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ณัฐวุฒิ  สกุลอาภาสัตย.(2550).ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของ                              

             ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.สารนพินธ บธ.ม. (การจัดการ) กรุงเทพฯ : บัณฑิต 

                วิทยาลัย มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ. อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : อาจารย ดร.                 

                ไพบูลย  อาชารุงโรจน. 

                การวิจัยครั้งนีม้ีความมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูบริโภคที่มีอายุ 15 

ปข้ึนไป ที่เคยซื้อและใชกางเกงยนีส LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การวิเคราะหความแตกตางใชการทดสอบคาที (t-test) คาไคสแควร คา

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว หากพบความแตกตางในการวเิคราะหความแปรปรวนทางเดยีวจะ

หาความแตกตางเปนรายคูโดยใช Least Significant Difference (LSD) และการวเิคราะห

ความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient) สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติใชโปรแกรม SPSS For Windows Version 11.5 

               ผลการวิจยัพบวา   ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง   มีอายุระหวาง   15 – 24 ป  มรีะดับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี  มีอาชีพนักเรียน/นักศกึษา  รายไดตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 10,000 

บาท  ซึง่ผูบริโภคมีเหตุผลสําคัญในการเลอืกซื้อกางเกงยีนส LEVI’S คือ ซื้อเพราะความชอบสวนตัว 

บุคคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อคือ เพื่อน/คนรูจัก/แฟน  กางเกงยนีสที่นยิมซื้อนอกจากยี่หอ LEVI’S คือ 

ยี่หอ LEE   กางเกงยีนส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อมากทีสุ่ดคือ ทรงกระบอกขาตรง  สีของกางเกงยีนสที่

นิยมซื้อมากทีสุ่ดคือ สีน้ําเงินซีด (ฟอกสี)  เกณฑสําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S คือ รูปทรงกางเกงยีนส     สาเหตุสําคัญที่เลือกสวมใสกางเกงยนีส LEVI’S คือ สวมใสไดหลาย

โอกาส  จาํนวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ คือ 2.88 ตัว  ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป คือ 1.47 คร้ัง   คาใชจายในการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ตอคร้ัง คือ  

2,218.50  บาท  

               ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัยพบวา 

                      1.ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานกางเกง

ยีนส LEVI’S ทรงที่นิยมซื้อ  เกณฑสําคัญในการซื้อ  สาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยีนส LEVI’S  ความถี่ใน

การซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป   คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง แตกตางกนั 

                     2.ใผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผล

สําคัญในการเลือกซื้อ   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ   กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ   สีของกางเกง

ยีนสที่นยิมซื้อ   เกณฑสําคญัในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S แตกตางกัน 



                     3.ผูบริโภคที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ใน

ดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ   กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซือ้   สี

ของกางเกงยนีส LEVI’S ที่นิยมซื้อ แตกตางกนั 

                     4.ผูบริโภคที่มอีาชีพแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผล

สําคัญในการเลือกซื้อ   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ   กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  สาเหตุสําคัญ

ที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S  ความถี่ในการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป  แตกตางกนั 

                     5.ผูบริโภคที่มรีายไดแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานตุผล

สําคัญในการเลือกซื้อ   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ   กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  เกณฑสําคัญ

ในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S แตกตางกัน 

                     6.ปจจัยการตลาดดานผลติภัณฑมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ของผูบริโภคในดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ตอคร้ัง 

                      7.ปจจัยการตลาดดานราคาและการสงเสรมิการตลาดไมมีความสมัพนัธกับพฤติกรรม

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในดานจํานวนกางเกงยีนสทีใ่สเปนประจํา    ความถี่ในการซื้อ

ในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง 

                      8. ปจจัยการตลาดดานการจัดจําหนายมคีวามสัมพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ของผูบริโภคในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา   ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป  และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ตอคร้ัง 
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                The purpose of this research was to study the influential factors on consumers in 

Bangkok Metropolitan regarding to the purchasing behavior of LEVI’S Jeans. The sample 

group consists of 400 people who were at 15 years old and above , had used to buy LEVI’S 

Jeans from Bangkok and to wear. Questionnaire was used as a tool to collect the data. The 

statistical methods to analyze the data were Percentage, Mean, Standard Deviation, 

Independent t-test, One-way analysis of variance, LSD, Chi-square and Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient. The statistical analysis tool was SPSS for Windows Version 

11.5   

               Most of participants were female at the age between 15 – 24 years old , and 

mostly, were the students at the level of  Bachelor degree. Their incomes were less than 

10,000 baht. According to the study, the reasons to purchase LEVI’S jeans were the 

personal preference. The  influential person to purchase LEVI’S Jeans was friends. The  

popular brand  was LEE. The popular pattern  was “Straight Leg”. Most participants 

prefered Jeans in blue color. The most important criteria for purchasing decision was its 

pattern. The main cause of preference for LEVI’S Jeans wearing was that the Jeans dress 

was appropriated in many situations. Amount of LEVI’S jeans trousers that regularly wear, 

were 2.88 pairs. Purchasing  frequency was 1.47 times per year.  Cost of purchase LEVI’S 

jeans per time was 2,218.50 Baht.  

               More results from the research are as following: 

                     1. Consumers with different gender had different  behaviors in purchasing  

LEVI’S jeans in the aspects of the preference in pattern, the decision criteria to purchase, 

the main cause of wearing LEVI’S Jeans, the purchasing frequency, the cost of LEVI’S jean 

purchasing.   



                     2. Consumers with different age had different behaviors in purchasing LEVI’S 

Jeans in the aspects of the reason to purchase, the influential person, the Jeans’ s pattern, 

Jeans’ s color, and the decision criteria to purchase. 

                     3. Consumers with different education level had different behaviors in 

purchasing LEVI’S Jeans in the aspects of the reasons to purchase, the influential person, 

the Jeans’ s pattern, and its color. 

                     4. Consumers with different occupation had different behaviors in purchasing 

LEVI’S Jeans in the aspects of the purchasing and wearing reason, influential person, the  

Jeans’ s pattern, the purchasing frequency. 

                     5. Consumers with different incomes had different behaviors in purchasing 

LEVI’S Jeans in the aspects of the purchasing reason, the influential person, the Jeans’ s 

pattern, the decision criteria for purchasing. 

                     6. Marketing factors in the aspects of product were correlated with purchasing 

behaviors of LEVI’S Jeans in term of purchasing frequency,  the cost of Jeans purchasing. 

                     7. Marketing factors in the aspects of price and promotion were not correlated 

with purchasing behaviors of LEVI’S Jeans. 

                     8. Marketing factors in the aspects of place were correlated with purchasing 

behaviors of LEVI’S Jeans in term of the amount of regularly wearing Jeans, the purchasing 

frequency, the cost of each purchasing. 
 



ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ 

ของ 

ณัฐวุฒิ  สกลุอาภาสัตย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

พฤษภาคม  2550 

ลิขสทิธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



ประกาศคุณูปการ 
 

               สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาอยางดียิ่งของอาจารย ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน  

อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดสละเวลาอันมีคาใหคาํปรึกษา ขอเสนอแนะ ตลอดจนดูแลควบคุมเพื่อ

ปรับปรุงแกไขใหสารนพินธฉบับนี้สําเร็จจนสมบูรณ ทําใหผูวิจยัไดรับประสบการณในการทํางานวิจยัทกุ

ข้ันตอนอยางลึกซึ้ง  ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสงูมา ณ  ทีน่ี ้

              ขอกราบขอบพระคุณ    อาจารย ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน  อาจารยสิฐากร  ชูทรัพย        

อาจารยลํ่าสัน เลิศกุลประหยัด ที่ใหความกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม เพื่อแกไขปรับปรุง

แบบสอบถามใหมีความสมบูรณที่สุด 

               ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะสงัคมศาสตรทกุทานที่ได

ประสิทธิประสาทวิชาความรูที่มีคาอนัเปนประโยชนแกผูวิจัย   

               ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สถาบันการศึกษาทีม่อบโอกาสทางการ

ศึกษาใหแกผูวิจัยไดเปนสวนหนึ่งของมหาวทิยาลยัแหงนี้ ที่ใหความรูทางดานวิชาการ และประสบการณ

ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยที่มีคณุคาแกผูวิจัย   

               ขอขอบคุณพี่กบผูที่มีสวนสําคญัในการผลักดันใหผูวจิัยมกีําลังใจและมคีวามมมุานะพยายาม

แกไขปญหาและอปุสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึน้ตลอดระยะเวลาในการทําสารนิพนธฉบับนี ้ ใหสําเร็จลุลวงได

ดวยดี ผูวจิัยขอขอบคุณจากใจจริง มา ณ ที่นี ้

               ขอขอบคุณเพื่อน ๆ และพีท่ั้งหลายจาก MBA การตลาดและการเงิน (ภาคพิเศษ) มหาวทิยาลัย

รามคําแหง ที่เปนเสมือนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยมีความมุงมั่นในการทาํสารนิพนธฉบับนี ้

               ขอขอบคุณเพื่อน ๆ จาก MBA การจัดการ (ภาคปกติ)  รุนที ่  8 ที่คอยใหความชวยเหลือดวยดี

เสมอมาแกผูวจิัยและเปนสวนหนึ่งทีท่ําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี และ ขอขอบคุณเพื่อน ๆ 

การจัดการ รุนที่ 7 ที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทาํสารนพินธฉบับนี้แกผูวิจัย 

               สุดทายนี้ขอขอบพระคุณมารดา ที่คอยสนบัสนุนและสงเสริมทั้งแรงกาย แรงใจดวยดีเสมอมา

ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและทําสารนพินธฉบับนี ้ ผูวจิัยขอมอบสารนิพนธที่ผานความเพียรพยายามและ

ความตั้งใจจริงนี้มอบใหแกบิดาของขาพเจา เพื่อทดแทนพระคุณของทาน  แมวาทานจะไมไดมีโอกาสรับรู

ในความสําเรจ็ดังกลาวก็ตาม   
 
                                                           
                                                                  ณัฐวุฒิ   สกลุอาภาสัตย                                            
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 
             การแตงกายในอดีตมนุษยสวมใสเสื้อผาเพียงเพือ่ปกปดรางกาย ปองกนัความรอน หนาว 

จากสภาพดินฟาอากาศ   และอันตรายจากภายนอกเทานัน้  แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทําใหเหตุผลใน

การสวมใสเสือ้ผามีความตองการเพิ่มมากขึ้นจากเหตุผลข้ันมูลฐานเดมิ   กลาวคือ การแตงกายเปน

การแสดงถงึความแตกตางระหวางเพศ  อายุ   อาชพี   สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของสมาชิก

ในกลุม   และยังเปนการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีแกผูทีส่วมใสดวย      แตหลงัจากปลายศตวรรษที่ 18    

แฟชั่นเริ่มเขามามีอิทธิพลในการกาํหนดทิศทางการแตงกายมากขึ้น    โดยใหความสําคัญในเรื่องของ

การแตงกายวาเปนแฟชั่นมากกวาที่จะคํานึงถงึประโยชนใชสอยเปนหลัก     ทําใหอุตสาหกรรมสิง่ทอ

และเครื่องนุงหมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก   แมกระทั่งยีนส  LEVI’S  เอง ก็ไดรับผลกระทบจาก

ปญหาดังกลาวเชนเดยีวกนั  โดยในชวงทศวรรษที่ 1850-1860  กางเกงยนีส LEVI’S ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อ

จําหนายใหแกนักขุดทองในซานฟรานซิสโก ซึง่ตองการกางเกงยีนสที่มีความแข็งแรงทนทานและ

เหมาะสมกับสภาพการใชงานในเหมืองเทานั้น    แตหลังจากกลาง ศตรวรรษที่ 20 กางเกงยนีส LEVI’S 

ไดกลายมาเปนกางเกงที่สามารถสวมใสไดในทุกโอกาส และแพรหลายไปทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย

ดวย โดยเฉพาะ LEVI’S 501 ที่ถือวาเปนกางเกงยีนสที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก  แมวา

ความสาํเร็จของยีนส LEVI’S ตลอดระยะเวลา 150 ปที่ผานมา ก็มิใชจะเปนสิ่งที่รับประกันวา

ความสาํเร็จดังกลาวจะยั่งยนืเสมอไป  ดวยภาพลักษณของยีนส LEVI’S ที่ยังคงยึดมั่นในแนวทางเดิมๆ 

โดย LEVI’S จะใหความสําคัญในกระบวนการผลิตกางเกงยีนสทีม่ีคุณภาพสูงเปนหลกั ในขณะที่คู

แขงขันรายอื่นๆ จะใหความสําคัญในการผลิตยีนสทีเ่ปนแฟชัน่มากกวา ทําใหนับต้ังแตป  ค.ศ. 1996 

เปนตนมา  ยอดการจําหนายยีนส LEVI’S ลดต่ําลงติดตอกันมากวา 7 ป โดยถกูยนีสในกลุมแฟชัน่แยง

ชิงสวนแบงทางการตลาด โดยมียอดการจําหนายเพยีง 4,200 ลานเหรียญตอป จากเดิมที่เคยมี

ยอดขายสูงสดุถึง 7,100 ลานเหรียญตอป โดยคูแขงที่สําคัญไดแก Gap, Tommy Hilfiger, Calvin 

Klein, Armani              

             สําหรับภาพรวมตลาดยีนส  LEVI’S  ในประเทศไทยนั้น  สถานการณโดยรวมไมตางไปจาก

บริษัทแมในสหรัฐอเมริกาเทาใดนัก  โดยมี  DKSH (Thailand) Company Limited   ผูผลิตและ

จําหนายยนีส   LEVI’S   เพียงแหงเดียวในประเทศไทย   ก็ประสบปญหายอดการจําหนายที่ลดลง
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เชนเดียวกนั แมวาจะเปนผูนําในตลาดยนีสก็ตาม เนือ่งจากสถานการณการแขงขันทีท่วีความรนุแรง

มากขึ้นตามลาํดับ ระหวางยีนสเบสกิที่เนนดานความคลาสสิกกับยีนสแฟชั่นที่เนนในดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดทุกกลุมเปาหมาย    

ทําใหบริษัทตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสถานการณทางการตลาดที่เปลียนแปลง โดยทําการ

พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑที่เนนยีนสแฟชั่นมากขึ้น  ในชวงระยะเวลา 2-3 ปทีผ่านมาตลาดยีนสมี

การเติบโตสูงขึ้นปละ  25%  และมีแนวโนมทีจ่ะเติบโตขึ้นอยางตอเนือ่ง   แตยอดขายของยนีส LEVI’S 

ไมไดเปนไปในทิศทางเดียวกับการเติบโตของตลาดยีนสโดยรวม โดยในปจจุบนัตลาดยีนสมีมูลคารวม 

10,000 ลานบาท มกีารแบงสวนตลาดออกเปน 3 กลุม คือ  ตลาดระดับบน กลาง และลาง สําหรับ

ตลาดระดับบนเปนตลาดทีม่ีอัตราการเตบิโตที่สูงขึน้เนือ่งจากมีแบรนดจากตางประเทศเขามาในตลาด

ประมาณ 30-40 แบรนด ตลาดระดับกลางจะมียนีสแบรนดเนม 4 แบรนดหลัก  คือ LEVI’S, Mc, 

Wrangler, Lee  มีมูลคารวม  5,000  ลานบาท   และมีอัตราการเตบิโตแตละปประมาณ 10%  จาก

การสํารวจตลาดยีนสพบวายี่หอ  LEVI’S   มีสวนแบงทางการตลาดสูงสุด มียอดขายรวม 1,500 ลาน

บาท  ในขณะที่  Mc  ตามมาเปนอับดับ  2  มียอดขายทั้งสิน้  900  ลานบาท   และ Wranger  มีสวน

แบงทางการตลาดรองลงมาตามลําดับ ซึง่ในปที่ผานมายอดจําหนายมีการเติบโตขึน้  12%    สวนที่

เหลือจะเปนยีห่ออ่ืน ๆ อาทิ Lee, Hara, Rock Express  (ผูจัดการรายสัปดาห 14-20 สิงหาคม  2549)       

               จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถงึ ปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อนาํผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมา

ประกอบการพิจารณาวางแผน แกไข ปรับปรุงกลยทุธทางการตลาด  ใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูบริโภค นอกจากนี้เพื่อเปนแหลงขอมูลใหแกผูทีส่นใจที่ตองการศึกษาคนควา และทําการวิจัย

ตอไปในอนาคต     

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
         ในการวจิัยครั้งนี ้ ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไวดงันี ้

         1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของกางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

         2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

         3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S  โดยจาํแนกตามปจจัยดาน 

ประชากรศาสตร ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชพี  รายไดตอเดือน  
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         4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส  LEVI’S  ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความสําคัญของการวิจัย 
         1. เพื่อนําขอมูลจากการวิจยัไปใชในการวางแผนการตลาดทัง้ในดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชอง

ทางการจัดจาํหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ใหเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค  อีกทั้งยังสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

         2. เพื่อนําขอมูลจากการวิจยัไปใชเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจทีจ่ะประกอบธุรกิจประเภทนี ้

 

ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจยัครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครเทานัน้  โดยกาํหนดขอบเขตของการวิจยัดังนี ้

 
       ประชากรที่ใชในการวิจัย 
          ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอาย ุ15 ปข้ึนไป ที่เคยซื้อและใชกางเกงยนีส LEVI’S 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก   ประชาชนที่มีอายุ  15  ปข้ึนไป   ที่เคยซื้อและใชกางเกง

ยีนส  LEVI’S  ในเขตกรุงเทพมหานคร   เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  จงึใชการกาํหนด

ตัวอยางโดยคาํนวณจากสูตรการหากลุมตัวอยางแบบไมทราบขนาดของประชากร (กัลยา  วานิชย

บัญชา  2546 : 14)    ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385   คน   ผูวจิัยขอเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน  

400  คน 

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
         1. ตวัแปรอิสระ  (Independent  Variable)  แบงเปนดังนี ้

             1.1  ดานประชากรศาสตร  (Demegraphic)  ไดแก 

                    1.1.1  เพศ 

                             1.1.1.1  ชาย 

                             1.1.1.2  หญิง 
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                     1.1.2  อาย ุ

                             1.1.2.1   15-24  ป 

                             1.1.2.2   25-34  ป 

                             1.1.2.3   35 -44 ป 

                             1.1.2.4   ตั้งแต  45 ปข้ึนไป 

                    1.1.3  ระดับการศึกษา 

                             1.1.3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 

                             1.1.3.2  ปริญญาตรี 

                             1.1.3.3  สูงกวาปริญญาตรี 

                   1.1.4  อาชีพ 

                             1.1.4.1  นักเรียน / นักศึกษา 

                             1.1.4.2  ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                             1.1.4.3  พนักงานบริษทัเอกชน 

                             1.1.4.4  ธุรกิจสวนตัว / อาชพีอิสระ 

                    1.1.5  รายไดเฉล่ียตอเดือน 

                            1.1.5.1  นอยกวาหรือเทากับ  10,000  บาท 

                            1.1.5.2  10,001 – 20,000  บาท 

                            1.1.5.3   20,001 – 30,000  บาท     

                            1.1.5.4   มากกวา  30,000  บาท  ข้ึนไป 

            1.2  สวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix) 

                   1.2.1   ผลิตภัณฑ 

                   1.2.2   ราคา 

                   1.2.3   ชองทางการจัดจําหนาย 

                   1.2.4   การสงเสริมการตลาด 

         2.  ตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)   แบงเปนดังนี ้

2.1 พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
          1. ยีนส หมายถงึ  ผาฝายทอลายสองหรือผาเดนิมที่ผานกรรมวิธีการทอ  ซัก  ฟอก  และนําไป

ยอมดวยสีครามอินดิโก  ทาํการตัดเย็บเปนเสื้อ  กางเกง  กระโปรง 

          2. LEVI’S  หมายถึง ชื่อตราสินคาของกางเกงยนีส  ทีม่ีชื่อเสียงเปนที่รูจกัและไดรับความนิยมไป

ทั่วทุกมมุโลก  โดยมีบริษทั  ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)  จํากัด  เปนผูผลิตและจําหนายเพียงแหงเดียว

ในประเทศไทย    

          3. ผูบริโภค  หมายถึง  ผูที่เคยซื้อและใชกางเกงยนีส  LEVI’S  ทีม่ีอายุตั้งแต  15  ปข้ึนไป ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

          4. พฤติกรรมการซื้อ  หมายถึง   การแสดงออกของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการซื้อกางเกงยีนส  

LEVI’S  โดยผานกระบวนการเลือกสรรการซื้อ  การใช  การบริโภค  เพื่อตอบสนองความตองการและ

ความปราถนา ใหไดรับความพอใจสูงสุด    

5. สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง  ตัวแปรทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการ 

ซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ประกอบดวย 

             5.1 ดานผลิตภัณฑ  หมายถึง  ส่ิงที่มีผลตอการเลือกซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  โดยพิจารณาถึง

ความพอใจในการออกแบบ  คุณภาพของเนื้อผาทีด่ี  มีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเดนและความ

หลากหลายของรูปแบบกางเกงยนีส  LEVI’S   

             5.2 ดานราคา  หมายถงึ  ราคาของกางเกงยนีส LEVI’S ที่ผูบริโภคยอมรับไดหรือเห็นวา

เหมาะสม 

             5.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย  หมายถงึ  สถานทีท่ี่จําหนาย  ทําเลทีต่ั้งของราน  การจดั

ตกแตงราน ทีม่ีสวนทําใหผูบริโภคซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S 

             5.4 ดานการสงเสริมการตลาด  หมายถึง  เครื่องมือการสื่อสารเพือ่สรางความพงึพอใจ

ระหวาง  ผูผลิตกับผูบริโภค  ไดแก  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การขายโดยใชพนกังานขาย 

การสงเสริมการขาย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
              กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่ประกอบดวยตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนควา  คือ  ตัวแปร

อิสระ (Independent  Variable)  และตัวแปรตาม  (Dependent  Variable)  โดยสามารถกําหนดเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัยไดดังนี ้

 

 

             ตัวแปรอิสระ                                                 ตัวแปรตาม 
     (Independent  Variable)                                    (Dependent  Variable) 
 

 
 ดานประชากรศาสตร 

 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายไดตอเดอืน 

 

 

 

 

 

 
พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส 
LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

ดานสวนประสมทางการตลาด 
 ผลิตภัณฑ 
 ราคา 
 ชองทา

 

ภาพประกอบ  1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

งการจัดจําหนาย 
 การสงเสริมการตลาด 
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สมมติฐานในการวิจัย 
            1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกนั 

            3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            4. ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            5. ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            6. ปจจัยดานผลิตภณัฑมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            7. ปจจัยดานราคามคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            8. ปจจัยดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            9. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อใน

รอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 
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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

             ในการศึกษาวิจยัเรือ่งปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวจิัยทีเ่กี่ยวของ  ในหวัขอ

ดังตอไปนี้ 

             1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

             2. แนวความคิดเกีย่วกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

             3. แนวความคิดดานสวนประสมทางการตลาด 

             4. แนวความคิดดานประชากรศาสตร 

             5. ประวัติความเปนมาของกางเกงยนีส  LEVI’S 

             6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
           ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
             ปริญ  ลักษิตานนท (2544 : 27)  ไดกลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  การกระทาํของ

บุคคลใดบุคคลหนึง่ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกบัการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ซึ่งรวมถงึกระบวนการ

ตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทาํซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน

นั้น หมายถงึลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภคในขณะใดขณะหนึง่ที่ผูบริโภคซื้อสินคานัน้จะมี

กระบวนการทางจิตวทิยาและสงัคมวทิยาที่มีสวนสรางสมและขัดเกลาทัศนคติ และคานิยม 

            ธงชัย  สันติวงษ  (2540 : 31)  ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภความิใชหมายถงึ การ

บริโภค (Consumption)  แตเปนการศึกษาถงึการซื้อ (Buying)  ของผูบริโภค เนนตัวผูซื้อเปนสําคัญ

และที่ถูกตองแลวการซื้อเปนเพยีงจุดหนึง่ของกระบวนการตัดสินใจ และไมสามารถแยกออกไดจากการ

บริโภคสินคาทั้งที่กระทําโดยตัวผูซื้อเองหรือการบริโภคโดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว  ซึ่งมีผูซื้อทํา

ตัวเปนผูซื้อแทนให  การซื้อแทนนั้น ผูซื้อแทนจะเปนผูทาํงานแทนความพอใจของผูบริโภคอีกตอหนึง่ 

            อดุลย  จาตุรงคกุล (2543 : 5)  ไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค วาเปนปฎิกิริยาของ

บุคคล ที่เกี่ยวของโดยตรงกบัการไดรับ และการใหสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมถงึกระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งเกดิกอนและเปนตัวกาํหนดปฎิกิริยาตาง ๆ เหลานั้น 

            ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ  (2539 : 106)  กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค คือ การศึกษา

พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา 
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            อรณี  บุญมีนมิิตร  (2540 : 13)  กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทํา

การคนหา  (Searching)  การซื้อ (Purchasing)  การประเมินผล (Evaluating)  และการใชจาย 

(Disponsing)  ในผลิตภัณฑและบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา   

            พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง  การศึกษาถงึกระบวนตาง ๆ ที่บุคคลหรือกลุมบุคคลเขาไป

เกี่ยวของเพื่อทําการเลือกสรรการซื้อ  การใช  การบริโภค อันเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ บริการ ความคดิ  หรือ

ประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการ และความปราถนาตาง ๆ ใหไดรับความพอใจ (ดารา  ที

ปะปาล  2542 : 3) 

            อัครฤทธิ์  หอมประเสริฐ  (2543 : 13)  กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง การเลือกซือ้ 

เลือกใชและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑหรือบริการใดๆ  เพื่อสนองความตองการและปราถนาเพื่อใหไดรับ

ความพึงพอใจสูงสุด 

            ดารามาศ  แกวแดง (2537 : 41)  กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง การกระทาํใด ๆ ของ

ผูบริโภคที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ การใช และการจับจายสนิคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการ

ตัดสินใจซึ่งเปนตัวนาํและตวักําหนดการกระทําดังกลาวนั้น ๆ 

            โมเวน และไมเนอร (ดารา  ทปีะปาล.2542 : 3 ; อางองิจาก Mowen andMinor. 1998. 

