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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจัยครัง้น้ีเป็นความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปจัจัยทางสงัคม และองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่มี

ความสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อ

ศกึษาถงึลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ปจัจยัทางสงัคม และองคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้

เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรปของผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 400 คน เครื่องมอืที่ใช้ใน

การรวบรวมขอ้มลู คอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดยีว และการหาค่าความสมัพนัธด์้วยสถิติสหสมัพนัธ์อย่างง่ายของ

เพยีรส์นั โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู 

 ผลการวจิยั พบว่า 

 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุ 24 – 32 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญา

ตร ีมสีถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ 20,000 – 29,999 บาท 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่

ระดบัสงูจากทวปียุโรปแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัทางสงัคม ประกอบดว้ย กลุ่มอา้งองิ ครอบครวั และบทบาทและสถานะ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้

เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ผลติภณัฑห์ลกั รูปลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั ศกัยภาพ

อื่นของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนัระดบัปานกลาง 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจาก

ทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์การตดัสนิใจซือ้เขม็ขดั ผูบ้รโิภคเพศชาย 
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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 

 เขม็ขดัเป็นหน่ึงในเครื่องแต่งกายของผูช้ายทีค่น้พบตัง้แต่ยุคสาํรดิเพื่อใชเ้ป็นสิง่ช่วยรดักางเกงหรอืส่วนของ

เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมพอดีกบัร่างกายของผู้สวมใส่ ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 17 เขม็ขดัได้มีการ

ปรบัปรุง พฒันาวสัดุ รวมถงึรูปแบบใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ จนทําใหเ้ขม็ขดัเป็นทีนิ่ยมมากในช่วงเวลา

นัน้ จนกระทัง่ในช่วงตน้ของศตวรรษที ่19 ไดม้ตีราสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูหลายตราสนิคา้ไดเ้ริม่พฒันา ออกแบบเขม็ขดั

ให้มรีูปลกัษณ์ที่สวยงาม มคีวามคงทน และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของตราสนิค้านัน้ๆ เพื่อสามารถที่จะตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยุคสมยันัน้ (วกิพิเีดยี. 2556) 

 สนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูไดเ้ริม่ก่อตัง้ในทวปียุโรป ช่วงกลางศตวรรษ 19 โดยบรษิทัทีผ่ลติสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงู

ในช่วงแรก ไดแ้ก่ Louis Vuitton, Hermes, Burberry, Prada และ Gucci (Hubpage. 2014)  ซึง่ผลติสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูทัง้

ผูห้ญงิและผูช้ายไดแ้ก่ กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ อุปกรณ์เครื่องแต่งกาย รวมถงึเขม็ขดั สาํหรบัประเทศไทยนัน้สนิคา้จาก

ต่างประเทศเริม่ไดเ้ริม่เขา้มาทาํตลาดอย่างเป็นทางการในช่วงปี พ.ศ. 2500 โดยมหีา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําต่างๆ เป็นผูนํ้า

เขา้สนิคา้จากต่างประเทศ และต่อมาไดม้เีปิดสาขาของรา้นสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูในประเทศไทยกนัอย่างแพร่หลาย ทํา

ให้คนไทยเริม่หนัมาใช้สนิค้าแฟชัน่ระดบัสูงกนัมากขึ้นจะเหน็ได้ว่าผู้บริโภคทัง้เพศหญิงและเพศชายนิยมซื้อสนิค้า

แฟชัน่ชัน้สงูกนัมากขึน้ ซึง่จากอตัราการเตบิโตของการนําเขา้สนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูประเภทเครื่องแต่งกายและของใชท้ี่

มมีูลค่าเติบโตสูงขึ้น 9,755.1 ล้านบาท 11,702.9 ล้านบาท และ 13,380.4 ล้านบาท ในปี 2555. 2556 และ 2557 
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ตามลําดบั (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมอืจากกรม

ศุลกากร. 2557) 

 จากการเตบิโตของตลาดสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงู ประกอบกบัการเตบิโตของเศรษฐกจิ และรปูแบบของสงัคมใน

ประเทศไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทาํใหผู้บ้รโิภคเพศชายแต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ทีม่รีาคาแพงกนัมากขึน้ มกีารจบัจ่ายใชส้อย

เครื่องแต่งกายกนัมากขึน้ โดยเฉพาะการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูจากต่างประเทศที่เพิม่สนิคา้สาํหรบัผูช้ายให้มี

ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ รองเทา้ นาฬกิา กระเป๋า และเขม็ขดั โดยเฉพาะเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปี

ยุโรป ซึง่ไดเ้ป็นทีนิ่ยมอย่างมากในกลุ่มผูบ้รโิภคเพศชายในปจัจุบนั อกีทัง้ยงัเป็นอุปกรณ์เครื่องแต่งกายทีผู่ช้ายทุกคน

นิยมซือ้มากทีส่ดุในอนัดบัต้นๆ ในกลุ่มของสนิคา้แฟชัน่ระดบัสงู (ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารสาํนักงาน

ปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความร่วมมอืจากกรมศุลกากร. 2557) 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัเหน็ความสาํคญัในการศกึษาถงึปจัจยัทีจ่ะส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดั

แฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากช่วงปี พ.ศ. 2556 เขต

กรุงเทพมหานครมอีตัราการเตบิโตของธุรกจิเครื่องแต่งกายของเพศชายสงูทีสุ่ดในประเทศไทย (ศูนยว์จิยักสกิรไทย. 

2556) ดงันัน้เพื่อทีผู่้ประกอบการธุรกจิเครื่องแต่งกายในประเทศไทย จะสามารถนําขอ้มูลไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกบั

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในปจัจุบนั และเพื่อทีจ่ะสามารถลดการนําเขา้สนิคา้แฟชัน่ระดบัสงูจากต่างประเทศ รวมถงึ

ผู้นําเขา้สนิค้าแฟชัน่ระดบัสูงจากต่างประเทศสามารถที่จะนําเขา้สนิค้าได้ถูกประเภทและตรงต่อความต้องการของ

ผูบ้รโิภคไดม้ากทีส่ดุ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศชายในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์

 2.  เพื่อศกึษาความถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทางสงัคมกบัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจาก

ทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบของผลติภณัฑก์บัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงู

จากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent variable)  

  1.1  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

   1.1.1  อายุ  

    1)   15 – 23 ปี 

    2)   24 – 32 ปี 

    3) 33 – 41 ปี 

    4)  42 – 50 ปี 

    5)   51 ปีขึน้ไป  

   1.1.2  ระดบัการศกึษา 

    1)  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    2) ปรญิญาตร ี

    3)  สงูกว่าปรญิญาตร ี
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   1.1.3  สถานภาพ 

    1) โสด 

    2)  สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    3)  หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู ่

   1.1.4  อาชพี  

    1)  นกัเรยีน/นกัศกึษา 

    2)  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    3)  พนกังานบรษิทัเอกชน/หา้งรา้น 

    4)  เจา้ของกจิการ/ธุรกจิสว่นตวั 

    5)  พ่อบา้น 

    6)  อื่นๆ โปรดระบ…ุ………………. 

   1.1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

    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 บาทขึน้ไป 

  1.2 ปัจจยัทางสงัคม ได้แก่ 

   1.2.1  กลุ่มอา้งองิ 

   1.2.2  ครอบครวั 

   1.2.3  บทบาทและสถานะ 

  1.3 องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์ได้แก่ 

   1.3.1  ผลติภณัฑห์ลกั 

   1.3.2  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

   1.3.3  ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 

   1.3.4  ผลติภณัฑค์วบ 

   1.3.5 ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

 2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 

  การตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ การศกึษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัการตัดสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภค

เพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.  องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรป

ของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎีแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีนํามาใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี  

 แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยอา้งองิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538) จากแนวคดิที่

กล่าวว่าลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย 

รวมทัง้สอดคล้องต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ผู้วจิยัได้นําแนวคดิน้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบเกี่ยวกบั

ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั เช่น อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได ้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่

ระดบัสงูจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 แนวคดิเกีย่วกบัปจัจยัทางสงัคม โดยอา้งองิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2546) จากแนวคดิดงักล่าว

ปจัจยัทางดา้นสงัคมเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจาํวนัลกัษณะทางสงัคมประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่  

 1.  กลุ่มอา้งองิ (Reference group) 

 2.  ครอบครวั (Family) 

 3.  บทบาทและสถานะของผูซ้ือ้ (Role and Status) 

 ซึง่แต่ละปจัจยันัน้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ผูว้จิยัจงึไดนํ้าเอาแนวคดิ

น้ีมาใชเ้ป็นแนวทางในการคน้ควา้หาคําตอบเกีย่วกบัปจัจยัทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่

ระดบัสงูจากทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชาย ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ อ้างอิงแนวคิดของ Kotler (1997) ซึ่งได้กําหนด

องคป์ระกอบของผลติภณัฑไ์วว้่าประกอบไปดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

 1.  ผลติภณัฑห์ลกั (Core Product)  

 2.  รปูร่างของผลติภณัฑ ์(Tangible Product)  

 3.  ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั (Expect product) 

 4.  ผลติภณัฑค์วบ (Augmented product) 

 5.  ศกัยภาพประกอบเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์(Potential product) 

 จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจ ัยจึงได้นํามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการค้นหาคําตอบเกี่ยวกับปจัจัย

องคป์ระกอบของผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรปของผู้บรโิภคเพศ

ชายในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบักระบวนการการตัดสินใจซื้อ อ้างอิงจากแนวคิดของ Kotler (2000) ซึ่ง

ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื 

 1.  การรบัรูป้ญัหา (Problem recognition) 

 2.  การคน้หาขอ้มลู (Information searching) 

 3.  การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) 

 4.  การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) 

 5.  พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post purchase behavior recognition) 

 โดยผูว้จิยัจะศกึษาเฉพาะดา้นการตดัสนิใจซือ้เท่านัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้/กรอบแนวคดิของการวจิยั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้น้ี คือ ผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อ/เคยซื้อเขม็ขดั

แฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปดว้ยตนเอง ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นผู้บรโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานครทีซ่ื้อ/เคยซื้อเขม็ขดัแฟชัน่

ระดบัสงูจากทวปียุโรปด้วยตนเองซึง่ไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนว่ามจีํานวนเท่าใด ผู้วจิยัถงึไดท้ําการกําหนด

ขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน (Non Population) เพื่อกําหนดกลุ่ม

ตวัอย่างดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 14) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการวจิยั พบว่า 

 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 24 – 32 ปี มรีะดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีมสีถานภาพโสด มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน / หา้งรา้น และมรีายไดเ้ฉลีย่ 20,000 – 29,999 บาท 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 ผูบ้รโิภคเพศชายทีม่รีะดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดั

แฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ปจัจยัทางสงัคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั และบทบาทและสถานะ มีความสมัพันธ์ต่อการ

ตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกันระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ           

ทีร่ะดบั 0.01 

 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลกั รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง 

ศกัยภาพอื่นของผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนั

ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ส่วนผลติภณัฑค์วบ มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดั

แฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การศกึษาครัง้น้ีไดศ้กึษาคน้ควา้ เรื่อง “ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจาก

ทวปียุโรปของผูบ้รโิภคเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายผลดงัน้ีดงัน้ี 

 1.  ผลการวเิคราะหค์วามแตกต่างของขอ้มลูดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคเพศชายกบัการ

ตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป จากขอ้มลูการศกึษาวจิยั พบว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ 

  1.1  อายุ ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปไม่แตกต่าง

กนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคเพศชายทุกกลุ่มอายุตอ้งการเป็นทีย่อมรบัของสงัคม โดยการ

ใชส้นิคา้แฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป และดว้ยในปจัจุบนัผูบ้รโิภคเพศชายหนัมาซือ้เครื่องแต่งกายกนัมากขึน้ จงึทําให้

มีการตัดสินใจซื้อเข็มขัดแฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรปไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรพรรณ                

พรศริปิระเสรฐิ (2555: 92) ไดศ้กึษาเรื่อง อทิธพิลของลกัษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอา้งองิของศลิปินเกาหลต่ีอ

พฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้

เครื่องสาํอางทีไ่ม่แตกต่างกนั 

  1.2  การศกึษา ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจาก

ทวีปยุโรปแตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.01 กล่าวคือผู้บริโภคเพศชายที่มรีะดบัการศึกษาระดบัสูงกว่า

ปรญิญาตรมีกีารตดัสนิใจซือ้มากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคเพศชายกลุ่มดงักล่าว เป็นกลุ่มทีม่กีารศกึษา มอีาชพีและฐานะ

ทางการเงนิทีม่ ัน่คง มกีระบวนการคดิทีเ่ป็นเหตุเป็นผล มกีารคน้หาขอ้มลูของผลติภณัฑก่์อนการตดัสนิใจซือ้ ตลอดจน

ความตอ้งการเป็นทีย่อมรบัในกลุ่มสงัคม ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ธนากร วุฒมิาปกรณ์ (2557: 141) ไดศ้กึษาเรื่อง 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเตมิน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E20 ของผูข้บัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 
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ที่นัง่ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ขบัขีร่ถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิ 7 ที่นัง่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มรีะดบั

การศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเตมิน้ํามนัแก๊สโซฮอล ์E20 แตกต่างกนั 

  1.3  สถานภาพ ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปี

ยุโรปไม่แตกต่างกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติที่ 0.05 เน่ืองจากผู้บรโิภคเพศชายที่มสีถานภาพที่แตกต่างกนั ต่างมี

ความตอ้งการเครื่องแต่งกายเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัปจัจุบนัผูบ้รโิภคเพศชายมกีารซือ้เครื่องแต่งกายกนัมากขึน้ จงึ

ทําให้มีการตัดสินใจซื้อเข็มขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวีปยุโรปไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ประมุข         

ขาวปากช่อง (2554: 118) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบรนดไ์อโฟนในกรุงเทพมหา

นครพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบรนดไ์อโฟนไม่แตกต่างกนั 

  1.4  อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อเข็มขดัแฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรป

แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 กล่าวคอืผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีเป็นเจา้ของกจิการ / ธุรกจิส่วนตวั มี

การตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปมากกว่าผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีอื่นๆ เน่ืองจากผู้บรโิภคกลุ่ม

อาชพีดงักล่าวมรีายไดท้ีม่ากกว่าผูบ้รโิภคเพศชายทีม่อีาชพีอื่นๆ มคีวามมัน่คงทางดา้นการเงนิสงูกว่า อกีทัง้การใชเ้ขม็

ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปยงัสามารถเพิม่ความน่าเชื่อถอื และบทบาทในสงัคมอกีดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของประมุข ขาวปากช่อง (2554: 118) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อโทรศพัท์มอืถือแบรนด์ไอโฟ

นในกรุงเทพมหานครพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้โทรศพัทม์อืถอืแบรนดไ์อโฟนแตกต่างกนั 

  1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่

ระดบัสงูจากทวปียุโรปแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 กล่าวคอืผูบ้รโิภคเพศชายทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 40,000 

– 49,999 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปมากทีสุ่ด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัรายไดต่้อ

เดือนดังกล่าว มีกําลังซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระดับอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ               

รกัษ์เกียรติ จิรนัธร ณรงค์ศักดิ ์สิงห์ไพบูลย์พร ภัทราภรณ์ เงาดุลยวัติ ศิวพร มงคลสุข และศรีวิมล มหทัธโนบล              

(2550: 227) ไดศ้กึษาเรื่อง อทิธพิลของลกัษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอา้งองิของศลิปินเกาหลต่ีอพฤตกิรรมการ

ซือ้เครื่องสาํอางของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจซือ้

เครื่องสาํอางแตกต่างกนั 

 2.  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์แบบ Pearson product moment correlation coefficient ปจัจยัทางสงัคม

กบัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป จากขอ้มลูการศกึษาวจิยั พบว่า ปจัจยัทางสงัคม ไดแ้ก่ 

  2.1  ดา้นกลุ่มอา้งองิ พบว่า ปจัจยัทางสงัคม ด้านกลุ่มอา้งองิ ในสงัคมจะมกีลุ่มต่าง ๆ มากมายหลาย

กลุ่ม เช่น กลุ่มเพื่อน ดารา นักร้อง และนักแสดง ผูบ้รโิภคเพศชายจะใชส้นิคา้ใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มอา้งองิเพื่อใช้เป็น

แบบอย่างของตนเอง จงึทาํใหป้จัจยัทางสงัคม ดา้นกลุ่มอา้งองิมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงู

จากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ พรพรรณ พรศริปิระเสรฐิ (2555: 92) ไดศ้กึษาเรื่อง อทิธพิลของลกัษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอา้งองิของ

ศลิปินเกาหลต่ีอพฤติกรรมการซื้อเครื่องสําอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางสงัคม ด้านกลุ่ม

อา้งองิมอีทิธพิลมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เครื่องสาํอางของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  2.2  ดา้นครอบครวั พบว่า ปจัจยัทางสงัคม ดา้นครอบครวั คนในครอบครวัมกีารถ่ายทอดค่านิยม และ

บรรทดัฐานไปสูค่นอื่นๆ ในครอบครวัต่อไป ดงันัน้การทีผู่บ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป

ขึน้อยู่กบัครอบครวัของคนนัน้ๆ จึงทําให้ปจัจยัทางสงัคม ด้านครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจซื้อเขม็ขดั

