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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจ ัยครัง้ นี้ เป็ นความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปจั จัยทางสังคม และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ท่ีมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ
ศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ปจั จัยทางสังคม และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้
เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้ สิน้ 400 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการหาค่าความสัมพันธ์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สนั โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ เร็จรูป
ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 24 – 32 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน / ห้างร้าน และมีรายได้เฉลีย่ 20,000 – 29,999 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ รี ะดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชัน่
ระดับสูงจากทวีปยุโรปแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ปจั จัยทางสังคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้
เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลัก รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง ศักยภาพ
อื่นของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจาก
ทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
คําสําคัญ: ความสัมพันธ์ การตัดสินใจซือ้ เข็มขัด ผูบ้ ริโภคเพศชาย
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Abstract
The objective of this research is to study the factors relating to male consumers’ purchasing
decision on high fashion belts from Europe in Bangkok Metropolis. It focused on demographic characteristics,
social factors and product components that influenced purchasing decisions. The sample size of this study
consisted of 400 male consumers. The Data was obtained through questionnaires. The statistics for data
analysis included percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and Pearson
product moment correlation coefficient. The statistically information was processed by computer software.
The findings of this study were as follows:
1. With respect to the demographic characteristics, most of respondents were 24 – 32 years of
age, held a Bachelor’s degree, single, employees of private companies and received average monthly
income of between THB 20,000 and 29,000.
The results of testing the hypotheses were as follows:
Male consumer with differing level of education, occupation and average monthly income made
different purchasing decisions on high fashion belts from Europe at a statistically significant level of 0.05.
Social factors such as reference group, family and role and status were positively correlated to
purchasing decisions on high fashion belts from Europe at a moderate statistically significant level of 0.01.
The factors of product component factors are related to the core product, tangible product,
expected product and potential product. These factors were positively correlated to purchasing decisions on
high fashion belts from Europe at a moderate level; while the augmented product had
a low positive relationship at a statistically significant level of 0.01.
Keywords: Relations, Purchasing Decisions Belt, Male Consumer

