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้มากทีส่ดุ เพราะผูบ้รโิภคทีอ่ายุต่างกนัมกี าลงั
ซือ้ต่างกนั และอายุมากขึน้กใ็ห้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเอง ต้องแต่งกายให้ดูดเีพื่อเสรมิบุคลกิของตนเอง          
จงึยอมที่จะลงทุนในเรื่องการแต่งกาย ท าให้มูลค่าการซื้อเสื้อผ้าค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีลกัษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 41) ประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้วย อายุเพศ ขนาด
ครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิี่
วดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ผลิตภณัฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได้ 
 3.  สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถี่ และมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้
ตราสินค้าหนึ่งต่อครัง้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว ้          
โดยผู้บริโภคที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง ด้านมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้า         
มากทีส่ดุ เนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั ตอ้งซือ้ใหบุ้คคลในครอบครวัและอาจรวมไปถงึบุคคลอื่น
ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น หลาน จงึท าใหม้พีฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งดา้นความถี่และมูลค่ามากกว่า ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ สุปญัญา ไชยชาญ (2543: 121) ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะประชากรอยู่หลาย
ประเดน็ เช่น เรื่องเพศ อายุ รายได ้สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษาและรสนิยม เป็นต้น ท าใหม้กีารซือ้สนิคา้และ
บริการที่หลากหลายชนิดไปบริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว ยังมีปจัจัยอื่นๆ อีกที่ท าให้การบริโภค          
แตกต่างกนั 
 4.  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิค้าหนึ่งต่อเดือนไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากถึงแม้ว่าระดบัการศกึษาอาจจะส่งผลให้ผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มมไีลฟ์สไตล์ที่ต่างกนั แต่เสือ้ผ้าตราสนิค้าน้ีเป็น
เสือ้ผา้ทีม่หีลากหลายรปูแบบ ทัง้รปูแบบทีใ่สไ่ปเทีย่ว ใสอ่ยู่บา้น หรอืใสไ่ปท างาน ซึง่รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค
ในทุกระดบั จงึสง่ผลใหไ้ม่มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยรรยงรตัน์ สงัขะเวส (2551) “ปจัจยั
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปและความภักดีต่อสนิค้า BROTHER HOOD ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร” ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รูป 
BROTHER HOOD ไม่แตกต่างกนัอย่างมรนบัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่ง ด้านมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าตรา
สนิคา้หนึ่งต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคที่
มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหนึ่ง ด้านมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้ามากที่สุด 
เน่ืองมาจากระดบัการศกึษาต่างท าใหม้รีายไดท้ีต่่างกนัจงึมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งดา้นมูลค่าในการซือ้
เสื้อผ้าต่างกันและแต่ละระดบัการศึกษานัน้มีรูปแบบของสงัคมที่แตกต่างกนัจึงมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน         
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 41) ประชากรศาสตร ์(Demographic) 
ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์
เป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติิทีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ด้านของการศกึษา อาชพี 
และรายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาต ่า โอกาสทีจ่ะหางาน
ระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า 
 5.  อาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถี่และมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภค
ที่มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าหนึ่ง ด้านความถี่ในการซื้อเสื้อผ้า             
มากทีส่ดุ เนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกี าลงัซือ้เสือ้ผา้ต่างกนัเนื่องจากฐานะทางการเงนิและแต่ละอาชพี
มบีุคลกิการแต่งกายที่แตกต่างกนั โดยอาชีพที่มคีวามถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้านี้มากที่สุด คอือาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรฐัวสิาหกจิ เน่ืองจากอาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ เป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คง จงึท าใหม้อี านาจในการ
ซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้านี้ในด้านความถี่มากที่สุด และอาชีพที่มีมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้านี้มากที่สุด คอื อาชีพ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ฟรแีลนท์ เนื่องจากอาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ฟรแีลนท์ มเีวลาว่าง จงึท าให้มี
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เวลาว่างในการจบัจ่ายใชส้อยมากกว่าอาชพีอื่นๆ จงึท าใหอ้าชพีอาชพีพ่อบา้น/แม่บา้น/เกษียณอายุ/ฟรแีลนท ์มมีูลค่า
ในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้นี้มากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2538: 
41) ประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี 
การศกึษา ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของประชากรและช่วยในการก าหนด
ตลาดเป้าหมาย ดา้นของการศกึษา อาชพี และรายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น 
บุคคลทีม่กีารศกึษาต ่า โอกาสทีจ่ะหางานระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า 
 6.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถี่และมูลค่าในการ
ซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อเดอืนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้40,000 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นความถี่และมูลค่าในการซือ้
เสือ้ผา้มากทีส่ดุ เนื่องมาจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมกี าลงัซือ้เสือ้ผา้ต่างกนัและผูม้รีายไดส้งูสุดจะมพีฤตกิรรม
การซือ้เสือ้ผา้บ่อยครัง้ ตามแฟชัน่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปท าใหผู้ม้รีายไดส้งูมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ดา้นความถี่และมูลค่าที่
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (ศริิวรรณ  เสรรีตัน์. 2538: 41) ประชากรศาสตร ์
(Demographic) ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิี่วดัไดข้องประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ดา้นของ
การศกึษา อาชพี และรายได ้จะมแีนวโน้มความสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาต ่า 
