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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 

4C’s และศกึษาปจัจยัดา้นแรงจงูใจ กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิ

วยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

    กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้แบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง จากจาํนวนทัง้หมด 

14 แบรนดข์องกลุ่มสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ของกลุ่มผูห้ญงิวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุ

ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และใชโ้ปรแกรม

สาํเรจ็รูปทางสถติใินการวเิคราะหข์อ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลประกอบดว้ย สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 

ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ การทดสอบคา่ทแีบบอสิระต่อกนั การ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว และการวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

 1. กลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานสว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรอ์ายุ 30-34 ปี การศกึษาอยู่ใน

ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 25,001-35,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

   2. กลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานทีเ่คยซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์ทีศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 

4C’s โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคตริะดบัดใีนดา้นความสะดวกในการ

ซื้อ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร และมีทศันคติระดบัปานกลางในด้านต้นทุนของผู้บรโิภค 

ตามลาํดบั 

   3. กลุ่มผูห้ญงิวยัทํางานทีเ่คยซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์แีรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูบ้รโิภคมแีรงจงูใจดา้นเหตุผลต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรอ์ยู่ใน

ระดบัมาก และมแีรงจงูใจดา้นอารมณ์ต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรอ์ยูใ่นระดบัมาก 

 

 

 

 
 

1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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 4. กลุ่มผูห้ญงิวยัทํางานทีเ่คยซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์แีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สนิค้า

แฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอรอ์ยู่ในระดบัปานกลางในเรื่อง การบอกต่อหรอืแนะนําผูอ้ื่นให้

หนัมาใชส้นิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์แนวโน้มการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรใ์นอนาคต และการ

ทดลองซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์บรนดใ์หม่ทีอ่อกมาในตลาด และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

แฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ระดบัน้อย ในเรื่องการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ในกรณีที่ราคาสูงขึ้น 

ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ 

 1. ผู้บรโิภคที่มรีายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ แตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้า

แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

   2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด 4C’s ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่ 

แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์พบว่า โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางบวก ระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.01  

   3. ปจัจยัด้านแรงจูงใจโดยรวมที่มีต่อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร์ ในทศิทางบวก ระดบัปานกลาง ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.01  

 

คาํสาํคญั: แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์สว่นประสมการตลาด 4C’s แรงจงูใจ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ 

 

ABSTRACT 

  

 This research is aimed to study demographic data, attitude towards marketing mix 4C’s and 

motivation relating to tendency of buying Thai fashion designer’s brands among working women in 

Bangkok metropolitan area. 

   The sample size for this research is 400 consumers aged 20 years old or older who have 

purchased Thai fashion designer’s brands at least one from a total of 14 brands. Data is gathered 

through questionnaire and processed by Statistic Package. Statistics for data analysis consist of 

descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, standard deviation and inferential statistics 

such as t-test, One-way analysis of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 

 1. Most working women who have purchased Thai fashion designer’s brands aged between 30 

to 34 years old in undergraduate education, private company employees, monthly income between 

25001 to 35000 baht, and single marital status. 

   2. Working women who have purchased Thai fashion designer’s brands have overall attitude 

towards marketing mix 4C’s at good level. Considering in each category, consumers have attitude 

towards convenience, consumer wants and needs, communication at good level, whereas consumers 

have attitude towards consumer’s cost to satisfy at moderate level, respectively. 
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   3. Working women who have purchased Thai fashion designer’s brands have overall 

motivations on selecting Thai fashion designer’s brands at high level. Considering in each category, 

rational and emotional motivations are at high level. 

   4. Working women who have purchased Thai fashion designer’s brands have overall buying 

trend on Thai fashion designer’s brands at moderate level. Considering in each category, recommending 

other people to use Thai fashion designer’s brands, purchasing trend, and making trial purchase for new 

brands are at moderate level, whereas buying trend on Thai fashion designer’s brands when its price is 

higher at low level, respectively. 

   5. The difference in consumer’s monthly income and marital status influent the difference in 

overall tendency of buying Thai fashion designer’s brands with statistical significance of 0.05 level.  

   6. Overall attitudes towards marketing mix 4C’s have positively moderate correlation towards 

tendency of buying Thai fashion designer’s brands with statistical significance of 0.01 level. 

 7. Overall motive factors have positively moderate correlation towards tendency of buying Thai 

fashion designer’s brands with statistical significance of 0.01 level. 
 
Keywords: Thai designer’s brand, Marketing mix 4C’s, Motivation, Tendency to buy 

 

บทนํา 

 ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนัเครื่องนุ่งห่มถอืว่าเป็นปจัจยั 4 ในการดํารงชวีติของมนุษยใ์นลําดบัขัน้ความ

ต้องการพืน้ฐานตามทฤษฎขีองมาสโลว ์(Maslow’s Hierarchy of Needs) เพื่อป้องกนัความหนาวเยน็ ป้องกนั

อนัตรายจากการกระทบกระแทกของวตัถุ ต่อมาววิฒันาการของเครื่องนุ่งห่มได้เปลี่ยนไปอย่างต่อเน่ืองตามยุค

สมยัเพือ่แสดงถงึวฒันธรรม ประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ โดยเริม่มกีารประยกุตใ์ชเ้ครื่องประดบัต่างๆ ในทอ้งถิน่เขา้

มาผสมผสานกบัเสือ้ผา้เพื่อเพิม่ความสวยงามใหก้บัผูส้วมใส ่

 ในปจัจุบนัเมือ่เขา้สูย่คุโลกาภวิตัน์ เสือ้ผา้และเครือ่งแต่งกายไมไ่ดเ้ป็นแคเ่พยีงเครือ่งนุ่งหม่อกีต่อไป แต่

เครื่องนุ่งห่มไดถู้กแทนทีด่ว้ยคาํว่าแฟชัน่ ในสงัคมยุคปจัจุบนัการตกแต่งร่างกายดว้ยเสือ้ผา้และเครื่องประดบัเป็น

