
พฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยนีสข์องวยัรุ่นไทย ย่านสยามสแควร ์

เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ฐิติพร  ด่านดุษฎี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทสารี  สุขโต 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่าน

สยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ 2) 

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพฯ และ 3) เปรียบเทยีบลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนั ตามพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกง

ยีนสข์องวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรงุเทพฯ 

วิธกีารวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น 

เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล สามารถเกบ็รวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสมบูรณ์ได้ จากกลุ่ม

ตัวอย่าง นักเรียน/นักศึกษา ย่านสยามสแควร์ จาํนวน 286 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สาํเรจ็รูป SPSS for Window สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและการทดสอบไคว์สแควร์ (Chi-square)   

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20-23 ปี ส่วน 

ใหญ่เป็นนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเสื้อผ้าด้วยตนเองโดยไม่ได้รับคาํแนะนาํจากใคร ส่วนผู้ที่มีอทิธิพลต่อ

การซ้ือกางเกงยีนส ์พบว่าส่วนใหญ่ เลือกซ้ือกางเกงยีนสโ์ดยมีเพ่ือน/คนรู้จักเป็นผู้ที่มีอทิธพิลต่อ

การเลือกซ้ือดังกล่าวมากที่สุด เน่ืองจากเหน็ว่าจะทาํให้ได้รับคาํแนะนาํที่ดี เช่ือถือได้ ส่วนผู้ที่ซ้ือ

ด้วยตนเอง เน่ืองจากเช่ือม่ันในวิจารณญาณของตนเอง ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

กางเกงยีนส ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือกางเกงยีนสย่ี์ห้อ  LEVI’S โดยมีช่วงเวลา/

ความถี่ในการซ้ือ ตามเทศกาลหรือเม่ือมีโอกาสต้องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี/คร้ัง แหล่ง

จาํหน่ายที่มักนิยมซ้ือ คือ ร้านกางเกงยีนส์ในห้างสรรพสินค้า เหตุผลหลักในการซ้ือ เน่ืองจาก

ความชอบส่วนตัว ส่วนใหญ่จะซ้ือด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากย่ีห้อเป็นหลัก 

สาํหรับผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

กางเกงยีนสพ์บว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  6 

ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อของกางเกงยีนสท์ี่ซ้ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ แหล่งที่ซ้ือ เหตุผลหลักในการ

ซ้ือ บุคคลที่ มีอิทธิพลต่อการซ้ือ และวิธีการพิจารณาเลือกซ้ือ กลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  4 ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อ
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ของกางเกงยีนสท์ี่ซ้ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือ และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อ

การซ้ือ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  3 ด้าน  

ได้แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือ  และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือ 

 

1. บทนาํ 
คาํพังเพยที่ว่า “ไก่งานเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” ยังคงเป็นคาํพูดที่ใช้กบัการแต่ง 

กายได้ทุกยุคสมัย การแต่งการเป็นสิ่งจําเป็นสาํหรับมนุษย์ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้าน

พ้ืนฐานหลักและเป็นปัจจัยที่สาํคัญในการดาํรงชีวิต เสื้อผ้าและเคร่ืองแต่งกายที่สวมใส่อยู่ทุกวันน้ี

มิได้มีความสาํคัญเพียงแค่เป็นสิ่งห่อหุ้มร่างกายและให้ความอบอุ่น แต่ยังเป็นส่วนปรุงแต่งและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้ดูดี เป็นการสะท้อนถึงรสนิยม สไตล์และความทนัสมัยของผู้

สวมใส่ การมีรสนิยมที่ดีมิได้หมายถึงการใช้เคร่ืองแต่งกายที่มีราคาแพง หรูหรา แต่หมายถึงการ

แต่งกายที่สภุาพ เรียบร้อยและเหมาะสมกบักาลเทศะ 

ยีนสเ์ป็นเคร่ืองแต่งกายประเภทหน่ึงที่มีรปูแบบและลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเป็นสนิค้า 

ที่ได้รับความนิยมที่สวมใส่กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปฏเิสธไม่ได้ว่ายีนส์เป็นอีกทางเลือกหน่ึงที่

