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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคย

ซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ผลิตจากโรงงานและไม่เจาะจงตราสินค้า จากแหล่งศูนย์การค้าปลีก แฟช่ันมอลล์ หรือตลาดนัดในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบื่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที่การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน                 

มีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ 0.05 พบว่า (1) ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มี

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกั น มีพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์แตกต่างกัน (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 2.5 และในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์              

ทีซ่ื้อใหม่ สามารถพยากรณ์ไดร้้อยละ 1.7 ตามล าดับ (3) ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมและด้านกลุ่ม

อ้างอิงทางตรง มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 4.9 ในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี ได้ร้อยละ 7.1 และในด้านความถี่

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปีได้ร้อยละ 5.8 

 

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มอ้างอิง ผลิตภัณฑ์ยีนส์ 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the influence of the marketing mix factors and reference groups 

toward the purchasing behavior of jeans products among consumers in the Bangkok metropolitan area. 

The sample group consisted of 400 people who purchased or had purchased factory-made and non-

branded jeans products from a retail center source, a fashion mall or flea market in the Bangkok 

metropolitan area. The questionnaires were used as a tool for data collection. The statistical methods to 

analyze the data consisted of percentage, mean and standard deviation. The research hypothesis test 

used an independent t-test, One-way Analysis of Variance, and Multiple Regression Analysis. The research 

showed that most of the participants were female, aged between 26-35 years, had a highest education 

level of a Bachelor's degree, employed by private companies, and had an average income of between 

20,001-30,000 Baht. The hypothesis testing was at a statistically significant level of 0.05 revealed the 

following: (1) consumers in the Bangkok metropolitan area with demographic factors including varying 

gender, age, education, occupation, and average monthly incomes. There was a difference in the 

purchasing behaviors of jeans products; (2) the marketing mix factors influenced the purchasing behaviors 

of jeans products among consumers in the Bangkok metropolitan area in terms of spending on purchasing 

jeans products at a time could be predicted at 2.5% and in terms of the number of new jeans products 

purchased annually could be predicted at 1.7%; (3) the reference groups including direct and indirect 

reference groups influenced the purchasing behaviors of jeans products among consumers in the Bangkok 

metropolitan area in terms of the spending on purchasing jeans products at a time could be predicted at 

4.9% and annually at 7.1%. Furthermore, it was 5.8% in terms of the frequency of times new jeans 

products were purchased annually. 

 

Keywords:  Marketing Mix, Reference Groups, Jeans Products 

 

บทน า 
ในอดีตจนถึงปัจจุบันเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มหนึ่งในปัจจัยขั้นพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด ารง

ชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายไว้ส าหรับปกป้องร่างกายจากสภาวะอากาศ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความ
สะดวกสบาย ความสุภาพ และปัจจุบันมีการพัฒนาน าเสื้อผ้า หรือเศษผ้าที่เหลือใช้น ามาดัดแปลงและสามารถผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น 

ผ้ายีนส์ มีประวัติมาช้านาน ตั้งแต่ในยุคราว ๆ กลางศตวรรษท่ี 19 เมืองเจนัว (Genoa) ประเทศอิตาลี และในภาษา
ฝรั่งเศษเรียกเมืองเจนัวว่า “จีนส์ (Gênes)” ซึ่งได้มีการทอผ้าลายสอง หรือผ้ายีนส์ (Denim) ในปัจจุบัน (ประวิทย์ สุวณิชย์, 
2535) โดยมีจุดประสงค์ต้องการความคงทนของเนื้อผ้า และทนต่อสภาวะอากาศต่าง ๆ ได้แก่ ความช้ืน และน้ า ต่อมาในช่วง
ยุคทองประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยคุณสมบัติของผ้ายีนส์ที่มีความคงทนจึงเป็นท่ีต้องการในหมู่มากของผู้คนท่ีท างาน เพื่อใช้ใน
การท างานในเหมือง จึงเป็นจุดเริ่มต้นแพร่หลายไปท่ัวโลก จนถึงยุคปัจจุบันซึ่งผ้ายีนส์เป็นแฟช่ันยอดนิยมของคนส่วนมาก และ
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ผ้ายีนส์ได้รับการออกแบบที่หลากหลาย ด้วยความที่ผ้ายีนส์เป็นที่นิยมท าให้เกิดตราสินค้าใหม่ ๆ ทั้งต่างประเทศและใน
ประเทศไทยมีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน 