Consumer  behavior. P.5)  ไดใหความหมายของคาํวา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถงึ การศึกษาถึง

หนวยการซื้อ  (Buying units)  และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการไดมา การบริโภค และ

การจํากัด อันเกี่ยวกบัสินคา บริการ ประสบการณ และ ความคิด 

            โบวี   ฮุสตัน และ ทิล (Bovee, Houston ; &Thill, 1995 : 108)  ไดใหความหมายของคําวา 

พฤติกรรมผูบริโภค วาเปนพฤติกรรมที่ประกอบดวย การกระทาํทัง้หมดที่เกีย่วของกับการเลือก การซือ้ 

การใชและการกําจัดสินคา และบริการ 

            จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา  พฤติกรรมผูบริโภคเปนการ

แสดงออกของคนที่เกีย่วกับกระบวนการคนหาความตองการ ความรูสึก การรับรูตาง ๆ ในการบริโภค  

โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ การตัดสินใจซื้อ การใชและสามารถสนองตอบความ

ตองการของผูบริโภคนั้นได  อยางไรกต็ามแมวากระบวนการของพฤติกรรมของผูบริโภคจะมีลักษณะ

คลาย ๆ กัน แตรูปแบบของพฤตกิรรมที่แสดงออกในเหตุการณตาง ๆ มีลักษณะแตกตางกนัไป  ทั้งนี้ 

อาจมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ทัง้ปจจัยภายในอันไดแกตัวบุคคลและปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก

สภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของหรือผูกพันกับตัวบุคคล  ปจจัยตางๆ เหลานีม้ีผลกระทบตอการ

ตัดสินใจของผูบริโภค ทําใหแสดงพฤติกรรมออกมาตางกัน 
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           การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
             การวเิคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Analyzing  consumer  behavior)  เปนการคนหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค  เพื่อทราบถึงลกัษณะความตองการและพฤติกรรม

การซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจดักลยุทธการตลาด 

(Marketing  strategies)  ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  (ศิริวรรณ  

เสรีรัตน และคณะ. 2541 : 125 – 130)  คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6 

Ws และ 1 H  ซึ่งประกอบดวย  Who?  What?  Why?  Who?  When?  Where? และ  How?  เพื่อหา

คําตอบ 7 ประการ หรือ 7 Os  ซึ่งประกอบดวย  Occupants,  Objects,  Objectives,  

Organizations, occasions, Outlets และ  Operations  

ตาราง 1  แสดงคําถาม 7  คําถาม (6 Ws และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ พฤติกรรม  

    ผูบริโภค (7Os) 

คําถาม                                คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)         กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

 

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย      ลักษณะกลุมเปาหมาย                 กลยุทธการตลาด  (4Ps) 

(Who is in the target              (Occupants) ทางดาน                 ประกอบดวยกลยุทธดาน 

market?)                                1. ประชากรศาสตร                       ผลิตภัณฑ ราคา การจัด 

                                              2. ภูมิศาสตร                                จาํหนาย และการสงเสริม 

                                              3. จิตวทิยาหรือจิตวิเคราะห           การตลาดที่เหมาะสมและ 

                                              4. พฤตกิรรมศาสตร                      สามารถสนองความพึงพอใจ 

                                                                                                 ของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซื้ออะไร                ส่ิงที่ผูบริโภคตองการซื้อ               กลยุทธดานผลิตภัณฑ               

(What does consumer buy?)        (Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตองการ    ประกอบดวย 

                                               จากผลิตภณัฑก็คือ ตองการ          1. ผลิตภัณฑหลกั 

                                               คุณสมบัติหรือองคประกอบของ     2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก 

                                               ผลิตภัณฑ  (Product                    บรรจุภัณฑ ตราสนิคา รูปแบบ                     

                                               component)  และความ               คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 

                                               แตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน         3. ผลิตภัณฑความแตกตาง 

                                               (Competitive difference)            ทางการแขงขัน เชน ความแตก 

                                                                                                  ตางดานผลิตภัณฑ บริการ  

                                                                                                  พนกังานและภาพลักษณ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

   คําถาม                                คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)         กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ           วัตถุประสงคในการซื้อ                     กลยุทธที่ใชกนัมากคือ 

(Why does consumer buy?)     ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อสนองความ     1. กลยทุธดานผลิตภัณฑ 

                                           ตองการดานรางกาย ดานจิตวิทยา    (Product strategies) 

                                           ซึ่งตองศกึษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ   2. กลยุทธการสงเสริมการ 

                                           พฤติกรรมการซื้อ                              ตลาด ไดแก กลยทุธการ 

                                                                                                  โฆษณา การขายโดยใช 

                                                                                                  พนกังานขาย การสงเสริม 

                                                                                                  การขาย  การใหขาว  

                                                                                                  การประชาสัมพันธ 

                                                                                                  3. กลยุทธดานราคา 

                                                                                                  4. กลยุทธดานชองทางการ 

                                                                                                  จัดจําหนาย 

4. ใครมีสวนรวมในการ          บทบาทของกลุมตาง ๆ ทีม่ีอิทธพิล   กลยุทธที่ใชคือ กลยุทธการ 

ตัดสินใจซื้อ (Who                 ในการตัดสนิใจซื้อ ประกอบดวย      โฆษณาและ (หรือ) กลยทุธ 

participates in the buying)  ผูริเร่ิม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสนิใจซื้อ       การสงเสริมการตลาด  โดยใช 

                                            ผูซื้อ  ผูใช                                      กลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด              โอกาสในการซื้อ เชน ชวงเดือนใดของ   กลยุทธที่ใชคอื กลยทุธการ 

(When does the consumer   ป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวนั    สงเสริมการตลาด เชน 

buy?)                                    ใดของเดือน ชวงเวลาใดของวนั       ทาํการสงเสริมการตลาดเมื่อ 

                                             โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน           ใดจะสอดคลองกับโอกาส 

                                             สําคัญตาง ๆ                                 ในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน(Where    ชองทางหรือแหลงที่ผูบริโภค          กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 

does the consumer buy?)    ไปทําการซือ้ เชน หางสรรพสินคา   โดยบริษัทนําผลติภัณฑสู 

                                             ซุปเปอรมารเก็ต รานคาขายของ    ตลาดเปาหมายโดยพิจารณา 

                                             ชํา  ฯลฯ                                      วาจะผานคนกลางอยางไร 
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  ตาราง 1 (ตอ) 

 

   คําถาม                             คําตอบที่ตองการทราบ (7Os)    กลยทุธทางการตลาดที่เกี่ยวของ 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร            ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ        กลยทุธที่ใชมากคือ กลยุทธการสง 

(How does the consumer   ประกอบดวย                           เสริมการตลาด ประกอบดวย 

buy?)                                   1. การรับรูปญหา                    การโฆษณา การขายโดยใช 

                                            2. การคนหาขอมูล                  พนักงานขาย การสงเสริมการ 

                                            3. การประเมินผลทางเลือก      ขาย การใหขาว การประชาสัมพนัธ 

                                            4. ตัดสินใจซื้อ                         และการตลาดทางตรง เชน 

                                            5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้    พนักงานขายจะกาํหนดวัตถุ 

                                                                                          ประสงคในการขายใหสอดคลอง 

                                                                                          กับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ 

             

        ทีม่า : ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2546)  การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 

 
       โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
         โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  (Consumer behavior model)  เปนการศึกษาถงึเหตุจูงใจที่ทาํใหเกิด

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ  โดยมจีุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน  (Stimulus)   ที่ทําใหเกิดความ

ตองการ  ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  (Buyer ‘ s black box)  ซึ่งเปรียบเสมือน

กลองดําซึง่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจาก

ลักษณะตาง ๆ ของผูซื้อ  ซึง่จะนําไปสูการตอบสนองของผูซื้อ  (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจ

ซื้อของผูซื้อ  (Buyer’s purchase decision)  ดังแผนภาพประกอบที่ 2 จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูทีม่ีส่ิง

กระตุน  (Stimulus)  ใหเกิดความตองการกอน  แลวทาํใหเกิดการตอบสนอง (Response)  ดังนั้น

โมเดลนี้จงึอาจเรียกวา  S-R  Theory  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  2546 : 196) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎี

ดังนี ้

             1. ส่ิงกระตุน(Stimulus)ส่ิงกระตุนนี้อาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside  stimulus)  

และส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus)  นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก    

เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถอืวาเปนเหตุจงูใจใหเกิดการซื้อสินคา  (Buying 

motive)  ซึ่งอาจใชเหตุจงูใจใหซื้อดานเหตผุลหรือดานจติวิทยา  (อารมณ)  ก็ได  ส่ิงกระตุนภายนอก

ประกอบดวย 2 สวน คือ 
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                   1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนสิ่งกระตุนทีน่ักการตลาดสามารถ

ควบคุมและตองจัดใหมีข้ึนเปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกบัสวนประสมทางการตลาด  (Marketing mix)  

ประกอบดวย  

                          (1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภณัฑ  (Product)  เชน  ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อ

กระตุนความตองการซื้อ 

                          (2) ส่ิงกระตุนดานราคา  (Price)  เชน  การกาํหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ  โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

                          (3) ส่ิงกระตุนดานชองทางการจัดจาํหนาย (Distribution หรือ Place) เชน จัด

จําหนายผลิตภัณฑใหทัว่ถงึเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 

                          (4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาอยาง

สม่ําเสมอ  การใชความพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรางความสัมพนัธอันดี

กับบุคคลทั่วไป  เหลานี้ถือวาเปนสิง่กระตุนความตองการซื้อ  

                   1.2 ส่ิงกระตุนอืน่ ๆ (Other stimulus)  เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยูภายนอก

องคการ  ซึ่งบริษัทควบคุมไมได  ส่ิงกระตุนเหลานี ้ไดแก 

                          (1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  (Economic)   เชน  ภาวะเศรษฐกิจ   รายไดของ

ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

                          (2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี  (Technology)  เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก-ถอนเงิน

อัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากขึน้ 

                          (3) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมอืง  (Law and political)  เชน  กฎหมายเพิ่ม

หรือลดภาษสิีนคาใดสินคาหนึง่จะมีอิทธพิลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 

                          (4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม  (Cultural)  เชน ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทยใน

เทศกาลตาง ๆ  จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 
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 7 

 

ส่ิงกระตุนภายนอก 

ส่ิงกระตุนทาง              ส่ิงกระตุน        

การตลาด                         อื่น ๆ 

ผลิตภัณฑ                    เศรษฐกิจ 

 ราคา                          เทคโนโลยี 

การจัดจําหนาย            การเมือง 

การสงเสริมการขาย     วัฒนธรรม 

                                      ฯลฯ 

     กลองดําหรือ 

ความรูสึกนึกคิดของ    

           ผูซื้อ 

    ลักษณะของผูซื้อ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ปจจัยดานสังคม 

ปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

 

ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 

การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล 

การประเมินผลทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

ปจจัยดานวัฒนธรรม 

1. วัฒนธรรมพื้นฐาน 

2. วัฒนธรรมยอย 

3. ช้ันสังคม 

ปจจัยดานสังคม 

1. กลุมอางอิง 

2. ครอบครัว 

3. บทบาทและ

สถานะ 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. อายุ 

2. วงจรชีวิตครอบครัว 

3. อาชีพ 

4. รายได 

5. การศึกษา 

6. คานิยม 

ปจจัยดานจิตวิทยา 

1.การจูงใจ 

2.การรับรู 

3.การเรียนรู 

4.ความเชื่อถือ 

5.ทัศนคติ 

6.บุคลิกภาพ 

7.แนวคิดของตนเอง 

การตอบสนองของผูซื้อ 
 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 : แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อ     

         ของผูบริโภคตามทฤษฎี  S-R 
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             2. กลองดําหรือความรูสึกนกึคิดของผูซื้อ  (Buyer’s black box)  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ

เปรียบเสมือนกลองดํา  (Black  box)  ซึง่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได  จงึตองพยายามคนหา

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลัษณะของผูซื้อ  และกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ     

                 2.1 ลักษณะของผูซื้อ  (Buyer’s  characteristics)  ลักษณะของผูซื้อมอิีทธิพลจากปจจัย

ตาง ๆ คือ  ปจจัยดานวัฒนธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวนบุคคล  และปจจัยดานจิตวทิยา   

                 2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซื้อ  (Buyer’s decision  process)  ประกอบดวย

ข้ันตอนคือ  การรับรูความตองการ (ปญหา)  การคนหาขอมูล  การประเมินผลทางเลือก  การตัดสินใจ

ซื้อ  และพฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ 

             3. การตอบสนองของผูซื้อ  (Buyer’s response)  หรือการตดัสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซื้อ 

(Buyer’s purchase decisions)  ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้ 

                 3.1 การเลือกผลติภัณฑ  (Product choice) 

                 3.2 การเลือกตราสินคา  (Brand  choice)                  

                 3.3 การเลือกผูขาย  (Dealer  choice)  

                 3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ  (Purchase  timing) 

                 3.5 การเลือกปริมาณการซื้อ  (Purchase  amount) 

            จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎดีังกลาวจะเหน็ไดวาการเกดิพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคจะ

มีปจจัยจากภายนอกและภายในตวัของผูบริโภค ซึ่งจะมีอิทธพิลกอใหเกิดพฤติกรรมขึ้น  แตกอนที่จะ

เกิดพฤติกรรมการซื้อนัน้จะตองผานกระบวนการหรือข้ันตอนในการตัดสินใจนัน่ก็คือ จะเกิดขึ้นภายใน

กลองดาํ  (Black Box)   ซึ่งหมายถงึวาความตองการที่ไดรับการกระตุนจะตองมกีารแสวงหาความ

พอใจดวยพฤติกรรมที่มีเปาหมาย  ทั้งนีน้ักการตลาดจะตองพยายามศึกษาถึงความตองการในแตละ

ข้ันตอนของมนุษย  และพิจารณาวาผลิตภัณฑสามารถสนองความตองการอะไรบางแลวใชเครื่องมือ

ทางการตลาดตาง ๆ เพื่อจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการในผลิตภณัฑ 

             การที่ผูวิจยัไดนําทฤษฎีเกีย่วกบัพฤติกรรมของผูบริโภคมาใชในงานวิจัยครั้งนี้เนื่องจาก

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่แตกตางกนันัน้ มีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ทัง้จากภายนอกและ

ภายใน ที่เขามามีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  ดังนั้นผูวิจยัจึงไดนาํทฤษฎีดังกลาวมาใชใน

การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  การการกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย  การออกแบบสอบถาม  การ

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
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2. แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
              (Philip  Kotler. 2003 : 271) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคจะแตกตางกนัไปตามประเภทของ

การตัดสินใจซือ้  ในการตัดสินใจซื้อยาสีฟน  ไมเทนนสิ  คอมพิวเตอรสวนบุคคล  และรถยนตนั้นมี

ความแตกตางกันอยางมาก  สินคาราคาแพงและมีความซับซอนผูซื้อมีความผกูพนั  จึงตรึกตรองและ

พิจารณาในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น 

              ตารางจาํแนกพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคออกเปน 4 ประเภท ตามระดับความ

ผูกพันและระดับของความแตกตางระหวางตราสนิคาตาง ๆ 

 

 
ความผูกพัน 

 

                                                                  สูง                                       ต่ํา 

                                   มาก 
ความแตกตาง 
ของตราสินคา 
 

                                   นอย 

 

 

Source: Modified from Henry Assael, Consumer Behavior and Marketing Action 

(Boston: Kent Publisthing Co., a division of Wadsworth, Inc.) 

พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน พฤติกรรมการซื้อที่

แสวงหาความหลากหลาย 

 

 

พฤติกรรมการซื้อที่เปน 

นิสัย 

 

พฤติกรรมผูซื้อที่ลดการ 

ไมลงรอยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3  ประเภทของพฤตกิรรมการซื้อ 

 

              2.1 ประเภทของพฤติกรรมการซือ้  แบงตามระดับความผกูพันและระดับของความแตกตาง

ระหวางตราสนิคา แบงเปน 4 ประเภท ดังนี ้

                     2.1.1 พฤติกรรมการซื้อที่ซับซอน  (Complex  buying  behavior)  พฤติกรรมการซือ้ที่

ซับซอนเกีย่วของกับกระบวนการ 3 ข้ันตอน ดังนี ้

                             (1) ผูซื้อพัฒนาความเชื่อของเขากับผลิตภัณฑ 

                             (2) ผูซื้อพัฒนาทัศนคติเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ 

                             (3) ผูซื้อเลือกโดยคิดอยางรอบคอบ 
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              ผูบริโภคมีความยดึมั่นกับพฤติกรรมการซื้อที่ซบัซอน  เมื่อเขาไปมีความเกีย่วพนัอยางมากกับ

การซื้อและตระหนกัถงึความแตกตางของตรายี่หออยางชัดเจน  มักเกดิเมื่อผลิตภัณฑมีราคาแพง   ซื้อ

ไมบอยนัก   มีความเสีย่งสงู    ทําใหเขาเปนบุคคลซึ่งมีรสนิยมใชสินคาราคาแพง  (Self-expensive)  

ตามปกติผูบริโภคจะไมรูจักเกี่ยวกบัประเภทผลิตภัณฑมากนกัในกรณีที่นานๆ   ซื้อที  เปนของราคาสูง  

จึงมีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อรถยนต เปนตน  นักการตลาดที่ขายผลิตภัณฑที่มีความผกูพนัตองเขาใจ

พฤติกรรมการประเมินคุณคาและการรวบรวมขอมูลของผูบริโภคนักการตลาดจําเปนที่จะตองพัฒนา

กลยุทธชวยผูซื้อใหเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่มอียูกับส่ิงที่ผูบริโภคใหวามสาํคัญ

เปนจุดยนืหรือการวางตําแหนงผลิตภัณฑที่ตรงใจผูบริโภค นักการตลาดจาํเปนตองสรางความ

แตกตางในคณุสมบัติของตรายี่หอ  โดยการใชส่ือตางๆ เพื่ออธิบายถึงคุณประโยชนของตราสนิคาที่

คูแขงขันไมมีแตเรามี และพยายามจูงใจพนักงานขาย  จูงใจรานคา และสรางความคุนเคยใหแก

ผูบริโภคเพื่อใหเกิดอิทธิพลตอการเลือกตราสินคาของเราในที่สุด 

                     2.1.2 พฤติกรรมผูซื้อที่ลดการไมลงรอยกนั  (Dissonance-reducing buyer behavior)  

บางครั้งผูบริโภคมีความชอบพอผูกพนัอยางมากในสินคาที่จะซื้อ  จึงทาํใหเขาเหน็ถึงความแตกตาง

เล็ก ๆ นอย ๆ ในตราสินคา  ความชอบพอผูกพนัอยางมากนี้ข้ึนอยูกับความจริงทีว่าสนิคานัน้มรีาคา

แพง  มีการซื้อไมบอยนัก และมีความเสีย่งในการซื้อ  ในกรณีนี้ผูซือ้จะเดินดูสินคาดังกลาวหลาย ๆ 

แหงแลวพบวาสินคาแตละยี่หอมีความแตกตางกนันอยเต็มท ี เขาก็จะตัดสินใจซื้อโดยอาศัยความ

สะดวกหรือซ้ือสินคาที่ราคาต่ํากวา   แตหากผูบริโภคพบวาสินคามคีวามแตกตางกันอยางชัดเจน  เขา

อาจตัดสินใจซือ้สินคาทีม่ีราคาสูงกวาก็ได  ภายหลังการซื้อผูบริโภคอาจมีประสบการณความไมลงรอย

