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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเส้ือผ้าร้านแม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพศหญิง ที่มีอายุ 30-39 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท 
ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ื อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง และด้านปริมาณการซื้อสินค้า
แต่ละครั้ง ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปีและด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  แรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจ           
ด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้า           
ครั้งต่อปี แรงจูงใจด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ใน
การใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี และด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด แม็คยีนส์ 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study the motivation and the marketing mix correlating with purchasing 
behavior of Mc Jeans in Bangkok metropolitan. The sample group consisted of 400 consumers who used to 
buy clothes at Mc Jeans shop. Online questionnaires were used as the tools for collecting data. The results 
showed that most of the respondents were female, aged 30-39 years old, private company employees, with 
an average monthly income of 15,001- 30,000 Baht. the marketing mix, product and price aspects were 
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positively correlating with purchasing behavior of Mc Jeans brand. in terms of frequency of purchasing per 
year, purchasing expenses per time and the quantity of each purchase. the distribution channels and sales 
promotion were positively correlating with purchasing behavior of Mc Jeans brand. in terms of frequency                
of using the product per year and the quantity of each purchase. Rational motivation was                          
positively correlating with purchasing behavior of Mc Jeans brand. in terms of frequency of 
using the products per year. Emotional motivation was positively correlating with purchasing behavior of Mc 
Jeans brand. in terms of frequency of using the product per year and the quantity of each purchase. 
 
Keywords: Motivation, Marketing Mix, Mc Jeans 
 

บทน า 
เสื้อผ้ายีนส์เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าชนิดหนึ่งที่มีความร่วมสมัยมีจุดก าเนิดเริ่มต้นที่ยาวนานผ่านช่วงเวลาเป็นศตวรรษ

จนถึงปัจจุบันและยังคงได้รับความนิยมอยู่เสมอจนมีค ากล่าวท่ีว่า“ยีนส์ไม่มีวันตาย”(Jeans never die)ท าให้เสื้อผ้ายีนส์กลายเป็น
แฟช่ันที่คนส่วนใหญ่หยิบมาสวมใส่อยู่ตลอดซึ่งต่อมาเมื่อตลาดยีนส์เติบโตคนไทยยังนิยมใส่อย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีแบรนด์เสื้อผ้า
ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตยีนส์สัญชาติไทยที่มีการพัฒนาทั้งในงานดีไซน์รูปแบบสินค้าและนวัตกรรมแฟช่ันยีนส์
รวมถึงคุณภาพสินค้าท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มยีนส์ต่างประเทศ แต่มีราคาขายที่ถูกกว่า จากปัจจัยข้างต้นนี้จึงท าให้ตลาดยีนส์พลิกกลับมา
เป็นตลาดที่น่าสนใจอีกครั้ง จากในอดีตนั้นประเทศไทยมีการน าเข้าเส้ือผ้ายีนส์จากฝ่ังตะวันตก  ซึ่งมียอดขายรวมกันในตลาด
มากกว่า 60% ที่เหลือ 40% จะเป็นเส้ือผ้ายีนส์สัญชาติไทยแต่ ณ เวลานี้ เสื้อผ้ายีนส์ไทยมีสัดส่วนมากถึง 60% น าเข้าเหลือเพียง 
40% ซึ่งจากข้อมูลเดิมปี 2014 มูลค่าตลาดเส้ือผ้ายีนส์โดยรวมอยู่ที่ 10,000 ล้านบาท จนถึงปี 2019 มูลค่าตลาดเสื้อผ้ายีนส์เติบโต
สูงถึง 22,000 ล้านบาท (Marketeer Team, 2562) 