ตลาดผ้ายีนส์ในปัจจุบันประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้มการ
เติบโตที่ดีต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 3% - 5% (Marketeeronline, 2020) โดยมี 3 ปัจจัยที่ส าคัญได้แก่ (1) “ยีนส์” เป็นสิ่งที่บุคคล
ทั่วไปใช้สวมใส่ในชีวิตประจ าวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการใช้ชีวิตส าหรับคนยุคใหม่ ซึ่งเป็นไปตามสมัยนิยม                
(2) “ยีนส์” เป็นผ้าที่สามารถเข้ากับทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม และเป็นสินค้าเดียวท่ีมีฐานผู้บริโภคกว้าง เมื่อเทียบกับสินค้าแฟช่ัน
อื่น ๆ และ (3) สถานการณ์แข่งขันของตลาดยีนส์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีการแข่งขันมากขึ้น (BRAND BUFFET, 2017) 
โดยในการศึกษาตลาดแข่งขันมีตั้งแต่ตลาดยีนส์ระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ซึ่งยีนส์จากโรงงานเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
ของผู้บริโภค ทั้งนี้ยังเป็นตลาดระดับล่างที่มีขนาดใหญ่ มีกลุ่มผู้บริโภคเยอะ และไม่เจาะจงตราสนิค้า เน้นราคาถูกที่สามารถซื้อ
ได้ (ในช่วงราคาประมาณ 150-850 บาท) มีความคุ้มค่า และทนทาน ตัวอย่างเช่น ยีนส์ที่จ าหน่ายตามศูนย์ค้าปลีก แฟช่ัน 
มอลล์ และตลาดนัดต่าง ๆ จะมีความแตกต่างกันเรื่องของประวัติ ช่ือเสียงความนิยม  ราคา และคุณภาพ จากการที่มี
ผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาในตลาดยีนสม์ากขึ้น ท าให้ในปัจจุบันมีสินค้าประเภท เสื้อ กางเกง กระเป๋า และสินค้าอ่ืน ๆ มากมายตาม
สมัยนิยม และจากการสังเกตเห็นการบริโภคของกลุ่มอ้างอิงหรือการให้ค าแนะน าเพื่อแนวทางในเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่าง ๆ 
ดังนั้นผู้บริโภคมีทางเลือกที่หลากหลาย และสนใจในการเลือกสินค้าท่ีมีความเหมาะสมกับตัวเองมากยิ่งข้ึน 

ด้วยการเติบโตของตลาดยนีส์อย่างตอ่เนื่อง และตลาดยีนส์ระดับล่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้บริโภคตลาดรวม 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ในสายการผลิตนี้ยังไม่มีการท ากลยุทธ์ที่ ชัดเจนเหมือนตราสินค้าที่มีช่ือเสียงและความนิยม ท าให้ผู้วิจัย
เล็งเห็นโอกาสและช่องว่างในการศึกษาตลาดของกลุ่มระดับล่าง โดยสนใจที่จะศึกษา อิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้
ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจในการผลิตหรือปรับปรุงกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจการขาย ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถแข่งขันในตลาดระดับล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่การจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการขาย ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง และด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้

เฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์แตกต่างกัน 

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิงทางตรง และกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ เบเรลสัน และสไตเนอร์ (Berelson and Steiner, 1974) กล่าวถึง 

คนเรามีแนวโน้มที่จะดูและฟังการสื่อสารที่สอดคล้องกับกรอบอ้างอิงทางความคิดของเขา ซึ่งกรอบอ้างอิงหมายรวมถึง 

บทบาททางเพศ การศึกษา ความสนใจ และความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ สถานภาพทางสังคมและอื่น ๆ ที่เป็นคุณสมบัติที่มี

ความส าคัญของบุคคลโดยกรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่านี้ ท าให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องของความรู้ ความคิด ความเช่ือ 

และทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของคนตัวแปรทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์น ามาศึกษาความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการใช้สื่อ (ธนัสถ์ เกษมไชยานันท์, 2544) ปัจจัยมีดังต่อไปนี้ 

1. เพศ (Sex) จากการวิจัยทางจิตวิทยาเห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องของความคิด 

ค่านิยม และทัศนคติ เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทกิจกรรมของชายหญิงไว้ต่างกัน งานวิจัยทางนิเทศศาสตร์