กันหรือผิดหวงัในการซื้ออันมีสาเหตมุาจากคุณสมบัติที่ไมพอใจหรือไดยินสิ่งทีพ่อใจของยี่หออ่ืน 

ผูบริโภคจะตื่นตัวตอขอมูลที่มาสนับสนุนการตัดสินใจของเขา  เชน เมื่อผูบริโภคซื้อแลวยอมเกิดความ

เชื่อส่ิงใหมและจบลงดวยการเกิดทัศนคติใหม  การสื่อสารทางการตลาดควรสนับสนุนทําใหเกิดความ

เชื่อและการประเมินคาที่ชวยใหผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอตราสินคาที่เขาเลือก  โดยการตอกย้ําวา

เขาเลือกถูกตองแลวนัน่เอง 

                     2.1.3  พฤติกรรมการซื้อที่เปนนิสัย  (Habitual buying behavior)  ผลิตภัณฑหลาย

อยางขายภายใตเงื่อนไขความชอบพอความผูกพนัต่ํา  และไมเห็นความแตกตางลกัษณะเดนของตรา

สินคา เชน  การซื้อเกลือ มีความผูกพนันอยมาก  ผูบริโภคเพยีงไปที่รานและมองหาตราสนิคาที่

ตองการหากเขาไดเห็นตรายี่หอที่ตองการถือเปนการซื้อโดยนิสัย  ไมไดมีความภักดตีอตราสินคา  ส่ิงที่

บงชี้วาผูบริโภคมีความผูกพนัต่ํา คือ ราคาต่ํา  ซือ้บอยมาก ผลิตภัณฑเหลานี้ผูบริโภคไมไดผาน

กระบวนการตดัสินใจซื้อตามขั้นตอนปกต ิ เพราะผูบริโภคไมไดแสวงหาขอมลูเพิ่มเติมและไมได

ตัดสินใจวาจะซื้อตรงไหน  ในทางตรงกันขามเขาไดรับขอมูลจากโทรทศันหรือส่ิงพิมพ  โฆษณานีส้ราง
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ความคุนเคยตอตราสินคา มากกวาความชอบพอตอตราสินคา ก็คือจะพอใจในตราที่คุนเคยมากกวา

ตราสินคาที่ไมเคยรูจักมากอน   หลงัการซื้อพวกเขาไมไดประเมินทางเลือกที่เขาเลอืก  ทําใหมคีวาม

ผูกพันกับตราสินคาที่ซื้อตํ่า  กระบวนการซื้อเร่ิมจากความเชื่อตอตราสินคา  ทําใหเกิดการเรียนรู

ทางออมและตามมาดวยพฤติกรรมการซือ้ซ่ึงอาจจะติดตามดวยการประเมินผล 

               นักการตลาดใชเทคนิค 4 ประการในการเปลี่ยนผลติภัณฑที่มีความผูกพันต่าํใหมีความ

ผูกพันสงูขึ้น คอื  

                        (1)  มีการเชื่อมโยงผลิตภณัฑกับประเดน็ที่เกี่ยวของบางอยาง เชน  ยาสีฟนคอลเกตมี

การเชื่อมโยงกบัการปองกันฟนผ ุ

                        (2)  สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑเขากบัสถานการณบุคคลที่เกี่ยวเนื่องบางอยาง เชน 

โฆษณากาแฟยี่หอหนึง่ ที่โฆษณาตอนเชาเพราะตองการใหผูบริโภคตื่นตัวไมงวัเงยี เปนการเชือ่มโยง

ใหเขากบัสถานการณชวีิตประจําวนั  หรือการโฆษณาบะหมี่กึง่สําเร็จรูปตอนดึกในขณะที่ผูบริโภค

กําลังหิวพอด ี

                        (3)  นักการตลาดตองออกแบบโฆษณาที่สามารถสรางอารมณรวมของบุคคลที่เปน

กลุมเปาหมายใหรูสึกไดวานั่นคือชีวิตของเขา   

                        (4)  นักการตลาดตองเพิ่มคุณสมบัติสําคัญของผลิตภัณฑ  เชน  การเสริมวิตามนิใน

เครื่องดื่มธรรมดา ๆ ใหเหน็ถึงความแตกตาง 

             กลยทุธเหลานี้จะทาํใหความผูกพันของผูบริโภคที่มีตอตัวสินคาขยับข้ึนจากระดับตํ่ากลายเปน

ระดับปานกลางได  แตไมไดหมายถึงวาทําใหเกิดความผูกพนัระดับสูงได 

                     2.1.4  พฤติกรรมการซื้อที่แสวงหาความหลากหลาย  (Variety-seeking buying 

behavior)  บางครั้งการซื้อผลิตภัณฑที่มีความแตกตางกนัหรือมคีวามหลากหลายสูงแตระดบัความ

ผูกพันตอตราสินคาต่ําจะเปนสาเหตุทาํใหผูบริโภคเปลี่ยนตราสินคาไดบอย ๆ  ข้ึนอยูกับวาใครจะ

อํานวยความสะดวกใหมากกวากันหรือนาํเสนอไดดีกวากัน หรือใครมีรายการสงเสรมิการขาย ใครไมมี

เปนตน  ถึงแมวาผูบริโภคจะรับทราบวาเปนผลิตภัณฑที่แตกตางกนัแตจะใชกระบวนการการประเมิน

นอยมากและมักเปนผลิตภณัฑที่มมีากมายหลายยี่หอ  มีการแขงขนัสูง  ราคาสนิคาต่ํา  ผลิตภัณฑที่

อยูในระดับตน ๆ หรือเปนผูนําตองใชความพยายามในการหาขอไดเปรียบเชน  วางในชัน้วางสินคาที่

เห็นไดชัดเจนโดดเดนหยิบฉวยไดงาย  หรือ จัดรายการสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เปนตน 

             2.2  บทบาทของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซือ้ (Consumer  buying  roles)  ผลิตภัณฑ

หลาย ๆ ชนิดสามารถระบุผูซื้อไดโดยงาย  โดยปกติผูชายจะเปนผูเลือกซื้ออุปกรณโกนหนวด  ในขณะ

ที่ผูหญงิเปนผูเลือกซื้อถุงนอง  แต ณ เวลานี ้  นกัการตลาดตองระมัดระวังการตัดสินใจของ

กลุมเปาหมาย  เพราะวาบทบาทในการซื้อไดเปลี่ยนไป เชน ไอซีไอ  บริษัทเคมีภัณฑยักษใหญของ
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อังกฤษพบวาผูหญิงจาํนวน   60%  เปนผูตัดสินใจซื้อสีทาบาน  ดังนั้นจงึทําการโฆษณาสีตรา  Dulux  

กับผูหญิง   เราสามารถจําแนกบทบาทที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อออกเปน  5  ประเภท ดังพิจารณาไดจาก

รายละเอียดตอไปนี้ 

                     (1)  ผูริเร่ิม  (Initiator)  คือ บุคคลแรกที่เสนอความคิดเกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑและ

บริการ 

                     (2)  ผูมีอิทธิพล  (Influencer)  คือ  บุคคลที่เปนเจาของความคิด หรือขอแนะนําทีม่ีผล

ตอการตัดสินใจซื้อ 

                     (3)  ผูตัดสินใจ  (Decider)  คือ  บุคคลทีท่ําการตัดสินใจในการซื้อ  เชน  ควรซื้อหรอืไม 

ควรซื้ออะไร ซื้ออยางไรและซื้อที่ไหน  เปนตน  

                     (4)  ผูซื้อ  (Buyer)  คือ  บุคคลที่กระทาํการซื้อหรือลงมือซ้ือ 

                     (5)  ผูใช  (User)  คือ บุคคลที่เปนผูใชหรือบริโภคผลิตภัณฑ   

         

3. แนวความคิดดานสวนประสมทางการตลาด 
             สวนประสมทางการตลาด (เสรี  วงศมณฑา. 2542 : 1)  หมายถงึ  การมสิีนคาที่ตอบสนอง

ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได  ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได  และผูบริโภคยินดีจาย 

เพราะมองเหน็วาคุม รวมถึงมีการจดัจําหนายกระจายสนิคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา

เพื่อใหความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจงูใจใหเกิดความชอบในสินคา และเกิดพฤติกรรม

อยางถูกตอง  ที่เรียกวา  สวนประสมทางการตลาด  (Marketing mix)  ซึ่งประกอบดวย 4 P’s   

ดังตอไปนี้                          

             1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถงึ  การมีสินคาเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา

กลุมเปาหมายได ในทางปฎิบัตินักการตลาดที่จะผลิต  หรือจําหนายผลิตภัณฑชนดิใดจะตองพิจารณา

ส่ิงตาง ๆ ที่เกีย่วของดังนี ้

                  1.1  แนวคิดดานผลิตภัณฑ (Product Concept)  เปนคุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑที่

สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค  ผลิตภัณฑของบริษทัตองมีความชัดเจนวา เปน แชมพู

กันรังแค  น้ําผลไมไรน้ําตาล   แชมพูทูอินวนั   น้าํยาปรับผานุม   รถยนตขนาดเล็กเพื่อใชในเมือง   รถ

ขนาดกลางสําหรับครอบครัว  ฯลฯ  ผลิตภัณฑสถานที่ขายสินคา  บริการหรือแนวคิดตองกําหนดใหแน

ชัด 

                  1.2  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product Attribute)  จะตองทราบวาผลิตภัณฑนัน้ผลิตมาจาก

อะไร มีคุณสมบัติอยางไร ลักษณะทางกายภาพ  ฟสิกส  เคม ี ชวีะ  ขนาด  ความดี  ความงาม 

ความคงทนดานรูปราง  รูปแบบผลิตภัณฑที่มีอยูในตวัของมันเอง 
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                  1.3  คุณสมบัติเดนของสินคา  (Product Feature)  คือ  การนําสินคาของบรษิัทไป

เปรียบเทียบกบัสินคาของคูแขงขันแลวมคีุณสมบัติแตกตางกนัและจะตองรูวาสนิคาของเรามีลักษณะ

อะไรเดนเปนพิเศษกวาสนิคาอื่นเพื่อดึงดดูลูกคาใหใชสินคาเราจุดเดนนัน้เราเรียกวาลักษณะเดน 

(Feature)  ในความเปนจริงสนิคาทีผ่ลิตออกมานัน้  เมื่อนําไปตรวจสอบโดยการเปรียบเทยีบกับ

กลุมเปาหมายแลวจะตองหาลักษณะเดน (Feature)  ใหไดเพราะสินคาไมมีลักษณะเดน (Feature) 

ยากจะเปนผูนาํหรือผูทาชงิได  แตกลายเปนเพยีงผูตาม 

                  1.4  ประโยชนของผลิตภัณฑ (Product Benefit)  เมื่อพิจารณาวาสินคามีลักษณะเดน

อยางไรแลวตองพิจารณาอกีวาสนิคาใหประโยชนอะไรกับลูกคาไดบาง  ระหวางการใหสัญญากับ

ลูกคา (Proof)  นี้แตกตางกนัเวลาที่ใหสัญญากบัลูกคาเราใหที่ประโยชนของสนิคา (Product benefit)  

และเราพิสูจน  (Proof)  ดวยลักษณะเดน (Feature)  หลายคนสับสนกนัโดยเอาลักษณะเดน มาเปน

จุดขายแทนขอสัญญา  ซึง่จริง ๆ แลวไมใชลักษณะเดน (Feature)  แตเปนเพียงจดุสนับสนนุจุดขายให

นาเชื่อถื่อเทานั้น 

              2.  ราคา (Price)  หมายถงึ  การมีราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย เพราะมองวาคุมคา

โดยขั้นตอนการวางแผนดานราคามีดงันี ้

2.1 การแบงตลาด  (Market segment)  

                         การเนนราคาสําหรับตลาดที่เนนราคา (Price sensitive market) เปนตลาดที่

กลุมเปาหมายไมสนใจกับประเด็นอื่น ๆ เชน บริการหรือประโยชนทางออม แตสนใจเรื่องราคาอาจจะ

เปนเพราะวาในเรื่องภาพพจน  ชื่อเสยีง  บริการ หรือ อะไรก็ตามที่เปนปจจัยใหราคาสินคาสูงขึน้ไมมี

ความสาํคัญในสายตาผูบริโภคเพราะฉะนัน้ในการที่บริษทัจะสรางกลยทุธการตลาดนั้น  ส่ิงแรกจะตอง

พิจารณาวาบริษัทอยูในตลาดกลุมเปาหมายที่สนใจดานราคา  กลยุทธการตลาด คือ พยายามทําให

ตนทนุสินคาต่ําที่สุด  ถาตนทนุการผลติต่ําก็สามารถใชนโยบายการตั้งราคาใหแตกตางกนั (Price 

discrimination) กับลูกคาได เพราะกลุมเปาหมายทีส่นใจดานราคาบริษัทจาํเปนที่จะตองมีราคาต่ํา

เพื่อการแขงขนั หรือใชราคาที่เรียกวาตลาดที่คนทัว่ไปกาํลังใชกนัอยู (On going price)  

                        การตั้งราคาสําหรับตลาดที่เนนภาพพจน (Image sensitive market)  ตัวอยางเชน 

สินคาที่มีชื่อเสียงยีห่อหรือลายเซน็ของเจาของเปนยี่หอ (Name brand or signature brand) เชน หลุย

วิกตอง, กุชช่ี ,อามารนี,่ โรเล็กซ, คาเทยีร  ลูกคาซื้อเพราะใชเสริมบุคลิกมากกวาอรรถประโยชนในตัว

ของสินคาที่แทจริงความสาํเร็จของสินคาประเภทนี้อยูทีว่า ถาสามารถสรางภาพพจนในตวัสินคาไดดี

ราคาแพงกวาคนกซ็ื้อ  เชน เสื้อผา  เครื่องเสียง  รถยนต  กระเปา  กลยุทธการตลาดก็คือสินคา

คุณภาพดีกวา  ราคาสูงกวา  อาศัยการทาํโฆษณาอยางตอเนื่องเปนเอกลักษณเฉพาะตัว การตัง้ราคา

สําหรับสินคาประเภทนี้ยงัสามารถแบงออกเปนอีก 2 กรณีคือ ตลาดที่ตั้งราคาโดยเนนภาพพจน 
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(Image sensitive) และตลาดในแงคุณภาพ (Quality sensitive)  ซึง่ทัง้ 2 ตลาดไมไดคํานึงถงึราคา 

(Non-price sensitive)   

                      การตั้งราคาสาํหรับเนนคุณภาพ  (Quality sensitive market)  หมายถงึคุณภาพของ

สินคามีคุณภาพมองเห็นไดอยางชัดเจน  ดังนัน้จึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีความแตกตาง ใหไดอยาง

ชัดเจนสามารถดึงดูดใจผูบริโภคใหเหน็วาคุมคากับราคาที่จายแพงกวา 

                 2.2  กลยุทธดานราคา  (Price strategy)  จะตองพิจารณาดังนี ้  การตั้งราคาตามตลาด 

(On going price)  หรือต้ังราคาตามความพอใจ  (Leading price)   

                      2.2.1  สินคาจะออกเปนราคาสูง  (Premium price)  หรือราคามาตรฐาน (Standard 

price) หรือตราสินคาเพื่อการแขงขัน  (Fighting brand)   

                     2.2.2  การตั้งราคาเทากันหมด  (One price)  หรือราคาแตกตางกัน (Discriminate 

price) 

                     2.2.3  การขยายผลิตภัณฑ  (Line extension) 

                     2.2.4  การขยบัซ้ือสูงขึ้น (Trading up) การขยับข้ึนซื้อตํ่าลง (Trading down) 

                     2.2.5  การใชกลยุทธดานขนาด  (Size) 

             3.  การจัดจําหนาย (Channel of distribution)  หมายถงึการจัดจําหนาย การกระจายสนิคา

ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา และใหความสะดวกแกลูกคา  ซึ่งกลยทุธการจัดจําหนายจะตอง

พิจารณาถึงรายละเอียดดังนี ้

                  3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) เปนเสนทางที่สินคาเคลื่อนยาย

จากผูผลิตหรอืผูขายไปยังผูบริโภคหรือผูใช  ซึง่อาจจะผานคนกลางก็ไดโดยจะตองพิจารณาวาชอง

ทางการจาํหนายทีท่าํอยูนัน้ถูกตองดีพอหรือไมตองการที่จะปรับชองทางใหมหรือไม ฉะนัน้ในแงของ

การวางแผนการตลาดจึงตองวางแผน โดยพิจารณาวาจะใชชองทางการจําหนายแบบใดจึงจะ

เหมาะสม   

                  3.2  ประเภทของรานคา (Outlets)  ในทกุวนันี้จะพบวาววิฒันาการของการจัดจําหนายนั้น

เปนสิ่งเจริญเติบโตมาก  ประเภทของรานคามีมากมาย จนแทบจะตามไมทัน   

                  3.3  จํานวนคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย (Number of intermediaries)  หรือความ

หนาแนนของคนกลางในชองทางการจัดจาํหนาย (Intensity of distribution)   

                  3.4  การจัดจําหนายแบบเจาะจง (Exclusive distribution)  เปนการเลือกรานคาเพียงไมกี่

รานเพื่อขายสนิคาของบริษทั เปนรานเฉพาะตวัของบริษัทสินคาจะเปนประเภทเจาะจงซื้อต้ังใจเลือก

ยี่หออยูแลว ดงันัน้เราจะไปลงที่ไหนอยางไรลูกคาก็จะตามไปซื้อ 
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                  3.5 การสนับสนุนการกระจายสินคาเขาสูตลาด (Market logistics) เปนกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายปจจัยการผลิต และตัวสนิคาจากแหลงปจจัยการผลติผานโรงงานผูผลิต

แลวกระจายไปยังผูบริโภค  เราจะจัดทาํเลของสื่อที่เปนองคประกอบของธุรกิจอยางไร เชน สํานกังาน

อยูที่ไหน คลังสินคาอยูที่ไหน  โรงงานผลติอยูที่ไหน  แหลงวัตถุดิบอยูที่ไหน การดําเนนิการขนสงเปน

อยางไรเพราะในธุรกิจบางครั้งแพชนะกนัไดในเรื่องนี ้ เชน คูแขงขันของเราตั้งโรงงานอยูใกลทาเรอื  ทํา

ใหเขาขนสงไดสะดวกกวาเรา 

                  3.6 ทําเลที่ตั้งศนูยจาํหนาย (Location)  จะพจิารณาเกี่ยวกับสถานที่วาขายสนิคา ณ 

สถานที่ไดเปรียบมีโอกาสมากกวาคูแขง      

                  3.7  การบริหารสินคาคงคลงั (Inventory control)  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกระจายสินคา  

หลักการของการบริหารสินคาคงคลังคือ 

                       3.7.1  ตองไมทําใหสินคาขาดตลาด 

                       3.7.3 ตองไมทําใหสินคาคงคลังตกคางกลายเปนภาระทางการเงนิ และยังตองเสีย

คาใชจายในการจัดเก็บสินคา 

                  3.8  การบริหารสินคา (Merchandizing) ประกอบดวย 

                       3.8.1  การจดัสรรสต็อก 

                       3.8.2  การนาํเสนอสนิคา หรือการจัดแสดงสินคา  (Display) 

                  3.9  การขนสง  (Transportation)  เปนอีกองคประกอบหนึ่งของการกระจายสนิคาจดัการ

เดินรถอยางไร  มีจาํนวนกีค่ัน  จงึจะทําใหเราสามารถบริการลูกคาไดอยางดทีี่สุด  สินคาไดกระจาย

อยางทั่วถึงและทันเวลา 

                  3.10 การกาํหนดเครือขายประสานงาน (Communication network)  โดยกําหนดราคา

ติดตอประสานงานอยางไร  เพราะบางครั้งการทําการตลาดที่พายแพเพราะการประสานงานไมดีพอ 

คําวาการจัดจาํหนาย (Place)  ไมไดหมายถงึสถานที่เทานัน้  แตหมายความรวมไปถึงการควบคุม

ปริมาณสินคา  การขนสง  การติดตอส่ือสาร แมกระทัง่เรื่องประเภทของราน  จํานวนราน โกดงัการ

กระจายทางกายภาพ  วธิีการกระจายสินคาปจจุบันนิยมใชหลากหลายชองทาง (Multiple channel) 

นั้นคือ การกระจายทางกายภาพ วิธีการกระจายสินคาสนิคาโดยผานคนกลางหลายระดบัและ

หลากหลายประเภท เพราะวิธีการขายพฒันาขึน้มาจากเดิมที่เปนการขายปลีก (Retail) การขายหนา

รานและอาจจะมีการขายโดยบุคคล (Direct sales) แตปจจุบันเฉพาะเรื่องขายปลีกเพียงอยางเดียวก็

แยกเปนหลายประเภทมากมาย เชน ขายโดยใชเครื่องอัตโนมัต ิ (Vending machine) รานสะดวกซื้อ 

(Convenience store)  หางสรรพสินคา (Department store) และรานคาประเภทตาง ๆ อีกมากมาย 
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              4. การสงเสริมการตลาด (Promotion)  เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบใน

สินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถกูตอง  การสงเสริมการตลาดที่สําคัญมากประกอบดวย  

                  4.1 การโฆษณา (Advertising)  การกําหนดกลยทุธวธิกีารโฆษณา ตองอาศัยคําถาม 6 

ประการ ดังนี ้   

                        4.1.1  ทําโฆษณาไปทาํไม  (Why do we advertising?) 

                        4.1.2  ใครคือกลุมเปาหมาย (Who is the target group?) 

                        4.1.3  ใชจุดขายอะไร  (What is the selling point?) 

                        4.1.4  จะใหการสนับสนุนอยางไร  (How should we support the selling?) 

                        4.1.5  บุคลิกภาพตราสนิคาเปนอยางไร (What is the brand personally?) 

                        4.1.6  โอกาสจากการสื่อสารเปนอยางไร (What is the media opportunity?) 

