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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะส่ วนบุ คคลของวัยรุ่นไทย ย่ าน
สยามสแควร์ เขตปทุ มวัน จังหวัดกรุงเทพฯที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อกางเกงยีนส์ 2)
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่ านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพฯ และ 3) เปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน ตามพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกง
ยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
วิธกี ารวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล สามารถเก็บรวบรวมข้ อมูลที่มีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียน/นักศึกษา ย่านสยามสแควร์ จํานวน 286 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Window สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square)
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-23 ปี ส่วน
ใหญ่เป็ นนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ ต่อเดือน น้ อยกว่า 10,000 บาท กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื้อเสื้อผ้ าด้ วยตนเองโดยไม่ได้ รับคําแนะนําจากใคร ส่วนผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่อ
การซื้อกางเกงยีนส์ พบว่าส่วนใหญ่ เลือกซื้อกางเกงยีนส์โดยมีเพื่อน/คนรู้จักเป็ นผู้ท่มี ีอทิ ธิพลต่อ
การเลือกซื้อดังกล่ าวมากที่สุด เนื่องจากเห็นว่าจะทําให้ ได้ รับคําแนะนําที่ดี เชื่อถือได้ ส่วนผู้ท่ซี ้ ือ
ด้ วยตนเอง เนื่องจากเชื่อมั่นในวิจารณญาณของตนเอง ผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการเลือกซื้อ
กางเกงยีนส์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์ย่หี ้ อ LEVI’S โดยมีช่วงเวลา/
ความถี่ในการซื้อ ตามเทศกาลหรือเมื่อมีโอกาสต้ องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี /ครั้ง แหล่ง
จําหน่ ายที่มักนิยมซื้อ คือ ร้ านกางเกงยีนส์ในห้ างสรรพสินค้ า เหตุผลหลักในการซื้อ เนื่องจาก
ความชอบส่วนตัว ส่วนใหญ่จะซื้อด้ วยตนเอง โดยพิจารณาจากยี่ห้อเป็ นหลัก
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
กางเกงยีนส์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 6
ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อของกางเกงยีนส์ท่ซี ้ ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ แหล่งที่ซ้ ือ เหตุผลหลักในการ
ซื้ อ บุ ค คลที่มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ และวิ ธี ก ารพิ จ ารณาเลื อ กซื้ อ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่มี อ ายุ ระดั บ
การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 4 ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อ
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ของกางเกงยีนส์ท่ซี ้ ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อ และบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อ
การซื้อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ท่แี ตกต่างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 3 ด้ าน
ได้ แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อ และบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ

1. บทนํา
คําพังเพยที่ว่า “ไก่งานเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยังคงเป็ นคําพูดที่ใช้ กบั การแต่ง
กายได้ ทุกยุ คสมัย การแต่ งการเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับมนุ ษย์ เพื่อตอบสนองความต้ องการด้ าน
พื้นฐานหลักและเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการดํารงชีวิต เสื้อผ้ าและเครื่องแต่งกายที่สวมใส่อยู่ทุกวันนี้
มิได้ มีความสําคัญเพียงแค่เป็ นสิ่งห่ อหุ้มร่ างกายและให้ ความอบอุ่น แต่ยังเป็ นส่วนปรุงแต่งและ