ช้ีให้เห็นว่า ผู้หญิงมักจะถูกโน้มน้าวใจได้ง่ายกว่าผู้ชาย และมักเผยแพร่ทัศนคติที่ได้รับการจูงใจนั้นต่อให้ผู้อื่นต่อไปอีกด้วย 

2. อายุ (Age) โดยทั่วไปบุคคลที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการติดต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มีอายุน้อย 

และบุคคลที่มีอายุน้อยจะมีพฤติกรรมตอบสนองต่อการสื่อสารเปลี่ยนไปเมื่อตนเองมีอายุมากขึ้น 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสารและ            

ใช้สื่อ ซึ่งการศึกษาของผู้รับสารท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารต่างกันออกไป โดยคนท่ีมีการศึกษาสูงจะเป็นผู้รับสารที่ดี 

เนื่องจากมีความรู้กว้างขวางในหลาย ๆ เรื่อง และสามารถเข้าใจสารได้ดี จึงส่งผลให้คนที่มีระดับการศึกษาสูงจะเลือกใช้สื่อ

มากประเภทกว่าคนท่ีมีการศึกษาต่ ากว่า 

4. ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) โดยการดูจากรายได้ อาชีพ เช้ือชาติ ภูมิหลัง

ครอบครัว เป็นต้น คนที่มีฐานะดี จะอาศัยอยู่ในเมือง อาจมีโอกาสเลือกสื่อได้หลากหลายประเภทกว่าและบ่อยครั้งกว่า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค วิเชียร วงศ์ณิชชากุล และ กรศิวัช คงธนาสินธร (2553) กล่าวถึง 

พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงกระบวนการ ตัดสินใจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อ และการใช้

สินค้าหรือบริการต่าง ๆ และฉัตยาพร เสมอใจ (2556) กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคแต่ละคนมีความ

แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลส่งผล

ให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ปัจจัยภายนอก ท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อ คือปัจจัยทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้บริโภคแสดงพฤติกรรม

ที่แตกต่างกัน และเกิดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง และสมาชิกในช้ันของสังคมที่แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น 

รายได้ การศึกษา อาชีพ เป็นต้น และปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันและส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริ โภค 

ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้บริโภค 

2. ปัจจัยภายใน ท่ีส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค คือ ปัจจัยส่วนบุคคลเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภค 

มักจะส่งผลกระทบจากคุณสมบัติสว่นบุคคลต่าง ๆ เช่น อายุ อาชีพ สถานภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต และปัจจัยทางจิตวิทยา 

เป็นการเลือกซื้อของบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านจิตวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ 

ทัศนคติ บุคลิกภาพและแนวความคิดของตนเอง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด คอร์ทเลอร์ และ อาร์มสตรอง (Armstrong และ Kotler, 

2013) กล่าวถึง กลุ่มเครื่องมือด้านการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นวิธีการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดในกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย หรือหมายถึง 4P’s ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่ธุรกิจน ามาใช้เพื่อให้เกิดความ
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ต้องการผลิตภัณฑ์ และ เสรี วงษ์มณฑา (2554) กล่าวถึง การมีสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม มีการจัดจ าหน่าย การกระจายสินค้า

ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าหรือบริการ

และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย ดังนี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้าได้ ผลิตภัณฑ์อาจเป็น

คุณสมบัติที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพื่อใช้ดึงดูดความสนใจเกิดการบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจได้ 

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งท่ีก าหนดมูลค่าได้ ในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการ ราคาเป็นตัวกลางที่ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของท าให้เกิดรายไดแ้ละท าให้ผู้บรโิภคไดร้ับประโยชน์จากความเป็นเจ้าของผลติภัณฑ์และบรกิารนั้น 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) เป็นการเลือกช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค และ

การกระจายตัวสินค้า เป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผนและเพื่อให้ผลิตภัณฑ์การเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ราคา ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และ

เจ้าของผลิตภัณฑ์ จากผู้จัดจ าหน่ายไปยังผู้บริโภค โดยใช้ช่องทางการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้

ผู้บริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑ์ และกระตุ้นความต้องการและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกน าเสนอขาย และเป็นกลยุทธ์            

ที่ใช้มากที่สุดคือ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วยการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ง เสริมการขาย   

การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง Hawkins, Best, และ Coney (1998) กล่าวถึง กลุ่มบุคคลใด ๆ ซึ่ง

