
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2อาจารย ์ดร. คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแบรนด ์Charles & Keith 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

FACTORS RELATING TO CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR OF 
CHARLES AND KEITH IN BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
ธดิารตัน์ ครีวีรรณ1 

อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค2์ 

 
บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles 

& Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซื้อสนิค้า
แบรนด์ Charles & Keith และพ านักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และค่าสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว สถิติสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั และสถิติการวเิคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณู 

ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 25 – 34 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี / เทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ 20 ,001 – 30,000 บาท ผลการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้า  
แบรนด ์Charles & Keith ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) แตกต่าง
กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 แรงจงูใจดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแบรนด ์
Charles & Keith (ครัง้ต่อปี) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้าน
โฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย และดา้นการขายโดยบุคคล สง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & 
Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith 
(บาทต่อครัง้)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนัและทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
ค าส าคญั: แรงจงูใจ การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ แบรนด ์Charles & Keith 
 

ABSTRACT 
 

The aim of this research was to study the factors related to consumer purchasing behavior of 
Charles & Keith in the Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of three 
hundred and eighty five consumers who had purchased Charles & Keith products and live in the 
Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as the tool for data collection. The statistics for 
data analysis were in terms of percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses 
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testing employed a t-test, a one way analysis of variance, Pearson product moment correlation 
coefficient and multiple regression analysis. 

The results of this research found the following: most respondents were aged between twenty-
five to thirty-four, single, an education of level lower or equal to a Bachelor's degree, employed by 
private company employees and earned a monthly income of 20 ,001  to 30 ,000  baht. The results of 
hypothesis testing were shown as follows: consumers of different ages, education level, marital status, 
occupation, and monthly income had different purchasing behavior of Charles & Keith product at a 
statistically significant level of 0 . 0 1 .  The factor of rational and emotional motivation in terms of 
relationship between purchasing behavior of Charles & Keith with a frequency per year at a statistically 
significant level of 0 .0 1 . Integrated marketing communication in the aspects of advertising and sales 
promotion positive affected the purchasing behavior of Charles & Keith with an average expense per 
transaction at a statistically significant level of 0.05. Integrated marketing communication in the aspect of 
the sales staff negatively affected the purchasing behavior of Charles & Keith with an average expense 
per transaction at a statistically significant level of 0.05. 
 
Keywords: Motivation, Integrated Marketing Communication, Charles & Keith 
 
บทน า 

รองเทา้และกระเป๋าเป็นเครื่องประดบัทีส่ามารถสะทอ้นถงึความเป็นตวัตน บ่งบอกถงึรสนิยม รปูแบบการ
ใชช้วีติ รปูแบบการท างาน อุปนิสยั หรอืแมแ้ต่ความคดิของผูบ้รโิภค ท าใหร้องเทา้และกระเป๋าทีม่อียู่ในทอ้งตลาด 
มรีปูแบบทีห่ลากหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค อกีทัง้เทรนด ์และกระแสแฟชัน่ทีเ่ปลีย่นไปอย่าง
รวดเรว็ ท าใหผู้บ้รโิภคมรีองเทา้และกระเป๋ามากกว่าหน่ึงแบบตามเสือ้ผา้ทีส่วมใสใ่นแต่ละวนั เพื่อใหเ้ขา้กบัเทรนด์
ในช่วงเวลานัน้ๆ ปจัจุบนัภาพรวมของสนิคา้รองเทา้และกระเป๋าแฟชัน่ มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่เพิม่ขึน้ในทุกปี ในปี
พ.ศ. 2561 รองเทา้มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 2.6 ต่อปี และกระเป๋ามอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3.3 ต่อปี แนวโน้มการ
เติบโตนี้ท าใหเ้กดิผู้ประกอบการรายใหม่หลากหลายราย  แฟชัน่รองเท้าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัๆ 
คอื รองเท้ากฬีา รองเทา้หนัง และรองเท้าแตะล าลอง ซึ่งรองเท้ากฬีาเตบิโตรวดเรว็มาก เจาะตลาดกลุ่มเดก็และ
วยัรุ่น รองลงมาเป็น รองเทา้หนังเจาะตลาดกลุ่มคนท างานเป็นหลกั ในสว่นแฟชัน่กระเป๋า ประเภทกระเป๋าทีไ่ดร้บั
ความนิยมคอื กระเป๋าถอื กระเป๋าเดนิทาง กระเป๋าสะพายขา้ง และทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมสูงในช่วงน้ีคอืกระเป๋า
คาดเอว โดยแต่ละประเภทกเ็จาะกลุ่มเป้าหลายแตกต่างกนัไป (กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ.  2561)  

เน่ืองดว้ยความตอ้งการรองเทา้และกระเป๋าของผูบ้รโิภคทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง การแขง่ขนักส็งูขึน้ สง่ผล
ใหผู้ป้ระกอบการเกีย่วกบัรองเทา้และกระเป๋าตอ้งตื่นตวั และเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัใหก้บัแบรนดต์วัเอง 
สร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค ผู้ประกอบการเกี่ยวกับรองเท้าและกระเป๋าต้องเข้าใจและเข้าถึง
พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปจัจุบัน เพื่อสามารถจดัจ าหน่ายสินค้า และวางแผนการตลาด วางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ซึ่งในยุคปจัจุบนัทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า สื่อสงัคมออนไลน์เขา้มามี
บทบาทอย่างมาก เราจงึพบเหน็การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ เช่น การจา้งผูม้ี
อทิธพิลทางสื่อออนไลน์โฆษณาสนิค้าโดยสวมใส่สนิค้านัน้ๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคสนใจในสนิค้าและเกดิการบอกต่อ 
เป็นต้น รวมถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการในรูปแบบการส่งเสริมการขาย  ให้ส่วนลดผู้บริโภค การ
ประชาสมัพนัธโ์ดยจดักจิกรรมเพื่อสงัคม และการขายโดยบุคคล ทัง้น้ีผูป้ระกอบการเกีย่วกบัรองเทา้และกระเป๋าจงึ
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ตอ้งเขา้ใจถงึความเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอย่างถ่องแท ้และน าสิง่เหล่านัน้ไปพฒันาปรบัปรุงกล
ยุทธใ์หต้อบโจทยผ์ูบ้รโิภคใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