การสรา้งความโดดเด่นเฉพาะตวั การแต่งกายเป็นการสือ่สารโดยไม่ต้องใชค้ําพูด เพื่อสื่อถงึสถานภาพ สไตลแ์ละ

ความชอบทีม่ต่ีอแฟชัน่ บอกความเป็นสมาชกิของสงัคมโดยไม่ตอ้งใชถ้้อยคําดว้ยเครื่องประดบั เสือ้ผา้ทีส่วมใส ่

อนัเกดิจากความคดิที่มต่ีอแฟชัน่ เพื่อสะท้อนอตัลกัษณ์ ภาพลกัษณ์ และบุคลกิเฉพาะตวัเพื่อแสดงถงึฐานะทาง

สงัคม  

 ธุรกจิประเภทสนิค้าแฟชัน่เริม่ขยายตวัไปในวงกว้าง เน่ืองจากปจัจุบนัในประเทศไทยมแีบรนด์จาก

ประเทศต่างๆ เขา้มาเปิดตลาดในประเทศไทยเป็นจํานวนมากทัง้แบรนด์จากฝ ัง่ยุโรป อเมรกิา หรอืเอเชยี ที่มี

ความหลากหลายในด้านของการออกแบบ และวสัดุที่นํามาใช้ผลิตสนิค้าแฟชัน่ ดงันัน้ผู้บริโภคจึงมีทางเลือก

หลากหลายในการหาสนิคา้แฟชัน่ทีเ่ขา้กบับุคลกิของแต่ละบุคคล จงึส่งผลใหต้ลาดแฟชัน่ทัว่โลกในปจัจุบนัมกีาร

แข่งขนัที่รุนแรง ทัง้ในดา้นการตลาด การบรกิาร การจดัวางสนิคา้ และโปรโมชัน่ เพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดให้

ไดม้ากทีสุ่ด นอกจากนัน้ความหลากหลายของตวัสนิคา้ และคอลเลคชัน่ใหม่ๆ ทีเ่กาะกระแสแฟชัน่ระดบัโลกยงั

ส่งผลใหผู้้ที่รกัความทนัสมยั ความเป็นกระแสนิยม โดยเฉพาะอย่างยิง่บุคคลที่มชีื่อเสยีงและเป็นทีรู่้จกัในสงัคม 

โดยถ่ายทอดเอกลกัษณ์และแฟชัน่การแต่งกายผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ เช่น เฟสบุค อนิสตาแกรม ทวติเตอร ์ทํา

ใหเ้หล่าสาวกแบรนดแ์ฟชัน่ต่างรูส้กึเพลดิเพลนิ และอยากสวมใสส่นิคา้แฟชัน่ตามบคุคลผูม้ชีื่อเสยีงเหล่านัน้ ทาํให้
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ธรุกจิแฟชัน่ในระดบัโลกมมีลูค่ามหาศาลอยูท่ีป่ระมาณสองลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัต่อปี โดยอุตสาหกรรมแฟชัน่ไทย

มมีลูค่าตลาดประมาณ 6 แสนลา้นบาท แบ่งเป็นในประเทศ 3 แสนลา้นบาท เตบิโต 5% ส่งออกมมีูลค่า 2.5 แสน

ลา้นบาท ไมม่กีารเตบิโต สว่นมลูค่าการคา้ชายแดนอยูท่ี ่1 แสนลา้นบาท (โพสตท์เูดย.์ 2557: ออนไลน์)   

 จากกระแสวงการแฟชัน่ระดบัโลกทีเ่ขา้มาบุกตลาดในประเทศไทยจงึทําใหก้ลุ่มดไีซเนอรแ์ถวหน้าของ

ประเทศไทยไดร้วมตวักนัจดัตัง้องคก์รทีไ่ม่แสวงผลกําไรทีช่ื่อว่า Bangkok Fashion Society (BFS) หรอืสมาคม

แฟชัน่ดไีซเนอรก์รุงเทพ โดยนายกสมาคม คุณพลพฒัน์ อศัวะประภา ซึง่รวมตวักนัรงัสรรคผ์ลงานแฟชัน่สะทอ้น

ผ่านแนวคดิ ความเชื่อ และวสิยัทศัน์เดยีวกนัเพื่อทีจ่ะผลกัดนัผลงานแฟชัน่ของเหล่าไทยดไีซเนอรใ์หท้ดัเทยีมกบั

มาตรฐานแฟชัน่ระดบัโลก และที่สําคญัไม่แพ้กนัคืออุตสาหกรรมสิง่ทอ เครื่องหนัง โลหะ วสัดุอื่นๆ และนาโน

เทคโนโลยี ตลอดจนฝีมือการตัดเย็บของคนไทยทุกวันน้ีก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถตอบสนอง

จนิตนาการของดีไซเนอร์ไทยให้ประชนัผลงานกบันานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยสมาชิกของสมาคม 

Bangkok Fashion Society ประกอบด้วย 14 แบรนด์ชัน้นําของไทยได้แก่ ASAVA, Curated by Ek 

Thongprasert, Disaya, Greyhound Original, Issue, Kloset, Senada, Milin, Painkiller, Playhound by 

Greyhound, Something Boudoir, Tu’i, Tutti และ Vickteerut โดยผูบ้รโิภคจะเรยีกแบรนดเ์หล่าน้ีวา่ “แบรนดไ์ทย

ดไีซเนอร”์  

 ในปี 2558 ประเทศไทยจะเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หน่ึงในสนิคา้ทีเ่ป็นจดุแขง็ของประเทศไทย

คอืสิง่ทอ จะมโีอกาสเติบโตและส่งออกไปยงัตลาดอาเซยีนมากขึ้น ผนวกกบัฝีมอืแรงงานของคนไทยที่มคีวาม

ปราณีต และเอกลกัษณ์เฉพาะตวัจะทําใหส้นิค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรเ์ป็นทีรู่้จกัและยอมรบัในระดบันานา

ประเทศมากขึน้ ผูศ้กึษาจงึเหน็ความสาํคญัของแฟชัน่ 

แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ทีจ่ะผลกัดนัผลงานของเหล่าดไีซเนอรไ์ทยไปสู่เวทรีะดบัโลก และขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย ดงันัน้จงึได้เลอืกศึกษาในเรื่อง “ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจท่ีมี

ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดีไซเนอรข์องกลุ่มผู้หญิงวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อนําผลจากการศึกษาในครัง้น้ีไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสําหรับ

ผูป้ระกอบการธรุกจิสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์เน่ืองจากการศกึษาในครัง้น้ีผูว้จิยัเลอืกศกึษาในกลุ่มผูห้ญงิ

วยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ อกีทัง้

กรุงเทพมหานครยงัเป็นศูนย์กลางในด้านแฟชัน่ของประเทศไทย ดงันัน้การวจิยัในครัง้น้ีสามารถนําไปใช้เป็น

ข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาศกัยภาพการผลิตได้อย่างมีประสทิธิภาพ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค       

ไดม้ากทีส่ดุ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายของการวจิยัไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคในกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพ 

มหานครที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญิงวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 4C’s ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาในเรื่องแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดี

ไซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ 

• ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนและสถานภาพ 

• ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของ

ผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการสือ่สาร 

• ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ไดแ้ก่ ดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ 

2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

• แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน และ

สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่างกนั 

 2. ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s ที่มีต่อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ ในด้านความ

ต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร มคีวามสมัพนัธต์่อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ทัง้ในดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ธนัสถ์ เกษมไชยานันท ์ (2544: 24-26) 1. เพศ จากการวจิยัทางจติวทิยาหลายเรื่อง แสดงใหเ้หน็ว่า 

ผูห้ญงิกบัผูช้ายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคม

กาํหนดบทบาทและกจิกรรมของหญงิชายไวต่้างกนั จงึสง่ผลใหพ้ฤตกิรรมการสือ่สารของหญงิและชายต่างกนัดว้ย 

งานวจิยัทางนิเทศน์ศาสตรย์งัชีใ้หเ้หน็ว่า ผูห้ญงิมกัจะถูกโน้มน้าวใจไดง้่ายกว่าผูช้าย และมกัเผยแพร่ทศันคตทิี่

ไดร้บัการจูงใจนัน้ใหผู้อ้ื่นต่อไปอกีดว้ย นอกจากน้ี เพศหญงิมแีนวโน้มและความต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสาร

มากกวา่เพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวาม

ตอ้งการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัขา่วสารนัน้ดว้ย 2. อายุ โดยทัว่ไปบุคคลทีม่อีายุมากจะมี

พฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย และบุคคลที่มีอายุน้อยจะมพีฤติกรรม

ตอบสนองต่อการตดิต่อสื่อสารเปลีย่นไปเมื่อตนเองมอีายุมากขึน้ ในประเดน็น้ี ปรมิาณและแบบแผนการใชส้ื่อจะ

สมัพนัธก์บัช่วงชวีติทีเ่ปลีย่นไป เน่ืองจากในแต่ละช่วงชวีติ คนเราจะเปลีย่นสถานที่ทีใ่ช้เวลาอยู่เป็นส่วนใหญ่ 

นอกจากน้ี ลกัษณะของกจิกรรมทีท่ําและกลุ่มบุคคลทีแ่วดล้อมกจ็ะเปลี่ยนไป การเปลีย่นแปลงในวฏัจกัรชวีติ

ดงักล่าวจงึมผีลต่อปรมิาณการใชส้ือ่3. การศกึษา นกัวชิาการสือ่สารพบว่า การศกึษาเป็นตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์

คอ่นขา้งสงูกบัตวัแปรทีเ่กีย่วกบัการรบัสารและใชส้ือ่ การศกึษาของผูร้บัสารทําใหผู้ร้บัสารมพีฤตกิรรมการสื่อสาร

ต่างกนัไป โดยคนทีม่กีารศกึษาสงูจะเป็นผูร้บัสารทีด่ ี เน่ืองจากมคีวามรูก้วา้งขวางในหลายๆ เรื่อง และสามารถ

เขา้ใจสารไดด้ ีจงึสง่ผลใหค้นทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะเลอืกใชส้ือ่มากประเภทกวา่คนทีม่กีารศกึษาตํ่า 4. ฐานะทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ โดยดูจากรายได ้ อาชพีเชือ้ชาต ิ ภูมหิลงัของครอบครวั เป็นต้น เช่น คนทีม่ฐีานะด ี อาศยั          
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อยู่ในเมอืง อาจมโีอกาสเลอืกสื่อไดห้ลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครัง้กว่า โดยเฉพาะสื่อทีต่้องเสยีค่าใชจ้่าย            

ในการใชง้าน 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมการตลาด 4C’s 

 (สาขาวชิาสถติปิระยุกต์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี 2554 อา้งองิจาก Don E. Schultz; 

Stanley I. Tannenbaum; & Robert F. Lauterborn. 1994) ในการปรบัเปลีย่นแนวความคดิน้ี หน่ึงในนัน้กค็อื 

Don E. Schultz ปรมาจารยท์างดา้นการตลาดและการสื่อสารการตลาดอกีท่านหน่ึงไดเ้สนอไวใ้นหนังสอื New 

Marketing Paradigm ว่าในยุคปจัจุบนัน้ีเป็นยุคทีถ่งึเวลาของการลมื 4P’s และใหม้อง 4C’s แทน Model 4P’s น้ี

เป็นแนวคดิเป็นมมุมองทีจ่บัที ่ผูบ้รโิภคเป็นหลกั (ขณะที ่Model เก่าจะใชมุ้มมองของแผนการทางการตลาดทีมุ่่ง

ไปทีค่วามสาํคญัของผลติภณัฑเ์ป็นหลกั) และการคํานึงถงึผู้บรโิภคน้ีเองทีท่ําใหน้ักการตลาดสามารถสื่อสารกบั

ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพราะ 4C’s จะเปิดโอกาสใหน้ักการตลาดคํานึงถงึการทีจ่ะทําอย่างไรให้

สนิคา้เขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของชวีติผูบ้รโิภค นัน่คอื นกัการตลาดตอ้งรูจ้กัผูบ้รโิภคเป็นอยา่งดวีา่ในแต่ละวนัทาํอะไร 