เสริมสร้ างบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ ดูดี เป็ นการสะท้ อนถึงรสนิยม สไตล์และความทันสมัยของผู้
สวมใส่ การมีรสนิยมที่ดีมิได้ หมายถึงการใช้ เครื่องแต่งกายที่มีราคาแพง หรูหรา แต่หมายถึงการ
แต่งกายที่สภุ าพ เรียบร้ อยและเหมาะสมกับกาลเทศะ
ยีนส์เป็ นเครื่องแต่งกายประเภทหนึ่งที่มีรปู แบบและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเป็ นสินค้ า
ที่ได้ รับความนิยมที่สวมใส่กันอย่างแพร่ หลายทั่วโลก ปฏิเสธไม่ได้ ว่ายีนส์เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่
ผู้บริโภคสามารถเลือกเพื่อสวมใส่ให้ เข้ ากับบุคลิกภาพของตนเองพร้ อมกับความร่วมสมัย จุดขาย
ที่สาํ คัญที่สุดของยีนส์ในการรับรู้ของผู้บริโภคคือ ความแข็งแรง ทนทาน ไม่ต้องรีด ไม่ต้องดูแล
รักษามาก เพราะเป็ นสินค้ าที่ย่ิงเก่ายิ่งสวย ยิ่งเก่ายิ่งดูมีมูลค่า สามารถสวมใส่ให้ เข้ ากับเสื้อผ้ าได้
แทบทุกชนิด และสวมใส่ได้ ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันยีนส์จึงกลายมาเป็ นเครื่องแต่งกายแฟชั่นที่ได้ รับ
ความนิยม มีการปรับเปลี่ยนสภาพการออกแบบให้ ตอบสนองต่ อรสนิยมของผู้สวมใส่ มีการให้
ความสําคัญกับเนื้อผ้ าในการตัดเย็บ และมีการเพิ่มลวดลายแปลกใหม่ เช่ น สีท่ีซีดจางลง หรือ
แม้ แต่รอยขาด กลับกลายเป็ นจุดเด่นที่ทาํ ให้ ยีนส์มีมูลค่ามากขึ้น
วัยรุ่นย่านสยามสแควร์ เป็ นกลุ่มที่ชอบความหลากหลาย และทันสมัยโดดเด่นเหนือ
เหตุผลอื่น และมาเดินสยามด้ วยแรงดึงดูดของสินค้ า และเห็นว่าเป็ นสถานที่ตรงกับความต้ องการ
ของตัวเองโดยไม่ จาํ เป็ นเพื่อนหรือคนรู้จักแนะนําให้ มา คลั่งไคล้ แฟชั่น รั บรู้ถึงแฟชั่น ชอบใน
เทรนด์ท่ีเป็ นของเก่ าบวกกับของใหม่ ชอบอะไรที่มีเรื่ องราวและมีความเป็ นมาที่ชัดเจน ตาม
กระแสนิยม มีแรงขับและความทะเยอทะยานมาก มีกาํ ลังทรั พย์ในการจับจ่ ายใช้ สอยสูง กลุ่ม
วัยรุ่นกลุ่มนี้จึงเป็ นเป้ าหมายที่สาํ คัญอย่างยิ่งของตลาดกางเกงยีนส์ ผู้ประกอบการจึงควรพยายาม
ที่จะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ เพื่อเป็ นการแบ่ งส่วนตลาดของกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มนี้ อีกทั้งสยามสแควร์ เป็ นย่ านการค้ าที่สาํ คัญแห่ งหนึ่ง ที่มีร้านค้ าที่หลากหลายที่สามารถ
ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้ าแฟชั่นทั้งในและต่างประเทศได้ โดย
สยามสแควร์ ถื อ ได้ เ ป็ นสถานที่แ ห่ ง หนึ่ ง ที่มี ต ลาดยี น ส์ห ลายระดั บ ทั้ง ระดั บ บนที่นํา เข้ า จาก
ต่างประเทศ ตลาดยีนส์ระดับกลางที่ผ้ ูบริโภครู้จักชื่อเสียงในส่วนหนึ่ง และตลาดยีนส์ระดับล่างซึ่ง
เป็ นตลาดยีนส์ท่ผี ลิตในประเทศที่ไม่ค่อยมีช่ ือเสียงมากนัก
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จากที่กล่าวมาข้ างต้ น จึงทําให้ ผ้ ูวิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อ
กางเกงยีนส์ เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่น
ไทย ย่านสยาม สแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่จง
รักภัคดีต่อตราสินค้ า ดังนั้นการที่ได้ ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์
ของกลุ่มวัยรุ่นย่านสยาม สแควร์ จึงเป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้ าถึงกลุ่ม
ลูกค้ า และนําไปวางแผนกลยุทธ์ให้ ตอบสนองความต้ องการของกลุ่มลูกค้ า

2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัด
กรุงเทพฯที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขต
ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกัน ตามพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกง
ยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ

3. สมมุติฐานการวิจยั
1. ลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ
ที่ต่างกัน มีพฤติกรรมกางเลือกซื้อกางเกงยีนส์ท่แี ตกต่างกัน

4. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. เพื่อเป็ นแนวทางให้ เจ้ าของธุรกิจหรือผู้บริหารนําข้ อมูลไปใช้ ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในองค์กร
2. สามารถนําผลที่ได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นข้ อมูลในการศึกษาอ้ างอิง ในการวางแผน
กล ยุทธ์ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภค

5. ขอบเขตของงานวิจยั
ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของกลุ่มวัยรุ่น
ไทย ย่ านสยามสแควร์ จํานวน 286 คน โดยการศึกษาจะทําการสุ่มตัวอย่างอย่ างง่ายจากวัยรุ่น
ไทย ย่ านสยามสแควร์ เช่ น นักเรี ยนชั้ นมัธยมปลายในโรงเรียนต่ างๆ นักศึกษาคณะต่ างๆใน
มหาวิทยาลัย การศึกษาจัดทําในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน 2558
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6. ระเบียบวิธีวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้ วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งหมด 286 ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1.ข้ อมู ลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นลักษณะข้ อมู ลส่วนบุคคล ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานสภาพ และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยแบบสอบถามเป็ น
ลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List)
ส่วนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับกลุ่มอ้ างอิง ลักษณะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับใครมีอทิ ธิพล
ต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้ าประเภทอื่นของท่านมากที่สดุ ใครมีอทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของ
ท่ า นมากที่สุด และเหตุ ใ ดบุ ค คลเหล่ า นั้ น จึ ง มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การซื้ อกางเกงยี น ส์ข องท่ า น โดย
แบบสอบถามเป็ นลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List)
ส่วนที่ 3. พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัง
กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ เป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ย่ีห้อ
อะไร การพิจารณาในการเลือกซื้อที่ไหน ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกซื้อนานเท่าไร บุคคลที่มี
อิทธิพลในการตัดสินในเลือกซื้อ และวัตถุประสงค์หลักในการเลือกกางเกงยีนส์ โดยแบบสอบถาม
เป็ นลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List)

7. ผลการวิจยั
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มี
อายุ ระหว่ าง 20-23ปี ส่วนใหญ่ เป็ นนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ ต่อเดือน
น้ อยกว่า 10,000 บาท
2. ปัจจัยด้ านสังคมหรือกลุ่มอ้ างอิง ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในการปฏิบัติตามคํา
แนะนําของบุคคลในการเลือกเลือกซื้อเสื้อผ้ าทั่วไปและเสื้อผ้ าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกางเกงยีนส์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซื้อเสื้อผ้ าด้ วยตนเองโดยไม่ได้ รับคําแนะนําจากใคร ส่วนผู้ท่มี ี
อิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ พบว่าส่วนใหญ่เลือกซื้อกางเกงยีนส์โดยมีเพื่อน/คนรู้จักเป็ นผู้ท่มี ี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อดังกล่ าวมากที่สดุ สาเหตุท่ปี ฏิบัติตามผู้ท่มี ีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์
เนื่องจากเห็นว่าจะทําให้ ได้ รับคําแนะนําที่ดี เชื่อถือได้ ส่วนผู้ท่ซี ้ ือด้ วยตนเอง เนื่องจากเชื่อมั่นใน
วิจารณญาณของตนเอง
3. พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ ของกลุ่มตัวอย่ าง พบว่ า กลุ่มตัวอย่ างส่วน
ใหญ่ นิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์ย่ีห้อ LEVI’S มากที่สุด โดยมีช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อตาม