ผู้บริโภคสามารถเลือกเพ่ือสวมใส่ให้เข้ากบับุคลิกภาพของตนเองพร้อมกบัความร่วมสมัย จุดขาย

ที่สาํคัญที่สุดของยีนส์ในการรับรู้ ของผู้บริโภคคือ ความแขง็แรง ทนทาน ไม่ต้องรีด ไม่ต้องดูแล

รักษามาก เพราะเป็นสินค้าที่ย่ิงเก่าย่ิงสวย ย่ิงเก่าย่ิงดูมีมูลค่า สามารถสวมใส่ให้เข้ากับเสื้อผ้าได้

แทบทุกชนิด และสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันยีนสจ์ึงกลายมาเป็นเคร่ืองแต่งกายแฟช่ันที่ได้รับ

ความนิยม มีการปรับเปล่ียนสภาพการออกแบบให้ตอบสนองต่อรสนิยมของผู้สวมใส่ มีการให้

ความสาํคัญกับเน้ือผ้าในการตัดเยบ็ และมีการเพ่ิมลวดลายแปลกใหม่ เช่น สีที่ซีดจางลง หรือ

แม้แต่รอยขาด กลับกลายเป็นจุดเด่นที่ทาํให้ยีนสมี์มูลค่ามากขึ้น 

วัยรุ่นย่านสยามสแควร์  เป็นกลุ่มที่ชอบความหลากหลาย  และทนัสมัยโดดเด่นเหนือ 

เหตุผลอื่น และมาเดินสยามด้วยแรงดึงดูดของสนิค้า และเหน็ว่าเป็นสถานที่ตรงกบัความต้องการ

ของตัวเองโดยไม่จาํเป็นเพ่ือนหรือคนรู้ จักแนะนําให้มา คล่ังไคล้แฟช่ัน รับรู้ ถึงแฟช่ัน ชอบใน 

เทรนด์ที่เป็นของเก่าบวกกับของใหม่ ชอบอะไรที่มีเร่ืองราวและมีความเป็นมาที่ชัดเจน ตาม

กระแสนิยม มีแรงขับและความทะเยอทะยานมาก มีกาํลังทรัพย์ในการจับจ่ายใช้สอยสูง กลุ่ม

วัยรุ่นกลุ่มน้ีจึงเป็นเป้าหมายที่สาํคัญอย่างย่ิงของตลาดกางเกงยีนส ์ผู้ประกอบการจึงควรพยายาม

ที่จะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ เพ่ือเป็นการแบ่งส่วนตลาดของกลุ่มผู้บริโภค

กลุ่มน้ี อีกทั้งสยามสแควร์เป็นย่านการค้าที่สาํคัญแห่งหน่ึง ที่มีร้านค้าที่หลากหลายที่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคโดยเฉพาะสินค้าแฟช่ันทั้งในและต่างประเทศได้ โดย

สยามสแควร์ถือได้เป็นสถานที่แห่งหน่ึงที่ มีตลาดยีนส์หลายระดับทั้งระดับบนที่นําเข้าจาก

ต่างประเทศ ตลาดยีนสร์ะดับกลางที่ผู้บริโภครู้จักช่ือเสยีงในส่วนหน่ึง และตลาดยีนสร์ะดับล่างซ่ึง

เป็นตลาดยีนสท์ี่ผลิตในประเทศที่ไม่ค่อยมีช่ือเสยีงมากนัก  
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จากที่กล่าวมาข้างต้น  จึงทาํให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาถงึพฤติกรรมการเลือกซ้ือ 

กางเกงยีนส ์เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์องวัยรุ่น

ไทย ย่านสยาม สแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากวัยรุ่นมีพฤติกรรมที่ไม่จง

รักภัคดีต่อตราสินค้า ดังน้ันการที่ได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์

ของกลุ่มวัยรุ่นย่านสยาม สแควร์ จึงเป็นประโยชน์สาํหรับผู้ประกอบการที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่ม

ลูกค้า และนาํไปวางแผนกลยุทธใ์ห้ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า 

 

2. วตัถุประสงคง์านวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัด 

กรงุเทพฯที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส ์

2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์องวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขต 