ใช้สนิค้าไปเพื่ออะไร ใชอ้ย่างไร ใช้บ่อยแค่ไหน มอีะไรเป็นแรงจูงใจ สื่อที่เขา้ถงึมอีะไรบา้ง ตลอดจนผูบ้รโิภคม ี

Life style อยา่งไร เป็นตน้ องคป์ระกอบของสว่นประสมการตลาด 4C’s มดีงัน้ี 1. นักการตลาดหนัมามองมุมใหม่

ทีเ่ป็นมุมมองของผูบ้รโิภคว่าผูบ้รโิภคต้องการอะไร (Consumer wants and needs) 2. ผูบ้รโิภคมตี้นทุนเท่าไหร่ 

(Consumer’s Cost to Satisfy) 3. จะเพิม่ความสะดวกในการซือ้สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งไร (Convenience to 

buy) 4.ควรจะสือ่สารอยา่งไรเพือ่ใหผู้บ้รโิภครบัฟงั (Communication) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 

 พบิลู ทปีะปาล (2545: 156 –159) กล่าวถงึ สาเหตุของการเกดิแรงจงูใจไวด้งัน้ี  

 1. แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motive) เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญพนิิจ

พจิารณาของผูซ้ือ้อยา่งมเีหตุผลก่อนวา่ ทาํไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ แรงกระตุน้ประเภทน้ีไดแ้ก่  

  1.1 ความประหยดั (Economy) หมายถงึ ความประหยดัในการซือ้และใช ้เช่น ในปจัจุบนันิยม

ใชร้ถยนต์ขนาดเลก็มากกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่ เพราะรถยนต์ขนาดเลก็ถูกกว่าและประหยดัค่าน้ํามนัไดม้ากกว่า 

เป็นตน้ 

  1.2 ประสทิธภิาพและสมรรถภาพในการใช ้(Efficiency and Capacity) เชน่ คนนิยมยางเรเดยีล 

กเ็พราะมปีระสทิธภิาพในการเกาะถนนไดด้กีวา่ยางรถยนตธ์รรมดา หรอืบางคนซือ้นาฬกิาโอเมกา้กเ็พราะเชื่อว่ามี

ความเทีย่งตรงในการรกัษาเวลาด ีเป็นตน้  

  1.3 ความเชือ่ถอืได ้(Dependability) เป็นแรงจงูใจในการซือ้ทีม่คีวามสาํคญัมากอย่างหน่ึงปกติ

ผูผ้ลติหรอืผูข้ายมกัจะมสีญัญาประกนัสนิคา้ให ้เชน่ รบัประกนัภายใน 1 ปี หรอืจะซ่อมใหฟ้รเีมือ่ชาํรุด เป็นตน้  

  1.4 ความทนทานถาวร (Durability) เช่น บางคนนิยมใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ํามาจากสหรฐัอเมรกิา 

หรอืจากประเทศทางตะวนัตกมากกว่าผลติภณัฑท์ีผ่ลติมาจากประเทศญี่ปุ่น เพราะคดิว่าผลติภณัฑจ์ากประเทศ

ญีปุ่น่มกัไม่ค่อยคงทนถาวร เป็นตน้  

  1.5 ความสะดวกในการใช ้ (Convenience) เช่น การนิยมใชร้ถยนต์อตัโนมตั ิ เพราะจะไดไ้ม่

ยุ่งยากในการเขา้เกยีร ์เป็นตน้ 

 2. แรงจงูใจทีเ่กดิจากอารมณ์ (Emotional Buying Motive) แบง่ออกไดด้งัน้ี  

  2.1 การเอาอยา่งแขง่ดกีนั (Emulation) เชน่เมือ่เหน็เพือ่นฝงูญาตมิติร หรอืเพื่อนบา้นใกลเ้คยีง

มอีะไรเด่น ตนเองกพ็ยายามไปขวนขวายหาซือ้มาบา้งเพือ่ไมใ่หน้้อยหน้าเขา เป็นตน้ 

  2.2 ตอ้งการจดุเด่นเป็นเอกเทศ (Individuality) เชน่ ตอ้งการแต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้ทีท่นัสมยัหรอืนํา

แฟชัน่เพือ่แสดงจดุเด่นไมซ่ํา้แบบใคร เป็นตน้  
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  2.3 ต้องการอนุโลมคลอ้ยตามผูอ้ื่น (Conformity) เป็นลกัษณะตรงขา้มกบัพวกต้องการจุดเด่น

เป็นเอกเทศ พวกน้ีจะรอคอยคนกวา่คนอืน่เขาซือ้กนัหรอืซือ้ตามบคุคลทีม่ชีือ่เสยีงทีช่ืน่ชอบเป็นตน้    

  2.4 ต้องการความสะดวกสบาย (Comfort) เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิผูซ้ือ้ต้องการความสะดวกสบาย

ในการทาํงานทีเ่ป็นอยู่ การผ่อนแรง หรอืการพกัผอ่น เป็นตน้  

  2.5 ตอ้งการความสาํราญเพลดิเพลนิใจ (Entertainment and Pleasure) เป็นแรงจงูใจทีเ่กดิจาก

ผูซ้ือ้ตอ้งการความสนุกสนานเพลดิเพลนิ เชน่ การซือ้วทิยมุาฟงั เป็นตน้  

  2.6 ความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝ่สงู (Ambition) เป็นความหยิง่ ถอืด ี หรอืความปรารถนา

เกีย่วกบัศกัดิศ์รเีกยีรตคิุณ เชน่ ชอบซือ้รถขนาดใหญ่ เพือ่ใหส้งัคมยอมรบัวา่เป็นคนมเีกยีรตเิป็นตน้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541: 124 – 125; อ้างองิจาก Kotler, Philip. 1999) Marketing 

Management ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) หมายถงึ การกระทาํของบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้ไดม้าแลว้ซึง่การใช้สนิค้าและบรกิาร ทัง้น้ีหมายรวมถงึกระบวนการ

ตดัสนิใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกบัการซื้อและการใช้สนิค้า การศกึษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคเป็นวิธี

การศกึษาทีแ่ต่ละบคุคลทาํการตดัสนิใจทีจ่ะใชท้รพัยากร เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้ 

ซึง่นกัการตลาดตอ้งศกึษาว่าสนิคา้ทีเ่ขาจะเสนอนัน้ ใครคอืผูบ้รโิภค (Who?) ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What?) ทาํไมจงึ

ซือ้ (Why?) ซือ้อยา่งไร (How?) ซือ้เมือ่ไร (When?) ซือ้ทีไ่หน (Where?) ซือ้และใชบ้่อยครัง้เพยีงใด (How often) 

รวมทัง้การศกึษาวา่ใครมอีทิธพิลต่อการซือ้เพือ่คน้หาคาํตอบ 7 ประการเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้แบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง จากจาํนวนทัง้หมด 

14 แบรนดข์องกลุ่มสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ของกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้สนิคา้แบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง จากจาํนวนทัง้หมด 

14 แบรนดข์องกลุ่มสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ของกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึคาํนวณหาขนาดตวัอยา่งจากสตูรคาํนวณ (กลัยา วานิชบญัชา. 2545: 

26) โดยใหค้่าความผดิพลาด 5% ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน และสาํรอง 15 คน โดยนับ

รวมเป็นกลุ่มตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลากเพื่อเลอืก

สาขาทีจ่ะเกบ็แบบสอบถาม ซึง่จะเลอืกเกบ็แบบสอบถาม 1 สาขาต่อหน่ึงแบรนด ์

 ข ัน้ตอนท่ี 2 การสุม่แบบโควต้า (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลใน

แต่ละสาขาทีไ่ดร้ะบไุวใ้นขัน้ตอนที ่1 โดยผูท้าํการวจิยัจะเลอืกเกบ็แบบสอบถาม 1 สาขาต่อหน่ึงแบรนด ์รวมทัง้สิน้ 

400 ชุด โดยแบ่งเป็น Asava ทีส่ยามพารากอน 29 ชุด Curated by Ek Thongprasert ทีด่เิอม็ควอเทยีร ์28 ชุด 

Disaya ทีเ่กสร พลาซ่า 29 ชุด Greyhound Original ทีเ่ซน็ทรลั ลาดพรา้ว 28 ชุด Issue ทีส่ยามสแควร ์29 ชุด 

Kloset ทีส่ยามเซน็เตอร ์ 29 ชุด Senada ทีเ่ซน็ทรลัเวลิด ์28 ชุด Milin ทีเ่ซน็ทรลั ชดิลม 28 ชุด Painkiller               

ทีส่ยามเซน็เตอร ์ 29 ชุด Playhound by Greyhound ทีเ่ซน็ทรลั ลาดพรา้ว 29 ชุด Something Boudoir                 
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ทีด่เิอม็ควอเทยีร ์28 ชุด Tu’i ทีเ่ซน็ทรลัเวลิด ์29 ชุด Tutti ทีม่ารเ์กต็เพลส ทองหล่อ 29 ชุด Vickteerut ทีท่องหล่อ 

ซอย4 28 ชุด 

 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่ห้

ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี จนครบ 400 คน โดยจะม ีScreening Question ในเรื่อง

การรบัรูต้ราสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรเ์พือ่คดักรองผูต้อบแบบสอบถามก่อนทาํการเกบ็ขอ้มลู เพื่อใหแ้น่ใจ

ว่าผูท้ีต่อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตวัอยา่งทีแ่ทจ้รงิ 

 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามทางดา้นประชากรศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยเป็นคาํถามแบบหลายตวัเลอืกม ี5 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว 

 ขอ้ที ่1 อายุ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

 ขอ้ที ่2 ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

 ขอ้ที ่3 อาชพี ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 ขอ้ที ่4 รายไดต่้อเดอืน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

 ขอ้ที ่5 สถานภาพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด 4 C’s ต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบ

รนด์ไทยดไีซเนอร ์ได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บรโิภค ด้านต้นทุนของผู้บรโิภค ด้านความสะดวกในการซื้อ 

ดา้นการสื่อสาร โดยใชแ้บบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ซึง่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาค (Interval Scale)  

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแรงจูงใจต่อการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ ในด้าน

เหตุผล และดา้นอารมณ์ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณ ค่า (Rating Scale Method) ซึง่ใชร้ะดบัการวดั

ขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) 

 ส่วนท่ี 4 เป็นคําถามเกีย่วกบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอรข์องกลุ่ม

ผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลกัษณะคําถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale โดยใช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) ซึ่งใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interval scale)  

 การวิเคราะหข์้อมูล  

                   1. การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 

  1.1วเิคราะหล์กัษณะขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถามในดา้น อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพ โดยใชก้ารแจกแจงความถี ่(Frequency) และ 

รอ้ยละ (Percentage)  

  1.2 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นทศันคตสิ่วนประสมการตลาด 4C’s ต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทย

ดไีซเนอร ์โดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)   

  

  1.3 วเิคราะห์ขอ้มูลแรงจูงใจต่อการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์โดยการหาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)       

  1.4 วเิคราะหข์อ้มลูดา้นแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์โดยการใช้

การแจกแจงความถีร่อ้ยละ การหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 
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 2. การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 

 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร์

แตกต่างกนั 

  สถติ ิIndependent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ใช้

ทดสอบสมมตุฐิานขอ้ที1่ ดา้นระดบัการศกึษา และสถานภาพ 

  สถิต ิ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ประชากร มากกว่า 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ อายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน กรณีพบความแตกต่างอย่างม ีนัยสาํคญัทาง

สถติ ิจงึทําการทดสอบเป็นรายคู่โดยใชว้ธิทีดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) หรอื Dunnett’s T3 

เพื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของกลุ่มประชากร 

 ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 4C’s ทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซ

เนอร์ ในด้านความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซื้อ ดา้นการสื่อสาร มี

ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient สาํหรบัหา

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั 

 ทดสอบสมมติฐานขอ้ที่ ปจัจยัด้านแรงจูงใจ ทัง้ในด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มคีวามสมัพนัธ์ต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Pearson Product Moment Correlation Coefficient สาํหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวั

แปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระกนั 

 

ผลการวิจยั 

 1. กลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานสว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรอ์ายุ 30-34 ปี การศกึษาอยู่ใน

ระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดต่้อเดอืน 25,001-35,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

 2. กลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานทีเ่คยซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์ทีศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 

4C’s โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคมทีศันคติระดบัดใีนด้านความสะดวกใน          

การซือ้ ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นการสื่อสาร และมทีศันคตริะดบัปานกลางในดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค 

ตามลาํดบั 

   3. กลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานทีเ่คยซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์แีรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 

เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บรโิภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผลต่อการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร ์         

อยูใ่นระดบัมาก และมแีรงจงูใจดา้นอารมณ์ต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรอ์ยูใ่นระดบัมาก 

   4. กลุ่มผูห้ญงิวยัทํางานที่เคยซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์แีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า

แฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้บรโิภคมแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอรอ์ยู่ในระดบัปานกลางในเรื่อง การบอกต่อหรอืแนะนําผูอ้ื่นให้

หนัมาใชส้นิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์แนวโน้มการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรใ์นอนาคต และการ

ทดลองซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์แบรนดใ์หม่ทีอ่อกมาในตลาด และมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

แฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ระดบัน้อย ในเรื่องการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ในกรณีที่ราคาสูงขึ้น 

ตามลาํดบั 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

   1. ผู้บรโิภคที่มรีายได้ต่อเดอืน และสถานภาพ แตกต่างกนัมผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า

แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

   2. ทศันคตดิา้นสว่นประสมการตลาด 4C’s ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่ 

แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์พบว่า โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นัในทศิทางบวก ระดบัปานกลาง ทีร่ะดบันัยสาํคญัทาง

สถติ ิ0.01  

   3. ปจัจยัด้านแรงจูงใจโดยรวมที่มีต่อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร์ ในทศิทางบวก ระดบัปานกลาง ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

0.01  

 

สรปุและอภิปรายผล 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดต่้อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร์

แตกต่างกนั  

  1.1 ผลจากการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ ีอายุ แตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรไ์ม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากอายุไม่ไดเ้ป็นปจัจยัทีส่าํคญั

และมผีลกระทบต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่ไทยดไีซเนอร ์สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สทุามาศ จนัทร

ถาวร และดร.ณกมล จนัทรส์ม (2556) ได้ทําการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้บน Facebook ไมแ่ตกต่างกนั 

  1.2 ผลจากการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรไ์มแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

กชพรรณ วลิาวรณ์ และผศ.ดร.อทิธกิร ขําเดช ที่ทําการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกซื้อเครื่องสาํอางค์

ประเทศเกาหล ีประเภทผลติภณัฑ ์บาํรุงผวิหน้า (SKIN CARE) สาํหรบัผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

ความแตกต่างดา้นระดบัการศกึษา ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้เครื่องสาํอางคป์ระเทศเกาหล ี ประเภท

บาํรุงผวิหน้า ทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05   

  1.3 ผลจากการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซือ้สนิค้า

แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรไ์มแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันี ไพศาลวงศด์ ีและ
 

ผศ.ดร.อทิธกิร ขาํ

เดช (2556) ที่ทําการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้เสือ้ผ้าสตรทีางอนิเตอรเ์น็ตในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เสือ้ผา้สตรทีางอนิเตอรเ์น็ต

ไมแ่ตกต่างกนั 

  1.4 ผลจากการวจิยั พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  

อรนารา ดวงแข (2555) ทีท่าํการศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้รองเทา้ฟิทฟลอ็พของ

ผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีายได้แตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อรองเท้า

ฟิทฟลอ็พแตกต่างกนั โดยรายไดถ้อืเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้และการ

บรโิภคของแต่ละบุคคล  
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  1.5 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้

แฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์แตกต่างกนั ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรรณฤด ี ช. เจรญิยิ่ง (2545) ได้

ทาํการศกึษาเรือ่ง “การบรโิภคสือ่นิตยสารในฐานะสือ่โฆษณาของกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงาน” พบว่ากลุม่ผูห้ญงิทีม่อีายุ

มาก (20-49 ปี) มกีารศกึษาสงู มรีายไดส้งูและสมรสแลว้ เป็นผูบ้รโิภคสนิคา้จาํพวกเสือ้ผา้และเครือ่งประดบัสงูกวา่

กลุ่มอื่นๆ  

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 4C’s ทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์

ในด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร มี

ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัระหว่างทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 4C’s ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่

แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์พบว่า โดยภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

กนัในทศิทางบวก ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า 1) ด้านความต้องการของผู้บรโิภคมี

ความสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันยัทางสถติ ิ0.01 ในระดบัตํ่าและมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก 2) ดา้นตน้ทนุของ

ผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 อยูใ่นระดบัปานกลางและมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิ

ทางบวก 3) ดา้นความสะดวกในการซือ้มคีวามสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 อยู่ในระดบัตํ่าและมี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก 4) ดา้นการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์นั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 อยู่ใน

ระดบัตํ่าและมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศกัดพิฒัน์ วงศไ์กรศร ี(2556) ได้

ทาํการศกึษาเรื่อง ”ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 4’Csปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 4’Fs ปจัจยัการโฆษณา

ทางสงัคมออนไลน์ และปจัจยักจิกรรมการตลาดทีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจในการใชบ้รกิารสนามฟุตบอลหญา้เทยีมของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” ทีก่ล่าวไวว้า่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดแบบ 4’C s ในดา้นความตอ้งการ

ของผู้บริโภค และความสะดวกในการซื้อมีผลต่อความตัง้ใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สว่นในดา้นต้นทุนของผูบ้รโิภค และดา้นการสื่อสาร สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ 

(สาขาวชิาสถติปิระยุกต์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร.ี 2554 อา้งองิจาก Don E. Schultz; Stanley I. 