บทนํา

เข็มขัดเป็ นหนึ่งในเครื่องแต่งกายของผูช้ ายทีค่ น้ พบตัง้ แต่ยุคสําริดเพื่อใช้เป็ นสิง่ ช่วยรัดกางเกงหรือส่วนของ
เสื้อผ้าเครื่องแต่ งกายให้เหมาะสมพอดีกบั ร่างกายของผู้สวมใส่ ต่ อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เข็มขัดได้มีการ
ปรับปรุง พัฒนาวัสดุ รวมถึงรูปแบบให้สามารถใช้งานได้สะดวกมากยิง่ ขึน้ จนทําให้เข็มขัดเป็ นทีน่ ิยมมากในช่วงเวลา
นัน้ จนกระทังในช่
่ วงต้นของศตวรรษที่ 19 ได้มตี ราสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงหลายตราสินค้าได้เริม่ พัฒนา ออกแบบเข็มขัด
ให้มรี ูปลักษณ์ท่สี วยงาม มีความคงทน และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตราสินค้านัน้ ๆ เพื่อสามารถที่จะตอบสนองต่ อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคสมัยนัน้ (วิกพิ เี ดีย. 2556)
สินค้าแฟชันระดั
่ บสูงได้เริม่ ก่อตัง้ ในทวีปยุโรป ช่วงกลางศตวรรษ 19 โดยบริษทั ทีผ่ ลิตสินค้าแฟชันระดั
่ บสูง
ในช่วงแรก ได้แก่ Louis Vuitton, Hermes, Burberry, Prada และ Gucci (Hubpage. 2014) ซึง่ ผลิตสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงทัง้
ผูห้ ญิงและผูช้ ายได้แก่ กระเป๋า รองเท้า เสือ้ ผ้า อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย รวมถึงเข็มขัด สําหรับประเทศไทยนัน้ สินค้าจาก
ต่างประเทศเริม่ ได้เริม่ เข้ามาทําตลาดอย่างเป็ นทางการในช่วงปี พ.ศ. 2500 โดยมีหา้ งสรรพสินค้าชัน้ นําต่างๆ เป็ นผูน้ ํา
เข้าสินค้าจากต่างประเทศ และต่อมาได้มเี ปิ ดสาขาของร้านสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงในประเทศไทยกันอย่างแพร่หลาย ทํา
ให้คนไทยเริม่ หันมาใช้สนิ ค้าแฟชันระดั
่ บสูงกันมากขึ้นจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคทัง้ เพศหญิงและเพศชายนิยมซื้อสินค้า
แฟชันชั
่ น้ สูงกันมากขึน้ ซึง่ จากอัตราการเติบโตของการนําเข้าสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงประเภทเครื่องแต่งกายและของใช้ท่ี
มีมูลค่าเติบโตสูงขึ้น 9,755.1 ล้านบาท 11,702.9 ล้านบาท และ 13,380.4 ล้านบาท ในปี 2555. 2556 และ 2557
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ตามลําดับ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร. 2557)
จากการเติบโตของตลาดสินค้าแฟชันระดั
่ บสูง ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจ และรูปแบบของสังคมใน
ประเทศไทยทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ทําให้ผบู้ ริโภคเพศชายแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้าทีม่ รี าคาแพงกันมากขึน้ มีการจับจ่ายใช้สอย
เครื่องแต่งกายกันมากขึน้ โดยเฉพาะการเลือกซือ้ สินค้าแฟชันระดั
่ บสูงจากต่างประเทศที่เพิม่ สินค้าสําหรับผูช้ ายให้มี
ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นเสือ้ ผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋า และเข็มขัด โดยเฉพาะเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีป
ยุโรป ซึง่ ได้เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากในกลุ่มผูบ้ ริโภคเพศชายในปจั จุบนั อีกทัง้ ยังเป็ นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายทีผ่ ชู้ ายทุกคน
นิยมซือ้ มากทีส่ ดุ ในอันดับต้นๆ ในกลุ่มของสินค้าแฟชันระดั
่ บสูง (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร. 2557)
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทําให้ผวู้ จิ ยั เห็นความสําคัญในการศึกษาถึงปจั จัยทีจ่ ะส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัด
แฟชัน่ ระดับ สูงจากทวีป ยุ โ รปของผู้บ ริโ ภคเพศชายในเขตกรุ ง เทพมหานคร เนื่ อ งจากช่ ว งปี พ.ศ. 2556 เขต
กรุงเทพมหานครมีอตั ราการเติบโตของธุรกิจเครื่องแต่งกายของเพศชายสูงทีส่ ุดในประเทศไทย (ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย.
2556) ดังนัน้ เพื่อทีผ่ ู้ประกอบการธุรกิจเครื่องแต่งกายในประเทศไทย จะสามารถนําข้อมูลไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในปจั จุบนั และเพื่อทีจ่ ะสามารถลดการนําเข้าสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงจากต่างประเทศ รวมถึง
ผู้นําเข้าสินค้าแฟชันระดั
่ บสูงจากต่างประเทศสามารถที่จะนํ าเข้าสินค้าได้ถูกประเภทและตรงต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้มากทีส่ ดุ

วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั

1. เพื่อ ศึก ษาถึ ง การตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชัน่ ระดับ สู ง จากทวีป ยุ โ รปของผู้บ ริโ ภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
2. เพื่อศึกษาความถึงความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยทางสังคมกับการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจาก
ทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูง
จากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั

1. ตัวแปรอิ สระ (Independent variable)
1.1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
1.1.1 อายุ
1) 15 – 23 ปี
2)
24 – 32 ปี
3) 33 – 41 ปี
4) 42 – 50 ปี
5) 51 ปี ขน้ึ ไป
1.1.2 ระดับการศึกษา
1) ตํ่ากว่าปริญญาตรี
2) ปริญญาตรี
3) สูงกว่าปริญญาตรี
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1.1.3 สถานภาพ
1) โสด
2) สมรส/อยู่ดว้ ยกัน
3) หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
1.1.4 อาชีพ
1) นักเรียน/นักศึกษา
2) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3) พนักงานบริษทั เอกชน/ห้างร้าน
4) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
5) พ่อบ้าน
6) อื่นๆ โปรดระบุ………………….
1.1.5 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
1) ตํ่ากว่า 20,000 บาท
2) 20,000 – 29,999 บาท
3) 30,000 - 39,999 บาท
4) 40,000 – 49,999 บาท
5) 50 ,000 บาทขึน้ ไป
1.2 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่
1.2.1 กลุ่มอ้างอิง
1.2.2 ครอบครัว
1.2.3 บทบาทและสถานะ
1.3 องค์ประกอบของผลิ ตภัณฑ์ ได้แก่
1.3.1 ผลิตภัณฑ์หลัก
1.3.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
1.3.3 ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง
1.3.4 ผลิตภัณฑ์ควบ
1.3.5 ศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร

สมมติ ฐานการวิ จยั

1. ผู้บ ริโ ภคที่ม ลี กั ษณะด้า นประชากรศาสตร์ป ระกอบด้ว ย อายุ การศึก ษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือนแตกต่ างกัน มีการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่
บสูง จากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2. ปจั จัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชั ่นระดับ สูง จากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภค
เพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
3. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีความสัม พันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชั ่นระดับ สูง จากทวีปยุโรป
ของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร
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ทบทวนวรรณกรรม

ทฤษฎีแนวคิ ด และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้องที่นํามาใช้ในการวิ จยั ในครังนี
้ ้
แนวคิดเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์ โดยอ้างอิงของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2538) จากแนวคิดที่
กล่าวว่าลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะทีส่ าํ คัญ และสถิตทิ ว่ี ดั ได้ของประชากรทีช่ ่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย
รวมทัง้ สอดคล้องต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น ผู้วจิ ยั ได้นําแนวคิดนี้มาใช้เป็ นแนวทางในการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกัน เช่น อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชัน่
ระดับสูงจากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิดเกีย่ วกับปจั จัยทางสังคม โดยอ้างอิงของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2546) จากแนวคิดดังกล่าว
ปจั จัยทางด้านสังคมเป็ นปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในชีวติ ประจําวันลักษณะทางสังคมประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
1. กลุ่มอ้างอิง (Reference group)
2. ครอบครัว (Family)
3. บทบาทและสถานะของผูซ้ อ้ื (Role and Status)
ซึง่ แต่ละปจั จัยนัน้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ผูว้ จิ ยั จึงได้นําเอาแนวคิด
นี้มาใช้เป็ นแนวทางในการค้นคว้าหาคําตอบเกีย่ วกับปจั จัยทางสังคมมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชัน่
ระดับสูงจากทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงแนวคิดของ Kotler (1997) ซึ่งได้กํ าหนด
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ไว้ว่าประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์หลัก (Core Product)
2. รูปร่างของผลิตภัณฑ์ (Tangible Product)
3. ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวัง (Expect product)
4. ผลิตภัณฑ์ควบ (Augmented product)
5. ศักยภาพประกอบเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ (Potential product)
จากแนวคิด ดัง กล่ า วผู้ วิจ ัย จึง ได้ นํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการค้ น หาคํ า ตอบเกี่ย วกับ ป จั จัย
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศ
ชายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ย วกับ กระบวนการการตัดสินใจซื้อ อ้างอิงจากแนวคิดของ Kotler (2000) ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ
1. การรับรูป้ ญั หา (Problem recognition)
2. การค้นหาข้อมูล (Information searching)
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives)
4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post purchase behavior recognition)
โดยผูว้ จิ ยั จะศึกษาเฉพาะด้านการตัดสินใจซือ้ เท่านัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ/กรอบแนวคิดของการวิจยั

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั

ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ คือ ผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่ซ้อื /เคยซื้อเข็มขัด
แฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปด้วยตนเอง ซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่นอน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ ้อื /เคยซื้อเข็มขัดแฟชัน่
ระดับสูงจากทวีปยุโรปด้วยตนเองซึง่ ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่ นอนว่ามีจํานวนเท่าใด ผู้วจิ ยั ถึงได้ทําการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู รการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่ น่ นอน (Non Population) เพื่อกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา. 2546: 14)