ปทุมวัน จังหวัดกรงุเทพฯ 

3.  เพ่ือเปรียบเทยีบลักษณะส่วนบุคคลที่ต่างกนั ตามพฤตกิรรมการเลือกซ้ือกางเกง 

ยีนสข์องวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรงุเทพฯ 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรงุเทพฯ 

ที่ต่างกนั มีพฤติกรรมกางเลือกซ้ือกางเกงยีนสท์ี่แตกต่างกนั 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

1. เพ่ือเป็นแนวทางให้เจ้าของธุรกจิหรือผู้บริหารนาํข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา

ผลิตภณัฑใ์นองค์กร 

2. สามารถนาํผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอ้างองิ ในการวางแผน 

กล ยุทธด้์านพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์องผู้บริโภค 

 

5. ขอบเขตของงานวิจยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์องกลุ่มวัยรุ่น

ไทย ย่านสยามสแควร์ จาํนวน 286 คน โดยการศึกษาจะทาํการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากวัยรุ่น

ไทย ย่านสยามสแควร์ เช่น นักเรียนช้ันมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ นักศึกษาคณะต่างๆใน

มหาวิทยาลัย การศึกษาจัดทาํในช่วงระหว่างเดือน  มีนาคม - เมษายน 2558 
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6. ระเบยีบวิธีวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลของการวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด้วย 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ทั้งหมด 286 ชุด โดยแต่ละชุดมีรายละเอยีดดังน้ี 

 ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานสภาพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยแบบสอบถามเป็น

ลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List) 

ส่วนที่ 2. แบบสอบถามเกี่ยวกบักลุ่มอ้างองิ ลักษณะเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัใครมีอทิธพิล 

ต่อการเลือกซ้ือเสื้อผ้าประเภทอื่นของท่านมากที่สดุใครมีอทิธิพลต่อการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์อง

ท่านมากที่สุด และเหตุใดบุคคลเหล่าน้ัน จึงมีอิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส์ของท่าน โดย

แบบสอบถามเป็นลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List)  

ส่วนที่ 3. พฤติกรรมของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัง 

กรุงเทพมหานครที่มีต่อการเลือกซ้ือกางเกงยีนส ์เป็นข้อมูลเกี่ยวกบัการเลือกซ้ือกางเกงยีนสย่ี์ห้อ

อะไร  การพิจารณาในการเลือกซ้ือที่ไหน ระยะเวลาในการตัดสนิใจเลือกซ้ือนานเท่าไร  บุคคลที่มี

อทิธพิลในการตัดสนิในเลือกซ้ือ และวัตถุประสงค์หลักในการเลือกกางเกงยีนส ์โดยแบบสอบถาม

เป็นลักษณะเลือกตอบหรือตรวจสอบรายการ (Cheek List)  

 

7. ผลการวิจยั 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี 

อายุระหว่าง 20-23ปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 บาท  

2. ปัจจัยด้านสงัคมหรือกลุ่มอ้างองิ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ในการปฏบิัติตามคาํ 
แนะนาํของบุคคลในการเลือกเลือกซ้ือเสื้อผ้าทั่วไปและเสื้อผ้าอื่นๆ ที่นอกเหนือจากกางเกงยีนส์

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เลือกซ้ือเสื้อผ้าด้วยตนเองโดยไม่ได้รับคาํแนะนาํจากใคร ส่วนผู้ที่มี

อทิธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส ์พบว่าส่วนใหญ่เลือกซ้ือกางเกงยีนสโ์ดยมีเพ่ือน/คนรู้จักเป็นผู้ที่มี

อทิธิพลต่อการเลือกซ้ือดังกล่าวมากที่สดุ สาเหตุที่ปฏบิัติตามผู้ที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส์

เน่ืองจากเหน็ว่าจะทาํให้ได้รับคาํแนะนาํที่ดี เช่ือถือได้ ส่วนผู้ที่ซ้ือด้วยตนเอง เน่ืองจากเช่ือม่ันใน