Tannenbaum; & Robert F. Lauterborn. 1994) ทีก่ล่าวไว้ว่า ผูบ้รโิภคไม่สนใจราคาขาย แต่สิง่ที่ผูผ้ลติต้อง

คํานึงถงึกค็อื ลดต้นทุนในกระบวนการผลติสนิคา้ใหถู้กลงเพื่อทีจ่ะสามารถขายใหบ้รรดา Modern Trade และ 

Discount Stores ไดใ้นราคาทีถู่กทีสุ่ดเพราะประโยชน์ของผูบ้รโิภคสงูทีสุ่ด และในดา้นการสื่อสาร นักการตลาด

เริม่มองว่า “โปรโมชัน่” เป็นคําทีแ่คบไป เพราะในกระบวนการส่งเสรมิการขายนัน้การสื่อสารสาํคญัทีสุ่ด โดยให้

มองเป็นองค์รวม เป็นการสื่อสารที่สื่อสารกับผู้บริโภคในภาพรวม ซึ่งในยุคปจัจุบันเมื่อผู้บริโภคเริม่เปลี่ยน

พฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้และบรกิาร ทาํใหก้ลยทุธ ์4P’s (Product, Price, Place, Promotion) ทีคุ่น้เคยกลายเป็น

กลยุทธท์ีล่า้หลงัไปเสยีแลว้สาํหรบัปจัจุบนั นักการตลาดจงึเริม่หนัมาจบักลยุทธใ์หม่ทีเ่รยีกว่า 4C’s (Consumer, 

Cost, Convenience, Communication) แทน นัน่คอื นกัการตลาดหนัมามองมุมใหม่ทีเ่ป็นมุมมองของผูบ้รโิภคว่า

ผูบ้รโิภคตอ้งการอะไร (Consumer Wants and Needs) ผูบ้รโิภคมตี้นทุนเท่าไหร่ (Consumer’s Cost to Satisfy) 

จะเพิม่ความสะดวกในการซือ้สนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งไร (Convenience to buy) ควรจะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้

ผูบ้รโิภครบัฟงั (Communication that Connects) และดว้ยหลกั 4C’s น้ีเองทีผู่ว้จิยัใหค้วามสนใจเน่ืองจากเป็น

มมุมองทีเ่น้นผูบ้รโิภคเป็นศนูยก์ลาง (Customer - centric)  

 สมมติฐานข้อท่ี 3 ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ทัง้ในดา้นเหตุผล และดา้นอารมณ์ มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อ

สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ พบว่า ปจัจยัด้านแรงจูงใจโดยรวมทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร์มี

ความสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่มี

ความสมัพนัธก์นัในทศิทางบวก ในระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 1) ดา้นเหตุผลมคีวามสมัพนัธ์

ต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธ์

อยู่ในระดบัปานกลางและมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางบวก 2) ด้านอารมณ์มีความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ในระดบั

ปานกลางและมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางบวก ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Walters (1978)  

ซึง่กล่าวไวว้่าแรงจงูใจเป็นบางสิง่บางอย่างทีอ่ยู่ภายในตวัของบุคคลทีม่ผีลทาํใหบุ้คคลต้องกระทํา เคลื่อนไหวหรอื

มพีฤตกิรรมในลกัษณะทีม่เีป้าหมาย กล่าวอกีนัยหน่ึงกค็อื แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทํา และสอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ พบิลู ทปีะปาล (2545) ทีก่ล่าวไวว้่า แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการใคร่ครวญ

พนิิจพจิารณาของผูซ้ือ้อย่างมเีหตุผลก่อนว่า ทําไมจงึซือ้สนิคา้ชนิดนัน้ ไดแ้ก่ ความประหยดั ประสทิธภิาพและ

สมรรถภาพในการใช ้ความเชื่อถอืได ้ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช ้แรงงจูงใจทีเ่กดิจากอารมณ์ 

ได้แก่ การเอาอย่างแข่งดีกัน ต้องการจุดเด่นเป็นเอกเทศ ต้องการอนุโลมคล้อยตามผู้อื่น ต้องการความ

สะดวกสบาย ตอ้งการความสาํราญเพลดิเพลนิใจ และความทะเยอทะยานมกัใหญ่ใฝส่งู 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผูป้ระกอบการควรกาํหนดทศิทางกลยทุธใ์นดา้นราคาใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัรายได ้และสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่าง

กนั ดงันัน้จงึควรพจิารณาการกําหนดราคาใหค้รอบคลุมกบักลุ่มเป้าหมาย (Customer Segment Pricing) โดย

พจิารณาดงัน้ี 1) รายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย 2) ความสามารถในการหารายไดข้องกลุ่มเป้าหมาย 3) ลกัษณะทาง

เศรษฐกจิสงัคม และสถานภาพของกลุ่มเป้าหมายซึง่เป็นกลุ่มผูห้ญงิวยัทํางานทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25,001-35,000 

บาท และมสีถานภาพโสด สบืเน่ืองจากผลการวจิยัทีพ่บว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน และสถานภาพทีแ่ตกต่าง

กนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรแ์ตกต่างกนั นอกจากนัน้ Value Based Pricing 

กเ็ป็นอีกหน่ึงปจัจยัที่สําคญัที่ผู้ประกอบการควรนํามาพิจารณา นัน่คอื การกําหนดราคาโดยเริ ่มที่ผู้บริโภคว่า

ผูบ้รโิภคต้องการอะไร และคาดหวงัคุณค่าอะไร เพื่อนํามากําหนดราคาที่เหมาะสมกบัคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวงั 

กาํหนดตน้ทุนทีม่กีําไรตามต้องการและออกแบบบรกิารหรอืผลติภณัฑใ์หม้ตี้นทุนเท่าทีก่ําหนดโดยมคีุณลกัษณะ

ตามทีล่กูคา้คาดหวงั 

 2. จากผลการศกึษาส่วนประสมการตลาด 4C’s ในดา้นต้นทุนของผู้บรโิภค (Customer’s Cost to 