ผลการวิ จยั

ผลการวิจยั พบว่า
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอี ายุ 24 – 32 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน / ห้างร้าน และมีรายได้เฉลีย่ 20,000 – 29,999 บาท
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ รี ะดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัด
แฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ปจั จัย ทางสังคม ประกอบด้ว ย กลุ่ มอ้างอิง ครอบครัว และบทบาทและสถานะ มีค วามสัม พันธ์ต่อ การ
ตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชัน่ ระดับ สูง จากทวีป ยุ โ รป ในทิศ ทางเดีย วกัน ระดับ ปานกลาง อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01
องค์ป ระกอบของผลิตภัณ ฑ์ ประกอบด้ว ย ผลิต ภัณ ฑ์ห ลัก รูป ลัก ษณ์ ผ ลิต ภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีคาดหวัง
ศักยภาพอื่นของผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ส่วนผลิตภัณฑ์ควบ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัด
แฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกันระดับตํ่า อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01

สรุปผลและอภิ ปรายผล

การศึกษาครัง้ นี้ได้ศกึ ษาค้นคว้า เรื่อง “ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจาก
ทวีปยุโรปของผูบ้ ริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเด็นทีส่ าํ คัญมาอภิปรายผลดังนี้ดงั นี้
1. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภคเพศชายกับการ
ตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป จากข้อมูลการศึกษาวิจยั พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่
1.1 อายุ ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปไม่แตกต่าง
กันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 เนื่องมาจากผูบ้ ริโภคเพศชายทุกกลุ่มอายุตอ้ งการเป็ นทีย่ อมรับของสังคม โดยการ
ใช้สนิ ค้าแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป และด้วยในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคเพศชายหันมาซือ้ เครื่องแต่งกายกันมากขึน้ จึงทําให้
มีก ารตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชัน่ ระดับ สูง จากทวีป ยุ โ รปไม่ แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ พรพรรณ
พรศิรปิ ระเสริฐ (2555: 92) ได้ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็ นกลุ่มอ้างอิงของศิลปิ นเกาหลีต่อ
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องสําอางของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้
เครื่องสําอางทีไ่ ม่แตกต่างกัน
1.2 การศึกษา ผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจาก
ทวีปยุโรปแตกต่ างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 กล่าวคือผู้บริโภคเพศชายที่มรี ะดับการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรีมกี ารตัดสินใจซือ้ มากทีส่ ดุ เนื่องจากผูบ้ ริโภคเพศชายกลุ่มดังกล่าว เป็ นกลุ่มทีม่ กี ารศึกษา มีอาชีพและฐานะ
ทางการเงินทีม่ นคง
ั ่ มีกระบวนการคิดทีเ่ ป็ นเหตุเป็ นผล มีการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจซือ้ ตลอดจน
ความต้องการเป็ นทีย่ อมรับในกลุ่มสังคม ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธนากร วุฒมิ าปกรณ์ (2557: 141) ได้ศกึ ษาเรื่อง
ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการตัดสินใจเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 ของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7
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ที่นัง่ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ขบั ขีร่ ถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นัง่ ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรี ะดับ
การศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจเติมนํ้ามันแก๊สโซฮอล์ E20 แตกต่างกัน
1.3 สถานภาพ ผู้บริโภคทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีป
ยุโรปไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคเพศชายที่มสี ถานภาพที่แตกต่างกัน ต่างมี
ความต้องการเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกัน ประกอบกับปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคเพศชายมีการซือ้ เครื่องแต่งกายกันมากขึน้ จึง
ทํา ให้มีก ารตัดสินใจซื้อ เข็มขัดแฟชันระดั
่
บ สูง จากทวีปยุ โ รปไม่ แตกต่ า งกัน ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิด ของ ประมุ ข
ขาวปากช่อง (2554: 118) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ไอโฟนในกรุงเทพมหา
นครพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ สี ถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ไอโฟนไม่แตกต่างกัน
1.4 อาชีพ ผู้บ ริโภคที่มีอ าชีพ แตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชัน่ ระดับ สูง จากทวีป ยุ โ รป
แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 กล่าวคือผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ อี าชีพเป็ นเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว มี
การตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปมากกว่าผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ อี าชีพอื่นๆ เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่ม
อาชีพดังกล่าวมีรายได้ทม่ี ากกว่าผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ อี าชีพอื่นๆ มีความมันคงทางด้
่
านการเงินสูงกว่า อีกทัง้ การใช้เข็ม
ขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปยังสามารถเพิม่ ความน่ าเชื่อถือ และบทบาทในสังคมอีกด้วย ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของประมุข ขาวปากช่อง (2554: 118) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ไอโฟ
นในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ อี าชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ โทรศัพท์มอื ถือแบรนด์ไอโฟนแตกต่างกัน
1.5 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชัน่
ระดับสูงจากทวีปยุโรปแตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ่ี 0.01 กล่าวคือผูบ้ ริโภคเพศชายทีม่ รี ายได้เฉลีย่ 40,000
– 49,999 บาท มีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปมากทีส่ ุด เนื่องจากผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับรายได้ต่อ
เดื อ นดัง กล่ า ว มี กํ า ลัง ซื้ อ มากกว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มีร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดือ นระดับ อื่ น ๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ แนวคิด ของ
รักษ์ เกียรติ จิรนั ธร ณรงค์ศ ักดิ ์ สิงห์ไพบูลย์พร ภัทราภรณ์ เงาดุ ล ยวัติ ศิวพร มงคลสุข และศรีวิม ล มหัท ธโนบล
(2550: 227) ได้ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็ นกลุ่มอ้างอิงของศิลปิ นเกาหลีต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องสําอางของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้
เครื่องสําอางแตกต่างกัน
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ Pearson product moment correlation coefficient ปจั จัยทางสังคม
กับการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป จากข้อมูลการศึกษาวิจยั พบว่า ปจั จัยทางสังคม ได้แก่
2.1 ด้านกลุ่มอ้างอิง พบว่า ปจั จัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิง ในสังคมจะมีกลุ่มต่าง ๆ มากมายหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน ดารา นักร้อง และนักแสดง ผูบ้ ริโภคเพศชายจะใช้สนิ ค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มอ้างอิงเพื่อใช้เป็ น
แบบอย่างของตนเอง จึงทําให้ปจั จัยทางสังคม ด้านกลุ่มอ้างอิงมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูง
จากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พรพรรณ พรศิรปิ ระเสริฐ (2555: 92) ได้ศกึ ษาเรื่อง อิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็ นกลุ่มอ้างอิงของ
ศิลปิ นเกาหลีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ป จั จัยทางสังคม ด้านกลุ่ม
อ้างอิงมีอทิ ธิพลมีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ เครื่องสําอางของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร
2.2 ด้านครอบครัว พบว่า ปจั จัยทางสังคม ด้านครอบครัว คนในครอบครัวมีการถ่ายทอดค่านิยม และ
บรรทัดฐานไปสูค่ นอื่นๆ ในครอบครัวต่อไป ดังนัน้ การทีผ่ บู้ ริโภคมีการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป
ขึน้ อยู่กบั ครอบครัวของคนนัน้ ๆ จึงทําให้ปจั จัยทางสังคม ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเข็มขัด
แฟชัน่ ระดับ สูง จากทวีป ยุ โรป ในทิศ ทางเดียวกัน ในระดับ ปานกลาง อย่ า งมีนัย สํา คัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ผกามาศ ไชยวิสทุ ธิกุล (2557: 109) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้
กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจั จัยทางสังคม ด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
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2.3 ด้า นบทบาทและสถานะ พบว่ า ปจั จัย ทางสัง คม ด้า นบทบาทและสถานะ สามารถสะท้อ นถึง
บุคลิกภาพ บทบาททางสังคม และการต้องการเป็ นทีย่ อมรับ ดังนัน้ การใช้สนิ ค้าแฟชันระดั
่ บสูง ตามความนิยม จะทํา
ให้มีบทบาทและสถานะทางสังคมที่ดีขน้ึ จึงทําให้ป จั จัยทางสังคม ด้านบทบาทและสถานะมีความสัม พันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ ผกามาศ ไชยวิสทุ ธิกุล (2557: 109) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปจั จัยทางสังคม ด้านบทบาทและ
สถานะมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบ Pearson product moment correlation coefficienองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์กบั การตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป จากข้อมูลการศึกษาวิจยั พบว่า องค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
3.1 ผลิตภัณฑ์หลัก พบว่า ผลิตภัณฑ์หลักเป็ นประโยชน์พ้นื ฐานสําหรับผลิตภัณฑ์ทผ่ี บู้ ริโภคจะได้รบั
จากการซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปโดยตรง คือ สามารถใช้ช่วยทําให้เครื่องแต่งกายมีความพอดีกบั ร่างกาย
จึงทําให้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจาก
ทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
ผกามาศ ไชยวิสทุ ธิกุล (2557: 109) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์
เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์หลักมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร
3.2 รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ พบว่า รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์เป็ นลักษณะทางกายภาพของเข็มขัด แฟชันระดั
่ บสูง
จากทวีป ยุโ รปที่ผู้บ ริโ ภคต้องการ มีคุณ ภาพที่ดี มีรูป ร่า งลัก ษณะ และการออกแบบที่ส วยงาม ประณี ต จึง ทํา ให้