วิจารณญาณของตนเอง 

3. พฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่นิยมเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ย่ีห้อ  LEVI’S มากที่สุด โดยมีช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือตาม

เทศกาลหรือเม่ือมีโอกาสต้องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี/คร้ังแหล่งจาํหน่ายที่มักนิยมซ้ือ 

คือ ร้านกางเกงยีนสใ์นห้างสรรพสนิค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก/เหตุผลหลักในการซ้ือ เน่ืองจาก

ความชอบส่วนตัว กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะเป็นผู้ซ้ือกางเกงยีนส์ด้วยตนเอง โดยมีบุคคลที่มี
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อิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส์คือ เพ่ือน/คนรู้ จักสาํหรับเกณฑ์/วิธีการพิจารณาเลือกซ้ือกางเกง

ยีนสค์ือ การพิจารณาจากย่ีห้อเป็นหลัก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลทาํให้ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์แตกต่างกันออกไปด้วยโดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกัน  6 ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อของกางเกงยีนส์ที่ซ้ือ 

ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ แหล่งที่ซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือ ผู้ที่มีอิทธิพลการซ้ือ และวิธีการ

พิจารณาเลือกซ้ือ กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี

พฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  4 ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อของกางเกงยีนสท์ี่ซ้ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการ

ซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือและบุคคลที่มีอทิธิพลต่อการซ้ือ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่าง

กนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  3 ด้าน  ได้แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ เหตุผล

หลักในการซ้ือ และบุคคลที่มีอทิธพิลต่อการซ้ือ 

 

8. อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนสข์องกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลือกซ้ือกางเกงยีนส์ย่ีห้อ  LEVI’S มากที่สุด สอดคล้องกับผลการ 

ศึกษาของ เปรมวดี วงค์ขจรไพบูลย์ (2553) ที่ทําการวิจัยเร่ือง “ทัศนคติที่ มีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือกางเกงยีนสแ์บรนด์นอกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

มักนิยมซ้ือกางเกงยีนสย่ี์ห้อ LEVI’S มากที่สดุ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็นกางเกงที่ออกแบบให้มี

รปูทรงสวยงาม  ตรงใจกลุ่ม เป้าหมาย  โดยผลการศึกษาของ พิมพ์ชนก ชูใจ (2554) ทาํการวิจัย

เร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑก์างเกงยีนสต์ราสนิค้า 

LEVI’S ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า เม่ือผู้บริโภคตัดสนิใจซ้ือแล้วจะทาํให้เกดิ

ความภาคภมิูใจในตนเอง ทาํให้มีระดับพึงพอใจมาก มีแนวโน้มที่กลับมาเลือกซํา้ และจะแนะนาํ

ชักชวนให้ผู้อื่นซ้ือต่อ ผลการศึกษาด้านช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือพบว่ากลุ่มตัวอย่างมักซ้ือตาม

เทศกาลหรือเม่ือมีโอกาสต้องใช้ หรือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี/คร้ังสอดคล้องกบัผลการศึกษา

ของ ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสตัย์ (2550) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

กางเกงยีนสลี์วายของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่ากลุ่มตัวอย่างมักมีความถี่ในการ

ซ้ือรอบระยะเวลา 1 ปีแหล่งจําหน่ายที่มักนิยมซ้ือ ห้างสรรพสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก/

เหตุผลหลักในการซ้ือ เน่ืองจากความชอบส่วนตัวหรือคิดว่ามีความเหมาะสมกบัตัวเอง สาํหรับผู้ที่

มีอิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส์มากที่สุด  คือ เพ่ือน/คนรู้ จักเน่ืองจากเห็นว่าจะทาํให้ได้รับ

คาํแนะนาํที่ดี เช่ือถือได้ ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดปัจจัยด้านสงัคมที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ของผู้บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 133) ที่กล่าวว่าปัจจัยทางสังคม หรือกลุ่มอ้างอิง 

(Reference Groups) จะมีบทบาทสาํหรับในการเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ  ของผู้บริโภค และกลุ่ม