Satisfy) พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากราคาสนิคา้แฟชัน่บรนดไ์ทยดไีซเนอรม์รีาคาโดยรวม

ค่อนขา้งสงู ถ้าผู้ผลติไม่สามารถปรบัลดราคาลงไดส้บืเรื่องจากการกําหนดตําแหน่งของผลติภณัฑไ์วแ้ล้ว ดงันัน้

ผูป้ระกอบการควรสรา้งคุณค่าทีร่บัรูไ้ด ้(Perceived Value) ใหผู้บ้รโิภคไดร้บัรูว้า่ทาํไมราคาของผลติภณัฑถ์งึอยูใ่น

ระดบัราคาน้ี โดยสะทอ้นผ่านกจิกรรมทีผู่ใ้หบ้รกิารนําเสนอคณุคา่สงูสดุทีล่กูคา้รบัรูไ้ดท้ัง้เรือ่งการออกแบบ การตดั

เยบ็ การใชว้สัดุทีม่คุีณภาพ การบรกิาร และกลยทุธก์ารสรา้งแบรนด ์ถา้เป็นเชน่นัน้ ลกูคา้กจ็ะมคีวามรูส้กึพงึพอใจ

กบัตน้ทนุทัง้หมดทีล่กูคา้ไดจ้า่ยไปใหก้บัสนิคา้นัน้ๆ 

 3. ผู้ประกอบการควรผลิตสนิค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการศึกษา

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงวยัทํางานอายุ 30-34 ปี การศกึษาอยู่ในระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้ต่อเดอืน 25,001-35,000 บาท และมสีถานภาพโสด 



13 
 

มากกว่าการผลิตสนิค้าที่ตอบสนองความต้องการหรือนโยบายของผู้ประกอบการเพียงอย่างเดียว เพราะ

ผูป้ระกอบการจะไม่สามารถขายของทีผ่ลติขึน้มาได ้แต่จะสามารถขายสนิคา้ทีผู่้บรโิภคต้องการได ้โดยเน้นไปที่

ผูบ้รโิภคเป็นสาํคญั 

 4. แบรนดส์นิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรจ์ดัอยู่ในกลุ่มทีมุ่่งเจาะตลาดกลุ่มเลก็ (Niche Market) ซึง่

ขอ้ดขีองตลาดกลุ่มน้ีคอื การมคีู่แข่งมน้ีอยราย ตลาดกลุ่มเลก็จงึเป็นทีน่่าสนใจสาํหรบัผูป้ระกอบกจิการ ซึง่ตลาด

กลุ่มเลก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มทีม่รีายไดส้งู พรอ้มทีจ่ะจ่ายเงนิซือ้สนิคา้ราคาแพง มคีวามต้องการทีเ่ฉพาะเจาะจง 

และมีความจงรกัภักดีต่อตราสนิค้าสูง ดังนัน้ผู้ประกอบการควรสร้างสภาวะแวดล้อมต่างๆให้ผู้บริโภคได้รับ

ประสบการณ์ทีด่ทีกุครัง้ทีไ่ดม้าขอ้งเกีย่วกบัตวัสนิคา้ ทัง้ในดา้นการบรกิารทีม่มีาตรฐาน สรา้งประสบการณ์ทีด่ ีณ 

จุดขายอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการสื่อสาร(Communication) คอืหน่ึงในกลยุทธส์ําคญัของการสรา้งแบรนด์ตาม

ทฤษฎสีว่นประสมการตลาด 4C’s ซึง่โดยภาพรวมของการวจิยัในดา้นการสื่อสารอยู่ในระดบัด ีอกีทัง้ทศันคตดิา้น

การสือ่สารมคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์เมือ่ผูบ้รโิภคมทีศันคตดิา้นการ

สือ่สารโดยรวมดขีึน้ จะทาํใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบรนดไ์ทยดไีซเนอรเ์พิม่ขึน้ 

 5. ดา้นความสะดวกในการซือ้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งพจิารณาวา่จะเพิม่ความสะดวกในการซือ้สนิคา้และ

บรกิารของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างไร เพราะในยุคปจัจุบนัผูบ้รโิภคจะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าจะซือ้ทีไ่หน ซือ้มากเท่าไร และซือ้

เวลาใด มากกว่าการซือ้ตามช่องทางทีถู่กกําหนดขึน้จากผูผ้ลติและผูจ้ดัจําหน่าย เช่น การซือ้สนิคา้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ เป็นตน้ 

 6. ผูป้ระกอบการควรส่งเสรมิใหผู้บ้รโิภคเกดิแรงจูงใจทีท่ําใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการและแนวโน้ม

การซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์เพิม่มากขึน้ เน่ืองจากแรงจูงใจเป็นแรงขบัเคลื่อนที่อยู่ภายในตวัของ

บุคคลทีก่ระตุ้นใหบุ้คคลมกีารกระทํา และผลจากการวจิยัยงัพบว่าปจัจยัดา้นแรงจูงใจโดยรวมทีม่ต่ีอสนิคา้แฟชัน่

แบรนดไ์ทยดไีซเนอรม์คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอร ์

 ดา้นเหตุผล ราคาสนิคา้ควรอยู่ในช่วงน้ีผู้บรโิภคจบัต้องได ้รวมถงึการพจิารณาในเรื่อง ประสทิธภิาพ

และสมรรถภาพในการใช ้ความเชือ่ถอืได ้ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใชง้าน 

 ดา้นอารมณ์ ควรสรา้งแรงจงูใจโดยใชเ้ครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อสื่อสารดา้น

กจิกรรมทางการตลาดเพื่อสร้างการรบัรู้ สร้างความเขา้ใจ แรงจูงใจ และสร้างการยอมรบัระหว่างแบรนด์กบั

ผูบ้รโิภค ซึง่จะก่อใหเ้กดิผลสาํคญัคอืช่วยกระตุน้การขาย และสรา้งความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ กจิกรรมการสื่อสาร

การตลาดจึงประกอบด้วยส่วนสําคญัคือ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การส่งเสริมการขาย และการตลาด

ทางตรง 
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