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านรูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั การจัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีป
ยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของชฎาพร
อรชุน (2557: 48) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความคาดหวังในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ทส่ี ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองเท้ากีฬา
ของผูบ้ ริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พบว่า รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ รองเท้ากีฬาของ
ผูบ้ ริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3.3 ผลิตภัณฑ์ที่ค าดหวัง พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ค าดหวังเป็ น คุณ สมบัต ิห รือ เงื่อนไขรวมทัง้ ข้อตกลงที่
ผูบ้ ริโภคคาดหวังว่าจะได้รบั จากการซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ทําให้ตนเองรูส้ กึ ว่าใช้เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูง
จากทวีปยุโรปแล้วจะมีภาพพจน์ท่ดี ี มีบุคลิกภาพที่ดี และดูเป็ นผู้ทม่ี รี สนิยม จึงทําให้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ท่คี าดหวังมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กวิน มุสกิ า กฤช จรินโท สามารถ
ดีพจิ ารณ์ และภูรศิ ศรสรุทร์ ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์และคุณค่าตราสินค้าทีส่ ง่ ผลต่อทัศนคติในตราสินค้าของ
เครื่องสําอางไทยใน สปป. ลาว (กลาง) พบว่า ผลิตภัณฑ์ทค่ี าดหวังส่งผลต่อทัศนคติในตราสินค้าของเครื่องสําอางไทยใน
สปป. ลาว (กลาง)
3.4 ผลิตภัณฑ์ควบ พบว่า องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบ เป็ นผลประโยชน์เพิม่ เติมที่
ผู้บริโภคจะได้รบั ควบคู่ไปกับการซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่
บสูงจากทวีปยุโรป เช่น การรับประกันสิน ค้า การมีร้านค้า
ออนไลน์ การมีบ ริก ารซ่ อ มแซมกรณี เ กิด ความเสีย หายต่ อ ตัว เข็ม ขัด จึง ทํา ให้อ งค์ป ระกอบของผลิต ภัณ ฑ์ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระบบสู
่
งจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดับตํ่า
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด ของ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล (2557: 110) ได้ศกึ ษาเรื่อง
ป จั จัย ที่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจซื้อ กระเป๋ าเลีย นแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่ นในเขตกรุ งเทพมหานครพบว่ า
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องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ควบมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่น
ในกรุงเทพมหานคร
3.5 ศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ พบว่า ศักยภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นการเปลีย่ นแปลง หรือพัฒนาเข็ม
ขัดแฟชันระดั
่ บสูงให้มคี วามหลากหลาย และมีมลู ค่าเพิม่ เช่น การซือ้ เพื่อเก็งกําไรในอนาคต จึงทําให้องค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านศักยภาพเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระบบสู
่
งจากทวีปยุโรป ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ผกามาศ
ไชยวิสทุ ธิกุล (2557: 110) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ กระเป๋าเลียนแบบ
แบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศของผูบ้ ริโภคกับการตัดสินใจซือ้ เข็ม
ขัดแฟชันระดั
่
บสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศหญิง เพื่อที่จะได้ผลการวิจยั ที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านเกี่ยวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ และสามารถทีจ่ ะนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี วามได้เปรียบทางการแข่งขัน
ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี ่อการใช้เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีป
ยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ผลการวิจยั ที่มคี วามครอบคลุ่มในทุกประเด็น และสามารถนํ ามาใช้เป็ น
แนวทางปรับปรุงคุณภาพการจัดการทางการตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันต่อไป
3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจที่มีผลต่ อการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรปของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็ นแนวทางในการวางแผน กลยุทธ์การดําเนินงาน และใช้เป็ นข้อมูลอ้างอิง
สําหรับการพัฒนาแนวทางการป้องกัน และปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิต่์ อไป
4. ควรเปรีย บเทีย บความคิด เห็น ของผู้บ ริโ ภคในการตัด สิน ใจซื้อ เข็ม ขัด แฟชัน่ ระดับ สูง แบรนด์อ่ืน ๆ
จากทุกทวีปที่เป็ นผู้นําตลาด ในส่วนที่สามารถหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสินค้า เพื่อคาดการณ์ว่า
ผูบ้ ริโภคมีการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางใด ผลิตภัณฑ์ใดทีจ่ ะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ได้มากกว่ากัน
5. ควรมีการศึกษากลุ่มตัวอย่างทีน่ อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัด
เพื่อให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อการตัดสินใจซือ้ เข็มขัดแฟชันระดั
่ บสูงจากทวีปยุโรป ว่ามีความแตกต่างกับผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครหรือไม่ เพื่อสามารถทีจ่ ะนําไปกําหนดเป็ นกลยุทธ์ในการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสมกับผูบ้ ริโภค
ต่อไป