แบรนด ์Charles & Keith เป็นแบรนดเ์กีย่วกบัสนิคา้รองเทา้และกระเป๋าทีไ่ดร้บัความนิยมมาตลอด แต่ใน
ปจัจุบนัมสีภาวะการแขง่ขนัทีส่งูและเกดิคู่แขง่หลายใหม่อยู่ตลอดเวลา ท าให ้แบรนด ์Charles & Keith ตอ้งเตรยีม
รบัมอืกบัปจัจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่แีนวโน้มเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด การศกึษา
เกีย่วกบัแรงจูงใจจะท าใหท้ราบถงึความต้องการทีแ่ท้จรงิของผูบ้รโิภคระหว่างการตดัสนิใจซือ้ไดม้ากขึน้ รวมทัง้
การรบัมอืกบัการแข่งขนัทีส่งู กลยุทธเ์กีย่วกบัการสื่อสารการตลาดในหลากหลายรูปแบบจงึเป็นกลยุทธท์ีจ่ะช่วย
เขา้ถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภคไดอ้ย่างกวา้งขวา้ง เพื่อสง่สารไปยงักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน และใหส้อดคลอ้งไป
กบัแนวทางในการด าเนินธุรกจิใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

จากเหตุผลทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะแนวโน้มทางการตลาดในอนาคต
ของรองเทา้และกระเป๋ายงัเตบิโตเพิม่ขึน้ไดอ้กีมาก ผูบ้รโิภคยงัคงใหค้วามส าคญักบักระแสนิยมตามกาลเวลาอยู่
เสมอ ปจัจุบนัสนิคา้รองเท้าและกระเป๋ามกีารสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการในหลากหลายรูปแบบให้ตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลายขึน้ รวมทัง้แรงจงูใจของผูบ้รโิภคมคีวามลกึซึง้มากขึน้ เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรบัปรุงการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความต้องการ
ของผูบ้รโิภค และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีต่้องการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลเกีย่วกบัแรงจูงใจและการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ กบัพฤติกรรม
การซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย 
ดา้นการประชาสมัพนัธ์และด้านการขายโดยบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด ์Charles & Keith 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคมลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพีและ
รายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith แตกต่างกนั 

2. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า 
แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบด้วย ด้านโฆษณา ด้านการส่งเสรมิการขาย ด้านการ
ประชาสมัพันธ์ และด้านการขายโดยบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ขอ้มูลทางดา้นประชากรสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิล

ต่อการก าหนดเป้าหมายของตลาด ทัง้น้ีบุคคลทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั จะมลีกัษณะทางสงัคม 
จติวทิยา และวฒันธรรมต่างกนัอกีดว้ย ผูว้จิยัไดก้ าหนดลกัษณะทางประชากรศาสตรโ์ดยอา้งองิแนวคดิของ ของศิ
รวิรรณ เสรีรตัน์ (2550) อธิบายว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้เป็นเกณฑท์ีน่กัการตลาดนิยมใชเ้พื่อก าหนกกลุ่มผูบ้รโิภค และการแบ่ง
ตลาด เน่ืองจากตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ เป็นลกัษณะส าคญัที่ช่วยบ่งชี ้และจ าแนกตลาดเป้าหมายได้อย่าง
ชดัเจน และเป็นตัวชี้วดัด้านประชากรศาสตร์ที่มีความง่ายและสะดวกต่อการจดักลุ่ม สามารถน าการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายทีไ่ด ้ไปช่วยก าหนดกลยุทธใหต้รงตามความต้องการของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ และเน่ืองจากในงานวจิยั
ครัง้นี้จะสอบถามเฉพาะกลุ่มผู้บรโิภคเพศหญิงจงึจะจ าแนกลกัษณะประชากรศาสตรด์งันี้ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพีและรายได ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมายหลกัของแบรนดซ์ึง่เป็นผูบ้รโิภคเพศหญงิ  