อ้างองิที่เป็นกลุ่มปฐมภมิู (Primary Groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีการพบปะกนัเป็นประจาํ มี
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ความผูกพันเหนียวแน่น เช่น ครอบครัว เพ่ือนสนิท มักจะทาํให้มีความเช่ือและพฤติกรรม

เหมือนๆกนั จะทาํให้กลุ่มคนเหล่าน้ีมีอทิธพิลต่อการเลือกซ้ือกางเกงยีนส ์

2. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลทาํให้ 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือกางเกงยีนส์แตกต่างกันออกไปด้วยโดยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศที่

แตกต่างกัน ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกัน  6 ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อของกางเกงยีนส์ที่ซ้ือ 

ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ แหล่งที่ซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือ ผู้ที่มีอิทธิพลการซ้ือ และวิธีการ

พิจารณาเลือกซ้ือ กลุ่มตัวอย่างที่มี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้มี

พฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  4 ด้าน ได้แก่ ย่ีห้อของกางเกงยีนส์ที่ซ้ือ ช่วงเวลา/ความถี่ในการ

ซ้ือ เหตุผลหลักในการซ้ือและบุคคลที่มีอทิธิพลต่อการซ้ือ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ที่แตกต่าง

กนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั  3 ด้าน  ได้แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซ้ือ เหตุผล

หลักในการซ้ือ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซ้ือสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัญช์คณัส ปาน

เสมศรี (2551) ที่ทาํการวิจัยเร่ือง ”ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าแฟช่ันนาํเข้า

จากต่างประเทศของวัยรุ่นในสยามสแควร์” พบว่า ผู้ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและรายได้ที่แตกต่าง

กัน จะส่งผลให้พฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผ้าของวัยรุ่นในสยามสแควร์ แตกต่างกันออกไปด้วย 

ทั้งน้ี ผลการศึกษาดังกล่าว สอดคล้องกบัแนวคิด ทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์ ที่ว่า คนที่มีลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ที่ต่างกนั เช่น อายุ เพศ การศึกษาและฐานะทางเศรษฐกจิ ที่แตกต่างกนั จะมี

ลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน และส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือสนิค้าที่แตกต่างกันออกไปด้วย 

(ปรมะ สตะเวทนิ, 2533) ทั้งน้ี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกนั ส่งผลให้มีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนัออกไป    

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

1. การสร้างแบรนด์กางเกงยีนสใ์ห้มีความชัดเจน จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่มีวิธีการพิจารณาเลือกซ้ือกางเกงยีนส์โดยพิจารณาจากยี่ห้อเป็นหลักโดยย่ีห้อที่นิยมซ้ือ

คือ LEVI’S ซ่ึงเป็นกางเกงยีนสย่ี์ห้อแรกที่เกดิขึ้น และค่อนข้างเป็นกางเกงยีนสย่ี์ห้อที่สื่อไปยัง

ผู้บริโภคอย่างชัดเจนถึงความทนทาน ใส่สบาย ผู้บริโภคใส่แล้วเกดิความภาคภมิูใจ ดังน้ัน ผู้ผลิต

กางเกงยีนส์ควรให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่ ชัดเจนของกางเกงยีนส์ที่จําหน่าย  

เพ่ือให้เข้าถึงหรือตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปให้มากที่สุด โดย

กลุ่มเป้าหมายอาจมีหลายกลุ่มที่แตกต่างกัน ทั้ง เพศ อายุ การศึกษา รายได้ โดยอาจสร้างความ

แตกต่างและเน้นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่นําออกมาเสนอขายเพ่ือตอบสนอง

กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกนัออกไป  

  2. การจัดรายการส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มักจะซ้ือกางเกงยีนสใ์นช่วงเทศกาลต่างๆ หรือเม่ือมีโอกาสต้องใช้ โดยมีความถี่ในการ
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ซ้ือประมาณ 6 เดือน – 1 ปี/คร้ังดังน้ัน ควรมีการจัดรายการส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลต่างๆ 

เพ่ือเป็นการกระตุ้นปริมาณการซ้ือมากย่ิงขึ้น เช่น การลดราคา การซ้ือ 2 แถม 1 เป็นต้น 