เทศกาลหรือเมื่อมีโอกาสต้ องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี /ครั้งแหล่งจําหน่ายที่มักนิยมซื้อ
คือ ร้ านกางเกงยีนส์ในห้ างสรรพสินค้ า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก/เหตุผลหลักในการซื้อ เนื่องจาก
ความชอบส่วนตัว กลุ่มตัวอย่ างส่ วนใหญ่ จะเป็ นผู้ ซ้ ือกางเกงยีนส์ด้วยตนเอง โดยมีบุคคลที่มี
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อิทธิพลต่ อการซื้อกางเกงยีนส์คือ เพื่อน/คนรู้จักสําหรับเกณฑ์/วิธีการพิจารณาเลือกซื้อกางเกง
ยีนส์คือ การพิจารณาจากยี่ห้อเป็ นหลัก
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลทําให้
พฤติกรรมการเลื อกซื้ อกางเกงยีนส์แตกต่ างกันออกไปด้ วยโดยพบว่ า กลุ่มตัวอย่ างที่มีเพศที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 6 ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อของกางเกงยีนส์ท่ซี ้ ือ
ช่ วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ แหล่ งที่ซ้ ือ เหตุผลหลักในการซื้อ ผู้ท่ีมีอิทธิพลการซื้อ และวิธีการ
พิจารณาเลือกซื้อ กลุ่มตัวอย่ างที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่ างกัน ส่งผลให้ มี
พฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 4 ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อของกางเกงยีนส์ท่ซี ้ ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการ
ซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อและบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ท่แี ตกต่าง
กัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 3 ด้ าน ได้ แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผล
หลักในการซื้อ และบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ

8. อภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาด้ านพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์ย่ีห้อ LEVI’S มากที่สุด สอดคล้ องกับผลการ
ศึ ก ษาของ เปรมวดี วงค์ ข จรไพบู ล ย์ (2553) ที่ท ํา การวิ จั ย เรื่ อ ง “ทั ศ นคติ ท่ีมี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์แบรนด์นอกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มักนิยมซื้อกางเกงยีนส์ย่ีห้อ LEVI’S มากที่สดุ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเป็ นกางเกงที่ออกแบบให้ มี
รูปทรงสวยงาม ตรงใจกลุ่ม เป้ าหมาย โดยผลการศึกษาของ พิมพ์ชนก ชูใจ (2554) ทําการวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้ มพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์ตราสินค้ า
LEVI’S ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า เมื่อผู้บริโภคตัดสินใจซื้อแล้ วจะทําให้ เกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ทําให้ มีระดับพึงพอใจมาก มีแนวโน้ มที่กลับมาเลือกซํา้ และจะแนะนํา
ชักชวนให้ ผ้ ูอ่นื ซื้อต่อ ผลการศึกษาด้ านช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักซื้อตาม
เทศกาลหรือเมื่อมีโอกาสต้ องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี /ครั้งสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย์ (2550) ได้ ทาํ การวิจัยเรื่อง “ปั จจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
กางเกงยีนส์ลีวายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักมีความถี่ในการ
ซื้อรอบระยะเวลา 1 ปี แหล่ งจําหน่ า ยที่มักนิยมซื้อ ห้ างสรรพสินค้ า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก/
เหตุผลหลักในการซื้อ เนื่องจากความชอบส่วนตัวหรือคิดว่ามีความเหมาะสมกับตัวเอง สําหรับผู้ท่ี
มีอิทธิพลต่ อการซื้ อกางเกงยี น ส์มากที่สุด คือ เพื่ อน/คนรู้จักเนื่ องจากเห็น ว่ าจะทํา ให้ ไ ด้ รับ