                  4.2 การใหขาวและการประชาสัมพนัธ (Publicity and public relation)  เปนการกระทํา

ทั้งสิน้ ทั้งหลาย ทัง้ปวง   ที่เกิดจากการวางแผนลวงหนา  ในการที่จะสรางความเขาใจกับสาธารณชนที่

เกี่ยวของเพื่อกอใหเกิดทัศนคติที่ดี  ภาพพจนที่อันจะนําไปสูสัมพนัธภาพที่ดีระหวางหนวยงานและ

สาธารณชนที่เกี่ยวของกอใหเกิดการสนบัสนุนและความรวมมือกนัอยางด ี ซึง่เครื่องมือการ

ประชาสัมพันธประกอบดวย  

                        4.2.1  การเผยแพรขาวสาร 

                        4.2.2  ส่ือมวลชนสมัพนัธ 

                        4.2.3  ชุมชนสัมพนัธ 

                        4.2.4  กิจกรรมสาธารณะ 

                        4.2.5  รัฐบาลสัมพนัธ 

                        4.2.6  การจดักิจกรรมพิเศษ 

                        4.2.7  การพัฒนาบุคลากร 

                        4.2.8  การบริหารขาวเชิงกลยุทธ 

                        4.2.9  การบริหารภาวะวกิฤต 

                 4.3  การสงเสริมการขาย (Sale promotion)  หมายถึง กจิกรรมสงเสรมิทางการขายทั้งปวง

ที่นอกเหนือจากการโฆษณาประชาสัมพันธ  โดยมากจะเปนกจิกรรมที่จัดขึ้นเปนครั้งคราวโดยไมซ้ํากนั  

แตอยางไรก็ตามอาจจัดกิจกรรมสงเสริมการขายอยางตอเนื่องในระยะยาว  เพื่อสรางความสัมพันธอัน

ดี (Relationship)  กับลูกคาไดความจาํเปนที่ตองการทําการสงเสรมิการขาย มีรายละเอยีดดังนี ้

               การนําสนิคาใหมออกมาครั้งแรก (Launching new product)  สกัดกั้นคูแขงที่กําลงัจะออก

สินคาใหมไมใหประสบความสําเร็จ  (Offset competitors) 
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                        4.3.1  การนําสนิคาเขาสูตลาดใหมอีกครั้ง 

                        4.3.2  การสรางความภักดทีี่ตอเนื่อง  (Building brand loyalty) 

                        4.3.3  ดึงใหผูบริโภคกลุมเปาหมายดูโฆษณา (Ship) 

                        4.3.4  ชวยการตัดสินใจของผูบริโภค ณ จุดขาย มสิีนคาหลายอยางที่ผูบริโภคมักจะ

ไมไดตัดสินใจกอนทีจ่ะไปซือ้สินคา 

                        4.3.5  เพิ่มยอดขายในวาระตาง ๆ   

                        4.3.6  ลดราคาสินคาที่ใกลจะลาสมยั  (Dead  stock) 

                        4.3.7  พยายามขายสินคาที่ขายไดนอยควบคูไปกับสินคาทีท่าํกําไร 

                4.4  การขายดวยบุคคล (Personal selling)  หมายถงึ  การใชพนักงานหรือบุคคลในองคกร 

เขาไปเสนอขายสินคาหรือบริการใหกับผูบริโภค  ซึง่ยอดขายของสินคาจะไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับการ

ขายของบุคคลนั้น 
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สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ตลาดเปาหมาย (Target market) 
 

ผลิตภัณฑ (Product) 

-สวนประสมผลิตภัณฑ (Product 

Mix) 

-สายผลิตภัณฑ (Product line) 

-สินคาใหเลือก (Product variety) 

-คุณภาพสินคา (Quality) 

-ลักษณะ (Feature) 

-การออกแบบ (Design) 

-ตราสินคา  (Brand  name) 

-การบรรจุหีบหอ (Packaging) 

-ขนาด (Size) 

-บริการ (Service) 

-การรับประกัน (Warranties) 

-การรับคืน (Returns) 

ราคา  (Price) 

-ราคาสินคาในรายการ (List price) 

-สวนลด (Discount) 

-สวนยอมให  (Allowances) 

-ระยะเวลาการชําระเงิน  (Payment 

period) 

-ระยะเวลาในการใหสินเชื่อ (Credit  

terms) 

การสงเสริมการตลาด (Promotion) 

-การโฆษณา (Advertising) 

-การประชาสัมพันธ (Public 

Relations) 

-การขายโดยใชพนักงานขาย 

(Personal selling) 

-การสงเสริมการขาย (Sales 

promotion) 

-การตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

-การตลาดผานอินเตอรเน็ต (Internet 

marketing) 

การจัดจําหนาย  (Place) 

-ชองทาง  (Channels) 

-การเลือกคนกลาง (Assortments) 

-ทําเลที่ตั้ง (Location) 

-สินคาคงเหลือ (Inventory) 

-การขนสง  (Transportation) 

-การคลังสินคา  (Warehousing) 

-การคาปลีก (Retailing) 

-การคาสง (Wholesaling) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 สวนประสมทางการตลาด 

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2548) : กลยุทธการตลาดและการบริหารการตลาด. 

       หนา 25. (อางอิงจาก Kotler (2003) P.16.)  
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4.  แนวความคิดดานประชากรศาสตร 
                  ปรมะ  สตะเวทนิ.  (2533 : 112)  ไดกลาวถึงแนวคิดทฤษฎีดานประชากรศาสตรวา คนมี

ลักษณะประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวทิยาตางกนั   โดยวิเคราะหจากปจจัยดังนี ้      

                  (1)  อายุ  เปนปจจัยทีท่ําใหคนมีความแตกตางกนัในเรื่องของความคดิและพฤติกรรม  คน

ที่อายนุอยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก  

ในขณะที่คนอายุมากมกัจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม  ยดึถือการปฏิบัติ  ระมัดระวัง  มองโลกในแงราย

กวาคนทีม่ีอายุนอย  เนื่องมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน  ลักษณะการใชส่ือมวลชนก็

ตางกนั  คนทีม่ีอายุมากมกัจะใชส่ือเพื่อแสวงหาขาวสารหนัก ๆ มากกวาความบนัเทิง 

                 (2)  เพศ  ความแตกตางทางเพศ  ทาํใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอส่ือสารตางกนั คือ 

เพศหญงิมีแนวโนม  มีความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย  ในขณะที่เพศชายไมไดมี

ความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดยีวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธ

อันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารนัน้ดวย 

(3) การศึกษา  เปนปจจัยทีท่ําใหคนมีความคดิ  คานิยม  ทศันคติและพฤติกรรมแตก 

ตางกนั  คนที่มกีารศึกษาสูงจะไดเปรียบอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี  เพราะเปนผูมีความ

กวางขวางและเขาใจสารไดดี  แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ  

ในขณะที่คนมกีารศึกษาต่ํามักจะใชส่ือประเภทวทิยุ  โทรทัศนและภาพยนตร  หากผูมีการศึกษาสูงมี

เวลาวางพอกจ็ะใชส่ือส่ิงพมิพ  วิทย ุ  โทรทัศน และภาพยนตร  แตหากมีเวลาจาํกัดก็มกัจะแสวงหา

ขาวสารจากสือ่ส่ิงพิมพมากกวาประเภทอืน่ 

                  (4)  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ  หมายถึง  อาชีพ  รายได  และสถานภาพทางสังคม

ของบุคคล  มอิีทธิพลอยางสําคัญ  ตอปฎิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวฒันธรรม 

ประสบการณ ทัศนคติ คานยิมและเปาหมายที่แตกตางกัน 
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5. ประวัติความเปนมาของกางเกงยีนส  LEVI’S    

               ตํานานยนีส  LEVI’S  ถือกําเนดิขึ้นในป ค.ศ. 1850  โดยผูที่ประดิษฐคดิคนกางเกงยนีสตัว

แรกของโลกคือ   LEVI  STRAUSS  (ลีวาย  สเตราส)   ซึ่งเปนชาวยวิส  เกิดเมื่อวนัที ่ 26  กุมภาพนัธ  

ค.ศ. 1829  ที่เมืองบัทเทน็เฮม   แควนบาวาเรีย  ประเทศเยอรมนั  โดยครอบครัวของ   (เฮิรสช)  

HIRSCH  STRAUSS และ     REBECCA  HASS  STRAUSS    ไดตอนรับสมาชิกคนใหมของ

ครอบครัว  ทีม่ีนามวา  LOEB  STRAUSS (ซึ่งเปนชื่อเดิมของ  LEVI  STRAUSS) โดยครอบครัวของ

เขาทําธุรกิจเกีย่วกับเสื้อผาสิง่ทอ รวมถึงของใชเบ็ดเตล็ดตางๆ   แตหลังจากที ่ HIRSCH  ไดเสียชีวิตลง

ดวยโรคที่เกีย่วกับปอดและระบบทางเดินหายใจ  เมื่อ ป ค.ศ. 1845  หลังจากนัน้ 2 ป ตอมา  รีเบค

กาจึงพาบุตร  3  คน  รวมทั้ง  LEVI  เดินทางอพยพยานถิน่ฐานไปที่เมืองนิวยอรค อันเนื่องมาจาก

ปญหาทางการเมือง   เศรษฐกิจ  สังคมและศาสนาภายในประเทศ     และไดพํานกัอาศัยอยูกับ โจนาส 

และ หลุยส  ซึ่งเปนลูกของนายเฮิรสช จากภรรยาคนแรก  ซึ่งไดเดินทางมาอเมริกาลวงหนากอนแลว  

พวกเขายงัคงทําธุรกจิเกี่ยวกับเสื้อผาสิง่ทอ  รวมทัง้อุปกรณการตัดเยบ็เสื้อผา และของใชอเนกประสงค

ภายในบาน  โดยใชชื่อทางการคาวา  J.STRAUSS BROTHER & CO.  ตอมาเมื่อป  ค.ศ. 1848  ไดมี

การคนพบทองคําทีเ่มืองซานฟรานซิสโก ทําใหผูคนหลั่งไหลไปแสวงโชคขุดทองที ่ ซานฟรานซิสโก  

LEVI  TRAUSS  จึงไดตัดสินใจเดินทางไปที่นัน่ โดยมคีวามประสงคที่จะตองการขยายกจิการคา มิใช

ไปแสวงโชคแตอยางใด  โดยไปทําธุรกิจคาขาย มีรานชือ่LEVI STRAUSS ตั้งอยูที ่ 90 ถนนสคราแมน

โต เมืองทาซานฟรานซิสโก แคลิฟอรเนีย  ทําการคาขายสงสินคาดรายกูดส  จําพวกผืนผาและเสือ้ผา

เครื่องแตงกาย ตลอดจนสนิคาอื่น ๆ  โดยสนิคาทั้งหมด ถูกสงมาจากรานคาของพีช่าย  J. STRAUSS  

BROTHER & CO. จากเมืองทานวิยอรค ตอมา  LEVI  TRAUSS  ไดรวมลงทุนกับ  เดวิด  สเทิรน  ผูซึ่ง

ไดมาแตงงานกับพี่สาวของเขา และกอต้ัง  LEVI STRAUSS & CO.  เพื่อเปนการขยายธุรกิจใหเข็มแข็ง

ยิ่งขึ้น โดยเขามิไดทําธุรกิจคาขายเสื้อผาเพียงอยางเดียว เมื่อเขามองเห็นชองทางและโอกาสทางธุรกิจ 

ที่จะขยายการลงทนุ เนื่องดวย เมืองซานฟรานซิสโก เปนเมืองทาที่เติบโตขึ้นมาจากผลพวงทาง

เศรษฐกิจจากการตื่นทอง ทาํใหการเจริญเติบโตของเมืองเปนไปอยางรวดเร็ว  ผูคนตางหลัง่ไหลเขามา

ขุดทอง หางานทํา ณ ดินแดนแหงนี ้ เขาจึงตัดสินใจลงทนุในธุรกจิอสังหาริมทรัพย  ธุรกิจการเงิน  

ไฟแนนซ  ดวย และจากการที่เขาไดคลุกคลีและสัมผัสกับชีวิตการทํางานของคนงานในเหมืองขุดทอง 

ที่ตองขุดกันทัง้วนั ทามกลางสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวย ดิน ทราย ทําใหเสื้อผาทีค่นงานใสนั้นไมคอย

จะทนทานและขาดงาย  LEVI   STRAUSS  จึงเกิดความคิดวา ถาเขาผลิตเสือ้ที่แข็งแรง มคีวาม

ทนทานตอการฉีกขาดออกมาขายนาจะทํากาํไรไดมาก กวาการที่เขาจะเสี่ยงโชค โดยการขุดทอง 

เพราะบางทีขุดทั้งวนักย็ังไมเจอแมแตเศษทอง  เขามีโอกาสไดรวมงานกับนกัออกแบบและตัดเย็บ

เสื้อผาจาก เนวาดา  ชื่อ จาคอบ  ดาวิส  ซึง่ทาํธุรกิจรับจางตัดเสื้อผาเครื่องแตงกายควบคูไปกับการ
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เปนชางเยบ็เครื่องหนงัดวย  ในป  ค.ศ.  1870  จาคอบ  ดาวิส  ไดทําการตัดเย็บกางเกงที่ใชสวมใส

สําหรับทํางาน  โดยใชวัตถดุิบเปนผาฝายเนื้อหนาสีน้าํตาลปนแดง  ทรงหลวม  เอวสูง  มีสายซสัเพ็น

เดอรส  (SUSPENDERS) สายพาดบาเหนีย่วรั้งที่จุดขอบเอวกระดุมซายขวา  ซึง่มีไวกันมิใหกางเกง

เลื่อนหลุดลง   ซึ่งกางเกงของเขาไดรับความนยิมจากผูใชแรงงานเปนอยางมาก เพราะเปนกางเกงทีม่ี

ลักษณะพเิศษแตกตางไปจากกางเกงธรรมดา  โดยมกีารเสริมความคงทน ตามจุดสําคัญเชนที่ ขอบมุม

กระเปาทุกจุดตรงที่ปลายเปาของกางเกง โดยใชวิธีดวยการตอกหมุดย้ําโลหะทองแดง   คอปเปอร ริ

เว็ตเต็ด   (COPPER  RIVETED)  ทําใหกางเกงของ จาคอบ  ดาวิส  ไดรับความนยิมเปนอยางมากใน

หมูลูกคาทีท่ําอาชีพรอนหาทองคํา  ทําใหจาคอบ  ดาวิสเกิดความกังวลวาผูอ่ืนจะลอกเลียนแบบ ใน

การตอกย้ําหมุดโลหะทองแดงกับกางเกงสําหรับสวมใสทํางาน เขาจึงไดเขียนจดหมายไปปรึกษากับ  

LEVI  STRAUSS  ซึ่งเปนเจาของกิจการโรงงานตัดเย็บเสื้อผาสําหรับสวมใสทาํงาน  อีกทั้งเปนผูขายสง

สินคาผาใหแกเขามากอน  เพื่อขอความชวยเหลือการดาํเนนิการจดทะเบียนสทิธิบตัร  โดยมีการเสนอ

ขอตกลงในสวนของการมีผลประโยชนรวมกัน ในเรื่องลิขสิทธิท์ี่เกีย่วกับการผลิตกางเกงที่มหีมดุย้ํา

โลหะทองแดง และไดมีการจดทะเบียนสทิธิบัตรเมื่อ  20  พฤษภาคม  ค.ศ. 1873  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ

การเปนหุนสวนทางธุรกิจ ตอมาในป ค.ศ. 1860  LEVI  STRAUSS  ไดเปลี่ยนผาที่ใชทาํกางเกงยีนส

จากเดิมที่ใชผาใบทีท่ําเตนทมาเปนผาฝายที่ไดจากเสนใยขนแกะ  ใชฝายปนเปนเกลียวเสนดายแลว

นําไปยอมดวยสีสังเคราะห ที่ไดมาจากพืช  “ อินดิโกฟรา” แลวนาํไปทอตามกรรมวิธีการทออยางผา

เสิรจหรือที่เรียกวาการทอลายสอง โดยการทอดวยเสนใยที่ทาํมาจากขนแกะยอมสีน้ําเงิน ซึง่ทอโดย

ชาวเมืองนิมส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเปนเมืองทีม่ีชางฝมือในการทอผนืเนื้อผาที่ไดรับการยอมรับจากทั่ว

โลก  ชาวยโุรปเรียกผาฝายทอลายสองวา  เสิรจ เดอ นมี  (Serge  de  nimes)  แตคนอเมริกันนิยม

เรียกวา ผาเดนิมส  โดย  LEVI  STRAUSS  เลือกใชสีฟาครามทีถู่กยอมดวยสอิีนดโิก   (Synthetic  

Indigo)    เพราะเหน็วาเมื่อลุยน้ําลยุโคลนแลว จะมองไมคอยเห็นรอยเปอนและเนือ่งจากในยุคนัน้สีน้าํ

เงินคือสีของชดุทํางาน  จึงทําใหกางเกงยีนส LEVI’S ไดรับความนยิมเปนอยางมาก เพราะใสสบาย  

เนื้อหนา ยืดหยุน  ทนทานตอการฉีกขาด 

                ตอมายนีสไดกลายเปนสิ่งจาํเปนทางวัฒนธรรมของการสวมใสสําหรับผูคนทุกยุคทุกสมัย  

โดยปราศจากการกําหนด หรือการจํากัดดวย เพศ  วยั  การศึกษา  เชือ้ชาติ  สีผิว  ภาษาและศาสนา   

สําหรับคําวา  JEANS  นั้น  มีรากศัพทดั้งเดิมมาจากคําวา  GENSES , GENOESE  ซึ่งเปนการอางอิง

ตามการกาํหนดรากศัพททีจ่ะตองบัญญตัิศัพทเปนภาษาอังกฤษ จงึอางอิงถึง  “GENOESE “ หมายถงึ 

คนที่เมืองเจนวั  ประเทศอิตาลี หรือคนงานกะลาสทีี่ทาํงานบนเรือสินคาทีเ่มืองทาเจนัว  พวกเขาเปน

กลุมแรกที่สวมใสกางเกงยอมสีครามเขม 
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         ในป ค.ศ.  1850  LEVI  STRAUSS   ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท Levi Strauss & CO.  ข้ึนมา  

ตั้งอยูที่เมืองซานฟรานซิสโก  มียนีสเปนสนิคาหลักในนาม  Levi’s 501  โดยมีโลโกเปนคนขี่มาสองคน

กําลังดงึขากางเกงออกจากกัน แสดงถึงความทนทานของกางเกงทีเ่หมาะสาํหรับสวมใสทํางานใน

เหมือง  นับแตนั้นเปนตนมา  Levi’s  จึงถือกาํเนิดขึน้มาอยางเต็มตัว จนกลายเปนผลิตภัณฑยนีสที่

ประสบความสําเร็จมีชื่อเสยีงโดงดงัไปทัว่โลก  โดยเนนที่คุณภาพ  ความสามารถผลิตสินคา  การ

กําหนดราคา และที่สําคัญทีสุ่ดคือเร่ืองของการบรหิารจดัการที่ดีเยีย่ม  เพื่อใหสามารถแขงขันในตลาด

อุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย ซึ่งจะแปรเปลี่ยนอยูตลอดเวลา 

         ผูบริหารระดับสูง และผูบริหารสวนมากใน LEVI  STRAUSS &  CO. จะเปนหลาน เหลน โหลน 

ของตระกูล  STRAUSS  เกือบทั้งหมด  โดยทําการผลติสินคาเครื่องแตงกายตัง้แตหมวก  เสื้อแจคเกต  

เข็มขัด  กางเกงยนีส  รองเทา  กระเปา  ฯลฯ  โดยมีการแบงงานบริหารแตละฝาย ซึ่งขึ้นตรงกบับริษัท

แม  โดยแยกเปนแตละแผนกดังนี ้

         ลีวาย สเตราสส เดอะ อเมริกา  ซึง่ดแูลฝายเครื่องแตงกายยีนส  รับผิดชอบการผลิตยีนสทุกแบบ

ทุกทรง ทั้งกางเกงและเสื้อแจกเกต    

         แผนกเครื่องแตงกายเด็ก, วัยรุน  เปนสินคาที่สําคัญ ที่ปลูกฝงใหเปนไปตามแบบอเมริกนัสไตล   

มีเสื้อผาตั้งแตวัยเด็กเลก็ จนถึงวยัรุนอายุไมเกิน  15  ป  โดยสินคาสวนใหญเปน ยนีส  แจคเกต   เสื้อ

ยืด   ชุดกีฬา 

         แผนกรซีิสทอล แฮสต  เปนแผนกที่ผลิตหมวกรายใหญของโลก  ซึง่แตเดิมเปน  คอราคอรป  

อินดัสตรีส  โดยหมวกรซีิสทอลเปนหมวกคาวบอยยี่หอดัง สําหรับผูสวมใส เปนคาวบอยคลาสสิก  

หมวกของ LEVI’S มีทั้งที่เปนผาลูกฟูกและผายนีส 

         แผนกเครื่องแตงกายผูหญิง  LEVI’S  For  Women  ผลิตกางเกงยนีส   กระโปรง  เสื้อ 

         แผนกโคเรท ออฟ นอรธ อเมริกา  ผลิตเสื้อผาราคาประหยัด  แตเดิมเคยเปน  โคเรท  ออฟ  

แคลิฟอรเนีย 

         แผนกเครื่องแตงกายชาย  ผลิตกางเกงสแล็ค  ภายใตยี่หอ ช็อกเกอร  เสือ้เชิ้ต  เสื้อแจคเกต   

เสื้อสเวทเตอร 

         แผนกแอ็กทีฟ แวร  ผลิตชุดวอรม  เสื้อผาสําหรับกีฬา  มีทัง้หญงิและชาย 

         แผนกเครื่องประดับ  เข็มขัด  หัวเขม็ขัด  รองเทาบูต  รองเทาผาใบ  รองเทาที่ทาํดวยผายนีสแซม

ดวยหนัง  เรียกกันวา  LEVI’s  For  Fit 
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6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
                บริษัท  ศูนยวิจยักสิกรไทย  จํากัด  ไดมีการสํารวจพฤติกรรมการใชกางเกงยีนสของคน

กรุงเทพฯ ชวงเวลาสาํรวจตั้งแตวันที ่ 25-26  พฤศจิกายน  2539  จํานวน  551  คน  โดยแยกเปนเพศ

ชายรอยละ  41  และเพศหญิงรอยละ  59   คนกรุงเทพฯ รอยละ 88.6 ตอบวามีกางเกงยนีสใช ในขณะ

ที่ตอบวาไมมีรอยละ 11.4  โดยจําแนกกางเกงยนีสที่มีใชสูงสุดคือ 4 ตัว คิดเปนรอยละ 21.9  รองลงมา

คือ 3 ตัว  คิดเปนรอยละ 17.6  และ 5 ตัว คิดเปนรอยละ 17.6   โดยเปนทีน่าสังเกตวาผูหญิงจะมี

จํานวนกางเกงยีนสโดยเฉลีย่มากกวาผูชาย  โดยเหตุผลที่ใชกางเกงยีนสมีผูตอบคอืรอยละ 14.3 ตอบ

วาชอบความทนทานและคลองตัวในการเดินทาง  รอยละ 14.3  ตอบวาชอบความทนทาน ใสซ้ําได

หลายครัง้และคลองตัว   รอยละ 13.5 ใหเหตุผลในทกุขอคือชอบความทนทาน เปนแฟชัน่ ใสซ้ําได

หลายครัง้และคลองตัว  แตหากเปนเหตุผลเพียงขอเดียวแลวผูตอบแบบสอบถามเนนความคลองตัว 

รองลงมาคือ ความทนทานของกางเกงยนีส    

                 สําหรับเหตุผลทีไ่มใชกางเกงยนีสนัน้ รอยละ 24.2  ตอบวารอน/อึดอัด  รอยละ  14.5  ตอบ

วาถอดใสไมสะดวก และรอยละ  14.5  ตอบวาซักยาก ถอดใสไมสะดวกและรอน/อึดอัด สวนยี่หอ

กางเกงยีนสทีใ่ชอยูนัน้พบวาสวนใหญรอยละ  66.6 จะใชกางเกงยีนสหลายยี่หอ โดยรอยละ 7.8  ตอบ