โอกาสทีจ่ะหางานระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิง และครอบครวั มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา้ตราสินค้าหน่ึง  
 ด้านกลุ่มอ้างอิง 
 ปจัจยัทางสงัคมดา้นกลุ่มอา้งองิมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึง ของผูบ้รโิภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านการความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั และดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า และมี
ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่าผู้บริโภคให้ความส าคญักบักลุ่มอ้างอิง 
กล่าวคอื หากมผีูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการอา้งองิทีด่กีจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งของ
ผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538) กล่าวว่า กลุ่มอา้งองิ คอืกลุ่มบุคคลซึง่บุคคลอื่นยดึถอื
เป็นแนวทางในการแสดงพฤตกิรรม เน่ืองจากกลุ่มอา้งองิจะเป็นบรรทดัฐานทางสงัคม หรอืค่านิยมบางอย่าง ซึง่บุคคล
อื่นสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการแสดงความคดิและแสดงพฤตกิรรม ในสงัคมจะมกีลุ่มต่างๆ มากมายหลายกลุ่ม 
เช่น กลุ่มบุคคลชัน้น าในสงัคม เพื่อน เพื่อนร่วมอาชพีและร่วมสถาบนั บุคคลต่างๆ ในสงัคมจะมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคอาจใชผ้ลติภณัฑห์รอืตราผลติภณัฑต์ราใดตราหนึ่งใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มอา้งองิ 
 ด้านครอบครวั 
 ปจัจยัทางสงัคมดา้นครอบครวัมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึง ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการความถี่และมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง มีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่า และมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 แสดงว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบั
ครอบครวั กล่าวคอื หากมผีูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัดา้นครอบครวัทีด่กีจ็ะท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตรา
สนิคา้หนึ่งของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ฟิลลปิ ค๊อตเลอร ์(Kotler. 1996) กล่าวว่าปจัจยัทางสงัคมดา้น
ครอบครวั เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค ซึ่งจะเป็นการช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากค าแนะน า และสามารถแนะน าสนิคา้ต่อใหแ้ก่บุคคลใกลต้วัอกีดว้ย  
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 สมมติฐานท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ มีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา้ตราสินค้าหน่ึง 
 ด้านผลิตภณัฑ ์ 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑไ์ม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิค้าหนึ่ง ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่
ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าผลติภณัฑ์ไม่สามารถจูงใจ          
จนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐัวุฒ ิสกุลอาภาสตัย ์
(2550) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กางเกงยนีส ์LEVI’S ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยั
ด้านผลติภณัฑ์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส ์LEVI’S ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร      
ในดา้นความถีใ่นการซือ้ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง ด้าน
มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากความหลากหลายของผลติภณัฑ ์
ท าใหส้ามารถจงูใจผูบ้รโิภคจนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) คุณประโยชน์ของผลติภณัฑท์ีส่ าคญักจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคประเมนิสนิคา้เช่นกนั สนิคา้
คุณภาพสงูหรอืสนิคา้ทีป่รบัเขา้กบัความตอ้งการบางอย่างของผูซ้ือ้มอีทิธพิลต่อการซือ้ดว้ย 
 ด้านราคา 
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสมัพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าราคาไม่สามารถจูงใจจนท าให้
เกดิพฤติกรรมด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่งได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิสกุลอาภาสตัย์ 
(2550) ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้กางเกงยนีส ์LEVI’S ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยั
ดา้นราคาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้กางเกงยนีส ์LEVI’S ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้น
ความถีใ่นการซือ้ในรอบระยะเวลา 1 ปี 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นราคามคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง ดา้นมูลค่าใน
การซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากราคาสินค้ามีความเหมาะสมและ
ผูบ้รโิภคยอมรบัได้ จงึท าให้เกดิพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่งด้านมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหนึ่งได ้      
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 1997) กล่าวว่า ราคา (Price) หมายถงึ เป็นสิง่ก าหนดมูลค่าของ
ผลติภณัฑ์ในรูปของเงนิตรา ผู้บรโิภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมนิคุณภาพและคุณค่าของผลติภณัฑ์ทีเ่ขา
คาดหมายว่าจะไดร้บั การก าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้เป็นสว่นหนึ่งทีจ่ะจงูใจใหเ้กดิการซือ้  
 ด้านสถานท่ีจดัจ าหน่าย  
 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานที่จดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิค้า
หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิค้าหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ที ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าสถานทีจ่ดัจ าหน่าย
ไม่สามารถจูงใจจนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมด้านความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิคา้หนึ่งได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วรรณา วงศ์รตันโชติ (2546) การศึกษาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
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ส าเรจ็รปูในดสิเคาวน์สโตรข์องสตรวียัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้สตรสี าเรจ็รปู 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง 
ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้
ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากช่องทางการจดัจ าหน่ายมาก
ขึน้ผู้บรโิภคสามารถเสาะหาสนิคา้ได้ง่ายขึน้ จงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิค้าหนึ่งด้านมูลค่าในการซื้อ
เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 1997) กล่าวว่า การจดัจ าหน่าย (Place) 
หรอืช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถงึ โครงสรา้งหรอืช่องทางหลงัจากผูบ้รโิภคทราบข่าวสารเกีย่วกบัผลติภณัฑจ์าก