เนื่องจากมูลค่าตลาดเสื้อผ้ายีนส์เพิ่มสูงขึ้น จะเห็นว่านอกจากบริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัด
จ าหน่ายเส้ือผ้ายีนส์หลักๆในประเทศแล้ว ยังมีแบรนด์คู่แข่งทางการค้าในประเทศ (Local Brand) ที่เกิดขึ้นใหม่ ตัวอย่างเช่น 
ปั๊มน้ ามันแก๊สโซลีน, Indigoskin นิยมยีนส์, Piger Works เป็นต้น และโดยเฉพาะแบรนด์เส้ือผ้ายีนส์น าเข้ามาจากต่างประเทศ
(Global  Brand) ตัวอย่างเช่น Levi’s, Lee, Wrangler, Nudie ที่ให้ความส าคัญกับตลาดในประเทศไทยและต้องการที่จะครอง
ส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากผลส ารวจจุดขายสินค้ากลุ่มนี้ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันระบุว่า แบรนด์เสื้อผ้ากลุ่ม
ยีนส์ ได้แก่ Levi’s, Lee wrangler และ Mc Jeans มีสัดส่วนยอดขายรวมเกิน 50 % ของช่องทางขายของศูนย์การค้านี้ 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2562) การมีคู่แข่งทางการค้าจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้แต่ละแบรนด์มีการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อดึงดูด
หรือสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้ามาสนใจแบรนด์ของตนมากยิ่งขึ้น ซึ่งยากในการแข่งขัน  

จากข้อมูลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจเรื่อง แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคกับ
บริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายสินค้าแบรนด์แม็คยีนส์ และน าผลการวิจัยที่ได้ไปใช้อ้างอิงหรือเป็นประโยชน์ทางด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
กับบริษัท แม็คกรุ๊ป จ ากัด(มหาชน) เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบันและสามารถแข่งขันกับแบรนด์เสื้อผ้า 
แบรนด์อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ จ าแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม           

การขาย ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจ ได้แก่ แรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์          

แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

แบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
3. แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
Kotler, P. (2003) ได้ให้ความหมายค าว่า ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถ

ตอบสนองตลาดเป้าหมายและน าไปสู่วัตถุประสงค์ทางการตลาดได้ โดยเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการผสมผสานองค์ประกอบทั้ง  
4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ประกอบด้วย ความหลากหลายของสินค้า(Product Variety) คุณภาพ (Quality) การ
ออกแบบ (Design) คุณลักษณะ (Feature) ตราสินค้า (Brand name) บรรจุภัณฑ์(Packaging) ขนาด (Size) งานบริการ 
(Services) การรับประกัน (Warranties) และการคืนสินค้า (Returns) ซึ่งส่ิงเหล่าน้ีต้องมีการประสมผสานอย่างถูกต้อง และให้เกิด
ความแตกต่าง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคการส่ือสารไร้พรมแดน 

2. ด้านราคา (Price) จะประกอบด้วย ใบราคา (List price) ส่วนลดสินค้า (Discount) ส่วนยอมให้ (Allowances) 
ระยะเวลาการช าระ (Payment period) และสินเช่ือ (Credit term) การตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดราคาหรือองค์ประกอบ
สนับสนุนอ่ืนๆ เกี่ยวกับราคามีส่วนส าคัญทั้งต่อคนกลางและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

3. ด้านสถานที่  (Place) จะประกอบด้วย ช่องทางการขาย  (Channel) การครอบคลุม (Coverage) การจัดเก็บ 
(Assortment) ท าเลที่ตั้งร้าน (Location) สินค้าคงคลัง (Inventory) และการขนส่ง (Transport) การจัดการและการเช่ือมโยง
ระบบการจัดจ าหน่ายและช่องทางในการจ าหน่ายให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกัน รวมทั้งความเข้าใจในการใช้ช่องทาง
จ าหน่ายแบบค้าปลีก และช่องทางอื่นๆ จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการน าผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ตลาดเป้าหมาย 

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ประกอบด้วย การส่งเสริมการขาย (Sales promotion) การโฆษณา 
(Advertising) หน่วยงานขาย (Sales force) การประชาสัมพันธ์ (Public relation) และการตลาดทางตรง (Direct marketing) 
ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเครื่องมือในการส่ือสาร ข้อมูลข่าวสาร และโน้มน้าวใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการไปยังกลุ่มเป้าหมาย 