วาใชลีวายสและแรงเลอร รอยละ 6.3 ตอบวาใชลีวายสและลี  มีเพยีงรอยละ 33.4 ที่ใชกางเกงยีนส

เพียงยีห่อเดียว  โดยรอยละ 27.1  ตอบวาใชกางเกงยนีสยีห่อลีวายส  รองลงมาคือแรงเลอรและแมค   

สําหรับราคายนีสที่คนกรุงเทพฯ ซื้อนัน้  ราคายนีสข้ันต่าํที่ซื้อคือเฉลี่ยตัวละ 199 บาท  และราคายีนส

สูงสุดที่ซื้อคือเฉล่ียตัวละ 1,500 บาท 

               อภิรดี  ชูพงษ (2548 : บทคดัยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่อง “ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุ

ระหวาง 20-24 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  โดยมีอาชพีพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน  รายได                

เฉล่ียตอเดือน  5,000-10,000 บาท  โดยบุคคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อกางเกงยีนสคอื ตนเองและเหตุผล

ที่บุคคลดังกลาวมีอิทธพิลตอการซื้อกางเกงยนีส คือเชือ่มั่นในวิจารณญาณของตนเอง  กลุมตัวอยาง

สวนใหญนิยมซื้อกางเกงยีนสประเภทยี่หอทั่วไปที่ผลิตในประเทศเปนชื่อยี่หอของตนเอง  นิยมซือ้ยี่หอ 

LEVI’S ชอบเปลี่ยนยีห่อไปเรื่อย ๆ  เหตผุลสําคัญในการเลือกซื้อกางเกงยนีสคือซ้ือเพราะความชอบ

สวนตัว  นิยมทรงกระบอกขาตรง  สีน้ําเงินเขม  เนื้อผานิ่ม  เหตุผลที่เลือกใชยนีสคือความคลองตัว

ทะมัดทะแมง  เกณฑที่ใชในการพิจารณาเลือกซื้อยีนสคอื  รูปทรง  ความถี่ในการซือ้คือ 6 เดือน – 1ป 

ตอคร้ัง  งบประมาณ  500-1,000 บาท  ซื้อที่หางสรรพสินคา และรายการสงเสริมการตลาดที่จงูใจคือ

การลดราคา   
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               พิชยั   นิรมานสกลุ (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่อง ”ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

สินคาแฟชัน่  Brand Name  ตางประเทศ” พบวา  ผูตอบแบบสอบถามแบงเปนเพศหญิง  206  คน

และเพศชาย  200 คน  โดยสวนใหญจะอยูในชวงอาย ุ 20-32 ป  มรีะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี  

โดยสวนใหญจะมีอาชพีเปนนักเรียน  นักศึกษามากที่สุดคือ 188 คน  โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมีความเห็นวา สินคาแฟชั่น Brand Name  ตางประเทศ มีคณุลักษณะเดนมากที่สุดคือ  มกีาร

ออกแบบตัวผลิตภัณฑที่สวยงามนาใช  รองมาคือ การออกแบบ หบีหอสินคาที่สวยงาม  ดึงดดูใหซื้อ  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความตองการที่จะซื้อสินคาเนื่องมาจากทัศนคตทิางบวกและชอบที่

สินคาเหลานีม้ีคุณลักษณะเดนมากมาย  อันไดแกชอบสินคาและผลติภัณฑมีรูปราง รูปทรงที่สวยงาม  

สีสันสะดุดตา  นาสนใจ  มีการออกแบบกลองหรือหีบหอที่สวยงาม และยังมแีบบตาง ๆ ใหเลือก

มากมาย  รวมทัง้ผูบริโภคตองการใชสินคาที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตวัโดดเดน และไมเหมือน

ใคร  โดยที่ผูบริโภคกลับคํานึงถงึประโยชนใชสอยจริง ๆ ของสินคานอยกวาแทนทีจ่ะคํานงึถงึประโยชน

ใชสอยของตัวสินคา   

          ทัศนาวลัย  เตชะพิสิษฐ  (2545 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจยัเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ

เสื้อผาแฟชัน่นาํเขาจากตางประเทศของวยัรุนในเขตกรงุเทพมหานคร” พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเพศหญิง  อายุระหวาง 19 – 21 ป มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี  รายไดเฉล่ียตอเดือนของ

ครอบครัวอยูระหวาง  20,001 – 40,000 บาท  มพีฤตกิรรมการซื้อในหางสรรพสนิคาในระยะเวลา 2 

เดือน  มีพฤตกิรรมการซื้อนอยกวา 2 คร้ัง  จํานวนเงินในการซื้อนอยกวา 1,500 บาท  โดยซื้อคร้ังละ

นอยกวา 2 ชิ้น  บุคคลทีม่ีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ คือ เพื่อน และซื้อในชวงลดราคา โดยความ

แตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตรในดานอาย ุ  ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย มีผลตอทศันคติ

และพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกนั ความสัมพนัธระหวางการเปดรับขาวสารกับทัศนคติและพฤติกรรม

การซื้อมีความสัมพนัธกนัในดานปริมาณการซื้อคือจํานวนชิ้นและจํานวนครั้งที่ซื้อ สวนความสัมพันธ

ดานสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อในดานปริมาณการซื้อตอครั้งและจํานวนครั้งที่

ซื้อ   
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

              ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้

               1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  

               2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

               3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

               4. การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 

               5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากร และการเลือกกลุมตัวอยาง 
               ประชากรที่ใชในการวิจัย 
               ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชาชนทีม่ีอาย ุ 15 ปข้ึนไป ทีเ่คยซื้อและใชกางเกง

ยีนส LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
               กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัย 
               กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ คือ ประชาชนทีม่ีอาย ุ15 ปข้ึนไป  ที่เคยซื้อและใชกางเกง

ยีนส LEVI’S ในเขตกรุงเทพหมานคร  โดยใชสูตรการคํานวณหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ไมทราบ

สัดสวนของประชากรที่แนนอน (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546:14) จึงกาํหนดกลุมตัวอยางโดยการ

คํานวณดงันี ้

 

                                          n   =    2

2

4e
Z  

 

            

              เมื่อ          n          แทน   จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง               

                             Z          แทน    คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

                             e          แทน    ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได        
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             โดย           Z   =  คาปกติมาตรฐานที่ไดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานกาํหนด   

                                       ระดับความเชื่อมั่น  95%  ดังนั้น Z .975 มคีาเทากับ 1.96 

                              e   =  ความคลาดเคลื่อนสูงสุดในการประมาณคา  5%  เทากับ 0.05 

 

             แทนคาสูตร 

                              n  =   2

2

)05.0(4
)96.1(    

                                         

                             n  =    384.16  หรือประมาณ  385 

 

           ดังนัน้   จากสูตรผูวิจยัจะไดกลุมตัวอยาง  385  ตัวอยาง  ผูวิจยัขอเพิ่มขนาดของกลุมตัวอยาง

เปน 400 ตัวอยาง 

 
            การเลือกกลุมตัวอยาง 

              การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยันี้  ผูวจิัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดจาํนวนตวัอยาง 

(Quata  sampling)  โดยกําหนดจาํนวนตัวอยางในแตละหางสรรพสินคาจากทัง้หมด 400 ตวัอยาง  

จํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจะไดจาํนวนตัวอยางตามหางสรรพสนิคาละ 50 ตัวอยาง  จาํนวน 8 

หางสรรพสินคาดังนี ้ 

              1. หางสรรพสนิคาเดอะมอลล  สาขาบางกะป 

              2. หางสรรพสนิคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ 

              3. หางสรรพสนิคาสยามพารากอน 

              4. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา 

              5. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาชิดลม 

              6. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาพระราม 3 

              7. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว 

              8. หางสรรพสนิคาโรบินสัน  สาขารัชดาภิเษก 

 

               ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience sampling)  โดยการเก็บขอมูล

จากกลุมที่ไดกําหนดไว ใหครบจํานวน 400 ตัวอยาง 
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2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยัสราง

ข้ึนเอง  เพื่อศึกษาถงึพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

แบงออกเปน 3 สวนดงันี ้

            สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

แบบปลายปด  (Close-end Question)  ที่มีคําตอบใหเลอืกเพียง 2 คําตอบ (Dichotomous question)   

จํานวน 1 ขอ (คําถามขอที ่ 1)  และคําถามที่มหีลายคําตอบ (Multiple choices ) จํานวน 4 ขอ 

(คําถามขอที่ 2-5) ดังนี้  

              

              ขอที่ 1. เพศ โดยเปนระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัต(ิNominal  Scale)   

 

              ขอที่ 2. อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 

            

              ขอที่ 3. การศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)  

                       

              ขอที่ 4. อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

                     

              ขอที่ 5. รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
                  
             สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S โดยสามารถแบงไดดังนี ้

                ขอที่ 1 – 7   เปนคําถามแบบปลายปด (Close-ended Question) ที่มหีลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choice Question)  ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูล

ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

                ขอที่ 8-10 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open- ended Question) โดยใชระดับการวัดขอมูล

ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

                                                                                                                                              

                สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด โดยสามารถแบงไดดังนี ้  

                ขอที่ 1 – 18  มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Question)  

แบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือก  ตอบเพียงคาํตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้น

ไป  (Check List)  โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating scale method : Likert 
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scale question) (ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ 2540 :153)  ซึ่งจดัระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร

ภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี ้

 

                                 มีผลมากที่สุด           เทากบั            5          คะแนน 

                                 มีผลมาก                  เทากบั            4          คะแนน      

                                 มีผลปานกลาง          เทากบั            3          คะแนน  

                                 มีผลนอย                  เทากบั            2          คะแนน 

                                 มีผลนอยที่สุด           เทากบั            1          คะแนน 

 

 

                ระดับการใหคะแนนเฉลีย่ในแตละระดับช้ันใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดงันี้ (วิเชียร  

เกตุสิงห. 2538 : 8-11)  

                    

                        ความกวางของอันตรภาคชั้น     =      ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
                                                                                                                   จํานวนชั้น 

                                                                       =             5-1 

                                                                                         5 

                                                                       =              0.8 

 

 

            จากนัน้นาํมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้

            4.21-5.00 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญมากที่สุด 

            3.41-4.20 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญมาก 

            2.61-3.40 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญปานกลาง 

            1.81-2.60 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญนอย 

            1.00-1.80 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญนอยที่สุด 
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        ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจยั 
           1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตน จากหนงัสอืตํารา เอกสาร และงานวจิัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

นํามาสรางแบบสอบถาม 

           2. ทบทวนวัตถุประสงคของงานวจิัย เพื่อใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหาใหครอบคลุมตาม

ขอบเขต และวัตถุประสงคของการวิจัย 

           3. รวบรวมสาระ และเนื้อหาตาง ๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวจิัย เพื่อนํามาสรางแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยนีส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

           4.นําแบบสอบถามทีส่รางขึ้นเสนอตออาจารยทีป่รึกษาสารนพินธเพื่อทําการตรวจสอบและ

เสนอแนะเพิ่มเติม 

           5.นําแบบสอบถามทีไ่ดปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง

ตามเนื้อหา (Content validity)  และตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช (Wording) เพื่อปรับปรุงให

มีความชัดเจนกอนําไปใช 

           6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out)  กับผูบริโภคที่ซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S 

ที่ไมใชกลุมตัวอยางจาํนวน 50 ชุด แลวนําผลที่ไดมาทาํการหาคาความเชื่อมัน่ โดยใชวิธหีาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา  (α - Coefficient) โดยใชวิธีการคํานวณของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา  วา

นิชยบัญชา. 2546 : 449) ซึ่งคาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  โดยจะมีคา

ระหวาง  0 1≤≤ α  คาที่ใกลเคียงกับ 1 มากแสดงวามีความเชื่อมั่นสงู ไดคาความเชื่อมั่นเทากบั  

0.8214  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
           แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจยัเรื่องนี้เปนการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจยัเชงิสํารวจ (Exploratory  Research)  โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              1. แหลงขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้ง

หนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้  

                            1.1 บทความและขอมลูจากสื่อสารสนเทศ ทางเว็บไซด 

                            1.2 หนังสือพิมพธุรกิจ วารสารตาง ๆ 

                            1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ วทิยานพินธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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              2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 400  ตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามจากสถานทีแ่ละจํานวนตวัอยางที่ไดกําหนดไว

ตามกระบวนการสุมตัวอยาง  โดยผูวิจยัไดเก็บขอมูลทั้งในชวงวนัทาํงานและวันหยดุสุดสัปดาห 

 
4.การจัดทํากระทําและการวิเคราะหขอมูล 
         การจัดกระทําขอมูล 

           การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
            1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถกูตองและ

สมบูรณของแบบสอบถาม  โดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

            2. นาํแบบสอบถามที่ถกูตองเรียบรอยแลว นาํมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสสําหรับ

ประมวลขอมูลดวยคอมพวิเตอร 

            3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS/PC (Statistic 

Package for Social Sciences)  และทําการวิเคราะหขอมูล 
         การวิเคราะหขอมลู 
           การศกึษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับดังนี ้

             1. การวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)   

                 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จะใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S  โดยมรีายละเอียดดงันี ้

                 1.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในสวนที ่ 1  ขอ 1-5  โดยนํามาแจกแจง

ความถี ่(Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) 

                 1.2 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่ 2  ขอ 1-10 โดยนํามาแจก

แจงความถี่ (Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                 1.3 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่ 3  ขอ1-18 โดยนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

            2. การวิเคราะหสถติิเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) 

                ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิตทิีใ่ชทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพื่อสรุปผลอางอิงไปยัง

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้   จะตั้งระดับความเชื่อมัน่ 95%  ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดจากวธิีการสาํรวจ
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โดยใชแบบสอบถามนํามาวเิคราะหทางสถติิดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยแตละขอ  โดยใชคาสถิติตาง ๆ ในการวิเคราะห ดงันี ้

               2.1 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test independent 

               2.2 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา  2  กลุมข้ึนไป    โดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)  ถาพบความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติ  จึงทดสอบรายคู  โดยใชวิธี LSD (Least Significance Different)                  

               2.3 การทดสอบคา Chi – Square ( )test−2χ     เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตวั

แปร  2 ตัว  โดยเปนขอมูลในระดับนามบัญญัติซึ่งเปนขอมูลในรูป ความถี,่ สัดสวน, รอยละ และตัว

แปรแตละตัวแบงเปนกลุมยอย ๆ ตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป  (กัลยา  วานิชยบัญชา 2545 : 182)  

               2.4 การเปรียบเทยีบความสมัพนัธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรม 

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ดานมลูคาการซื้อโดยเฉลี่ยตอครั้งและความถี่ในการซื้อโดยใชสถิติ

สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

 

5. สถิติที่ใขในการวิเคราะหขอมูล 
          1.  สถิติพื้นฐาน ไดแก 

              1.1  คารอยละ  (Percentage)  โดยใขสูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 40)    

 

                                      P  =  
n

f )100(  

 

                     เมื่อ              P            แทน  คารอยละ หรือ % (Percentage) 

                                         f             แทน  ความถี่ที่ตองการเปลี่ยนแปลงใหเปนรอยละ     

                                         n            แทน  จาํนวนขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

               1.2  คาคะแนนเฉลี่ย  (Mean)  โดยใชสูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 35) 

                                      x   =   
n

x∑  

 

                    เมื่อ          x               แทน  คะแนนคาเฉลี่ย 

                                             แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ∑ x

                                    n               แทน  จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 
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               1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เพื่อใชอธิบายในแบบสอบถามโดยใช

สูตร  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2544 : 35) 

 

                                     S.D  =  
( )

( )1
22

−

−∑ ∑
nn

xxn
 

 

 

                    เมื่อ            S.D           แทน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน  

                                            แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลงัสอง   ∑ 2x

                                    ( )∑ 2x       แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลงัสอง 

                                      n              แทน  จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

 

         2. หาคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชสูตร คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α -Coefficient) 

     ของครอนบัค  (Croanbach) (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2546 : 449) 

 

 

                                        α  =  
ianceariancek

ianceariancek
varcov)1(1

varcov
−+

 

 

 

                   เมื่อ         α                 แทน  คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 

                                   k                 แทน  จํานวนคาํถาม    

                       ariancecov            แทน  คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ 

                        iancevar               แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

 
3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน  (Inferential  Statistics) 

               

              3.1  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  2  กลุม  ที่เปนอิสระตอกัน  

ใช t-test  ในการทดสอบ  โดยใชสูตร  (กัลยา  วานิชยบญัชา. 2544 : 135)   
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              ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุมไมเทากัน       1
2σ ≠       1

2σ

                                         

 

                                          t         =     

2

2
2

1

2
1

21

n
s

n
s

xx

+

−  

 

                                          df  =    
2

2

2
2

1

2
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

n
s

n
s  

                                                  
2

1

2
1
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
n
s +   ⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

2

2
2

n
s  

                                                  11 −n       12 −n  
 

                  ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม เทากนั          =  2
1σ

2
2σ

 

                              t    =                        21 xx −       

                                          
2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+

21

11
nn

                                          

 

                                  df  =    + - 2 1n 2n

 

                    โดยที่       df     คือคาองศาอิสระ 

                     เมื่อ                     t                  แทน  คาสถิติที่ใชใน t-distribution 

                                               1x                แทน  คาเฉลีย่ตัวอยางกลุมที่ 1   

                                               2x                แทน  คาเฉลีย่ตัวอยางกลุมที่ 2 

                                                              แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 2
1s

                                                              แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 2
2s

                                                              แทน  จาํนวนขนาดกลุมตัวอยางที่ 1 1n

                                                              แทน  จาํนวนขนาดกลุมตัวอยางที่ 2 2n
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               3.2  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมข้ึนไป  โดย

ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   (One-Way Analysis of Variance)   โดยใชสูตร (กัลยา   

วานิชยบัญชา. 2544 : 135) 

 

                     F               =             
)(

)(

w

b

MS
MS

 

 

                       เมื่อ                   F              แทน  คาการแจกแจงที่ใชพจิารณาใน F-distribution                   

                                                  แทน  ความแปรปรวนระหวางกลุม )(bMS

                                                     แทน  ความแปรปรวนภายในกลุม )(wMS

                                               df             แทน  ชั้นของความเปนอิสระไดแก ระหวางกลุม (K-1),    

                                                                 ภายในกลุม (n-k) 

 

                        กรณีพบความแตกตางอยางมีนยัสําคญัทางสถิติ  จะทําการตรวจสอบความแตกตาง

รายคูในนยัสําคัญ  0.05  หรือระดับความเชื่อมั่น  95%   โดยใชสูตรตามวิธี     Least Significant 

Difference  (LSD)  เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

 

                             LSD        =      knt −− ;2/1 α
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+

ji nn
MSE 11  

 

                            โดยที ่            in ≠ jn

                                         n      =      n-k 

 

                      เมื่อ       LSD            แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุมตัวอยาง      

                                                               กลุมที ่i และ j                   

                                   MSE           แทน  คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความ   

                                                                  แปรปรวน 

                                   K                แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางที่ใชทดสอบ 

                                   n                แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทัง้หมด 

                                   α               แทน  คาความเชื่อม่ัน 
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              3.3 คา Chi – Square  ( )test−2χ   ใชในการทดสอบความเปนอสิระซ่ึงเปนการทดสอบ

ความแตกตางระหวางตัวแปร 2 ตัว โดยเปนขอมูลในระดับนามบัญญัติซึ่งเปนขอมูลในรูป ความถี,่ 

สัดสวน, รอยละ และตัวแปรแตละตัวแบงเปนกลุมยอย ๆ ตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป  ใชสูตรดังนี้ (กัลยา  วา

นิชยบัญชา.2545 : 182) 

                           ( ) 2
2 ∑ Ε

Ε−
=

οχ  

 

                  เมื่อ                    แทน    คา Chi - Square 2χ

                         ο             แทน    ความถี่ที่ไดจากการสังเกต (Observed Frequency) 

                                     แทน    ความถี่ทีค่าดหวงัทางทฤษฎี (Expected Frequency) Ε

 

               3.4  คาสถิติสหสมัพันธ หรือ Correlation  เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 กลุม ที่

เปนอิสระตอกนั   โดยใชทดสอบคาสหสมัพันธอยางงายของเพยีรสัน  (Pearson  product moment  

correlation  coefficient)   เพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 6-9  โดยใชสูตร  (กัลยา  วานิชยบัญชา. 2544 

: 135)   

 

 

                                      =      XYr [ ][ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑ ∑

−−

−
2222 )()(

))((

yynxxn

yxxyn
                          

 

 

                       เมื่อ                       แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ xyr

                                                แทน  ผลรวมของคะแนน X ∑ x

                                                แทน  ผลรวมของคะแนน Y   ∑Y

                                              แทน  ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกาํลังสอง ∑ 2x

                                              แทน  ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกาํลังสอง ∑ 2y

                                              แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู ∑ xy

                                         n             แทน  จํานวนประชากรหรือจํานวนขนาดกลุมตัวอยาง 
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         โดยที่คาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1  ความหมายของ r  (กัลยา  วานิชย

บัญชา. 2544 : 437)  

           1. ถาคา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสมัพันธในทิศทางตรงกนัขาม คือ ถา X เพิ่ม  Y จะ

ลด  แตถา X ลด  Y  จะเพิ่มข้ึน 

           2. ถาคา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพิ่ม  Y  จะ

เพิ่มดวย  แตถา X ลด  Y  จะลดลง 

           3. ถาคา r   มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X และ Y   มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันมาก 

           4. ถาคา r  มีคาเขาใกล -1 แสดงวา X และ Y  มีความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขามและ

ความสัมพันธกันมาก 

           5. ถาคา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y  ไมมีความสัมพันธ 

           6. ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพนัธกนันอย  

          

 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (ชูศรี  วงศรัตนะ. 2541 : 316) 

         1. ถาคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.70 ถึง 0.90) ถือวามีความสมัพนัธกันอยู

ในระดับสูง (ถาสูงกวา 0.90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก) 

         2. ถาคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธเขาใกล 0.5 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือวามีความสมัพันธกัน

อยูในระดับปานกลาง 

         3. ถาคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธเขาใกล 0 (ประมาณ 0.30  และต่ํากวา) ถือวามีความสมัพันธกัน

อยูในระดับนอย 

         4. ถาคาสัมประสิทธิส์หสัมพนัธเปน 0  แสดงวาไมมีความสัมพนัธกนั 
 

การทดสอบสมมติฐาน 
               สมมติฐานขอที่ 1 สถิติที่ใชในการทดสอบคือ t-test , Chi-Square 

               สมมติฐานขอที่ 2-5 สถิติที่ใชในการทดสอบคอื One-Way Anova , Chi-Square 

               สมมติฐานขอที่ 6-9 สถิติที่ใชในทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation  
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

         การนาํเสนอผลของการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลความหมายผลการวิเคราะหขอมูลใน