กิ ตติ กรรมประกาศ

สารนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ สํ า เร็จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดีเ นื่ อ งจากผู้ วิจ ัย ได้ ร ับ ความเมตตาและกรุ ณ าอย่ า งสู ง จาก
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิ ร์ อาจารย์ทป่ี รึกษาสารนิพนธ์ ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ ทีไ่ ด้เสียสละ
เวลาให้คําปรึกษา แนะนํ า ตรวจและแก้ไ ขข้อ บกพร่ อ ง และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุพ าดา สิริกุ ตตา และ
อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิรสิ ทุ ธิกุล ทีไ่ ด้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจยั และคณะกรรมการสอบ
สารนิพนธ์ทุกท่าน อีกทัง้ ทําให้ผู้วจิ ยั ได้รบั ประสบการณ์ในการทํางานวิจยั และรู้ถงึ คุณค่าของงานวิจยั ทีจ่ ะช่วยให้การ
ทํางานในการพัฒนาความรู้เป็ นไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น รวมถึงคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ ์
ประสาทวิชาความรูใ้ ห้แก่ผวู้ จิ ยั
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ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัว ซึ่งให้การสนับสนุ นและคอยให้กําลังใจในยาม
เหน็ดเหนื่อยและท้อแท้ ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ทีค่ อยช่วยเหลือและแนะนําในการจัดทําวิจยั ของผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด
สุดท้ายนี้
สุดท้ายนี้ ผูว้ จิ ยั ขอให้งานวิจยั นี้ได้เป็ นประโยชน์สาํ หรับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจและผูท้ ส่ี นใจคุณประโยชน์และ
ความดีอนั พึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบให้บดิ า มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านทีป่ ระสิทธิประสาท
วิชาความรูอ้ นั เป็ นพืน้ ฐานสําคัญทําให้เกิดผลสําเร็จในการทําสารนิพนธ์ในครัง้ นี้
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