4 
 

ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
Domjan (1996) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นภาวะหนึ่งในการกระตุ้นพฤติกรรมในการท ากิจกรรมของบุคคลโดยจงใจกระท า

พฤติกรรมนั้นๆเพื่อท าให้บรรลุเป้าหมายที่มีความต้องการของมนุษย์หรือความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญส าหรับการตลาดยุคใหม่ 
และเป็นปัจจัยส าคัญของแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) ปัจจัยส าคัญต่อความอยู่รอดของธุรกิจคือ ความสามารถใน
การสร้างก าไรและ ความเจริญเติบโตภายใต้สภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการแข่งขันจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง (Unfulfilled needs) ให้ได้ดีกว่าและรวดเร็วกว่าคู่แข่งขัน ในบางกรณีจ าเป็นต้องท าให้ผู้บริโภครู้จัก
ถึงความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองให้ได้ดียิ่งขึ้น 

แรงจูงใจด้านเหตุผลและอารมณ์ (Rational motives versus emotional motives)  
1. แรงจูงใจด้านเหตุผล (Rational Motives) หมายถึง ส่ิงจูงใจหรือจุดมุ่งหมายโดยยึดถือตามเกณฑ์เศรษฐกิจ (Economic) 

หรือใช้หลักของเหตุผล (Rationality)(Schiffman L. G, 1994) การตัดสินใจซื้อตามทฤษฎีเศรษฐกิจ (Economic theory) โดยให้สมมติว่า
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเกี่ยวกับเหตุผลเมื่อพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ แล้วและจะตัดสินใจเลือกอรรถประโยชน์สูงสุด (Greatest utility) หรือ
ความพึงพอใจสูงสุด (Greatest satisfaction) เช่น ความพึงพอใจในตัวสินค้าที่มาจากการส่งเสริมการขาย ความมีเหตุผล (Rationality) 
หมายถึงการที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้ามาจากจุดมุ่งหมายโดยถือเกณฑ์วัตถุประสงค์โดยรวม เช่น คุณภาพ ราคา ขนาด น้ าหนัก ฯลฯ 

2. แรงจูงใจด้านอารมณ์ (Emotional Motives) หมายถึง การที่ผู้บริโภคเลือกจุดมุ่งหมายตามหลักเกณฑ์ที่ให้ความรู้สึกส่วนตัว
หรือตามดุลพินิจส่วนตัว (Personal criteria or subjective criteria) (Schiffman L. G, 1994) เช่น มีความต้องการเฉพาะบุคคล ความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ความกลัว ความเป็นมิตร เป็นต้น แนวคิดนี้ถือได้ว่าบุคคลที่นึงถึงอรรถประโยชน์ความพึงพอใจสูงสุด (Maximize 
utility satisfaction) เป็นส่ิงสมเหตุสมผลที่ผู้บริโภคจะเลือกใช้ทัศนคติของผู้บริโภคเองเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด จากทฤษฎีนี้
เป็นตัวที่สะท้อนถึงความเป็นอุดมคติที่มากเกินไปเพราะว่าผู้บริโภคนั้น อาจซื้อสินค้าโดยอาศัยความเข้าใจหรือตัดสินใจโดยอารมณ์ก็ได้  
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวน

ประชากรที่แน่นอน จึงค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย ใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคล่ือน 5% ได้ขนาดตัวอย่าง จ านวน 385 คน และเพิ่มอีก 15 คน โดยนับรวมเป็นกลุ่มตัวอย่าง รวม
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) ด้วยการเลือกสาขาของร้านแม็คยีนส์ 
จ านวน 4 สาขา แบ่งเป็นสาขาละ 100 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 19 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างสาขา ดังนี้ 1) สาขา 
Tesco Lotus พระราม 3 2) สาขา Big C ราชด าริ 3) สาขา Fashion Island และ 4) สาขา Central พระราม 2 ซึ่งประเมินจาก
ขนาดพื้นท่ีของร้านและจ านวนผู้ซื้อสินค้าท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอ  
 