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัแรงจูงใจของผู้บริโภค เมื่อไดศ้กึษาทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัแรงจูงใจ
ของผูบ้รโิภคแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าทฤษฎแีละแนวคดิของ พบิูล ทปีะปาล (2545) กล่าวว่าสาเหตุของการเกดิแรงจูงใจ
คอื แรงจงูใจทีเ่กดิจากตวัผลติภณัฑ์, แรงจงูใจทีเ่กดิจากเหตุผล, แรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ และแรงจงูใจดา้นการ
อุปถมัภ์ของรา้นค้า  โดยผู้วจิยัได้วเิคราะห์แลว้ว่าแรงจูงใจจากตวัผลติภณัฑ์ และแรงจูงใจด้านการอุปถมัภ์ของ
รา้นคา้มคีวามหมายใกลเ้คยีงกบั 2 ปจัจยัทีเ่หลอืจงึท าใหเ้ลอืกทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ดงัน้ี แรงจงูใจทีเ่กดิ
จากเหตุผล และแรงจูงใจที่เกดิจากอารมณ์ ซึง่เป็นตวัแปรส าคญัที่จะท าใหผู้ว้จิยัไดท้ราบถึงเสิง่จูงใจหลกัทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคเกดิแรงจูงใจในการซื้อสนิค้าและบรกิาร  ดงันัน้บรษิัทหรอืผูป้ระกอบการจะไดน้ าผลการวจิยัไปแปรผล 
วเิคราะหแ์ละตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคสบืต่อไป 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การคอื การใชก้จิกรรมการส่งเสรมิการตลาดหลากหลายรูปแบบให้กลมกลนืกนั ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิ
การขาย การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนกังานขาย การตลาดทางตรง และการจดักจิกรรมพเิศษไปในประเด็น
เดยีวกนั เพื่อความชดัเจนตรงกนัและส่งผลกระทบทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสุดโดยเหมาะสมไปยงักลุ่มผูบ้รโิภค ผูว้จิยั
ไดอ้า้งองิทฤษฎแีละแนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2547) สรุปไดว้่าการสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการมดีงันี้ การ
โฆษณา การขายโดยบุคคล การสง่เสรมิการขาย การประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดทางตรง โดยในงานวจิยัครัง้นี้ไม่
น าการตลาดทางตรงเขา้มาพจิารณาเนื่องจากแบรนด ์Charles & Keith ทีศ่กึษานัน้ไม่มกีารท าการตลาดทางตรง 
ตวัแปรส าคญัของการสือ่สารทางการตลาดแบบบูรณาการจะท าใหผู้ว้จิยัทราบถงึกจิกรรมทางการตลาดแบบบรูณา
การแบบใด ที่มีแนวโน้มท าให้ผู้บริโภคบริโภคสินค้าของแบรนด์ Charles & Keith เพิ่มขึ้น  และบริษัท
ผูป้ระกอบการยงัสามารถน าผลการวจิยัไปวเิคราะหเ์พื่อจดักจิกรรมทางการตลาดใหส้อดคล้องกบักลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง กระกระท าหนึ่งซึ่ง
เกดิขึน้จากสิง่กระตุน้ต่างๆ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิกระบวนการตดัสนิใจ และตอบสนองความตอ้งการนัน้ในทีส่ดุ ซึง่จะ
มคีวามสมัพนัธก์บัความรูส้กึนึกคดิของมนุษย ์โดยการแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั ทัง้นี้เพราะแต่ละคนมี
สิง่กระตุ้นทัง้ภายในและภายนอกต่างกนั หากนักการตลาดสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บรโิภค และ
สามารถสร้างสิง่กระตุ้นทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มลูกค้านัน้แล้ว ย่อมจะเป็น
เครื่องมอืทีส่ามารถกระตุ้นผูบ้รโิภคใหเ้กดิความต้องการได ้และสุดทา้ยจะน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้ในทีสุ่ด ผูว้จิยั
ไดอ้า้งองิทฤษฎแีละแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2543) กล่าวว่า ในการวเิคราะหต์ลาดผูบ้รโิภคและ
พฤติกรรมผู้บรโิภคนัน้มคี าถาม 7 ประการ หรอื 6Ws และ 1H เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os เกี่ยวกบั
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พฤติกรรมผู้บริโภค มาอ้างอิงในการตัง้ค าถามในด้านพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ได้แก่  
ความถี่ในการซือ้สนิคา้แบรนด์ Charles & Keith (ครัง้ต่อปี), ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิค้าแบรนด ์Charles 
& Keith (บาทต่อครัง้), บุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อสนิคา้แบรนด์ Charles & Keith, การได้รบัขอ้มูลข่าวสารของ
สนิค้าแบรนด์ Charles & Keith, วตัถุประสงค์ในการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith, เหตุผลที่ท่านซื้อสนิค้า 
แบรนด ์Charles & Keith และช่องทางการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith 

ข้อมูลของแบรนด ์Charles & Keith ปีค.ศ.1996 แบรนด ์Charles & Keith ก่อตัง้โดยพีน้่อง Charles 
และ Keith Wong โดยเริม่ต้นจากการเปิดร้านขนาด 500 ตารางฟุต ที่ศูนย์การค้า Amara Shopping Centre ที่
ประเทศสงิคโปร ์และภายในระยะเวลา 3 ปี ไดข้ยายรา้นออกไปมากกว่า 10 สาขาทัว่ประเทศ นบัแต่นัน้เป็นตน้มา 
แบรนด ์Charles & Keith ไดข้ยายสาขาออกไปตามตลาดในต่างประเทศ นอกจากนี้แบรนด ์Charles & Keith ยงัมี
ความโดดเด่นในเรื่องการขายผ่านร้านค้าออนไลน์ที่เริม่ปฏิบตัิการอย่างเต็มรูปแบบในวนัที่ 11 พฤศจกิายน ปี 
2011 สนิคา้ในรา้นคา้ออนไลน์เน้นออกแบบในการใชง้าน โดยลูกคา้สามารถเลอืกโดยขนาด ส ีและวสัดุ ทีร่ะบุไว้
ได้ และร้านค้าออนไลน์นี้สามารถเปิดให้บรกิารและส่งสนิค้าไปยงักว่า 70 ประเทศทัว่โลก โดยส่วนใหญ่เป็น
ประเทศทีย่งัไม่ไดม้รีา้นคา้ของ Charles & Keith ไปเปิดอย่างเป็นทางการ ในปีพ.ศ.2549 บรษิทัไดเ้ปิดตวัแบรนด ์
Charles & Keith (ชารล์ แอนด ์คธี) ซึง่เป็นแบรนดร์องเทา้และเครื่องประดบัในประเทศไทย โดยปจัจุบนัมสีาขาถงึ 
38 สาขา (ทีม่า : บมจ.ไมเนอรไ์ลฟสไตล ์; ตุลาคม 2561) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคเพศหญิงที่เคยซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith และ
พ านกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith และ
พ านักอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผูว้จิยัจงึได้ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรค านวณหากลุ่มตวัอย่างทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% และ ความคลาดเคลื่อน 5% ดงันัน้จะ
ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ที ่1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเกบ็ขอ้มลูจากหา้งสรรพสนิคา้ทีม่รีา้น