แนวความคิดหรือค่านิยมของพวกเขา ก าลังถูกน ามาใช้โดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการแสดงพฤติกรรมใน

ปัจจุบัน และ Blackwell, Miniard และ Engel (2012) กล่าวถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลส าคัญต่อพฤติกรรมของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดประเภทของกลุ่มอ้างอิงไว้ดังน้ี 

1. กลุ่มอ้างอิงทางตรง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผู้บริโภค โดยจะมีการติดต่อกันแบบเผชิญหน้า แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มปฐมภูมิเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการติดต่อกันอย่างสม่ าเสมอแบบไม่เป็นทางการ เช่น ครอบครัว เพื่อนสนิท 

เพื่อนบ้าน หรือผู้ร่วมงาน กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค และกลุ่มทุติยภูมิเป็นกลุ่มบุคคลที่มีการ

ติดต่อกันแบบนาน ๆ ครั้งแบบเป็นทางการ เช่น กลุ่มทางศาสนา กลุ่มวิชาชีพ หรือ กลุ่มทางการค้า 

2. กลุ่มอ้างอิงทางอ้อม คือ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลทางอ้อม ไม่ได้มีการรู้จักเป็นการส่วนตัว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

กลุ่มที่ใฝ่ฝัน หมายถึงบุคคลที่บุคคลอื่นต้องการจะเป็นเหมือน เช่น นักแสดง นักร้อง นายแบบ พิธีกร และกลุ่มที่ไม่พึง

ปรารถนา หมายถึงกลุ่มอ้างอิงที่บุคคลไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกลุ่มที่ไม่พึงปรารถนาส าหรับคนหนึ่งอาจเป็นกลุ่มที่ใฝ่ฝัน

ส าหรับอีกคนหน่ึงก็ได้ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaires) และศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ทฤษฎี แนวคิดและเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ใช้เป็นแนวทางในการ

เก็บข้อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ผลิตจากโรงงานและไม่เจาะจงตราสินค้า ภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี            

ที่ผ่านมา จากแหล่งศูนย์การค้าปลีก แฟช่ันมอลล์ หรือตลาดนัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
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ที่แน่นอน (Non-Probability Sample) ดังนั้นจึงค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรค านวณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2559) 

ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยให้ค่าความผิดพลาดไม่เกิน 5% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน และเก็บกลุ่มตัวอย่างเพิ่มอีก

จ านวน 15 คน โดยจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 400 คน  ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างมี 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ขั้นตอนที่  2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 

Sampling) และขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และได้จากทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์ โดยแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ 
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Closed-ended Question) มีจ านวน
ทั้งหมด 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของผู้บริโภค          
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกเพียงค าตอบเดียว มีจ านวน
ทั้งหมด 16 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต่อพฤติกรรม
การซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบเลือกเพียงค าตอบเดียว มีจ านวนท้ังหมด 10 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ ของกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อหรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยีนส์โรงงาน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งแบ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended 
Questions) 3 ข้อ และค าถามปลายปิด (Closed-ended Questions) 3 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และข้อมูล

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาด กลุ่มอ้างอิง และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการหาค่าต่ าสุด และสูงสุด 

4. การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent t-test และ One-Way Analysis of Variance (One-Way 

ANOVA และสถิติวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ อิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 258 คน คิดเป็นจ านวนร้อยละ 64.50 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี 

จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 มีการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 66.75        

มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีรายได้เฉลี่ย 20 ,001-30,000 บาท จ านวน             

141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.25 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับ

ส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.233 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 

พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.313 ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย

พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.241 ด้านราคา พบว่า

ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับดี  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.199 และด้านการส่งเสริมการตลาด          

พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.179 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง พบว่า ผู้บริโภคมีความน่าเชื่อถือโดยรวมเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.804 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้านสรุปว่า ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม

พบว่า ผู้บริโภคมีความน่าเช่ือถือด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมโดยรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 3.812 และด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง พบว่า ผู้บริโภคมีความน่าเช่ือถือด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรงโดยรวมมีอิทธิพลต่อ         

การตัดสินใจในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.796 ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์เป็นข้อค าถามจะสรุปดังนี้ (1) ท่านซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ประเภทกางเกงยีนส์