ผลการวิจัย 
การศึกษา แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
ตอนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เพศ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และเพศชาย จ านวน 160 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40.00 
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อายุ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.25รองลงมา มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 
126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.50 มีอายุ 40-49 ปี จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.25 และมีอายุต่ ากว่าหรือเท่ากับ 19 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  ตามล าดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมา มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.00 มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 
มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 
และมีอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.25 รองลงมา มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 มีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 30,001- 45,000 บาท จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน         
15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นด้วยกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.07 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ความเห็นด้วยกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านการส่งเสริมการขาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 รองลงมาได้แก่ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.05 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 ตามล าดับ  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นด้วยกับปัจจัยแรงจูงใจ โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
ให้ความเห็นด้วยกับปัจจัยแรงจูงใจ ประกอบด้วย ด้านเหตุผล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 รองลงมาได้แก่ ด้านอารมณ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.82 ตามล าดับ  

ตอนที ่4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 
5 ข้อ ได้แก่  

ความถี่ในการซื้อสินค้าครั้งต่อปี ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มี ความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี น้อยที่สุด จ านวน 1 ครั้ง และความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี มากที่สุด จ านวน 
20 ครั้ง มีค่าเฉล่ียความถี่ในการใช้ซื้อสินค้า เท่ากับ 3.92 ครั้งต่อปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.97 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มี ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง น้อยที่สุด จ านวน 200 บาท และค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง 
มากที่สุด จ านวน 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า เท่ากับ 2,289.09 บาทต่อครั้ง และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 1,148.81 

ปริมาณในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มี ปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  น้อยที่สุด จ านวน 1 ช้ิน และปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง มากที่สุด จ านวน 10 ช้ิน มี
ค่าเฉล่ียปริมาณการซื้อสินค้าเท่ากับ 2.75 ช้ินต่อครั้งและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.28 

ประเภทที่เลือกซื้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทที่เลือกซื้อ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าที่ร้านแม็ค
ยีนส์ประเภทกางเกงยีนส์ จ านวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.25 รองลงมา เส้ือยืด จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 เสื้อฮู้ดดี้ 
จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 เส้ือเช้ิต จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 และสินค้าเครื่องประดับ เช่น หมวกกระเป๋า 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ 
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เหตุผลที่ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลที่ซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์  พบว่า ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เหตุผลที่ซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์เพราะ การจัดโปรโมช่ัน ณ ช่วงเวลานั้น ๆ จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 
รองลงมา ความคงทนของสินค้า จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ช่ืนชอบในแบรนด์สินค้าจ านวน  67 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.75 อื่น ๆ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ซื้อให้เป็นของขวัญฝากผู้อื่น จ านวน  9 คน คิดเป็นร้อยละ  2.25 และช่ืนชอบพ
รีเซ็นเตอร์สินค้า จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดับ 

ตอนที ่5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน     
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้ที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบ

รนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
สมมติฐาน 1.1 เพศ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า เพศ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
สมมติฐาน 1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครัง้ พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า อายุ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
สมมติฐาน 1.3 อาชีพ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
กลุ่มตัวอย่างอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กับอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพ

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา แตกต่างเป็นรายคู่กับกลุ่มตัวอย่างอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  

กลุ่มตัวอย่างอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กับอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพนักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา แตกต่างเป็นรายคู่กับกลุ่มตัวอย่างอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

กลุ่มตัวอย่างอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา กับอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 
แตกต่างเป็นรายคู่กับกลุ่มตัวอย่างอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

สมมติฐาน 1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.067 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่
แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้า
ครั้งต่อป ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้า
ครั้งต่อป ีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท กับรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 กล่าวคือ กลุ่ม
ตัวอย่างรายได้เฉล่ียต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง น้อยกว่า กลุ่มตัวอย่างรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,001- 30,000 บาท  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ด้าน
การส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าบาทต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางจัด
จ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3.1 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านเหตุผล และปัจจัยแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 3.2 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทตอ่ครั้ง พบว่าปัจจัยแรงจูงใจ ด้านเหตุผล และปัจจัยแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 3.3 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านเหตุผล ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัยแรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาค้นคว้า แรงจูงใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรม

การซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จากการวิจัยพบว่า  
1.1 เพศ ที่แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านความถี่

ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง จะมีความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้ง
ต่อปี มากกว่า ผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย อาจเนื่องมาจากว่า เพศหญิงมีลักษณะนิสัยที่ช่ืนชอบการซื้อสินค้ากลุ่มแฟช่ัน เช่น เสื้อผ้า ,
กระเป๋า,รองเท้า มากกว่า โดยที่ลักษณะนิสัยของเพศหญิงมักจะแวะเข้าไปเลือกชมสินค้าอยู่เป็นประจ า แม้ว่าตนเองจะไม่ได้มีแผน
ในการซื้อ ณ ขณะนั้นเลยก็ตาม ซึ่งแตกต่างจาก เพศชาย ท่ีมักจะชอบซื้อสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยการไปซื้อเส้ือผ้าในแต่ละครั้ง
ของเพศชาย มักจะเกิดมาจากการวางแผนไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วและน่าจะซื้อเฉพาะในสินค้าที่ตั้งใจว่าจะซื้อจริงๆ จึงท าให้ความถี่ใน
การซื้อสินค้าครั้งต่อปีน้อยกว่าเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับผลของการวิจัยของ สุวัฒนา วราห์ค า (2550) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า “เพศที่แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูปแตกต่างกันในด้านเหตุผลที่ซื้อ ราคา สถานท่ี และปริมาณที่เลือกซื้อส่วนในด้านค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสินค้าบาทต่อครั้งและด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  

1.2 อายุ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านความถี่
ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากว่า รูปแบบสินค้าส่วนใหญ่ภายในร้านออกแบบ
มาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายช่วงอายุอยู่แล้ว จึงท าให้พฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่
ค่อยเห็นความแตกต่างกันมากนัก แต่ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้งและด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง พบว่า 
อายุ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าบาทต่อครั้งและด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคที่มีจ านวนเงินท่ีใช้ใน
การซื้อแต่ละครั้งและมีปริมาณการซื้อมากที่สุด คือ ผู้กลุ่มบริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ต่างจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 29 ปี ที่มีจ านวนเงินท่ีใช้ในการซื้อแต่ละครั้งและมีปริมาณการซื้อน้อยที่สุด อาจเนื่องมากจากว่า ยังอยู่ในช่วงวัยเริ่มท างาน
อีกทั้งอาจมีตัวเลือกในการซื้อท่ีมากกว่า และนิยมแบรนด์เสื้อผ้าอื่นท่ีให้ความรู้สึกสวมใส่แล้วสบายและให้ความรู้สึกเป็นผู้น าแฟช่ัน
มากกว่า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ ปิยธิดา กิตติวัฒน์ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “Lifestyle ของ
วัยรุ่นหญิงตอนปลาย 15-18 ปี” ที่พบว่า “ตัวแทนกลุ่มตัวอย่างมีลักษณะเป็น aspirer คือ จะมีความต้องการเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
เพื่อน และเน้นทางด้านวัตถุนิยม โดยมีการแสดงออกผ่านทางเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ” 
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1.3 อาชีพ ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ทั้งในด้าน
ความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง และด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง โดยจาก
การศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากว่า รูปแบบสินค้าและการออกแบบของแบรนด์แม็คยีนส์ ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร เท่าท่ีควร อีกท้ังอาจนิยมเลือกซื้อเส้ือผ้าแบรนด์อื่นที่ให้ความรู้สึกเป็นผู้น า
แฟช่ันจะเลือกสินค้าที่เข้ากับบุคคลิกตนเองมากกว่า ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐนันท์ มิมะพันธุ์ (2556) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้า แฟช่ันบนเว็บไซต์เฟซบุ๊กของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่
พบวา่ “อาชีพท่ีต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ด้านค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ต่อการซื้อเส้ือผ้าแฟช่ัน บน
เว็บไซต์เฟซบุ๊กต่างกัน” 