จดัจ าหน่ายสนิค้า Charles & Keith ที่มียอดขายสูงสุด 5 อนัดบัแรก (บมจ.ไมเนอร์ไลฟสไตล์.  2561) ได้แก่ 
เซน็ทรลัเวลิด ์สยามเซน็เตอร ์เทอมนิลัทเวนตีว้นั เซน็ทรลัลาดพรา้ว และเซน็ทรลัพระราม 9 

ขัน้ที ่2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota sampling) โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 5 กลุ่มกลุ่มละ
เท่าๆกนั ดงัต่อไปนี้ เซน็ทรลัเวลิดจ์ านวน 77 คน สยามเซน็เตอรจ์ านวน 77 คน เทอมนิลัทเวนตีว้นัจ านวน 77 คน 
เซน็ทรลัลาดพรา้วจ านวน 77 คน และเซน็ทรลัพระราม 9 จ านวน 77 คน 

ขัน้ที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) โดยเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างทีร่ะบุ
ไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และ 2 ทีส่ะดวกและเตม็ใจจะใหข้อ้มลู จนครบสมบรูณ์ 385 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร 
โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได ้มจี านวน 5 ขอ้ ซึง่เป็นค าถามลกัษณะปลายปิดแบบค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple 
choices)  

สว่นที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัแรงจงูใจ ประกอบดว้ย ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มจี านวน 10 ขอ้ ซึง่
เป็นค าถามลกัษณะแบบมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale Question) จดัอยู่ในระดบัการวดัขอ้มูลแบบอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale)  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่วกบัด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ดา้นโฆษณา ดา้นการส่งเสรมิ
การขาย ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละดา้นการขายโดยบุคคล มจี านวน 12 ขอ้ ซึง่เป็นค าถามลกัษณะแบบมาตราวดั
ของลเิคริท์ (Likert Scale) จดัอยู่ในระดบัการวดัขอ้มลูแบบอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)  

สว่นที ่4 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแบรนด ์Charles & Keith มจี านวน 7 ขอ้ ซึง่แต่
ละขอ้มขีอ้มูลประกอบ ดงันี้ ขอ้ 1-2 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended Question) จดัอยู่ในระดบัการวดัขอ้มูล
แบบอตัราสว่น (Ratio Scale) จ านวน 2 ขอ้ และขอ้ 3-7 เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended Question)  จดัอยู่ใน
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  จ านวน 5 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถีแ่สดงผลเป็นค่ารอ้ย

ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลกัษณะ
ขอ้มลูประชากรศาสตร,์ ขอ้มลูแรงจงูใจ ขอ้มลูการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ และพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยใชว้ธิทีางสถิติ
ดงันี้ 

   2.1. สถิติวเิคราะห์ค่าท ี(Independent sample – t-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว 
(One–way analysis of variance) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต่้อ
เดอืน 

   2.2. สถติิสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 

   2.3. สถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหคูณู (Multiple Regression) ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่3 
 
ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 25 – 34 ปี จ านวน  230 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.74  มสีถานภาพ 
โสด จ านวน 281 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.99 มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ี/ เทยีบเท่าปรญิญาตรจี านวน 243 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 63.12 มอีาชพี พนักงานเอกชน จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.60 มรีายได ้20 ,001 – 30,000 
บาท จ านวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.88 

2. ผูต้อบแบบสอบถามมแีรงจูงใจโดยรวมในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.79 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมแีรงจงูใจ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.90 
และ 3.68 ตามล าดบั 

3. ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ โดยรวมในระดบั ด ี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการสือ่สารการตลาด
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แบบบูรณาการ ดา้นโฆษณา ดา้นการสง่เสรมิการขาย ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดบั ด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.94 4.04 3.72 และ 4.06 ตามล าดบั 

4. ขอ้มูลพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มพีฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (ครัง้ต่อปี) ต ่าทีส่ดุ 1 ครัง้
ต่อปี สูงที่สุด 10 ครัง้ต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2 ครัง้ต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าแบรนด ์
Charles & Keith (บาทต่อครัง้) ต ่าที่สุด 1000 บาทต่อครัง้ สูงที่สุด 7000 บาทต่อครัง้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2569.06 บาทต่อครัง้ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith สว่นใหญ่คอื ตนเอง จ านวน 270 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.1 ไดร้บัขอ้มูลจากช่องทาง อนิเตอรเ์น็ต หรอืเวบ็ไซต ์จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.2 
ซือ้เพื่อใชไ้ปเรยีนหรอืท างาน จ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 ซือ้เพื่อใชไ้ปเรยีนหรอืท างาน จ านวน 219 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 56.9 และนิยมซือ้สนิคา้จากรา้นคา้ของ Charles & Keith จ านวน 359 คน คดิเป็นรอ้ยละ 91.2 

5. ผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพี และรายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ด้าน
ความถี่ในการซือ้สนิค้าแบรนด์ Charles & Keith (ครัง้ต่อปี) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 
และ 0.05 ตามล าดบั 

6. ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
แบรนด ์Charles & Keith ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) แตกต่าง
กนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

7. แรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า  
แบรนด์ Charles & Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & 
Keith (ครัง้ต่อปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

8. การสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยบุคคล สง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles 
& Keith (ครัง้ต่อปี) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั 

9. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการ ประกอบดว้ย ดา้นโฆษณา และดา้นการสง่เสรมิการขาย สง่ผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ใน
การซือ้สนิคา้แบรนด์ Charles & Keith (บาทต่อครัง้)  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ในทศิทางเดยีวกนั
และ การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ประกอบดว้ย ดา้นการขายโดยบุคคล ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
แบรนด์ Charles & Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าแบรนด ์
Charles & Keith (บาทต่อครัง้)  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ในทศิทางตรงกนัขา้ม 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป มี
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith โดย
เฉลีย่มากทีสุ่ด เนื่องจากผู้บรโิภคทีม่อีายุ 45 ปีขึน้ไป เป็นช่วงอายุทีม่คีวามมัน่คงในหน้าทีก่ารงานและสถานภาพ
ทางการเงนิ สามารถตดัสนิใจซือ้สนิคา้ไดด้ว้ยตนเอง ประกอบกบัมหีน้าทีก่ารงานที่มัน่คง จงึต้องมเีครื่องประดบั 
เช่น รองเท้า หรอื กระเป๋า ทีช่่วยเสรมิบุคลกิภาพ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรนรา ดวงแข (2555) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พ ดา้นการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พเพื่อเป็น
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ของขวญัให้กบับุคคลอื่นๆ ในโอกาสหรอืเทศกาลพิเศษ แตกต่างกนั และสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรวิรรณ            
เสรรีตัน์ (2550) ที่กล่าวว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามต้องการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
เพราะผู้บริโภคในแต่ละช่วงอายุมักมีความต้องการเลือกซื้อสินค้า มีความจ าเป็นต่อสินค้าในแต่ละอย่างที่            
แตกต่างกนั หรอืบรโิภคสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนั ตวัอย่างเช่น วยัเดก็มคีวามตอ้งการสนิคา้ทีต่่างกบัวยัผูส้งูอายุ เป็นตน้ 

2. สถานภาพ ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ดา้น
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส มีพฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith โดยเฉลี่ย มากกว่าผู้บริโภคที่มี
สถานภาพโสด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส ต้องพบปะสงัสรรค์กบัคนหลายกลุ่มทัง้ ญาตพิีน้่อง เพื่อน
ของคู่สมรส จึงต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกาย รวมถึงเครื่องประดบัตามกลุ่มสงัคมนัน้ ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมซื้อสนิคา้ทีห่ลากหลายขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพรรณี มติรชอบ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง การ
รบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
รองเทา้เจลลีบ่นัน่ี พบว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ เจลลีบ่นัน่ี แตกต่างกนั 

3. ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้แบรนด ์Charles & 
Keith ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ี/ เทียบเท่าปรญิญาตร ีจะมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ด้าน
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อสนิคา้แบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ี/ เทยีบเท่าปรญิญาตร ีมทีศันคต ิความคดิ ค่านิยมทีอ่สิระ ตดัสนิใจรวดเรว็ และดว้ยรายไดท้ี่
มปีานกลาง ท าใหเ้ลอืกซือ้สนิคา้ทีม่รีาคาไม่สงูมาก เพื่อเปลีย่นไดง้่ายตามกระแสนิยม โดยค านึงถงึหน้าตาในสงัคม
เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรนรา ดวงแข (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื้อรองเท้าฟิทฟล็อพ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บรโิภคที่มี ระดบัการศึกษา 
แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พแตกต่างกนั 

4. อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้า ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแบรนด ์
Charles & Keith  (ครัง้ต่อปี) และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith แตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่ี
อาชพีพนักงานเอกชน มพีฤตกิรรมการซื้อสนิคา้แบรนด์ Charles & Keith ในดา้นความถี่ในการซื้อสนิคา้แบรนด ์
Charles & Keith  (ครัง้ต่อปี) มากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานเอกชน จะมกีารเขา้สงัคมถีก่ว่าอาชพี
อื่น ไม่ว่าจะพบลกูคา้ จงึตอ้งเปลีย่นเครื่องประดบัใหด้ไูม่จ าเจอยู่ เสมอ เช่นรองเทา้หรอืกระเป๋าใหเ้ขา้กบักลุ่มคนที่
ติดต่อด้วย และผู้บริโภคที่มีอาชีพเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & 
Keith ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อสนิค้าแบรนด ์Charles & Keith (บาทต่อครัง้) มากที่สุด เน่ืองจากอาชพี
เจ้าของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั มกี าลงัซื้อ เวลา และสถานะทางการเงนิที่มากกว่า รวมทัง้ต้องพบปะสงัสรรค์กบั
บุคคลทีห่ลากหลาย จงึต้องซือ้รองเทา้และกระเป๋าเพื่อสะทอ้นภาพลกัษณ์ของตนเองและเสรมิบุคลกิภาพ มองว่า
สนิคา้ที่มรีาคาสงูจะช่วยเสรมิลุคใหดู้ดขีึน้ ท าใหม้คี่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ต่อครัง้นัน้แตกต่างจากอาชพีอื่นๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสมัพนัธ ์กบัการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาส าหรบัวิง่ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
อาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาส าหรบัวิง่แตกต่างกนั  

5. รายได ้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith Keith ดา้น
ความถี่ในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith  (ครัง้ต่อปี) และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & 
Keith แตกต่างกนั โดยผู้บิรโภคที่มีรายได้ 30,001-40,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & 
Keith Keith ดา้นความถี่ในการซือ้สนิค้าแบรนด ์Charles & Keith  (ครัง้ต่อปี) และดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้า
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แบรนด ์Charles & Keith มากทีส่ดุ เน่ืองจากมรีายไดส้งู สามารถซือ้สนิคา้ทีไ่ม่จ าเป็นไดโ้ดยไม่ตอ้งใชเ้วลาในการ
ตดัสนิใจนาน ซือ้ไดบ้่อยครัง้ และไม่ต้องค านึงถงึราคาต่อหน่วยมากนัก มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง จงึมกี าลงัซื้อ
มากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย สอดคล้องกับงานวิจยัของ อภิรติ มณีเพ็ชรเ จริญ (2556) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการซือ้รองเท้าแฟชัน่สตรชีาวไทยและมุมมองของผูป้ระกอบการรา้นรองเทา้แฟชัน่
สตรแีบรนด์ไทย พบว่า ผู้บรโิภคที่ม ีรายได้ แตกต่างกนั จะมพีฤติกรรมการซื้อรองเท้าแฟชัน่สตรชีาวไทยและ
มุมมองของผู้ประกอบการร้านรองเท้าแฟชัน่สตรีแบรนด์ไทยต่างกัน และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิรวิรรณ            
เสรรีตัน์ (2552) ทีก่ล่าวว่า รายได ้เป็นตวัชีว้ดัการมหีรอืไม่มคีวามสามารถในการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค 