งานวิจยัเรื่อง “ปจจัยทีม่ีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ รวมทัง้อักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
                     n            แทน              จํานวนผูบริโภคกลุมตัวอยาง 

                    x             แทน              คาเฉลีย่ของกลุมตัวอยาง (Mean) 

                   S.D.         แทน              คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

                     t             แทน              คาทีใ่ชพิจารณาใน t - Distribution 

                     F            แทน               คาที่ใชพิจารณาใน F- Distribution 

                             แทน               คาที่ใชพิจารณาใน Chi-square-Distribution 2χ

                    df            แทน               องศาความเปนอิสระ (Degree of Freedom)  

                     r             แทน               คาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ (Pearson Correlation) 

                     P            แทน               คาความนาจะเปนที่คาสถิติที่ใชทดสอบจะตกอยูในชวง         

                                                         ปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน 

                   LSD          แทน               Least  Significant  Difference 

                   Sig           แทน               ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ  

                            แทน               สมมติฐานหลัก (Null  Hypothesis) 0H

                             แทน               สมมติฐานรอง (Null  Hypothesis) 1H

                    *              แทน               ความมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ  0.05  

                   **              แทน               ความมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดับ  0.01 
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
         ในการวเิคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงการนาํเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 4 สวนตามลําดับ

ดังนี ้

         สวนที ่1 การวเิคราะหขอมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

         สวนที ่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

         สวนที่  3  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

         สวนที่  4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน   

                 สมมติฐานขอที ่1-5 เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชพี  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

                 สมมติฐานขอที ่ 6-9 เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนผสมทางการตลาด  ไดแก  

ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรม

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  
ผลการวิเคราะหขอมูล 
             สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม 
                การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  

อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  ดังรายละเอยีดตอไปนี้ 

 

ตาราง 2  แสดงจํานวน (ความถี่) และคารอยละ ของขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                                        จํานวน                       รอยละ 

 

เพศ 

      ชาย                                                                                   189                         47.2          

      หญงิ                                                                                  211                         52.8    

                                              รวม                                            400                       100.0 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม                                        จํานวน                       รอยละ 

 

อาย ุ  

       15 – 24 ป                                                                          187                         46.7                                        

       25 – 34 ป                                                                          154                         38.5                                        

       35 – 44 ป                                                                           40                          10.0        

       ตัง้แต  45  ปข้ึนไป                                                               19                           4.8 

                                              รวม                                             400                       100.0 

 

ระดับการศึกษา 

       ต่าํกวาปริญญาตรี                                                               120                         30.0 

       ปริญญาตรี                                                                          232                        58.0 

       สูงกวาปรญิญาตรี                                                                 48                         12.0     

                                              รวม                                             400                       100.0 

 

อาชีพ 

       นักเรียน / นักศกึษา                                                              165                        41.2 

       ขาราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ                                            30                          7.5 

       พนกังานบริษัทเอกชน                                                           146                        36.5                 

       ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอสิระ                                                      59                         14.8        

                                              รวม                                              400                       100.0 

 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

       นอยกวาหรือเทากับ  10,000 บาท                                         176                         44.0                        

       10,001 – 20,000 บาท                                                         124                         31.0             

       20,001 – 30,000 บาท                                                          43                          10.8           

       มากกวา  30,000 บาทขึ้นไป                                                  57                          14.3                       

                                                 รวม                                           400                       100.0 
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                ผลจากตาราง 2 แสดงใหเหน็ถงึผลการวิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งใช

เปนกลุมตวัอยางในการศึกษาครั้งนี้  จาํนวน  400  คน  โดยไดผลสรุปคือ  ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง จาํนวน 211 คน  อายุระหวาง 15 – 24 ป จํานวน 187 คน ระดับการศึกษาสวน

ใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 232 คน  อาชีพสวนใหญเปนนกัเรียน / นักศึกษา จํานวน 

165 คน  สวนใหญมีระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 176 คน 

 
             สวนที่ 2 การวเิคราะหขอมลูพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 3  แสดงคารอยละ ของขอมูลพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  

ขอมูลพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S                                  จํานวน                       รอยละ 

 

เหตุผลสําคัญในการเลือกซือ้กางเกงยีนส LEVI’S   

       ซื้อเพราะความชอบสวนตัว                                                      170                         42.5 

       ซื้อเพราะเปนแบรนดทีม่ีชื่อเสียง                                                97                          24.2 

       ซื้อตามกระแสแฟชั่น                                                                 30                           7.5          

       ซื้อใสแทนตัวเดิมที่เกาหรือใสไมได                                             42                          10.5    

       ซื้อเพราะมีรายการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา ฯลฯ                 50                          12.5          

       อ่ืน ๆ   *                                                                                   11                           2.8            

                                                 รวม                                              400                        100.0 

 

นอกจากตัวทานแลวบุคคลใดมีอิทธิพลตอการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S มากที่สุด 

       บุคคลในครอบครัว                                                                   107                          26.7 

       เพื่อน / คนรูจัก / แฟน                                                               244                          61.0 

       พนกังานขาย                                                                            15                            3.8        

       ดารา / พรีเซ็นเตอร / บคุคลที่มีชื่อเสยีง                                       34                            8.5 

                                                 รวม                                               400                       100.0 
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ตาราง 3 (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S                                  จํานวน                       รอยละ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S แลวซื้อกางเกงยีนสยี่หอใดมากทีสุ่ด 

       WRANGLER                                                                          82                             20.5 

      LEE                                                                                        152                            38.0         

      MC                                                                                          64                             16.0            

      อ่ืน ๆ                                                                                       102                            25.5               

                                                 รวม                                              400                          100.0 

 

กางเกงยีนส LEVI’S ทรงใดที่นยิมซื้อมากที่สุด 

       ทรงกระบอกขาตรง                                                                  226                           56.5 

       ทรงขามา                                                                                113                           28.2               

       ทรงขาเดฟ                                                                                51                           12.7   

       ทรงขาบาน  (ขากระดิ่ง)  **                                                        10                            2.5 

                                                 รวม                                               400                         100.0 

 

สีของกางเกงยีนส LEVI’S ที่นยิมซื้อมากที่สุด 

       สีน้ําเงนิเขม                                                                              148                          37.0 

       สีน้ําเงนิซดี (ฟอกสี)                                                                   183                          45.8  

       สีฟาออน                                                                                   31                            7.8          

       สีดาํ                                                                                          38                            9.4 

                                                 รวม                                                400                       100.0 

เกณฑสําคัญที่สุดในการพจิารณาเลือกซือ้กางเกงยีนส LEVI’S 

       คุณภาพของเนื้อผา                                                                   139                          34.7 

       รูปทรงกางเกงยนีส                                                                    162                          40.5      

       ตราสนิคา                                                                                  40                           10.0        

       ราคา                                                                                         46                           11.5         

       สี  ***                                                                                        13                            3.3       

                                                 รวม                                                400                       100.0 

48



 6 

ตาราง 3 (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S                                  จํานวน                       รอยละ 

สาเหตุสําคัญสําคัญที่เลือกสวมใสกางเกงยีนส LEVI’S 

       ความคลองตัว  ทะมัดทะแมง                                                  62                               15.4 

       ใสแลวเทห ดูด ี                                                                     107                              26.8              

       ตามแฟชัน่                                                                             40                               10.0            

       สวมใสไดหลายโอกาส                                                           124                              31.0 

       ความทนทาน                                                                         67                              16.8         

                                                 รวม                                            400                            100.0 

 
หมายเหต ุ
                *  อ่ืน ๆ  ผูวิจยัไมนํามาใชในการทดสอบสมมติฐาน 

                ** ทรงขาบาน (ขากระดิ่ง)  ผูวจิัยไมนาํมาใชในการทดสอบสมมติฐาน 

                *** สี  ผูวิจัยไมนาํมาใชในการทดสอบสมมตฐิาน 

               

                ผลจากตาราง 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S คือ ซื้อเพราะความชอบสวนตัว จาํนวน 170 คน  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S นอกจากตัวเองคือ เพื่อน / คนรูจัก / แฟน จาํนวน 244 คน  และกางเกงยนีสที่นยิมซื้อนอกจาก

ยี่หอ LEVI’S คือ ยี่หอ LEE  จํานวน 152 คน  กางเกงยีนส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อมากทีสุ่ดคือ 

ทรงกระบอกขาตรง จาํนวน 226 คน  สีของกางเกงยนีส LEVI’S ที่นยิมซื้อมากที่สุดคือ สีน้าํเงินซีด 

(ฟอกสี) จํานวน 183 คน  สําหรับเกณฑสําคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกซื้อกางเกงยนีส LEVI’S คือ 

รูปทรงกางเกงยีนส จํานวน 162 คน  และสาเหตุสําคัญที่เลือกสวมใสกางเกงยีนส LEVI’S คือ สวมใส

ไดหลายโอกาส จํานวน 124 คน 
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ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’Sดาน   

     จาํนวนกางเกงยนีส  LEVI’S  ที่ใสเปนประจํา     ดานความถี่ในการซื้อในระยะเวลา  1  ป  และดาน 

      คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง    

ขอมูลพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S                     คาต่ําสุด       คาสงูสุด         x             S.D 

 

จํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ                         1                15              2.88        1.995 

 ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในระยะเวลา 1 ป       0                 6               1.47        1.171 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง                 900         10,000      2,218.50   1,161.29 

 

                ผลจากตาราง 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา 

จํานวน 2.88 ตัว โดยมีความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป จํานวน 1.47 คร้ัง 

และมีคาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ังประมาณ 2,218.50 บาท 

 
             สวนที่  3  การวเิคราะหขอมลูปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด 
ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

      กางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ปจจัยดานผลิตภัณฑ                                                      x             S.D.     ระดับความสาํคัญ       

มีหลายรุนใหเลือก                                                            3.73          0.82              มาก 

มีการออกแบบที่ทนัสมยั                                                   3.91          0.82              มาก 

ความหลากหลายรูปทรงใหเลือก                                       3.79          0.84              มาก 

การออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมกับขนาดสรีระ                    3.98          0.82              มาก 

ของแตละคน 

เนื้อผามีคุณภาพด ี                                                          4.27           0.72           มากที่สุด 

วัตถุดิบทีน่ํามาใชในการผลติ เชน ดาย,กระดุม,                  4.13           0.81             มาก 

ซิป มีความทนทาน 

การตัดเย็บที่ประณีต พิถพีิถนั                                           4.08           0.81              มาก 

มีสีใหเลือกมากมาย                                                         3.60           0.83          ปานกลาง 

มีความทนัสมยัอยูเสมอ ในทุกยุค ทกุสมยั                         3.98           0.84              มาก 

การทาํลวดลายของกางเกงยีนสที่หลากหลาย                    3.42           0.99          ปานกลาง 

ผลรวมระดับความสาํคัญของปจจัยดานผลิตภัณฑ            3.88            0.53             มาก 
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               ผลจากตาราง 5 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวน

ใหญมีผลรวมอยูในระดับทีม่ีความสาํคัญมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายดานจะเห็นไดวาปจจัยดาน

ผลิตภัณฑที่มคีวามสาํคัญในระดับมากทีสุ่ด คือ เนื้อผามีคุณภาพดี มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.27  

               ปจจัยดานผลิตภณัฑที่มีความสําคัญในระดับมาก คือ วตัถุดิบที่นาํมาใชในการผลิตมีความ

ทนทาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.13  การตัดเยบ็ที่ประณีต มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.08  มีความทนัสมยัอยูเสมอ 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  การออกแบบรูปทรงทีเ่หมาะสมกับขนาดสรีระ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98  มีการ

ออกแบบที่ทนัสมัย มีคาเฉลีย่เทากับ 3.91  ความหลากหลายรูปทรงใหเลือก มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.79  มี

หลายรุนใหเลอืก มีคาเฉลีย่เทากับ 3.73  ตามลําดับ 

                ปจจัยดานผลิตภณัฑที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง คือ มีสีใหเลือกมากมาย มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.60   การทาํลวดลายของกางเกงยีนสที่หลากหลาย มีคาเฉลีย่เทากับ 3.42 ตามลาํดับ  

 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานราคาที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

      กางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ปจจัยดานราคา                                                       x             S.D.         ระดับความสําคัญ         

กางเกงยีนส LEVI’S มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ         3.78         0.83                   มาก                                        

มีหลายระดับราคาใหเลือก                                          3.56         0.86                   มาก 

ผลรวมระดับความสาํคัญของปจจัยดานราคา               3.67         0.72                   มาก 

 

                ผลจากตาราง  6  พบวาปจจัยดานราคาโดยรวมของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม  สวน

ใหญมีผลรวมอยูในระดับทีม่ีความสาํคัญมาก เมื่อพจิารณารายดานจะเห็นไดวาปจจัยดานราคาที่มี

ความสาํคัญในระดับมากคือ  กางเกงยีนส LEVI’S มีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78   

มีหลายระดับราคาใหเลือก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56  ตามลําดับ               
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนายที่มีผลตอ 

      พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร      

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนาย                                  x             S.D.       ระดับความสําคัญ         

สามารถหาซื้อไดงายตามหางสรรพสินคา                      3.95          0.79                มาก                                        

มีการจัดตกแตง Counter ที่เปนสัดสวน                         3.55          0.87                มาก 

สะดวกตอการเลือกซื้อ                           

ผลรวมระดับความสาํคัญของปจจัยดาน                        3.75          0.74                มาก 

ชองทางการจดัจําหนาย 

 

               ผลจากตาราง 7 พบวาปจจัยดานชองทางการจดัจําหนายโดยรวมของผูบริโภคที่ตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญมีผลรวมอยูในระดับที่มีความสาํคัญมาก  เมื่อพิจารณารายดานจะเห็นไดวา

ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนายที่มีความสําคัญในระดับมาก คือ สามารถหาซื้อไดงายตาม

หางสรรพสินคา มีคาเฉลีย่เทากับ  3.95    การจัดตกแตง Counter ที่เปนสัดสวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.55  ตามลําดับ 

 

ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 

      พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด                                    x             S.D.         ระดับความสําคัญ         

การใชบุคคลทีม่ีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร                       3.11          1.08              ปานกลาง 

เชน ดารา,นักรอง                                                           

การจัดแฟชัน่โชวตามสถานที่ตาง ๆ                              3.10          1.04              ปานกลาง 

การลดราคาของกางเกงยนีส LEVI’S                            3.89          1.03               มากที่สุด 

ที่จําหนายในหางสรรพสินคา 

พนักงานขายในหางสรรพสนิคามีความรู                       3.46          0.99                  มาก 

ในการแนะนาํสินคา      

ผลรวมระดับความสาํคัญของปจจัยดาน                       3.39          0.77              ปานกลาง 

การสงเสริมการตลาด  
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               ผลจากตาราง 8 พบวาปจจัยดานการสงเสรมิการตลาดโดยรวมของผูบริโภคที่ตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญมผีลรวมอยูในระดับที่มีความสําคัญปานกลาง  ซึง่เมื่อพิจารณารายดานจะ

เห็นไดวาปจจัยการสงเสริมการตลาดดานการลดราคาของกางเกงยนีส LEVI’S ผูบริโภคใหความสาํคัญ

ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลีย่เทากับ 3.89 

               ปจจัยการสงเสริมการตลาดดานพนักงานขายในหางสรรพสินคามีความรูในการแนะนาํ

สินคา ผูบริโภคใหความสาํคญัในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

               ปจจัยการสงเสริมการตลาดทีผู่บริโภคใหความสําคัญในระดับปานกลาง  คือ การใชบุคคลที่

มีชื่อเสียงเปนพรีเซ็นเตอร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.11   การจัดแฟชัน่โชวตามสถานที่ตาง ๆ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.10  ตามลําดับ   
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             สวนที่  4  การวเิคราะหขอมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 

                สมมติฐานที ่1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ผูบริโภคทีม่ีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
0H

                 :   ผูบริโภคทีม่ีเพศแตกตางกัน  มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั   
1H

 

ตาราง 9 แสดงการเปรียบเทยีบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                             เพศ                  รวม                        P 2χ

               LEVI’S                                      ชาย          หญิง   

1.เหตุผลสําคญัในการเลือกซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S 

- ซื้อเพราะความชอบสวนตวั                     80              90          170 

- ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง              51              46           97 

- ซื้อตามกระแสแฟชั่น                              15               15          30           4.957         0.421 

- ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรอืใสไมได           20              22          42 

- ซื้อเพราะมีรายการสงเสรมิการขาย          17              33           50 

                             รวม                           183           206           389 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S นอกจากตัวเอง 

- บุคคลในครอบครัว                                 44             63             107 

- เพื่อน/คนรูจกั/แฟน                               123            121            244        3.316         0.345 

- พนกังานขาย                                          8                7              15  

- ดารา/พรีเซ็นเตอร                                  14              20              34 

                             รวม                          189            211            400 
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ตาราง 9 (ตอ) 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                             เพศ                  รวม                        P 2χ

               LEVI’S                                      ชาย          หญิง   

3. ยี่หอกางเกงยีนสทีน่ิยมซือ้ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S 

- WRANGLER                                         41              41           82 

- LEE                                                       77              75          152         3.454         0.327 

- MC                                                        24              40           64 

- อ่ืน ๆ                                                      47              55          102 

                             รวม                           189            211          400 

4. กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ 

- ทรงกระบอกขาตรง                                159             67           226 

- ทรงขามา                                               14              99           113       114.498       0.000**                  

- ทรงขาเดฟ                                             14              37            51  

                             รวม                            187           203          390 

5. สีของกางเกงยนีส LEVI’S  

ที่นยิมซื้อ 

- สีน้ําเงนิเขม                                             71             77           148 

- สีน้ําเงนิซีด (ฟอกสี)                                  90            93            183        2.123        0.547 

- สีฟาออน                                                 11            20             31 

- สีดํา                                                        17            21             38 

                             รวม                            189            211          400 

6. เกณฑสําคญัในการซื้อยนีส LEVI’S 

- คุณภาพของเนื้อผา                                  78             61            139                      

- รูปทรงกางเกงยนีส                                   70             92            162 

- ตราสินคา                                                20             20             40         9.830      0.043* 

- ราคา                                                       18             28             46 

                             รวม                             186            201          387 
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ตาราง 9 (ตอ) 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                             เพศ                  รวม                        P 2χ

               LEVI’S                                      ชาย          หญิง   

7. สาเหตุสําคญัที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S 

- ความคลองตัว ทะมัดทะแมง                    19            43             62 

- ใสแลวเทห ดูดี                                         61            46           107 

- ตามแฟชัน่                                              15             25            40         14.264      0.006**          

- สวมใสไดหลายโอกาส                              57            67           124          

- ความทนทาน                                          37             30            67 

                             รวม                            189            211         400 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                      

                จากตาราง 9 พบวา พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานเหตุผลสําคัญในการซื้อ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ , ยีห่อที่นิยมซื้อ , สีของ

กางเกงยีนสทีน่ิยมซื้อ มีคา Probability (P) เทากับ 0.421, 0.345, 0.327 และ 0.547  ตามลําดบั  ซึง่

มากกวา 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  ( ) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( ) หมายความวา 

ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H

              

                 สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานกางเกงยีนสทรงทีน่ยิมซื้อ , เกณฑสําคัญ

ในการพิจารณาซื้อ และ สาเหตุสําคัญทีใ่สกางเกงยีนส LEVI’S มีคา Probability (P) เทากับ 0.000 , 

0.043 , 0.006 ตามลําดับ ซึง่นอยกวา 0.01 , 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 

( )  และยอมรบัสมมติฐานรอง ( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มพีฤติกรรมการ

ซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่แตกตางกนั อยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H
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ตาราง 10 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                                         t-test for Equality of Means 

               LEVI’S                           เพศ                x             S.D.             t          Sig. (2-tailed) 

8. จํานวนกางเกงยนีส LEVI’S            ชาย            2.80         1.902         -.671           .503 

ที่ใสเปนประจาํ                                  หญงิ          2.94          2.077         

9. ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส          ชาย           1.33          1.076        -2.265         .024* 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป             หญิง          1.59           1.24 

10. คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส     ชาย       2,080.79      979.38       -2.290         .023* 

LEVI’S ตอคร้ัง                                   หญิง      2,341.84     1,292.79 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

           จากตาราง 10 พบวาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งเพศชาย และเพศหญงิ ดานจาํนวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา   มีคา [Sig. (2-tailed)] ที่ได

มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั( )และปฏิเสธสมมติฐานรอง( ) หมายความวา 

ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานจาํนวนกางเกงยนีส LEVI’S 

ที่ใสเปนประจาํไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H

            สวนพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1  ปและ 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง  มีคา [Sig. (2-tailed)] ที่ไดมีคานอยกวา 0.05  จงึ

ปฏิเสธสมมตฐิานหลัก( ) และยอมรับสมมติฐานรอง( )  หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตาง

กัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานความถี่ในการซือ้ในรอบระยะเวลา 1 ป และ 

คาใชจายในการซื้อตอครั้ง แตกตางกนั  ซึง่สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

0H 1H
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    สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มพีฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
0H

                 :   ผูบริโภคทีม่ีอายุแตกตางกัน  มพีฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั   
1H

 

ตาราง 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                          อายุ                                รวม                   P 2χ

            LEVI’S                                15-24     25-34   35-44   ตั้งแต 

                                                          ป            ป          ป    45 ปข้ึนไป 

1.เหตุผลสําคญัในการเลือกซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S 

- ซื้อเพราะความชอบสวนตวั                85         68       12         5         170        

- ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง         36         38       17        6            97 

- ซื้อตามกระแสแฟชั่น                         21          7          2         0           30      30.143     0.011*        

- ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรอืใสไมได     16         14         7         5           42 

- ซื้อเพราะมีรายการสงเสรมิการขาย     23         23         1         3           50 

                             รวม                     181       150        39      19         389 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S นอกจากตัวเอง 

- บุคคลในครอบครัว                           56        26         18         7          107 

- เพื่อน/คนรูจกั/แฟน                         109       110        18         7          244      43.018    0.000** 

- พนกังานขาย                                   1           8           2          4           15 

- ดารา/พรีเซ็นเตอร                            21         10          2          1           34    

                             รวม                    187       154       40         19        400          
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ตาราง 11(ตอ) 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                          อายุ                               รวม                 P 2χ

            LEVI’S                                15-24     25-34   35-44   ตั้งแต 

                                                          ป            ป          ป    45 ปข้ึนไป 

3. ยี่หอกางเกงยีนสทีน่ิยมซือ้ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S 

- WRANGLER                                  29        34         14           5           82       

- LEE                                                82        47         16          7          152       15.221      0.085 

- MC                                                30         28          4           2           64 

- อ่ืน ๆ                                              46         45          6           5          102 

                             รวม                   187        154        40        19          400 

4. กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ 

- ทรงกระบอกขาตรง                          83        98         29         16          226    

- ทรงขามา                                        56        45          9           3           113      40.517     0.000** 

- ทรงขาเดฟ                                      42          7          2            0           51  

                             รวม                    181       150       40         19          390 

5. สีของกางเกงยนีส LEVI’S  

ที่นยิมซื้อ 

- สีน้ําเงนิเขม                                     67         66         8            7        148                   

- สีน้ําเงนิซีด (ฟอกสี)                          77         68        27         11        183      21.733      0.010** 

- สีฟาออน                                         16         13         2           0          31 

- สีดํา                                                27          7          3           1          38 

                             รวม                    187       154        40         19        400 
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ตาราง 11 (ตอ) 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                          อายุ                               รวม                   P 2χ

            LEVI’S                                15-24     25-34   35-44   ตั้งแต 

                                                          ป            ป          ป    45 ปข้ึนไป 

6. เกณฑสําคญัในการซื้อ LEVI’S 

- คุณภาพของเนื้อผา                          56          48         29        6        139                         

- รูปทรงกางเกงยนีส                           78          70          7         7        162      35.729      0.000** 

- ตราสินคา                                        19          14          3         4         40  

- ราคา                                               24          19          1         2         46 

                             รวม                     177        151          40      19      387 

7. สาเหตุสําคญัที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S 

- ความคลองตัว ทะมัดทะแมง             30         26          4          2         62 

- ใสแลวเทห ดูดี                                 51         42         10         4        107   18.239   0.109 

- ตามแฟชัน่                                      26          11          1          2         40 

- สวมใสไดหลายโอกาส                      58         46         16         4        124 

- ความทนทาน                                  22         29           9          7         67 

                             รวม                    187        154         40       19       400 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

                                                             

                 จากตาราง 11 พบวาพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผลสําคัญในการ

เลือกซื้อ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ , กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ยิมซื้อ , สีของกางเกงยีนสทีน่ิยม

ซื้อ , เกณฑสําคัญในการเลอืกซื้อ มีคา Probability (P) เทากับ 0.011 , 0.000 , 0.000, 0.010 0.000 

ตามลําดับ ซึง่นอยกวา 0.05 , 0.01  นั่นคอื ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง 

( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มพีฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ที่แตกตาง

กัน อยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึง่สอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

0H

1H
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                  สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส   LEVI’S   ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   ใน                

ดานยีห่อทีน่ิยมซื้อ และสาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยีนส LEVI’S มีคา Probability (P) เทากับ 0.085, 

0.109 ตามลําดับ  ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคอื ยอมรับสมมติฐานหลัก  ( ) และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง 

( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่ไม

แตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H

1H

 

ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามอาย ุ

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                  อายุ                x             S.D.            F            Sig. 