1.4 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากว่า ผู้บริโภคมีการ
ประเมินความสามารถในการซื้อสินค้าของตนเองว่า สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้อยู่แล้ว และได้ท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณภาพ
สินค้ากับรายได้ของตนเอง จึงท าให้พฤติกรรมการซื้อในด้านความถี่ในการซื้อไม่ค่อยเห็นความแตกต่างกันมากนัก แต่ในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ อาจเป็นเพราะเนื่องมากจากรายได้ อาจจะเป็นตัวก าหนดความ
ต้องการในการการซื้อของมากข้ึน รวมถึงรายได้เป็นตัวก าหนดความมีหรือไม่มีความสามารถในการใช้จ่ายสินค้าและส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาริน ติณชาติดารักษ์ (2547) ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าแคตตาล็อกในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าทุกประเภท ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อเดือน ความถี่โดยเฉล่ียต่อครั้งที่  

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า  

2.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง และด้านปริมาณการซื้อสินค้า
แต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากในปัจจุบันสถานการณ์การแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเส้ือผ้าในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากมีเสื้อผ้าแฟช่ันช่ือดังจากต่างประเทศจ านวนมากได้มาเปิดสาขาใน
ประเทศไทย ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณา วงศ์รัตนโชติ (2546) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษา
ความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูปในดิสเคาน์สโตร์ของสตรีวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า “ส่วนประสมทางการตลาดด้าน ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าในดิสเคาน์สโตร์
ในกรุงเทพมหานคร”  

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด  ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้ง และด้านปริมาณการซื้อสินค้า
แต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่องมาจากว่า ผู้ซื้ออาจมีการเปรียบเทียบ
ราคากับคุณภาพก่อนที่จะซื้อ อีกทั้งเส้ือผ้าของแบรนด์แม็คยีนส์มีราคาขายที่ถูกกว่า ผู้บริโภคอาจมีประเมินว่ามีความคุ้มค่า
เหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสินค้ายีนส์ด้วยกัน เช่น LEVI’S ,LEE ,Wrangler สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาตยา 
นุชเจริญผล (2556) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อพฤตกิรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบ
รนด์เนมมือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญการพิจารณาราคาที่เหมาะสมกับสภาพการใช้
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งานและด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความเห็นด้วยในเรื่องราคาสินค้ามือสองถูก
กว่าสินค้ามือหนึ่ง และราคามีให้เลือกหลากหลายตามความเหมาะสมกับสภาพของสินค้าด้านเหตุผลหลักคือราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ  

2.3 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปีและด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความเห็นด้วยในหัวข้อร้านแม็คยีนส์มีจุดจ าหน่ายครอบคลุมเดินทางสะดวกทั่วถึงในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร (2560)ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ
เพื่อการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู้ซื้อในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายเน้นงานแสดงสินค้าต่างๆ ซึ่งต้องมุ่งเน้นร้านค้าที่มีความสะดวกในการเดินทางมาซื้อ ความสะอาดของร้านและการจัด
ตกแต่งบรรยากาศภายในร้าน รวมไปถึงการจัดโชว์สินค้า  

2.4 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี และด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01และที่ระดับ 0.05  ผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณา วงศ์รัตนโชติ (2546)ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง 
“การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าส าเร็จรูป ในดิสเคาน์สโตร์ของสตรีวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่า “ส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าในดิสเคาน์สโตร์ใน
กรุงเทพมหานคร” 