6. แรงจูงใจด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก แรงจูงใจด้านเหตุผลเกิดจากการพิจารณาใคร่ครวญของผู้บรโิภค 
ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีใ่หอ้รรถประโยชน์สงูสดุ หรอืสรา้งความพอใจสงูสุด เช่น พงึพอใจในตวัผลติภณัฑ์
ทีม่สีมรรถภาพการใชง้านทีด่ ีเมื่อเกดิแรงจงูใจดา้นเหตุผลขึน้ผูบ้รโิภคจะมคีวามถีใ่นการซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ดว้ย ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิโลบล ตรเีสน่หจ์ติ (2553) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง แรงจงูใจ และทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ี่
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อถุงผ้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจของผูบ้รโิภค ด้านเหตุผล และ
ดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ถุงผา้ ในดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชถุ้งผา้ในแต่ละเดอืน ไปใน
ทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั.01  

7. แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith ของ
ผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าแบรนด์ Charles & Keith โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่ามาก เนื่องจาก แรงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์เกดิจากการต้องการความ
สะดวกสบาย การตอ้งการเป็นจุดเด่น และยิง่สนิคา้ Charles & Keith เป็นสนิคา้เครื่องประดบัดา้นแฟชัน่ ผูบ้รโิภค
ต้องการทนักระแสนิยมตลอดเวลา แรงจูงใจดา้นอารมณ์จงึสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิค้าในดา้นความถี่ ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พิชชาภา กิตตินันท์วฒันา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ทัศนคติและแรงจูงใจของ
ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสนั มาร์ชในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจของ
ผู้บริโภค ด้านอารมณ์ และด้านเหตุผล มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสนั มาร์ชในเขต
กรุงเทพมหานคร ไปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิรีะดบั.01 

8. ด้านโฆษณา การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านโฆษณา ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า  
แบรนด์ Charles & Keith ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสนิค้าแบรนด ์
Charles & Keith (บาทต่อครัง้) เน่ืองจากการโฆษณาจะช่วยเพิม่การรบัรูข้องผูบ้รโิภค และช่วยกระตุน้พฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภค ท าใหร้ะลกึถงึแบรนดแ์ละสนิคา้นัน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ได้
ศกึษาเรื่อง เครื่องมอืการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้
ของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของผู้บรโิภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า เครื่องมอืการสื่อสาร
การตลาด ดา้นโฆษณา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้ ดา้นจ านวนทีซ่ือ้ โดยมทีศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า
มาก และสอดคล้องกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) ทีก่ล่าวว่า การโฆษณามวีตัถุประสงคเ์พื่อจูงใจใหเ้กดิ
พฤตกิรรมการซือ้ โดยวธิกีารเขยีนการพูด หรอืการสื่อสารความหมายใดๆ ทีโ่น้มน้าวให้ผูบ้รโิภคคดิตาม กระท า
ตาม หรอืเปลีย่นแปลง พฤตกิรรมต่างๆตามทีผู่โ้ฆษณาตอ้งการการ 

9. ด้านการส่งเสรมิการขาย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการส่งเสรมิการขาย ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ใน
การซือ้สนิค้าแบรนด์ Charles & Keith (บาทต่อครัง้ เนื่องจากการส่งเสรมิการขาย เป็นการช่วยกระตุ้นยอดขาย 
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ท าให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าด้วยเวลาที่รวดเร็วขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ นานา  
ติรไพบูลย์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิาร ร้านกาแฟและขนมหวาน ร้าน After you ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ดา้นการตลาดปากต่อปากแบบอเิลก็ทรอนิกส ์การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขาย 
และการสื่อสาร ณ จุดซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นกาแฟ
และขนมหวาน รา้น After you ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ขนม
หวานและเครื่องดื่มต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) ที่กล่าวว่า การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) เป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาด
ระยะสัน้ มีวตัถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกดิการซื้อ หรอืขายผลติภัณฑ์ หรอืมีสิง่ที่จูงใจอนัทรงคุณค่าพิเศษช่วย
กระตุน้หน่วยงานขาย ผูจ้ดัจ าหน่าย หรอืผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย โดยมจีุดหมายเพื่อใหเ้กดิการขายในทนัททีนัใด หรอื
เป็นเครื่องมือกระตุ้นความต้องการซึ่งใช้สนับสนุนการโฆษณาและการขายโดยใชพ้นักงานขาย สามารถกระตุ้น
ความน่าสนใจต่างๆ ท าให้เกดิการทดลองใช ้หรอืการซือ้โดยลูกคา้คนสุดท้าย หรอืบุคคลอื่นๆในช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