โฆษณาแลว้จนเกดิความสนใจและอยากทดลองใช ้
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้
หนึ่ง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการความถี่และด้านมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่ง อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่า
การส่งเสรมิการตลาดไม่สามารถจูงใจจนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นความถี่และมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิคา้หนึ่งได้  
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐวุฒ ิสกุลอาภาสตัย์ (2550) ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการซือ้กางเกงยนีส ์LEVI’S ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้กางเกงยนีส ์LEVI’S ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ในรอบระยะเวลา 1 ปี และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ 
 ด้านบุคคลหรอืพนักงาน  
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่ง 
ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคคลหรอืพนักงาน
ใหบ้รกิารทีด่ ีประทบัใจ จงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได ้
ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีองฟิลลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 1997) กล่าวว่า บุคลากร (People) หรอื พนักงาน (Employee) 
ซึง่ตอ้งอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจงูใจ เพื่อใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคู่แข่ง 
พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มีการติดต่อกับลูกค้า               
มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถสรา้งค่านิยมทีด่ใีหก้บัธุรกจิบรกิาร 
 ด้านลกัษณะทางกายภาพ  
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้
หนึ่ง ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้ตราสินค้าหนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ         
ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่าดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพไม่สามารถจูงใจจนท าใหเ้กดิพฤตกิรรมดา้นความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได้  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ มลฤด ีวฒันชโบล (2555) แรงจูงใจ ความไว้วางใจ และส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อทองของผู้บริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบว่า ปจัจัยด้านลักษณะทางกายภาพ              
ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ทองของผูบ้รโิภคในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
 ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าตรา             
สนิค้าหนึ่ง ด้านมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าตราสนิคา้หนึ่งต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากลกัษณะทาง
กายภาพ คอืสิง่แวดลอ้มและสถานทีท่นัสมยั สะอาด ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจ จงึท าใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้
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เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หนึ่งได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 
1997) กล่าวว่า ลักษณะทางกายภาพจะมีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการ ทัง้นี้จะรวมถึง
สภาพแวดลอ้ม ได้แก่ การตกแต่ง สถานที ่บรรยากาศภายใน สสีนัของรา้น ผงัทีต่ัง้ ดา้นความสะอาดในส่วนที่ลูกค้า
สามารถมองเหน็ เป็นตน้ 
 ด้านกระบวนการ 
 สว่นประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ ตราสนิคา้หนึ่งของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการความถี่และดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ ตราสนิคา้หนึ่ง อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติิที ่0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามเหน็ว่ากระบวนการ         
ไม่สามารถจูงใจจนท าให้เกดิพฤติกรรมด้านความถี่และมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าตราสนิค้าหนึ่งได้  ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ นิธนินัท ์ ฐติอิกัษรศลิป์ (2554) พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปูของประเทศจนีจากเวบ็ไซดอ์อนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคหญงิไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัดา้นกระบวนการไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การซือ้เสือ้ผา้ส าเรจ็รปู 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  ท าการศกึษาทศันคตแิละความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการซือ้เสือ้ผา้ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
ดา้นผลติภณัฑ ์และเพื่อสามารถปรบักลยุทธใ์นการวางแผนทางการตลาดไดด้ยีิง่ขึน้ 
 2.  ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึง 
 3.  ท าการศกึษาปจัจยัทีท่ าใหเ้กดิการซือ้ซ ้าเสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึงของผูบ้รโิภค 
 4.  ท าศกึษาการเปรยีบเทยีบผลกบัสนิคา้ยีห่อ้อื่น ทีม่คีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกนั เพื่อใหท้ราบถงึความแตกต่าง 
และจุดเด่น จุดดอ้ยของสนิคา้ สามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดดี้วยความเมตตาและกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์
อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ในการให้
ค าแนะน าช่วยเหลอื และตรวจแกไ้ข ขอ้บกพร่องในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา อาจารย์รสติา สงัขบ์ุญนาค ที่ไดก้รุณาให้ความ
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ และได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือในการวิจัย ตลอดจน
ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควชิาบริหารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ และ
คณาจารย์ในโครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติที่ไดอ้บรมสัง่สอน ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ี่เป็นประโยชน์ยิง่แก่
ผูว้จิยั 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และพี่สาว ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยชี้แนะในการศึกษา          
เล่าเรยีนมาโดยตลอด อกีทัง้ยงัคอยใหก้ าลงัใจในยามทีเ่หน็ดเหนื่อยและทอ้แท้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสติทัง้ทีเ่ป็นรุ่นพี ่รุ่นน้อง และเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลยั ทุกๆ ท่าน ทีไ่ดใ้หค้วาม
ช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวก แก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา 
ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนบัสนุนใหไ้ดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด 
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