มากที่สุด จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 (2) เหตุผลใดท่ีมีความส าคัญต่อท่านในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์มากที่สุด พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์คือ มีความเหมาะสมกับตนเองจ านวน 129 คน คิดเป็นจ านวน

ร้อยละ 32.25 (3) ท่านตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์จากแหล่งใดมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์จากแหล่ง ตลาดนัดทั่วไป (เช่น สวนจตุจักร, อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, วังหลัง, บางล าพู เป็นต้น) จ านวน 160 คน 

คิดเป็นจ านวนร้อยละ 40.00 (4) ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง พบว่า ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ต่อครั้งต่ าสุด 200 บาท และค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนสต์่อครัง้สูงสุด 2000 บาท มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่ากับ 692.718 บาท 

(5) จ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี พบว่า ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่ าสุดจ านวน 1 ช้ิน และผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์

ยีนส์ใหม่สูงสุดจ านวน 10 ช้ิน มีค่าเฉลี่ยผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่จ านวน 2.208 ช้ิน (6) ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ใหม่ต่อปี พบว่า ผู้บริโภคมีความถี่ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่จ านวนต่ าสุด 1 ครั้ง และจ านวนสูงสุด 8 ครั้ง  มีค่าเฉลี่ย           

ที่ผู้บริโภคจะซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่จ านวน 1.503 ครั้ง 

ตอนที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่าย

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ ต่อครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยเพศชายมี

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งสูงกว่าเพศหญิง โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 82.128  

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในด้านความถี่

ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนสใ์หม่ต่อปีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มี

ช่วงอายุ 16-25 ปี มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี น้อยกว่าช่วงอายุ 26-35 ปี มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.223 

และยังน้อยกว่าช่วงอายุ 36 ปีข้ึนไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.302  

ผู้บริโภคที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในงานวิจัย  
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โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 108.651 และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีผลต่าง

ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 191.175  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้าน

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีค่าใช้จ่ายมากกว่าอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา และมากกว่าอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป/เกษตรกร/อาชีพอิสระในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง มีผลต่าง

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 246.336 และ 164.258 บาท ตามล าดับ ซึ่งผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปีแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/

นักศึกษา จะมีจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี น้อยกว่าพนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.512 และ

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปีแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ 

ต่อปี มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/กิจการสว่นตัว มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.274 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานในงานวิจัย  

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งน้อยกว่า

ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 194.915 และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป มีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 325.559 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร            

ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกลับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ได้ร้อยละ 2.5 และพบว่า  ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนผลิ ตภัณฑ์

ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกลับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยส่วนประสม         

ทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) และด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย (X3) เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี ได้ร้อยละ 1.7  แต่พบว่า          

ส่วนประสมทางการตลาดไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการ

ซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี และไม่สามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง และด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกลับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (X2) และด้านกลุ่ม

อ้างอิงทางตรง (X1) เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร          
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ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ได้ร้อยละ 4.9 และพบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกลับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (X2) และด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง (X1)  

เป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์

ที่ซื้อใหม่ต่อปี ได้ร้อยละ 7.1 และพบว่า ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกลับ

สมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม (X2) และด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง (X1) เป็นตัวแปรที่สามารถ

ท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี  

ได้ร้อยละ 5.8 

 

สรุปผลและอภิปราย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล อิทธิพลของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อ

ผลติภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ ดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์แตกต่างกัน  จากผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า 

ความแตกต่างทางอาชีพ มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ ง 

ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน จะมีผลต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และมากกว่าอาชีพค้าขาย/รับจ้างทั่วไป/

เกษตรกร/อาชีพอิสระในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ตามล าดับ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานเอกชน

มีก าลังการจับจ่ายใช้สอยท่ีมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศกึษา และมากกว่าอาชีพค้าขาย/รับจ้างท่ัวไป/เกษตรกร/อาชีพอิสระท า

ให้มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์สูงกว่าในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง และอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

มีผลต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา ส่วนมากจะมีโอกาสใส่เครื่องแบบมากกว่าชุดธรรมดา ท าให้พนักงานเอกชนมีโอกาสในการใช้หรือมีการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์มากกว่าจึงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์มากกว่าในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าอาชีพเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัว ในด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่