                LEVI’S 

8. จํานวนกางเกงยนีส LEVI’S           15 – 24 ป            2.77         2.096         0.759     0.518 

ที่ใสเปนประจาํ                                 25 – 34 ป           2.92         1.997 

                                                       35 – 44 ป           3.28         1.724 

                                                ตั้งแต 45 ปข้ึนไป        2.74          1.408 

9. ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส       15 – 24 ป             1.58          1.191         1.434      0.232 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป           25 – 34 ป            1.42          1.192 

                                                      35 – 44 ป            1.27          1.132 

                                                 ตัง้แต 45 ปข้ึนไป        1.16         0.765 

10.คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส    15 – 24 ป        2,235.24     1,149.287     0.502     0.681 

LEVI’S ตอคร้ัง                                 25 – 34 ป         2,177.53    1,260.177 

                                                      35 – 44 ป          2,384.25      987.161 

                                                 ตัง้แต 45 ปข้ึนไป     2,036.79      722.783 

 

 

                จากตาราง 12 พบวาพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ , ดานความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง มีคา Sig. ที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก( )และปฏิเสธสมมติฐานรอง( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มพีฤติกรรม0H 1H
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การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา , ความถี่ในการซื้อใน

รอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้งไมแตกตางกนั  ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

           

                สมมติฐานที ่ 3 ผูบริโภคที่มรีะดับการศึกษาแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 
0H

                :  ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั  มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั   
1H

 

ตาราง 13 แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        ระดับการศึกษา                รวม                   P 2χ

            LEVI’S                             ต่ํากวา        ปริญญา    สูงกวา 

                                                ปริญญาตรี        ตรี        ปริญญาตรี 

1.เหตุผลสําคญัในการเลือกซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S 

- ซื้อเพราะความชอบสวนตวั               54            97            19            170          

- ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง        22            60            15             97      20.181     0.028*          

- ซื้อตามกระแสแฟชั่น                        18            11             1              30 

- ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรอืใสไมได    10            26             6              42 

- ซื้อเพราะมีรายการสงเสรมิการขาย    11           33             6              50  

                             รวม                     115         227           47            389 
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ตาราง 13 (ตอ)                                           

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        ระดับการศึกษา                รวม                   P 2χ

            LEVI’S                             ต่ํากวา        ปริญญา    สูงกวา 

                                                ปริญญาตรี        ตรี        ปริญญาตรี 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S นอกจากตัวเอง 

- บุคคลในครอบครัว                         45             53              9            107     

- เพื่อน/คนรูจกั/แฟน                         60           154             30           244      19.512      0.003** 

- พนกังานขาย                                  1              10              4             15 

- ดารา/พรีเซ็นเตอร                           14             15              5             34 

                             รวม                   120           232           48            400 

3. ยี่หอกางเกงยีนสทีน่ิยมซือ้ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S 

- WRANGLER                                  20             51             11           82 

- LEE                                               53             86             13           152        7.348       0.290 

 - MC                                               14             39             11            64 

- อ่ืน ๆ                                              33             56             13           102 

                               รวม                 120            232            48           400 

4. กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ 

- ทรงกระบอกขาตรง                          53            150            23            226          

- ทรงขามา                                        26             64             23            113       56.140      0.000** 

- ทรงขาเดฟ                                      35             14              2              51 

                               รวม                 114             228           48            390 
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ตาราง 13 (ตอ)                                           

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        ระดับการศึกษา                รวม                   P 2χ

            LEVI’S                             ต่ํากวา        ปริญญา    สูงกวา 

                                                ปริญญาตรี        ตรี        ปริญญาตรี 

5. สีของกางเกงยนีส LEVI’S 

ที่นยิมซื้อ 

- สีน้ําเงนิเขม                                   40              87            21            148 

- สีน้ําเงนิซีด (ฟอกสี)                        46            115           22             183      16.160     0.013* 

- สีฟาออน                                       14              15             2               31 

- สีดํา                                               20             15             3               38 

                              รวม                  120           232            48            400 

6. เกณฑสําคญัในการซื้อ LEVI’S 

- คุณภาพของเนื้อผา                        36               87           16             139             

- รูปทรงกางเกงยนีส                         47               93           22             162      8.37       0.398 

- ตราสินคา                                      17              19             4               40 

- ราคา                                             13              28             5               46 

                             รวม                   113           227            47             387 

7. สาเหตุสําคญัที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S 

- ความคลองตัว ทะมัดทะแมง           22              33             7               62           

- ใสแลวเทห ดูดี                               24              71            12              107      12.975     0.113 

- ตามแฟชัน่                                     19              17             4               40 

- สวมใสไดหลายโอกาส                    40              67            17              124 

- ความทนทาน                                 15              44             8                67  

                             รวม                   120            232           48              400 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                 จากตาราง 13 พบวาพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผลสําคัญในการ

เลือกซื้อ , สีของกางเกงยนีสที่นยิมซื้อ  มคีา Probability (P) เทากับ 0.028 , 0.013  ตามลําดับ ซึง่นอย

กวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( ) หมายความวา 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่แตกตางกนั อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H

                  สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

บุคคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อ, กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ มีคา Probability (P)  เทากับ 0.003, 

0.000  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง 

( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ที่แตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

0H

1H

                  สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

ยี่หอทีน่ิยมซื้อ , เกณฑสําคัญในการเลอืกซื้อ และ สาเหตุที่เลอืกใสกางเกงยีนส LEVI’S มีคา 

Probability (P) เทากับ 0.290, 0.398 , 0.113 ตามลําดับ  ซึง่มากกวา 0.05 นั่นคอื ยอมรับสมมติฐาน

หลัก  ( ) และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง ( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั 

มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ที่ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
0H 1H
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ตาราง 14 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามระดับการศึกษา      

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส             ระดับการศึกษา           x           S.D.            F            Sig. 

                LEVI’S 

8.จํานวนกางเกงยนีส LEVI’S           ต่ํากวาปริญญาตร ี       3.07       2.404         0.840     0.433 

ที่ใสเปนประจาํ                                   ปริญญาตรี              2.78       1.773 

                                                     สูงกวาปริญญาตรี        2.88       1.886 

9.ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส        ต่ํากวาปริญญาตรี        1.65       1.394         2.159     0.117 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป              ปริญญาตรี               1.40      1.093 

                                                     สูงกวาปริญญาตรี         1.47      1.171 

10.คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส    ต่ํากวาปริญญาตรี    2,330.33   1,229.24    1.556    0.212 

LEVI’S ตอคร้ัง                                   ปริญญาตรี            2,131.72   1,110.95 

                                                     สูงกวาปริญญาตรี      2,358.33   1,211.62   

                                                 

 

              จากตาราง 14 พบวาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ , ดานความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง มีคา Sig. ที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก( )และปฏิเสธสมมติฐานรอง( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มี

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานจาํนวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา , ความถี่ใน

การซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้งไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว 

0H 1H

 

                สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกัน 
0H

                :  ผูบริโภคที่มอีาชีพแตกตางกัน  มีพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั   
1H
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ตาราง 15 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                                 อาชีพ                               รวม                 P 2χ

            LEVI’S                               นักเรยีน    ขาราช     พนักงาน    ธุรกิจ           

                                                   /นกัศึกษา    การ          บริษทั     สวนตัว 

                                                                    /พนักงาน    เอกชน     /อาชีพ                                                         

                                                                  รัฐวิสาหกิจ                   อิสระ               

1.เหตุผลสําคญัในการเลือกซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S 

- ซื้อเพราะความชอบสวนตวั                 71           15           66          18        170            

- ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง          32            6           38           21         97       28.155    0.021* 

- ซื้อตามกระแสแฟชั่น                           20           1             4            5          30 

- ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรอืใสไมได       12           5            15          10         42   

- ซื้อเพราะมีรายการสงเสรมิการขาย      25            3           17           5          50 

                             รวม                       160         30          140         59        389 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S นอกจากตัวเอง 

- บุคคลในครอบครัว                              57          1            30           19         107 

- เพื่อน/คนรูจกั/แฟน                             89          18          101          36         244     42.923    0.000** 

- พนกังานขาย                                      1             5             7            2           15 

- ดารา/พรีเซ็นเตอร                               18           6             8            2            34 

                             รวม                        165         30         146          59         400 
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ตาราง 15 (ตอ)                                            

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                                 อาชีพ                               รวม                 P 2χ

            LEVI’S                               นักเรยีน    ขาราช     พนักงาน    ธุรกิจ           

                                                   /นกัศึกษา    การ          บริษทั     สวนตัว 

                                                                    /พนักงาน    เอกชน     /อาชีพ                                                         

                                                                  รัฐวิสาหกิจ                   อิสระ               

3. ยี่หอกางเกงยีนสทีน่ิยมซือ้ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S 

- WRANGLER                                    25           4             34           19         82   

- LEE                                                 70          12             53           17       152      11.555     0.240 

- MC                                                  24            5             26            9          64 

- อ่ืน ๆ                                                46            9             33           14       102 

                             รวม                      165          30           146           59       400 

4. กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ 

- ทรงกระบอกขาตรง                            76          16             89           45        226 

- ทรงขามา                                          44          12             44           13        113     42.013     0.000** 

- ทรงขาเดฟ                                         40          1               9             1          51 

                             รวม                       160         29           142          59        390 

5. สีของกางเกงยนีส LEVI’S  

ที่นยิมซื้อ 

- สีน้ําเงนิเขม                                       57          13             61            17       148 

- สีน้ําเงนิซีด (ฟอกสี)                           69           15            64             35       183    15.245    0.084 

- สีฟาออน                                          15            1             12              3         31 

- สีดํา                                                 24            1              9               4         38 

                             รวม                      165          30           146            59       400  
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ตาราง 15 (ตอ)                                            

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                                 อาชีพ                               รวม                 P 2χ

            LEVI’S                               นักเรยีน    ขาราช     พนักงาน    ธุรกิจ           

                                                   /นกัศึกษา    การ          บริษทั     สวนตัว 

                                                                    /พนักงาน    เอกชน     /อาชีพ                                                         

                                                                  รัฐวิสาหกิจ                   อิสระ               

6. เกณฑสําคญัในการซื้อ LEVI’S 

- คุณภาพของเนื้อผา                          47           13           49           30        139       

- รูปทรงกางเกงยนีส                           69           10           65           18        162       18.873     0.092 

- ตราสินคา                                        18            5            12            5          40 

- ราคา                                               22            2            18            4          46 

                             รวม                      156          30         144          57         387 

7. สาเหตุสําคญัที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S 

- ความคลองตัว ทะมัดทะแมง             28            9             17            8          62    

- ใสแลวเทห ดูดี                                 38           13            41           15        107      29.743     0.003** 

- ตามแฟชัน่                                       25            0            13             2          40  

- สวมใสไดหลายโอกาส                      52            5            50            17        124 

- ความทนทาน                                  22             3            25            17         67   

                             รวม                     165          30          146           59        400  

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

                 จากตาราง 15  พบวาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผลสําคัญในการ

เลือกซื้อ , บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ , กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ , สาเหตสํุาคัญที่ใสกางเกง

ยีนส LEVI’S  มีคา Probability (P) เทากับ 0.021 , 0.000 , 0.000 , 0.003  ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 

0.05 , 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( ) หมายความวา 

ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ที่แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H
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                  สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

ยี่หอทีน่ิยมซื้อ , สีของกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อ และ เกณฑสําคัญในการเลือกซื้อ  มีคา Probability (P) 

เทากับ 0.240, 0.084 , 0.092 ตามลําดับ  ซึง่มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  ( ) 

และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซือ้

กางเกงยีนส LEVI’S ที่ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว 

0H

1H

 

ตาราง 16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ                   

      มหานคร  จําแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                   อาชพี                   x              S.D.          F           Sig. 

                LEVI’S 

8.จํานวนกางเกงยนีส LEVI’S             นักเรียน/นักศึกษา       2.78         2.240      0.305    0.822 

ที่ใสเปนประจาํ             ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       2.90         2.310 

                                                 พนกังานบริษัทเอกชน       2.91         1.665 

                                             ธุรกิจสวนตวั/อาชพีอิสระ       3.05         1.879 

9.ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส          นักเรียน/นักศึกษา      1.61         1.315       3.098   0.027* 

LEVI’S ในรอบ             ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ       1.70          1.343 

ระยะเวลา 1 ป                           พนกังานบริษัทเอกชน       1.40          1.021 

                                             ธุรกิจสวนตวั/อาชพีอิสระ      1.12          0.911 

10.คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส    นกัเรียน/นักศึกษา   2,231.45    1,158.213    1.77    0.152 

LEVI’S ตอคร้ัง              ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ   2,465.00    1,664.598 

                                                 พนกังานบริษัทเอกชน    2,074.45    1,081.477 

                                             ธุรกิจสวนตวั/อาชพีอิสระ   2,413.39    1,025.784 

                                                 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

                จากตาราง 16 พบวาพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร   ดานความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป   มีคา Sig. ที่ไดมี

คานอยกวา 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานหลัก( )และยอมรับสมมติฐานรอง( ) หมายความวา 

ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป แตกตางกนั อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต่ั้งไว  

0H 1H
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ดังนัน้ทางผูวิจยัจึงนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparision)  โดยใชวิธี

ทดสอบแบบ Least Sifnificant Difference (LSD) เพื่อหาวาคูเฉล่ียรายคูใดบางแตกตางกนัที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05  

 

ตาราง 17 แสดงผลการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรม 

      การซื้อกางเกงยนีส LEVI’S  ในดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป                                      

           อาชีพ                            นกัเรียน         ขาราชการ            พนักงาน             ธรุกิจสวนตวั       

                                              /นักศึกษา         /พนักงาน          บริษัทเอกชน          /อาชีพอิสระ 

                                                                     รัฐวิสาหกจิ 

                                    x              1.61                1.70                   1.40                   1.12       

นักเรียน/นักศกึษา        1.61                                -0.09                   0.20                     0.49* 

                                                                        (0.684)               (0.127)                 (0.006) 

ขาราชการ                    1.70                                                            0.30                   0.58* 

/พนักงานรัฐวสิาหกจิ                                                                    (0.205)                (0.026)                    

พนักงานบริษทัเอกชน   1.40                                                                                      0.29 

                                                                                                                              (0.112) 

ธุรกิจสวนตัว                 1.12 

/อาชพีอิสระ 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05        (  ) คานัยสาํคัญทางสถิต ิ

 

                จากตาราง 17 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชพีนักเรยีน / นักศกึษา มีความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป มากกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชพีอิสระ เทากับ 0.49 คร้ัง 

และผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ มีความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในรอบ

ระยะเวลา 1 ป มากกวา ผูบริโภคที่มีอาชพีธุรกิจสวนตวั เทากับ 0.58 คร้ัง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 

0.05  
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                สมมติฐานที ่ 5 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกัน มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตางกนั 
0H

                :  ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนั  มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั   
1H

 

ตาราง 18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามรายไดตอเดือน 

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        รายไดตอเดือน                     รวม                   P 2χ

            LEVI’S                                 นอย     10,001   20,001   มาก 

                                                       กวา/         -             -          กวา         

                                                     เทากับ     20,000   30,000   30,000 

                                                    10,000                                 ข้ึนไป 

1.เหตุผลสําคญัในการเลือกซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S 

- ซื้อเพราะความชอบสวนตวั              77           53           17         23       170              

- ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง       34           28           14         21        97       27.847       0.023* 

- ซื้อตามกระแสแฟชั่น                        18           7             4           1         30 

- ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรอืใสไมได    13           14           7           8         42 

- ซื้อเพราะมีรายการสงเสรมิการขาย    26           20          1           3          50 

                             รวม                    168         122        43          56       389 
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ตาราง ( 18 ) ตอ                                    

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        รายไดตอเดือน                     รวม                   P 2χ

            LEVI’S                                 นอย     10,001   20,001   มาก 

                                                       กวา/         -             -          กวา         

                                                     เทากับ     20,000   30,000   30,000 

                                                    10,000                                 ข้ึนไป 

2. บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S นอกจากตัวเอง 

- บุคคลในครอบครัว                          55           22           12         18       107   

- เพื่อน/คนรูจกั/แฟน                         100          90           22         32       244       24.898      0.003** 

- พนกังานขาย                                    1            6             4           4         15 

- ดารา/พรีเซ็นเตอร                             20           6             5           3         34 

                             รวม                    176          124         43         57       400 

3. ยี่หอกางเกงยีนสทีน่ิยมซือ้ 

นอกจากยีห่อ LEVI’S                          

- WRANGLER                                 25            30           11         16          82 

- LEE                                              73            46            17         16        152      10.695      0.297 

 - MC                                              33            18             5           8          64 

- อ่ืน ๆ                                              45           30            10         17        102 

                             รวม                    176         124           43         57        400 

4. กางเกงยนีส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ 

- ทรงกระบอกขาตรง                          82           76           29          39         226            

- ทรงขามา                                        50           36           11          16         113      29.927      0.000** 

- ทรงขาเดฟ                                      39            8             2            2           51 

                             รวม                     171       120           42          57         390 
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ตาราง ( 18 ) ตอ                                    

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                        รายไดตอเดือน                     รวม                   P 2χ

            LEVI’S                                 นอย     10,001   20,001   มาก 

                                                       กวา/         -             -          กวา         

                                                     เทากับ     20,000   30,000   30,000 

                                                    10,000                                 ข้ึนไป 

5. สีของกางเกงยนีส LEVI’S  

ที่นยิมซื้อ 

- สีน้ําเงนิเขม                                     60          52           14          22        148 

- สีน้ําเงนิซีด (ฟอกสี)                         75           56           24          28        183      13.522      0.14 

- สีฟาออน                                         15           9             4            3          31 

- สีดํา                                                26           7             1            4          38  

                             รวม                     176        124          43          57        400 

6. เกณฑสําคญัในการซื้อ LEVI’S 

- คุณภาพของเนื้อผา                          54           33           19          33        139 

- รูปทรงกางเกงยนีส                           74           59           12          17        162      30.875     0.002** 

- ตราสินคา                                        18           10            8            4          40 

- ราคา                                               22           19            2            3          46  

                             รวม                      168        121          41          57        387 

7. สาเหตุสําคญัที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S 

- ความคลองตัว ทะมัดทะแมง           27           19              8             8           62          

- ใสแลวเทห ดูดี                               43            39            15           10         107       17.027       0.149  

- ตามแฟชัน่                                     25            8               2             5           40 

- สวมใสไดหลายโอกาส                    56           40             10           18         124 

- ความทนทาน                                 25           18              8            16          67          

                             รวม                   176         124            43           57         400 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                 จากตาราง 18  พบวาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานเหตุผลสําคัญในการ

เลือกซื้อ , บคุคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อ , กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ , เกณฑสําคัญในการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S  มีคา Probability (P) เทากับ 0.023 , 0.003 , 0.000 , 0.002  ตามลําดับ ซึ่งนอย

กวา 0.05 , 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( ) หมายความ

วา ผูบริโภคทีม่ีรายไดตอเดือนแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่แตกตางกัน อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H

                  สวนพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน

ยี่หอทีน่ิยมซื้อ , สีของกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อ และ สาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S  มีคา 

Probability (P) เทากับ 0.297, 0.14 , 0.149 ตามลําดับ  ซึง่มากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน

หลัก  ( ) และ ปฏิเสธสมมตฐิานรอง ( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนั 

มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ที่ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 
0H 1H

 

ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ 

      มหานคร  จําแนกตามรายไดตอเดือน           

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส                       ระดับรายได                       x              S.D.            F        Sig 

                LEVI’S 

8.จํานวนกางเกงยนีส LEVI’S        นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท      2.68           2.125    2.025   0.110 

ที่ใสเปนประจาํ                                   10,001 – 20,000 บาท               2.83          1.784    

                                                          20,001 – 30,000 บาท              3.21          1.909 

                                                       มากกวา  30,000 บาทขึน้ไป         3.33          2.021 

9.ความถี่ในการซื้อกางเกงยนีส      นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท      1.51          1.136    0.188   0.905 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป              10,001 – 20,000 บาท               1.45          1.252 

                                                         20,001 – 30,000 บาท               1.44          1.076 

                                                       มากกวา 30,000 บาทขึน้ไป           1.39         1.192 

10.คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส  นอยกวาหรือเทากบั 10,000 บาท   2,113.86   1,112.48  1.228  0.299 

LEVI’S ตอคร้ัง                                    10,001 – 20,000 บาท             2,227.01    1,359.16 