สมมติฐานที่ 3 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่า  

3.1 แรงจูงใจ ด้านเหตุผล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.165 แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ปัจจัย
แรงจูงใจ ด้านเหตุผล เพิ่มมากขึ้น จะท าให้พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการใช้
ซื้อสินค้าครั้งต่อปี เพิ่มมากขึ้นในระดับต่ า เนื่องจากผู้บริโภคถูกกระตุ้นในด้านความคุ้มค่าของเสื้อผ้าเมื่อเปรียบเทียบราคาที่จ่ายไป
กับคุณภาพของสินค้านั้น สามารถสวมใส่ได้นาน ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อเส้ือผ้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
และทฤษฎีของเรื่องสาเหตุ การเกิดแรงจูงใจของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) ส่ิงที่จูงใจด้านเหตุผลคือการที่ผู้บริโภคประเมิน 
ทางเลือกอย่างรอบครอบและเลือกคุณประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดหรือการใช้ประสิทธิภาพ การใช้งาน  เช่ือถือได้ ความ
ทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้ 

3.2 แรงจูงใจ ด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
ความถี่ในการใช้ซื้อสินค้าครั้งต่อปี และด้านปริมาณการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.117 แสดงว่า เมื่อผู้บริโภคเกิด ความรู้สึก สนุก เพลิดเพลินจากการ
เลือกเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์จะท าให้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเส้ือผ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้ องกับ 
งานวิจัยของ ศิริพร พงศ์เวธัสชัย (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าแรงจูงใจด้านอารมณ์ในด้านจ านวนเงินท่ีซื้อสินค้าในแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน
ร้านแม็กซ์แวลู 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาวิจัย 
1. เพศหญิงมีความถี่ในการซื้อสินค้าบาทต่อครั้งมากกว่าเพศชาย การมุ่งให้ความสนใจในกลุ่มผู้หญิง อาจท าให้เกิด

สัดส่วนรายได้จากทางสินค้ากลุ่มผู้หญิงมากขึ้น ตรงต่อความต้องการได้ดกีว่าที่ผ่านมา ด้านอายุ กลุ่มผู้บริโภคที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
บาทต่อครั้งและมีปริมาณการซื้อมากท่ีสุด คือ ผู้กลุ่มบริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นช่วงกลุ่มอายุลูกค้าหลักของบริษัท และ
ที่ผ่านมาการออกแบบสินค้าของบริษัท ไม่ได้เน้นสินค้าที่มีรูปแบบของแฟช่ันมากจนเกินไป เน้นความเท่คลาสสิค ก็เป็นส่ิงที่บริษัท
ควรรักษาและพัฒนาต่อไป ด้านอาชีพ บริษัทควรเพิ่มโอกาสในการเจาะกลุ่มตลาดกลุ่มนี้ ด้วยการที่เปิดสาขาที่ใกล้มหาวิทยาลัย ,
การท าโปรโมช่ันส่วนลดนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา หรือวางขายสินค้าที่สามารถใส่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้ เช่น กางเกงยีนส์สีด า 
เสื้อเชิ๊ตสีขาว เป็นต้น และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน บริษัทควรมีการคัดเลือกสินค้าช่วงราคาที่
เหมาะสมเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้ แทรกการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มมูลค่าในการซื้อต่อครั้งให้มากขึ้น 

2. ผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นด้วยเกี่ยวกับหัวข้อ อายุการใช้งานท่ียาวนานของเสื้อผ้า ดังนั้น
ควรจะเน้นไปที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก นั่นก็คือ สินค้ากลุ่มกางเกงยีนส์ บริษัทควรมีการคัดเลือกผ้ายีนส์ ซิป กระดุม ที่มี
คุณภาพเพื่อได้ความคงทนของสินค้าและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน อีกทั้งควรจะมีความหลากหลายของเฉดสี รูปทรงให้เลือก          
มากขึ้น  

3. ราคา กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากในเรื่อง สินค้าแบรนด์แม็คยีนส์มีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
แบรนด์สินค้ากลุ่มเดียวกันและมีช่วงราคาสินค้าท่ีหลากหลาย ซึ่งทางผู้บริหาร บริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ควรที่จะเน้นย้ าจุดนี้ 
ด้วยการสร้างการรับรู้กับผู้บริโภคให้มากข้ึน สร้างความเข้าใจว่าการเลือกซื้อสินค้าที่ร้านแม็คยีนส์นั้นได้สินค้าคุณภาพที่ดีในราคาที่
ถูกกว่าแบรนด์อื่น อีกทั้งราคาสินค้ามียังมีความเหมาะสมคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 