ตอ่ปี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพเจ้าของธุรกิจ/กิจการส่วนตัวอาจมีความสนใจในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทีมีช่ือเสียงมากกว่าไม่มี

ช่ือเสียงอย่างผลิตภัณฑ์ยีนส์นี้ ท าให้อาชีพพนักงานเอกชนมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์มากกว่าในด้านความถี่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย์ (2550) พบว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน              

มีพฤติกรรมซื้อกางเกงยีนส์ LEVI’S ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 

1 ป ี

ความแตกต่างทางเพศ มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง 

แตกต่างกัน โดยเพศชายมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งสูงกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายอาจมีความสนใจที่

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยีนส์มากกว่าและไม่สนใจเรื่องของราคาเมื่อเทียบกับเพศหญิงแล้ว ท าให้ในเลือกซื้อแต่ละครั้งจึงไม่ได้

พิจารณาเท่าเพศหญิง จึงมีผลให้เพศชายมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์สูงกว่าในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์           
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ต่อครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย์ (2550) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก างเกงยีนส์ 

LEVI’S ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมซื้อกางเกงยีนส์ LEVI’S ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อกางเกงยีนส์ต่อครั้ง 

ความแตกต่างทางอายุ มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี 

แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 16-25 ปี มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่

ต่อปี น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 26-35 ปี และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ 36 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุในช่วง 

16-25 ปี เป็นกลุ่มยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือเพิ่งจะเริ่มบรรลุนิติภาวะ ท าให้มีอิสระในการซื้อน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีช่วงอายุ            

26-35 ปีและอายุ 36 ปีขึ้นไป อายุในช่วง 16-25 ปีจึงมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์น้อยกว่าในด้านความถี่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ชฏาภรณ์ ชวลี (2556) เรื่องส่วนผสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อรองเท้าของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าอายุที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อรองเท้า            

ที่แตกต่างกัน 

ความแตกต่างทางการศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์           

ต่อครั้ง แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านค่าใช้จ่ายใน

การซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และน้อยกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับสูงกว่า

ปริญญาตรี เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีอาจมีความจ าเป็นในการใช้เงินในเรื่องอื่น ๆ ที่มากกว่า             

จึงมีการพิจารณาเรื่องการคุ้มค่าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์มากกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ปาริชาติ วงษ์ทองดี (2558) เรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน             

มีพฤติกรรรมการการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในเขตตลาดนัดสวนจตุจักร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง            

ไม่แตกต่างกัน 

ความแตกต่างทางรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์

ยีนส์ต่อครั้ง แตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท มีผลต่างของค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 

30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาท ขึ้นไป ตามล าดับ เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 

10,000 บาท มีความสามารถในการใช้จ่ายหรือเลือกซื้อน้อยกว่าเพราะมีรายได้น้อย ท าให้มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์  

ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งต่ ากว่า 30,001-40,000 บาท และ 40,001 บาทขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัย สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) เรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อ

แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้บริโภค       

ที่มีรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของ

ผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05           

ซึ่งปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง เมื่อผู้บริโภคมีความเห็นว่าพ่อค้า/แม่ค้าอัธยาศัยดี บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ มีการให้ค าแนะน า

ลูกค้าอย่างดี และมีการโฆษณาช่องทางสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายมากข้ึน ท าให้ด้านการ
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ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  

อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดค้าปลีก กรณีศึกษา 

ศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด             

มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้บริโภคศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟช่ัน ด้านจ านวนเงินใน

การซื้อเสื้อผ้าแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิด  Schiffman และ Kanuk (2000) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค

หมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการซึ่งคาดว่าจะ

สนองความต้องการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระท าของผู้บริโ ภคที่เกี่ยวกับการซื้อและ             

การใช้สินค้า  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสถานที่จัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรม            

การซื้อผลิตภัณฑ์ยนีส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านสถานที่จัดจ าหน่ายเป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี เมื่อผู้บริโภคมีความเห็นว่าพ่อค้า/แม่ค้าอัธยาศัยดี บริการดี ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ใส่ใจ มีการให้ค าแนะน าลูกค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการ และโฆษณาช่องทางสื่อสารทางโซเชียล ท้ังนี้อาจเป็นการ

กระตุ้นความต้องการให้ผู้บริโภคซื้อจ านวนช้ินใหม่เพิ่มขึ้น ท าให้ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ           

ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี ในทิศทางเดียวกัน และเมื่อผู้บริโภคมีความเห็นเรื่องพื้นที่ภายในร้านค้ากว้างขวาง

สะดวกสบายในการเลือก หรือทดลองผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่าง ๆ มีการตกแต่งจัดระเบียบประเภทสินค้ามากขึ้นท าให้คิดว่า

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ราคาอาจจะสูง ซึ่งมีผลท าให้จ านวนที่ซื้อใหม่ลดลงได้ ท าให้ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ

ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) พบว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้บริโภคศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟช่ัน ด้านจ านวนเสื้อผ้าที่มาซื้อในแต่ละครั้ง นอกจากนี้

ยังสอดคล้องกับแนวคิด (Armstrong & Kotler, 2013) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดคือกลุ่มเครื่องมือด้านการตลาด          

ที่ควบคุมได้ ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดในตลาดเป้าหมายเป็นหลัก 

เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช้เพื่อให้เกิดความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี แต่อย่างใด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย์ (2550) พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทาง

การตลาดด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ LEVI’S ในด้านความถี่ใน

การซื้อในรอบระยะเวลา 1 ปี และสอดคล้องกับงานวิจัย ปาริชาติ วงษ์ทองดี (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันของผู้บริโภคในตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานครในด้านความถี่ในการซื้อ 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัย อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม          

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของผู้บริโภคศูนย์การค้าเดอะ แพลทินัม แฟช่ัน ในด้านจ านวนครั้งท่ีมาซื้อเสื้อผ้าใน 1 เดือน 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยกลุ่มอ้างอิง ประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง และด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม มีผลต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปัจจัยกลุ่มอ้างอิงด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมและด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนสต์่อครัง้ ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี 

และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม

และด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรงเป็นตัวแปรที่สามารถท านายพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ได้ทั้ง 3 ด้านคือ ด้านค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี 

จากการสรุปปัจจัยกลุ่มอ้างอิงประกอบด้วย ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมและด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง มีผ ลต่อ

พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง           

ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี โดยปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม

เมื่อผู้บริโภคมีความเห็นว่านางแบบนักแสดง ผู้มีช่ือเสียง บุคคลอื่นทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ยีนส์ ทั้งนี้

อาจเกิดจากความเช่ือถือ การดึงดูดใจ และประสบการณ์ในการใช้สินค้าที่มากขึ้น และเกิดความต้องการที่อยากจะเป็นอย่าง

ต้นแบบ ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเพิ่มขึ้นด้วย ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์

ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี ในทิศทางเดียวกัน และปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรง

หากเห็นว่าสมาชิกในครอบครัว เพื่อนมีการใช้งานผลิตภัณฑ์ยีนส์มากข้ึน อาจส่งผลให้เกิดความไม่ตื่นเต้นหรือความอยากได้ใน

ผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่เหมือน ๆ กัน ซึ่งท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อลดลงทั้ง ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง 

ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยนีส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี ในทิศทางตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัย ศิรินภา ทุมฉิมพลี (2556) เรื่องอิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อกระดาษยี่ห้อ ดั๊บเบิ้ล เอ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ประเภทของกลุ่มอ้างอิงทางอ้อมค าแนะน าของบุคคลอื่นทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

มากที่สุด และประเภทของกลุ่มอ้างอิงทางตรงค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญด้านงานพิมพ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด 

โดยกลุ่มอ้างอิงที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีประสบการณ์การใช้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกระดาษยี่ห้อ ดั๊บเบิ้ล เอ มากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยีนส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง  และด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อ

ใหม่ต่อปี เช่นพ่อค้า/แม่ค้า มีอัธยาศัยดี บริการดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจและให้ค าแนะน าลูกค้า เรื่องมีการโฆษณาและช่องทาง

สื่อสารทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram มีการให้ราคาส่วนลดหรือของแถมน่าสนใจเมื่อซื้อครบตามจ านวนหรือ

ราคาที่ร้านก าหนด และมีบริการหลังการขาย เช่น ตัดขา แก้ทรงกางเกง เป็นต้น เพื่อสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคใช้จ่ายมากข้ึน 

และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ และสามารถท าให้เพิ่มจ านวนยอดขายและจ านวนช้ินในการที่ลูกค้าซื้อต่อครั้ง       