คําแนะนําที่ดี เชื่อถือได้ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดปัจจัยด้ านสังคมที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ของผู้บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 133) ที่กล่ าวว่าปั จจัยทางสังคม หรือกลุ่มอ้ างอิง
(Reference Groups) จะมีบทบาทสําหรับในการเลือกซื้อสินค้ าต่างๆ ของผู้บริโภค และกลุ่ม
อ้ างอิงที่เป็ นกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Groups) ได้ แก่ กลุ่มบุคคลที่มีการพบปะกันเป็ นประจํา มี
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ความผู ก พั น เหนี ย วแน่ น เช่ น ครอบครั ว เพื่ อ นสนิ ท มั ก จะทํา ให้ มี ค วามเชื่ อ และพฤติ ก รรม
เหมือนๆกัน จะทําให้ กลุ่มคนเหล่านี้มีอทิ ธิพลต่อการเลือกซื้อกางเกงยีนส์
2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลทําให้
พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์แตกต่างกันออกไปด้ วยโดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่
แตกต่ างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 6 ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อของกางเกงยีนส์ท่ีซ้ ือ
ช่ วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ แหล่ งที่ซ้ ือ เหตุผลหลักในการซื้อ ผู้ท่ีมีอิทธิพลการซื้อ และวิธีการ
พิจารณาเลื อกซื้อ กลุ่มตัวอย่ างที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่ างกัน ส่งผลให้ มี
พฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 4 ด้ าน ได้ แก่ ยี่ห้อของกางเกงยีนส์ท่ซี ้ ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการ
ซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อและบุคคลที่มีอทิ ธิพลต่อการซื้อ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ ท่แี ตกต่าง
กัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 3 ด้ าน ได้ แก่ ช่ วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผล
หลักในการซื้อ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสอดคล้ องกับผลการศึกษาของณัญช์คณัส ปาน
เสมศรี (2551) ที่ทาํ การวิจัยเรื่อง ”ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ าแฟชั่นนําเข้ า
จากต่างประเทศของวัยรุ่นในสยามสแควร์” พบว่า ผู้ท่มี ีเพศ อายุ การศึกษาและรายได้ ท่แี ตกต่าง
กัน จะส่งผลให้ พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ าของวัยรุ่นในสยามสแควร์ แตกต่างกันออกไปด้ วย
ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้ องกับแนวคิด ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ที่ว่า คนที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ท่ตี ่างกัน เช่น อายุ เพศ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจ ที่แตกต่างกัน จะมี
ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้ าที่แตกต่างกันออกไปด้ วย
(ปรมะ สตะเวทิน, 2533) ทั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่แี ตกต่างกัน ส่งผลให้ มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกันออกไป

9. ข้อเสนอแนะ
1. การสร้ างแบรนด์กางเกงยีนส์ให้ มีความชัดเจน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ มีวิธีการพิจารณาเลือกซื้อกางเกงยีนส์โดยพิจารณาจากยี่ห้อเป็ นหลักโดยยี่ห้อที่นิยมซื้อ
คือ LEVI’S ซึ่งเป็ นกางเกงยีนส์ย่ีห้อแรกที่เกิดขึ้น และค่อนข้ างเป็ นกางเกงยีนส์ย่ีห้อที่ส่อื ไปยัง
ผู้บริโภคอย่างชัดเจนถึงความทนทาน ใส่สบาย ผู้บริโภคใส่แล้ วเกิดความภาคภูมิใจ ดังนั้น ผู้ผลิต
กางเกงยี น ส์ค วรให้ ค วามสํา คั ญ กับ การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ท่ีชั ด เจนของกางเกงยี น ส์ท่ีจํา หน่ า ย
เพื่อให้ เข้ าถึงหรือตรงกับความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันออกไปให้ มากที่สุด โดย
กลุ่มเป้ าหมายอาจมีหลายกลุ่มที่แตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา รายได้ โดยอาจสร้ างความ