10. ด้านการขายโดยบุคคล การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยบุคคล ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ
สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ  เน่ืองจาก การขายโดยพนกังาน ก่อใหเ้กดิความไม่พงึ
พอใจแก่ผูบ้รโิภคไดง้่าย เช่น ผูบ้รโิภคบางกลุ่มชอบทีจ่ะเดนิเลอืกซือ้สนิคา้เอง แต่ผูบ้รโิภคบางกลุ่มชอบทีจ่ะใหม้ี
พนักงานอยู่คอยใหบ้รกิารอยู่ตลอด และการขายโดยบุคคลจะมอีคตเิขา้มาเกี่ยวขอ้งทัง้ตวัอคติของพนักงานขาย
เอง และอคตขิองผูบ้รโิภค ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2547) ทีก่ล่าวว่า การขายโดยพนักงาน
ขาย (Personal Selling) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยมรีูปแบบการตดิต่อสื่อสารจาก ผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสาร
โดยตรง ผูส้ง่สารจะสามารถรบัรู ้และประเมนิผลจากผูร้บัสารไดท้นัท ีโดยพนกังานขายตอ้งมคีุณสมบตักิารขายทีด่ี
ประกอบด้วย ลกัษณะท่าทาง เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายการแต่งตัว น ้าเสยีงที่ใช้ กิริยามารยาท ทกัษะสื่อสารที่ด ี
รวมถงึทศันคตใินทางบวกของพนกังานขาย 

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

1. ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ฝ่ายการตลาดควรก าหนดกลยุทธท์างการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของผูบ้รโิภค มุ่งเน้นไปทีก่ลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายหลกัคอื ผู้บรโิภคทีม่มีอีายุ 25 – 34 ปี สถานภาพ โสด 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี / เทียบเท่าปริญญาตรี อาชีพ พนักงานเอกชน รายได้ 20,001  – 30,000 บาท 
เนื่องจากมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่น โดยจดักจิกรรมส่งเสรมิ
การตลาดวนัเงนิเดอืนออก สะสมคะแนนบตัรสมาชกิในวนัเกดิเพื่อแลกสทิธพิเิศษ หากกระตุน้และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายน้ีได ้จะท าใหผู้ป้ระกอบการไดร้บัยอดขายและผลก าไรเพิม่ขึน้จากพฤตกิรรม
ดงักล่าว 

2. แรงจูงใจด้านเหตุผล ฝ่ายการตลาดควรน าท ากจิกรรมสื่อสารการตลาดมาช่วยกระตุ้นแรงจูงใจด้าน
เหตุผลของผู้บรโิภค โดยน าเสนอรูปแบบสนิค้าที่มกีารใช้งานในหลายรูปแบบ ใช้งานได้หลายโอกาส เช่นสนิค้า
ของแบรนดท์ีม่สีายกระเป๋าทีห่ลากหลายในหน่ึงแบบท าใหใ้ชง้านไดห้ลายโอกาส ไม่ว่าจะสะพายเป็นเป้ มสีายสัน้
และสายยาว เป็นต้น น าบุคคลทีน่่าเชื่อถอืมารวีวิสนิคา้ และสือ่ใหเ้หน็ถงึความหลากหลายของสนิคา้ คุม้ค่า และให้
พนักงานขายเน้นย ้ากบัผูบ้รโิภคอยู่เสมอเรื่องการดูแลรกัษาสนิคา้ และการรบัประกนัสนิคา้ทีส่ามารถเปลีย่น / คนื
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ไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด หรอืการสง่เคลมสนิคา้ทีช่ ารุด เป็นการสรา้งแรงจูงใจดา้นเหตุผลให้ผูบ้รโิภคเหน็ว่า 
แบรนดม์คีวามน่าเชื่อถอื 

3. แรงจูงใจด้านอารมณ์ ฝ่ายการตลาดควรเผยภาพสนิค้าใหม่หรอืสนิค้าที่เป็นสนิค้าขายด ีเป็นประจ า 
โดยใช้สื่อเขา้มาช่วยเป็นสื่อกลางในการสื่อสารไปยงัผู้บรโิภค เพราะผู้บรโิภคมรีะดบัแรงจูงใจมากที่สุด ในเรื่อง
รปูแบบทีถู่กใจ ปจัจุบนัอนิเตอรเ์น็ตหรอืโซเชยีลเน็ตเวริค์เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวนัของเรามากขึน้ ดงันัน้
ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มการรบัรู้ด้วยการเผยแพร่ภาพสินค้าใหม่ลงในโซเชียลมีเดียต่างๆ จะช่วยกระตุ้น
แรงจูงใจในการซือ้ ท าใหเ้กดิการตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคในกลุ่มต่างๆ ลงสนิคา้ทีก่ าลงัอยู่ในกระแส
ผ่าน Official Line Account หรอืท าโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายตามเทศกาลต่างๆเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจดา้นอารมณ์
ของผูบ้รโิถค และฝา่ยการตลาดควรหาบุคคลมชีื่อเสยีงมาเป็น Brand Ambassador ใหผู้บ้รโิภคจดจ าไดง้่าย จะท า
ใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจและจะเกดิความถีใ่นการซือ้เพิม่ขึน้ 

4. ด้านโฆษณา ฝ่ายการตลาด ควรเน้นสร้างเน้ือหาโฆษณาที่ตรงใจผู้บริโภค ผ่านสื่อออนไลน์และ
อนิเตอรเ์น็ต เพราะการโฆษณาในออนไลน์นัน้มสีว่นในการกระตุน้ความตอ้งการสนิคา้ของผูบ้รโิภคในระดบัดมีาก 
ผูบ้รโิภคไดรู้จ้กัแบรนด ์และสนิคา้มากขึน้ ส่งผลใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ไดง้่ายขึน้ และควรเพิม่การ
โฆษณาในสือ่สถานทีต่ามหา้งสรรพสนิคา้ ใหเ้หน็ไดเ้ด่นชดั และน่าสนใจเพื่อกระตุน้การระลกึไดข้องผูบ้รโิภค 
5. ดา้นการส่งเสรมิการขาย ฝ่ายการตลาด ควรพฒันาจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายในการให้ส่วนลด และคะแนน
สะสมแก่สมาชกิเพิม่ขึน้ และเพิม่ดา้นการแจก Voucher เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดให้มคีวามหลากหลายเพิม่ขึน้จากเดมิ 
เช่น เทศกาลวันแม่สนิค้าสฟ้ีาลด on top 10% วนัเงินเดือนออกเมื่อซื้อสินค้าจะสามารถสะสมแต้มได้คูณ 2 
สามารถน าคะแนนสะสมมาแลกเป็น Voucher ได ้เป็นตน้ กระตุน้การระลกึไดข้องผูบ้รโิภคดว้ยการสง่ขอ้ความแจง้
เตอืนโปรโมชัน่ ใหผู้บ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เพิม่จากเดมิ  
6. ดา้นการขายโดยบุคคล ฝ่ายทรพัยากรบุคคลควรฝึกอบรมพนักงานขาย ใหม้คีวามรู ้ส่งเสรมิทกัษะ และบุคลกิ
ใหน่้าเชื่อถอื สรา้งมนุษยสมัพนัธท์ีด่ใีนการบรกิาร เสริมทกัษะในการเขา้หาลูกคา้อย่างเหมาะสม สามารถอธบิาย
ข้อมูลและคุณสมบัติ การใช้งานของสนิค้า รวมถึงสามารถแนะน าเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้
ผูบ้รโิภคเกดิความประทบัใจ และไม่มอีคตกิบัพนกังาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาตัวแปรในด้านอื่นที่คาดว่าจะส่งผลหรอืมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า 