ได้อีกด้วย  

2. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยีนส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของผู้บริโภค

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปีเช่นกัน เช่นพื้นที่ภายในร้านค้ากว้างขวางสะดวกสบาย          

ในการเลือก หรือทดลองผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่าง ๆ ร้านค้าผลิตภัณฑ์ยีนส์มีการตกแต่งจัดเรียงประเภทสินค้าสวยงามเพื่อดึงดูด
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สายตาให้สินค้าน่าสนใจ สถานที่ตั้งร้านค้าอยู่ในท าเลที่สะดวกต่อลูกค้าสามารถเดินทางมาใช้บริการได้ง่าย เช่น มีรถ            

ประจ าทาง มีรถไฟฟ้า หรือมีรถตู้บริเวณใกล้เคียง และบริเวณใกล้เคียงร้านค้ามีที่จอดรถเพียงพอต่อการให้บริการลูกค้า     

เป็นต้น เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้ลูกค้าทดลองผลิตภัณฑ์ ซึ่งท าให้มีผลต่อด้านจ านวนท่ีซื้อผลิตยีนส์ใหมข่อง

ผู้บริโภคได้ 

3. ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ยีนส์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรให้ความส าคัญกับเรื่อง

กลุ่มอ้างอิง ด้านกลุ่มอ้างอิงทางอ้อม ซึ่งเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีน ส์ของผู้บริโภค            

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ต่อครั้ง ด้านจ านวนผลิตภัณฑ์ยีนส์ที่ซื้อใหม่ต่อปี และ             

ด้านความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ใหม่ต่อปี เช่นการใช้ผลิตภัณฑ์ยีนส์ของนางแบบนักแสดงผู้มีชื่อเสียง การใช้ผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของบุคคลอื่นทางโซเชียลต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Website การโฆษณาของผู้ประกอบการผ้ายีนส์       

ต่าง ๆ ในช่องทางการท าการตลาดทั้งแบบเก่าหรือการสื่อสารทางเดียว (Offline Marketing) และแบบใหม่หรือการสื่อสาร 

ผ่านเครือข่ายออนไลน์ (Online Marketing) การใช้ผลิตภัณฑ์ยีนส์ของบุคคลทั่วไปที่ซื้อไปใช้งาน และการใช้ผลิตภัณฑ์ยีนส์

ของ Youtuber หรือ Vlogger ตามคลิปวีดีโอต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค เกิดความ

น่าเช่ือถือ น่าสนใจ ท าให้เกิดความต้องการที่จะเป็นเหมือนกลุ่มอ้างอิง ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการที่ขาย

ผลิตภัณฑ์ยีนส์เพิ่มขึ้นได้ และตัวแปรด้านกลุ่มอ้างอิงทางตรงเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ยีนส์ของ

ผู้บริโภคเช่นกัน ได้แก่ค าแนะน าหรือเชิญชวนจากสมาชิกในครอบครัว จากพ่อค้าหรือแม่ค้า จากเพื่อน จาก เพื่อนบ้านและ

เพื่อนร่วมงาน จากผู้เช่ียวชาญผ้ายีนส์ (ช่างตัดเย็บเสื้อผ้ายีนส์) เป็นต้น เพื่อท าให้ผู้บริโภคได้เห็นประสบการณ์ในการใช้            

สินค้าจริง จึงเกิดความสนใจในการใช้สินค้าตามเช่นกัน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องด้วยความกรุณา ความเมตตา และเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความ

ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ ที่ได้ให้ค าปรึกษา แนะน า 

และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนกระทั่งได้เป็น สารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ           

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ รวมถึงขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน ซึ่งเป็นประธานสอบปากเปล่า

สารนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ กรรมการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ และอาจารย์ ดร.วัลภา           

หัตถกิจพาณิชกุล ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถามที่ได้ให้ค าแนะน าต่าง ๆ 

เป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการวิจัยครั้งนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้การสนับสนุนและเป็นก าลังใจในการศึกษาและให้การช่วยเหลือจนประสบ

ผลส าเร็จในครั้งนี้ และขอขอบคุณ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่านท่ีให้ก าลังใจและสนันสนุนเสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถาม

ทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี้คุณประโยชน์อันใดที่ได้จากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้เป็นเจ้าของ แนวความคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจัย วารสาร บทความและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิง ในการท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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