แตกต่ า งและเน้ นความหลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี นํ า ออกมาเสนอขายเพื่ อ ตอบสนอง
กลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันออกไป
2. การจัดรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มักจะซื้อกางเกงยีนส์ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือเมื่อมีโอกาสต้ องใช้ โดยมีความถี่ในการ
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ซื้อประมาณ 6 เดือน – 1 ปี /ครั้งดังนั้น ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ
เพื่อเป็ นการกระตุ้นปริมาณการซื้อมากยิ่งขึ้น เช่น การลดราคา การซื้อ 2 แถม 1 เป็ นต้ น
3. เน้ น จํา หน่ า ยสิน ค้ า ไปยั ง ห้ า มสรรพสิน ค้ า ต่ า งๆ จากผลการศึ ก ษาพบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างมักนิยมซื้อกางเกงยีนส์ตามห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ มากกว่าตามตลาดนัดหรือร้ านค้ าทั่วไป
เนื่องจากความสะดวกสบายและความเพียบพร้ อมไปด้ วยสิ่งบันเทิงและแหล่งช็อปปิ้ งสินค้ าต่าง ๆ
จํานวนมาก ดังนั้น ตัวแทนจําหน่ ายควรเน้ นการกระจายสินค้ าไปยังจําหน่ ายยังห้ างสรรพสินค้ า
มากกว่าแหล่งจําหน่ายอื่นๆ
4. การจัดรายการส่งเสริมการขายเป็ นเซทของชําร่วย จากผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่
มีอิทธิพลต่ อการซื้อกางเกงยีนส์ของกลุ่มตัวอย่ างส่วนใหญ่ คือ เพื่อน/คนรู้จักและกลุ่มตัวอย่ าง
มักจะทําตามคําแนะนําดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าจะทําให้ ได้ รับคําแนะนําที่ดี น่าเชื่อถือมากกว่าการ
ตัดสินใจด้ วยตนเอง ดังนั้ น ตัวแทนจําหน่ ายอาจคิดกลยุ ทธ์การส่งเสริ มการตลาดด้ วยการจัด
จําหน่ายในรูปชุดของฝากที่มีบรรจุภัณฑ์ท่ี หรือมีบริการห่อเป็ นชุดของขวัญน่าซื้อ เพื่อให้ ผ้ ูบริโภค
ซื้อไปเป็ นของขวัญแก่ผ้ ูอ่นื โดยอาจมีการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบดังกล่าวในช่วงเทศกาล
ต่ างๆ เช่ น ปี ใหม่ เป็ นต้ น ทั้งนี้ ต้ องมีบริการรั บเปลี่ยนสินค้ าด้ วย เพื่อป้ องกันปั ญหาความไม่
เหมาะสมของขนาดกางเกงกับรูปร่างของผู้สวมใส่

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเล่ มนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี ที่เป็ นเช่ นนี้เพราะได้ รับความกรุณาและความ
สนับสนุ นจากบุคคลหลายท่าน นับเป็ นส่วนที่ดีของผู้ทาํ การวิจัยที่ได้ รับความช่ วยเหลือและการ
ได้ รับคําแนะนําอย่างดีมาโดยตลอด ผู้ทาํ การวิจัยรู้สกึ ขอบพระคุณทุกท่านเป็ นอย่างสูง
กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นันทสารี สุขโต ที่ให้ เกียรติเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา คอยให้
คําปรึกษาการทําวิจัยฉบับนี้มาตลอด โดยเสียสละเวลาอันมีค่ามาคอยแนะนํา แก้ ไขเนื้อหา วิธกี าร
ทําวิจัยเล่มนี้เสนอมา ให้ แนวทางในการดําเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ ด้วยดี และขอบพระคุณอาจารย์
จากบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ท่มี อบประสบการณ์ ความรู้ และความเข้ าใจในเนื้อหาสาขาวิชาต่างๆ
ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ ความร่วมมือในการตอบคําถามเป็ นอย่างดี
และประสบความสําเร็จ หากไม่มีพวกท่านแล้ ว วิจัยนี้กไ็ ม่สามารถสําเร็จได้ และขอบคุณทุกท่านที่
มีส่วนร่วมในงานวิจัยฉบับนี้ ที่ทาํ ให้ งานวิจยั ประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยดี และอีกหลาย
ท่านที่ไม่ได้ เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยให้ กลุ่มผู้วิจัยผ่านพ้ นความยากลําบาก จําทําให้ ประสบความสําเร็จ
ไปอีกขึ้นหนึ่ง
สําหรับคุณค่าและประโยชน์ใดใด จากงานวิจัยเล่มนี้ข้าพเจ้ าขอมอบให้ กบั บุพการีและ
อาจารย์ทุกท่านที่ส่งั สอนให้ ความรู้แก่ข้าพเจ้ า หากมีข้อบกพร่องประการใดข้ าพเจ้ าขอรับไว้ เพียงผู้
เดียว
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