  3. เน้นจําหน่ายสินค้าไปยังห้ามสรรพสินค้าต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมักนิยมซ้ือกางเกงยีนสต์ามห้างสรรพสนิค้าต่าง ๆ มากกว่าตามตลาดนัดหรือร้านค้าทั่วไป 

เน่ืองจากความสะดวกสบายและความเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งบันเทงิและแหล่งชอ็ปป้ิงสนิค้าต่าง ๆ 

จาํนวนมาก ดังน้ัน ตัวแทนจาํหน่ายควรเน้นการกระจายสินค้าไปยังจาํหน่ายยังห้างสรรพสินค้า

มากกว่าแหล่งจาํหน่ายอื่นๆ  

  4.  การจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นเซทของชาํร่วย จากผลการศึกษาพบว่า บุคคลที่

มีอิทธิพลต่อการซ้ือกางเกงยีนส์ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คือ เพ่ือน/คนรู้ จักและกลุ่มตัวอย่าง

มักจะทาํตามคาํแนะนาํดังกล่าว เน่ืองจากเหน็ว่าจะทาํให้ได้รับคาํแนะนาํที่ดี น่าเช่ือถือมากกว่าการ

ตัดสินใจด้วยตนเอง ดังน้ัน ตัวแทนจําหน่ายอาจคิดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้วยการจัด

จาํหน่ายในรปูชุดของฝากที่มีบรรจุภัณฑท์ี่ หรือมีบริการห่อเป็นชุดของขวัญน่าซ้ือ เพ่ือให้ผู้บริโภค

ซ้ือไปเป็นของขวัญแก่ผู้อื่น โดยอาจมีการจัดการส่งเสริมการขายในรูปแบบดังกล่าวในช่วงเทศกาล

ต่างๆ เช่น ปีใหม่ เป็นต้น ทั้งน้ี ต้องมีบริการรับเปล่ียนสินค้าด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาความไม่

เหมาะสมของขนาดกางเกงกบัรปูร่างของผู้สวมใส่ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเล่มน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยดี ที่เป็นเช่นน้ีเพราะได้รับความกรุณาและความ

สนับสนุนจากบุคคลหลายท่าน นับเป็นส่วนที่ดีของผู้ทาํการวิจัยที่ได้รับความช่วยเหลือและการ

ได้รับคาํแนะนาํอย่างดีมาโดยตลอด ผู้ทาํการวิจัยรู้สกึขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสงู 

กราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.นันทสารี สขุโต ที่ให้เกยีรตเิป็นอาจารย์ที่ปรึกษา คอยให้ 

คาํปรึกษาการทาํวิจัยฉบับน้ีมาตลอด โดยเสยีสละเวลาอนัมีค่ามาคอยแนะนาํ แก้ไขเน้ือหา วิธกีาร

ทาํวิจัยเล่มน้ีเสนอมา ให้แนวทางในการดาํเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบพระคุณอาจารย์

จากบัณฑติวิทยาลัยทุกท่านที่ที่มอบประสบการณ ์ความรู้ และความเข้าใจในเน้ือหาสาขาวิชาต่างๆ 

ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบคาํถามเป็นอย่างดี  

และประสบความสาํเรจ็ หากไม่มีพวกท่านแล้ว วิจัยน้ีกไ็ม่สามารถสาํเรจ็ได้ และขอบคุณทุกท่านที่

มีส่วนร่วมในงานวิจัยฉบบัน้ี ที่ทาํให้งานวิจยัประสบความสาํเรจ็ลุล่วงไปได้ด้วยด ีและอกีหลาย

ท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามที่มีส่วนช่วยให้กลุ่มผู้วิจัยผ่านพ้นความยากลาํบาก จาํทาํให้ประสบความสาํเรจ็

ไปอกีขึ้นหน่ึง 

สาํหรับคุณค่าและประโยชน์ใดใด จากงานวิจัยเล่มน้ีข้าพเจ้าขอมอบให้กบับุพการีและ 

อาจารย์ทุกท่านที่สั่งสอนให้ความรู้แก่ข้าพเจ้า หากมีข้อบกพร่องประการใดข้าพเจ้าขอรับไว้เพียงผู้

เดียว 
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