แฟชัน่ระดับสูงจากทวีปยุโรป ในทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ผกามาศ ไชยวสิทุธกุิล (2557: 109) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้

กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางสงัคม ดา้นครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 
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  2.3  ด้านบทบาทและสถานะ พบว่า ปจัจัยทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะ สามารถสะท้อนถึง

บุคลกิภาพ บทบาททางสงัคม และการตอ้งการเป็นทีย่อมรบั ดงันัน้ การใชส้นิคา้แฟชัน่ระดบัสงู ตามความนิยม จะทํา

ให้มีบทบาทและสถานะทางสงัคมที่ดีขึน้ จึงทําให้ปจัจยัทางสงัคม ด้านบทบาทและสถานะมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ผกามาศ ไชยวสิทุธกุิล (2557: 109) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนด์เนมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า ปจัจยัทางสงัคม ดา้นบทบาทและ

สถานะมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

 3.  ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์แบบ Pearson product  moment correlation coefficienองคป์ระกอบ 

ของผลติภณัฑ์กบัการตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป จากขอ้มูลการศกึษาวจิยั พบว่า องคป์ระกอบ

ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ 

  3.1  ผลติภณัฑห์ลกั พบว่า ผลติภณัฑห์ลกัเป็นประโยชน์พื้นฐานสาํหรบัผลติภณัฑ์ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บั

จากการซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรปโดยตรง คอื สามารถใชช้่วยทาํใหเ้ครื่องแต่งกายมคีวามพอดกีบัร่างกาย 

จงึทําใหอ้งคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจาก

ทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ

ผกามาศ ไชยวสิทุธกุิล (2557: 109) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนด์

เนมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑห์ลกัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร 

  3.2  รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์พบว่า รปูลกัษณ์ผลติภณัฑเ์ป็นลกัษณะทางกายภาพของเขม็ขดั แฟชัน่ระดบัสงู

จากทวีปยุโรปที่ผู้บริโภคต้องการ มีคุณภาพที่ดี มีรูปร่างลกัษณะ และการออกแบบที่สวยงาม ประณีต จึงทําให้

องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการจดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปี

ยุโรป ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของชฎาพร 

อรชุน (2557: 48) ไดศ้กึษาเรื่อง ความคาดหวงัในองคป์ระกอบของผลติภณัฑท์ีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีา

ของผูบ้รโิภคในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ีพบว่า รูปลกัษณ์ผลติภณัฑส์่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้รองเทา้กฬีาของ

ผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี

  3.3  ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงั พบว่า ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัเป็นคุณสมบตัิหรอืเงื่อนไขรวมทัง้ขอ้ตกลงที่

ผูบ้รโิภคคาดหวงัว่าจะไดร้บัจากการซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรป ทําใหต้นเองรูส้กึว่าใชเ้ขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูง

จากทวปียุโรปแลว้จะมภีาพพจน์ที่ด ีมบีุคลกิภาพที่ด ีและดูเป็นผู้ทีม่รีสนิยม จงึทําใหอ้งคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้น

ผลติภณัฑ์ที่คาดหวงัมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปียุโรป ในทศิทางเดียวกนั ใน

ระดบัปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ กวิน มุสกิา กฤช จรินโท สามารถ            

ดพีจิารณ์ และภูรศิ ศรสรุทร ์ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละคุณค่าตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อทศันคตใินตราสนิคา้ของ

เครื่องสาํอางไทยใน สปป. ลาว (กลาง) พบว่า ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงัสง่ผลต่อทศันคตใินตราสนิคา้ของเครื่องสาํอางไทยใน 

สปป. ลาว (กลาง) 

  3.4  ผลติภณัฑค์วบ พบว่า องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑค์วบ เป็นผลประโยชน์เพิม่เตมิที่

ผู้บริโภคจะได้รบัควบคู่ไปกบัการซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวีปยุโรป เช่น การรบัประกนัสนิค้า การมีร้านค้า

ออนไลน์ การมีบริการซ่อมแซมกรณีเกิดความเสียหายต่อตัวเข็มขดั จึงทําให้องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ ด้าน

ผลติภณัฑ์ควบมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระบบสูงจากทวปียุโรป ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ ผกามาศ ไชยวสิุทธกุิล (2557: 110) ไดศ้กึษาเรื่อง 

ปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
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องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์ดา้นผลติภณัฑค์วบมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของวยัรุ่น