4. ช่องทางจัดจ าหน่าย จากการส ารวจ กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด เกี่ยวกับหัวข้อ จุดจ าหน่ายเดินที่
สะดวก ครอบคลุมทั่วถึง ผู้บริหารของบริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ควรที่จะเร่งด าเนินการเน้นไปที่ จุดจ าหน่ายของร้านคลุม
เดินทางสะดวกทั่วถึง บริษัทควรมีขั้นตอนการเลือกต าแหน่งที่ตั้งให้เข้าถึงง่าย อาจเลือกเปิดร้านในจุดย่านธุรกิจ ใกล้รถไฟฟ้าใน
ห้างสรรพสินค้าช้ันน า  

5. การส่งเสริมการขาย โดยกลุ่มตัวอย่างได้ให้ความเห็นด้วยในระดับมากที่สุด  เกี่ยวกับ โปรโมช่ันซื้อ 1 แถม 1 และ
พนักงานขายควรมีความรู้ในการแนะน าสินค้า ซึ่งทางบริษัทควรที่จะเร่งด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพด้านพนักงานขายแบรนด์
แม็คยีนส์ในห้างสรรพสินค้ามีความรู้ในการแนะน าสินค้าให้มากขึ้น ควรมีการจัดอบรมฝึกสอนเทคนิคการขายเพื่อเพิ่มทักษะให้
พนักงานขาย อธิบายลักษณะสินค้าให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และจากการศึกษาด้านการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับ
โปรโมช่ันสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับโปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 มากกว่า ส่วนลดสินค้า 50% ราคาจากราคาปกติ  

6. แรงจูงใจ ผู้บริโภคให้ความเห็นด้วยด้านเหตุผลในเรื่องคุณภาพเส้ือผ้า เนื่องจากผู้บริโภคจะใช้เหตุผลในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าและมีการเปรียบเทียบราคาที่จ่ายไปกับคุณภาพของสินค้านั้นอยู่เสมอ ส่วนปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์ ผู้บริโภคจะใช้อารมณ์
ในการเลือกซื้อเสื้อผ้า เมื่อผู้บริโภคเกิด ความรู้สึก สนุก เพลิดเพลินจากการเลือกเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์เพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัทควร
จะมีการท ากิจกรรมทางการขายกระตุ้นอารมณ์ของผู้ซื้อ ด้วยการส่งสินค้าให้นักรีวิวสินค้า (Influencer) ทดลองใช้  

7. พฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าแบรนด์แม็คยีนส์ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีการให้ความเห็นด้วยด้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทท่ีเลือกซื้อ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อสินค้าประเภทกางเกงยีนส์มากที่สุด ผู้บริหารของบริษัทควร
มุ่งความสนใจไปที่กลุ่มประเภทสินค้ากางเกงยีนส์ให้มากข้ึน ควรส ารวจว่าเฉดสีหรือรูปทรงของกางเกงยีนส์สีใดเป็นท่ีนิยมลูกค้าช่ืน
ชอบมากที่สุด เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนาออกแบบสินค้าและผลิตสินค้า 
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 กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์นี้  สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น ต้องขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องที่มีให้ถูกต้อง
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดระยะการท าวิจัย นอกจากนั้น ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน เเละผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอปอล์ สุวรรณเมฆ ที่ได้กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์              
พร้อมท้ังเเนะน าเเนวทางหลักการท างานวิจัยท่ีถูกต้องให้ข้าพเจ้า อีกทั้งท่านอาจารย์ในโครงการปริญญาโทการบริหารธุรกิจ (MBA) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้ความรู้ในแต่ละด้านที่มีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ครั้งนี้  พนักงาน
บริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือด้านข้อมูลที่ส าคัญต่อสารนิพนธ์  
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