แบรนด์ Charles & Keith ซึ่งได้แก่ ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด การตดัสนิใจซื้อ เพื่อให้ทราบถึงความ
ตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของผูบ้รโิภคในการซือ้สนิคา้แบรนด ์Charles & Keith เพื่อน ามาปรบัใชใ้นกลยุทธท์างการตลาด 
ใหช้่วยกระตุน้ยอดขาย และเกดิความสนใจมากขึน้ 

2. ควรมีการเลอืกศกึษาพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์ Charles & Keith ในกลุ่มประชากร หรอืกลุ่ม
ตวัอย่างอื่น  เช่น ผูบ้รโิภคทีพ่กัอาศยัในต่างจงัหวดั หรอืภาคต่างๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนด ์
Charles & Keith ทีก่วา้งขึน้เนื่องจากแบรนดม์สีาขาในต่างจงัหวดัดว้ย  

3. ควรเลือกท าการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเพื่อศึกษาถึงความนิยมของ
กลุ่มเป้าหมายเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง คู่แข่ง จะท าใหท้ราบถงึการปรบัตวัของคู่แข่ง และขอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ
ของแบรนด์ Charles & Keith เพื่อใช้ประโยชน์จากการวจิยัในการท ากจิกรรมส่งเสรมิการขาย หรอืกจิกรรมทาง
การตลาดครัง้ต่อไป 
 
 
 



12 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเสรจ็ลุล่วงดว้ยด ีโดยไดร้บัความกรุณาอย่างสงูจาก อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์

อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณทีใ่หค้วาม
อนุเคราะหเ์ป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและเป็นคณะกรรมการในการสอบสาร
นิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสง่เสรมิการคา้ระหว่างประเทศ. (2561). รายงานขอ้มลูและแนวโน้มสนิคา้แฟชัน่กระเป๋าและรองเทา้ 
        ในสหรฐัอเมรกิา. สบืคน้จาก 
        http://www.ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php? 
ดารา ทปีะปาล. (2553). การสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ: อมรการพมิพ.์   
ณฐัฑณีิ คุม้ครอง. (2559). สว่นประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ ์กบัการตดัสนิใจซื้อรองเทา้กฬีาส าหรบัวิง่ 
        ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
นิโลบล ตรเีสน่หจ์ติ. (2553). แรงจงูใจ และทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อถุงผา้ 
        ในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
บมจ.ไมเนอรไ์ลฟสไตล.์ (2561). รายงานประจ าปี 2560. กรุงเทพฯ: บมจ.ไมเนอรไ์ลฟสไตล.์   
ปุญชรสัมิ ์ตระกลตรสีตัย.์ (2556). รปูแบบการด ารงชวีติ แรงจงูใจ และพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถยนตป์ระหยดั 
        พลงังาน ประเภทไฮบรดิ (Hybrid) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร. ปรญิญานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ:  
        บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
พบิลู ทปีะปาล. (2545). หลกัการตลาดยุคใหม่ในศตวรรษที ่21. กรุงเทพฯ: มติรสมัพนัธ ์กราฟฟิค.   
รงัสยิา พวงจติร. (2555). เครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดแบบบรูณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อและความภกัดี 
        ต่อตราสนิคา้ของเครือ่งส าอาง Oriental Princess ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2550). พฤตกริรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์   
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2543). หลกัการตลาด. กรุงเทพฯ: ไดมอน อนิ บสิสเิน็ต เวริล์.   
-------. (2552). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.   
สพุรรณี มติรชอบ. (2558). การรบัรูคุ้ณค่าตราสนิคา้และความพงึพอใจต่อสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร  
        ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อรองเทา้เจลลีบ่นันี.่ สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.   
เสร ีวงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์   
-------. (2547). ครบเครือ่งเรือ่งการสือ่สารการตลาด. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.   
อภริต ิมณีเพช็รเจรญิ. (2556). พฤตกิรรมการซื้อรองเทา้แฟชัน่สตรชีาวไทยและมุมมองของผูป้ระกอบการ 
        รา้นรองเทา้แฟชัน่สตรแีบรนดไ์ทย. วทิยานิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์   
อรนารา ดวงแค. (2555). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อรองเทา้ฟิทฟลอ็พ ของผูบ้รโิภคในเขต 
        กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  
 



13 
 

Hwei Liang. (2018). 6 Lessons on Entrepreneurship by Charles Wong from Charles & Keith.    
        สบืคน้จาก https://vulcanpost.com/332281/6-lessons-entrepreneurship-charles-keith-wong/ 
 
 

https://vulcanpost.com/332281/6-lessons-entrepreneurship-charles-keith-wong/