ในกรุงเทพมหานคร 

  3.5  ศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์พบว่า ศกัยภาพของผลติภณัฑเ์ป็นการเปลีย่นแปลง หรอืพฒันาเขม็

ขดัแฟชัน่ระดบัสงูใหม้คีวามหลากหลาย และมมีลูค่าเพิม่ เช่น การซือ้เพื่อเกง็กาํไรในอนาคต จงึทําใหอ้งคป์ระกอบของ

ผลติภณัฑ ์ดา้นศกัยภาพเกีย่วกบัผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระบบสงูจากทวปียุโรป ใน

ทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ ผกามาศ            

ไชยวสิทุธกุิล (2557: 110) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบแบรนดเ์นมของ

วยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ศกัยภาพเกี่ยวกบัผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้กระเป๋าเลยีนแบบ 

แบรนดเ์นมของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นเพศของผูบ้รโิภคกบัการตดัสนิใจซือ้เขม็

ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวีปยุโรปของผู้บริโภคเพศหญิง  เพื่อที่จะได้ผลการวิจยัที่ครอบคลุมในทุกๆ ด้านเกี่ยวกบั

ลกัษณะประชากรศาสตร์ และสามารถทีจ่ะนําขอ้มูลมาใช้ในการพฒันาผลติภณัฑใ์ห้มคีวามไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั

ต่อไป 

 2.  ควรมกีารศกึษาทศันคติ และความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอการใช้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวปี

ยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะได้ผลการวิจยัที่มคีวามครอบคลุ่มในทุกประเดน็ และสามารถนํามาใช้เป็น

แนวทางปรบัปรุงคุณภาพการจดัการทางการตลาดเพื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนัต่อไป 

 3.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกบัแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสูงจากทวีปยุโรปของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน กลยุทธ์การดําเนินงาน และใช้เป็นขอ้มูลอ้างอิง

สาํหรบัการพฒันาแนวทางการป้องกนั และปราบปรามสนิคา้ละเมดิลขิสทิธิต่์อไป 

 4.  ควรเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อเข็มขดัแฟชัน่ระดับสูงแบรนด์อื่นๆ             

จากทุกทวปีที่เป็นผู้นําตลาด ในส่วนที่สามารถหาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของสนิค้า เพื่อคาดการณ์ว่า

ผูบ้รโิภคมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทศิทางใด ผลติภณัฑใ์ดทีจ่ะสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของผูบ้รโิภค

ไดม้ากกว่ากนั 

 5.  ควรมกีารศกึษากลุ่มตวัอย่างทีน่อกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น เขตปรมิณฑล หรอืต่างจงัหวดั 

เพื่อใหท้ราบถงึความคดิเหน็ต่อการตดัสนิใจซือ้เขม็ขดัแฟชัน่ระดบัสงูจากทวปียุโรป ว่ามคีวามแตกต่างกบัผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานครหรอืไม่ เพื่อสามารถทีจ่ะนําไปกาํหนดเป็นกลยุทธใ์นการดาํเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผูบ้รโิภค

ต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธ์ฉบับน้ี สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเ น่ืองจากผู้วิจ ัยได้รับความเมตตาและกรุณาอย่างสูง จาก                    

รองศาสตราจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ประธานและกรรมการควบคุมสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละ

เวลาให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจและแก้ไขข้อบกพร่อง และขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ            

อาจารย ์ดร.วรนิทรา ศริสิทุธกุิล ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืการวจิยัและคณะกรรมการสอบ

สารนิพนธท์ุกท่าน อกีทัง้ทําใหผู้้วจิยัไดร้บัประสบการณ์ในการทํางานวจิยัและรู้ถงึคุณค่าของงานวจิยัทีจ่ะช่วยใหก้าร

ทํางานในการพฒันาความรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่ามากขึ้น รวมถึงคณาจารย์คณะสงัคมศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสทิธิ ์

ประสาทวชิาความรูใ้หแ้ก่ผูว้จิยั 
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 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวั ซึ่งให้การสนับสนุนและคอยให้กําลงัใจในยาม

เหน็ดเหน่ือยและทอ้แท ้ขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคน ทีค่อยช่วยเหลอืและแนะนําในการจดัทําวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด

สดุทา้ยน้ี 

 สดุทา้ยน้ี ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์และ

ความดอีนัพงึมจีากปรญิญานิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารยท์ุกท่านทีป่ระสทิธปิระสาท

วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานสาํคญัทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทาํสารนิพนธใ์นครัง้น้ี 
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