                                                          20,001 – 30,000 บาท            2,380.47       863.25 

                                                      มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป         2,400.88     1,017.92 
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                จากตาราง 19 พบวาพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  ดานจํานวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ , ดานความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง  มีคา Sig. ที่ไดมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน

หลัก( )และปฏิเสธสมมติฐานรอง( ) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกนั มพีฤติกรรม

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา , ความถี่ในการซื้อใน

รอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้งไมแตกตางกนั  ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

0H 1H

 

                สมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ปจจัยดานผลติภัณฑ ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
0H

                :  ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
1H

 

ตาราง 20 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมการซื้อ 

      กางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส            n              ดานผลติภัณฑ                  ระดับความสัมพันธ    

              LEVI’S                                              r         Sig. (2-tailed)     

จํานวนกางเกงยีนส LEVI’S              400        0.062        0.213                    ไมมีความสัมพันธ  

ที่ใสเปนประจาํ 

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส           400        0.123        0.014*                มีความสัมพันธนอย 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส        400        0.142        0.005**               มีความสัมพันธนอย 

LEVI’S ตอคร้ัง 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*  มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                      จากตาราง 20 พบวาปจจัยดานผลิตภณัฑ มีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ

ในดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวและมีความสัมพันธกันในระดับตํ่า

และในทิศทางเดียวกนั กลาวคือ เมือ่ผูบริโภคใหความสาํคัญตอปจจัยดานผลติภัณฑมากขึน้จะมี

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานความถี่และคาใชจายในการซื้อทีม่ากขึน้ดวย 

                      ปจจัยดานผลติภัณฑ ไมมีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S  ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา โดยมีคา Sig 

เทากับ 0.213  ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

                สมมติฐานที ่ 7 ปจจัยดานราคามีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ปจจัยดานราคา ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
0H

                :  ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
1H

 

ตาราง 21 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคา กับพฤติกรรมการซื้อกางเกง 

      ยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส            n                   ดานราคา                      ระดับความสัมพันธ    

              LEVI’S                                              r             Sig. (2-tailed)     

จํานวนกางเกงยีนส LEVI’S             400        0.028            0.578                 ไมมีความสัมพันธ 

ที่ใสเปนประจาํ 

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส           400        0.005           0.323                 ไมมีความสมัพนัธ 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส        400        0.038           0.452                 ไมมีความสัมพันธ 

LEVI’S ตอคร้ัง 
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                      จากตาราง 21 พบวาปจจัยดานราคา ไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยนีส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา  

ดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  โดยมีคา Sig เทากับ 

0.578 , 0.323  และ 0.452 ซึ่งมากกวา 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 

                สมมติฐานที่ 8 ปจจัยดานการจัดจําหนายมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ปจจัยดานการจัดจาํหนาย ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
0H

                :  ปจจัยดานการจัดจําหนาย มีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
1H

 

ตาราง 22 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการจดัจําหนาย กับพฤติกรรมการซื้อ 

      กางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส            n             ดานการจัดจําหนาย              ระดับความสัมพันธ    

              LEVI’S                                              r         Sig. (2-tailed)     

จํานวนกางเกงยีนส                         400        0.145        0.004**                 มีความสัมพันธนอย 

LEVI’S ที่ใสเปนประจํา 

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส           400        0.206        0.000**                 มีความสัมพนัธนอย 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส        400        0.100        0.045*                  มีความสัมพันธนอย 

LEVI’S ตอคร้ัง 

 

** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

*   มีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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                  จากตาราง 22 พบวาปจจัยดานการจัดจําหนาย มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา 

ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และในดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไวและมีความสัมพนัธกนัในระดับตํ่าและในทิศทางเดยีวกนั กลาวคือเมื่อผูบริโภคให

ความสาํคัญตอปจจัยดานการจัดจําหนายมากขึ้น จะมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดาน

จํานวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา   ดานความถี่และดานคาใชจายในการซื้อที่มากขึ้นดวย 

 

                สมมติฐานที ่ 9 ปจจัยดานการสงเสรมิการตลาดมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

                สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี ้

                : ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
0H

                :  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
1H

 

ตาราง 23 แสดงผลการวเิคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรม 

      การซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส            n         ดานการสงเสริมการตลาด       ระดับความสัมพันธ    

              LEVI’S                                              r         Sig. (2-tailed)     

จํานวนกางเกงยีนส                         400        0.003            0.945                ไมมีความสัมพันธ 

LEVI’S ที่ใสเปนประจํา 

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส           400        0.09              0.073                ไมมีความสมัพนัธ 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป 

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส        400        0.025            0.613                ไมมีความสัมพันธ 

LEVI’S ตอคร้ัง 
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                      จากตาราง 23 พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรม

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในดานจํานวนกางเกงยีนสทีใ่สเปน

ประจํา  ดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง  โดยมีคา Sig 

เทากับ 0.945 , 0.073 และ 0.613 ซึ่งมากกวา 0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

80



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สังเขปความมุงหมาย  สมมติฐาน และวีธีดําเนินการศึกษาคนควา 
ความมุงหมายของการวิจัย 
         ในการวจิัยครั้งนี ้ ผูวิจยัไดตั้งความมุงหมายไวดงันี ้

         1. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดของกางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

         2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

         3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S โดยจําแนกตามปจจัยดาน ประชากร  

ศาสตร  ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชพี  รายไดตอเดือน 

         4.เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส  LEVI’S ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
         1. เพื่อนําขอมูลจากการวิจยัไปใชในการวางแผนการตลาดทัง้ในดานผลิตภัณฑ  ราคา  ชอง

ทางการจัดจาํหนาย  และการสงเสริมการตลาด  ใหเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค  อีกทั้งยังสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

         2. เพื่อนําขอมูลจากการวิจยัไปใชเปนแนวทางใหแกผูที่สนใจทีจ่ะประกอบธุรกิจประเภทนี ้
 

สมมติฐานในการวิจัย 
            1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร 

แตกตางกนั 

            3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S  ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            4. ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 
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            5. ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

            6. ปจจัยดานผลิตภณัฑมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป  และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            7. ปจจัยดานราคามคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป  และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            8. ปจจัยดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป  และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 

            9. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อใน

รอบระยะเวลา 1 ป  และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจยัครั้งนี้มุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครเทานัน้  โดยกาํหนดขอบเขตของการวิจยัดังนี ้

 
       ประชากรที่ใชในการวิจัย 
          ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนที่มีอาย ุ15 ปข้ึนไป ที่เคยซื้อและใชกางเกงยนีส LEVI’S 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
         กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก   ประชาชนที่มีอายุ  15  ปข้ึนไป   ที่เคยซื้อและใชกางเกง

ยีนส  LEVI’S  ในเขตกรุงเทพมหานคร   เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน  จงึใชการกาํหนด

ตัวอยางโดยคาํนวณจากสูตรการหากลุมตัวอยางแบบไมทราบขนาดของประชากร (กัลยา  วานิชย

บัญชา  2546 : 14)    ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 385   คน   ผูวจิัยขอเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน  

400  คน 
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            การเลือกกลุมตัวอยาง 
              การเลือกกลุมตัวอยางในการวิจยันี้  ผูวจิัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดจาํนวนตวัอยาง 

(Quata  sampling)  โดยกําหนดจาํนวนตัวอยางในแตละหางสรรพสินคาจากทัง้หมด 400 ตวัอยาง  

จํานวนเทาๆ กัน ตามสัดสวนจะไดจาํนวนตัวอยางตามหางสรรพสนิคาละ 50 ตัวอยาง  จาํนวน 8 

หางสรรพสินคาดังนี ้ 

              1. หางสรรพสนิคาเดอะมอลล  สาขาบางกะป 

              2. หางสรรพสนิคาเดอะมอลล  สาขาทาพระ 

              3. หางสรรพสนิคาสยามพารากอน 

              4. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาปนเกลา 

              5. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาชิดลม 

              6. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาพระราม 3 

              7. หางสรรพสนิคาเซ็นทรัล  สาขาลาดพราว 

              8. หางสรรพสนิคาโรบินสัน  สาขารัชดาภิเษก 

 

               ใชวธิีการสุมตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience sampling)  โดยการเก็บขอมูล

จากกลุมที่ไดกําหนดไว ใหครบจํานวน 400 ตัวอยาง 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัครั้งนี ้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยัสราง

ข้ึนเอง  เพื่อศึกษาถงึพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย

แบงออกเปน 3 สวนดงันี ้

            สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสอบถาม

แบบปลายปด  (Close-end Question)  ที่มีคําตอบใหเลอืกเพียง 2 คําตอบ (Dichotomous question)   

จํานวน 1 ขอ (คําถามขอที ่ 1)     และคําถามที่มหีลายคําตอบ (Multiple choices ) จํานวน 4 ขอ 

(คําถามขอที่ 2-5) ดังนี้  

         

              ขอที่ 1. เพศ โดยเปนระดับการวดัขอมูลประเภทนามบัญญัต(ิNominal  Scale)   

 

              ขอที่ 2. อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรยีงลําดับ (Ordinal Scale) 
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              ขอที่ 3. การศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลาํดับ (Ordinal Scale)  

                       

              ขอที่ 4. อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

                     

              ขอที่ 5. รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

 

             สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S โดยสามารถแบงไดดังนี ้

                ขอที่ 1 – 7   เปนคําถามแบบปลายปด (Close-ended Question) ที่มหีลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choice Question)  ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูล

ประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

                ขอที่ 8-10 เปนคําถามแบบปลายเปด (Open- ended Question) โดยใชระดับการวัดขอมูล

ประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 

                                                                                                                                              

                สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด โดยสามารถแบงไดดังนี ้  

                ขอที่ 1 – 18  มีลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Question)  

แบบใหผูตอบแบบสอบถามเลือก  ตอบเพียงคาํตอบเดียวจากคําตอบที่ใหเลือกมากกวา 2 คําตอบขึ้น

ไป  (Check List)  โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคาตอบ (Rating scale method : Likert 

scale question) (ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ 2540 :153)  ซึ่งจดัระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร

ภาคชั้น (Interval Scale) มี 5 ระดับดังนี ้

 

                                 มีผลมากที่สุด           เทากบั            5          คะแนน 

                                 มีผลมาก                  เทากบั            4          คะแนน      

                                 มีผลปานกลาง          เทากบั            3          คะแนน  

                                 มีผลนอย                  เทากบั            2          คะแนน 

                                 มีผลนอยที่สุด           เทากบั            1          คะแนน 
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                ระดับการใหคะแนนเฉลีย่ในแตละระดับช้ันใชสูตรการคํานวณชวงกวางของชั้นดงันี้ (วิเชียร  

เกตุสิงห. 2538 : 8-11)  

                    

                        ความกวางของอันตรภาคชั้น     =      ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด
                                                                                                                   จํานวนชั้น 

                                                                       =             5-1 

                                                                                         5 

                                                                       =              0.8 

 

            จากนัน้นาํมาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี ้

            4.21-5.00 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญมากที่สุด 

            3.41-4.20 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญมาก 

            2.61-3.40 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญปานกลาง 

            1.81-2.60 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญนอย 

            1.00-1.80 คะแนน หมายถงึ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสาํคัญนอยที่สุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมลู 
           แหลงขอมูล (Source of Data) การวิจยัเรื่องนี้เปนการวิจัยเชงิพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวิจยัเชงิสํารวจ (Exploratory  Research)  โดยมุงศึกษาพฤติกรรมการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              1. แหลงขอมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไวทั้ง

หนวยงานของรัฐและเอกชน ดังนี้  

                            1.1 บทความและขอมลูจากสื่อสารสนเทศ ทางเว็บไซด 

                            1.2 หนังสือพิมพธุรกิจ วารสารตาง ๆ 

                            1.3 หนังสือทางวิชาการ บทความ วทิยานพินธ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 400  ตัวอยาง  โดยใชแบบสอบถามจากสถานทีแ่ละจํานวนตวัอยางที่ไดกําหนดไว

ตามกระบวนการสุมตัวอยาง  โดยผูวิจยัไดเก็บขอมูลทั้งในชวงวนัทาํงานและวันหยดุสุดสัปดาห 
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การจัดทํากระทําและการวิเคราะหขอมูล 
         การจัดกระทําขอมูล 

           การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้
            1. เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความตองการแลว ผูวิจัยไดตรวจสอบความถกูตองและ

สมบูรณของแบบสอบถาม  โดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

            2. นาํแบบสอบถามที่ถกูตองเรียบรอยแลว นาํมาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสสําหรับ

ประมวลขอมูลดวยคอมพวิเตอร 

            3. นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใชโปรแกรม SPSS/PC (Statistic 

Package for Social Sciences)  และทําการวิเคราะหขอมูล 

 
         การวิเคราะหขอมลู 
           การศกึษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูล โดยดําเนินการตามลําดับดังนี ้

             1. การวิเคราะหสถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)   

                 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จะใชคารอยละ (Percentage) ในการอธิบายลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร และพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส LEVI’S  โดยมรีายละเอียดดงันี ้

                 1.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในสวนที ่ 1  ขอ 1-5  โดยนํามาแจกแจง

ความถี ่(Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) 

                 1.2 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมของผูตอบแบบสอบถามในสวนที่ 2  ขอ 1-10 โดยนํามาแจก

แจงความถี่ (Frequency)  และนําเสนอเปนคารอยละ (Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                 1.3 วิเคราะหขอมูลในแบบสอบถามในสวนที่ 3  ขอ1-18 โดยนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

            2. การวิเคราะหสถติิเชิงอนุมาน (Inferential  Statistic) 

                ในการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิตทิีใ่ชทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพื่อสรุปผลอางอิงไปยัง

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้   จะตั้งระดับความเชื่อมัน่ 95%  ซึ่งจะนําขอมูลที่ไดจากวธิีการสาํรวจ

โดยใชแบบสอบถามนํามาวเิคราะหทางสถติิดวยเครื่องคอมพิวเตอร  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยแตละขอ  โดยใชคาสถิติตาง ๆ ในการวิเคราะห ดงันี ้

               2.1 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test independent 
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               2.2 การเปรียบเทยีบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มากกวา  2  กลุมข้ึนไป    โดยการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance)  ถาพบความแตกตางอยางมีนยัสาํคัญ

ทางสถิติ  จึงทดสอบรายคู  โดยใชวิธี LSD (Least Significance Different)                  

               2.3 การทดสอบคา Chi – Square  ( )test−2χ   เปนการทดสอบความแตกตางระหวางตวั

แปร 2 ตัว โดยเปนขอมูลในระดับนามบัญญัติซึ่งเปนขอมูลในรูป ความถี่, สัดสวน, รอยละ   และตัว

แปรแตละตัวแบงเปนกลุมยอย ๆ ตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป (กัลยา  วานิชยบัญชา 2545 : 182)  

               2.4 การเปรียบเทยีบความสมัพนัธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด กับพฤติกรรม 

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ดานมลูคาการซื้อโดยเฉลี่ยตอคร้ังและความถี่ในการซื้อโดยใชสถิติ

สหสัมพนัธอยางงายของเพยีรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

สรุปผลการศึกษาคนควาวิจัย 
                ในการนําเสนอผลการศึกษาคนควาวิจัย  เร่ือง  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลจํานวน 400 ราย ซึ่งแบงการ

วิเคราะหออกเปน  4  สวน ดังนี้  

         สวนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลทั่วไปตามลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

จําแนกตามเพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

         สวนที ่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S  ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

         สวนที่  3  การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

         สวนที่ 4  การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน   

                 สมมติฐานขอที ่1-5 เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร  จําแนกตามลักษณะประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชพี  

รายไดเฉล่ียตอเดือน 

                 สมมติฐานขอที ่ 6-9 เพื่อวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนผสมทางการตลาด  ไดแก  

ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา  ดานชองทางการจัดจําหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด กับพฤติกรรม

การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหขอมูล                             
              สวนที่ 1 การวเิคราะหขอมลูทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                  ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  

                  ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญงิ จาํนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 52.8 เปนเพศ

ชาย จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.2  

                  ดานอายุของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 15 – 24 ป จาํนวน 187 คน คิด

เปนรอยละ 46.7 รองลงมาอายุระหวาง 25 – 34 ป จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5  อายุระหวาง 

35 – 44 ป จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10  และสุดทายอายุตั้งแต 45 ปข้ึนไป จํานวน 19 คน คิดเปน

รอยละ 4.8 ตามลําดับ 

                   ดานระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 58  รองลงมามีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิด

เปนรอยละ 30  และสุดทายมีระดับการศกึษาสงูกวาปรญิญาตรี จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12 

ตามลําดับ 

                   ดานอาชพีของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีอาชพีเปนนกัเรียน / นกัศึกษา จาํนวน 165 

คน คิดเปนรอยละ 41.2 รองลงมาคืออาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 

36.5  ถัดมาอาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ14.8  และสุดทายมีอาชีพ

เปนขาราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ จํานวน 30 คน คดิเปนรอยละ 7.5 ตามลําดบั 

                   ดานระดับรายไดเฉล่ียตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญมรีะดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จาํนวน 176 คน คิดเปนรอยละ 44 รองลงมาคือระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31 ถัดมามีระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนมากกวา 30,000 บาทขึ้นไป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.3 และสุดทายระดับรายได

เฉล่ียตอเดือนระหวาง 20,001 -30,000 บาท จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 
 
              สวนที่ 2 การวเิคราะหขอมลูพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา  

                  ผูบริโภคสวนใหญมีเหตุผลสําคัญในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S คือ ซื้อเพราะความชอบ

สวนตัว โดยบคุคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S นอกจากตวัเอง คือ เพื่อน / คนรูจัก / แฟน  

ยี่หอกางเกงยนีส ทีน่ิยมซื้อนอกจากยีห่อ LEVI’S คือ  LEE  และกางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซือ้มาก
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ที่สุดคือ ทรงกระบอกขาตรง  สีของกางเกงยีนส LEVI’S ที่ซื้อมากที่สุด คือ สีน้าํเงนิซีด (ฟอกสี)  เกณฑ

สําคัญในการพิจารณาเลือกซื้อกางเกงยนีส LEVI’S  สวนใหญ คือ 

รูปทรงกางเกงยีนส และสาเหตุสําคัญที่เลอืกสวมใสกางเกงยนีส LEVI’S คือ สวมใสไดหลายโอกาส  

ผูบริโภคสวนใหญมีกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํทัง้หมด จํานวน 2.88 ตัว   มีความถี่ในการซื้อ

กางเกงยีนส  LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป  จํานวน 1.47 คร้ัง โดยมีคาใชจายในการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ตอคร้ัง มมีูลคาประมาณ 2,218.50 บาท 

 
              สวนที่ 3 การวเิคราะหขอมลูปจจยัดานสวนประสมทางการตลาด 
                  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 

                  ปจจัยดานผลิตภัณฑโดยรวมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภค

อยูในระดับทีม่ีความสาํคัญมาก ซึง่เมือ่พิจารณาเปนรายดานแลว ปจจัยผลติภัณฑดานเนือ้ผามี

คุณภาพดี เปนปจจัยที่มีระดับความสําคญัมากที่สุด  สวนปจจัยผลติภัณฑดาน การตัดเย็บที่ประณีต 

พิถีพถิัน  วัตถดุิบที่นาํมาใชในการผลิต มีความทนทาน  มีการออกแบบที่ทนัสมยั  การออกแบบรูปทรง

ที่เหมาะสมกบัขนาดสรีระของแตละคน  มีหลายรุนใหเลือก  มีความทันสมยัอยูเสมอ ในทุกยุค ทุกสมยั  

เปนปจจัยที่มรีะดับความสําคัญมาก ตามลําดับ  มีสีใหเลือกมากมายและการทําลวดลายของกางเกง

ยีนสที่หลากหลาย เปนปจจัยที่มีระดับความสําคัญปานกลาง 

                  ปจจัยดานราคาโดยรวมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคอยูใน

ระดับที่มีความสําคัญมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ปจจัยราคาดาน  กางเกงยนีส LEVI’S มี

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เปนปจจัยทีม่ีระดับความสําคัญมากสงูที่สุด รองลงมาคือ  มหีลายระดับ

ราคาใหเลือก   

                  ปจจัยดานชองทางการจัดจาํหนายโดยรวมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคอยูในระดับทีม่คีวามสาํคัญมาก  ซึง่เมื่อพจิารณาเปนรายดานแลว ปจจัยชองทางการจัด

จําหนายดาน  สามารถหาซือ้ไดงายตามหางสรรพสนิคา  เปนปจจัยทีม่ีระดับความสําคัญมากสงูที่สุด  

รองลงมาคือ  มีการจัดตกแตง Counter ที่เปนสัดสวนสะดวกตอการเลือกซื้อ 

                  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยรวมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคอยูในระดับทีม่คีวามสาํคัญปานกลาง  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว ปจจัยการ

สงเสริมการตลาดดาน  การลดราคาของกางเกงยนีส LEVI’S ที่จําหนายในหางสรรพสินคา เปนปจจัยที่

มีระดับความสําคัญมากที่สุด และ พนักงานขายในหางสรรพสินคามคีวามรูในการแนะนาํสินคา เปน

ปจจัยทีม่ีระดับความสาํคัญมาก 
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              สวนที่ 4 การวเิคราะหขอมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
              สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   

 

                 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานกางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  เกณฑสําคัญในการซื้อ และ สาเหตุสําคญั

ที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S   ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส

ตอคร้ัง  แตกตางกนั อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

                 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา     เหตุผลสําคัญในการซื้อ  บคุคลที่มี

อิทธิพลตอการซื้อ  ยีห่อทีน่ยิมซื้อนอกจากยี่หอ LEVI’S และ สีของกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อ ไมแตกตางกนั 

ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

 

              สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   

 

                 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ  กางเกงยีนส 

LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  สีของกางเกงยนีสที่นยิมซื้อ และ เกณฑสําคัญในการเลือกซือ้ แตกตางกนั อยาง

มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

                 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป   คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง   ยีห่อทีน่ิยมซื้อนอกจากยี่หอ LEVI’S และ สาเหตุสําคัญที่

ใสกางเกงยีนส LEVI’S ไมแตกตางกนั ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   

 

                 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลที่มอิีทธิพลตอการซื้อ  กางเกงยีนส 

LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  สีของกางเกงยนีส LEVI’S ที่นิยมซื้อ แตกตางกัน  อยางมนียัสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

                 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา   ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป   คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง  ยี่หอกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อนอกจากยีห่อ LEVI’S   เกณฑ

สําคัญในการซื้อ และ สาเหตุสําคัญที่สวมใสกางเกงยนีส LEVI’S ไมแตกตางกนั  ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตัง้ไว 

 

              สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา   

                 ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป   เหตุผลสําคัญในการเลอืกซื้อ  

บุคคลที่มีอิทธพิลตอการซื้อ   กางเกงยีนส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ และ สาเหตุสําคญที่ใสกางเกงยีนส 

LEVI’S แตกตางกนั  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐาน

ที่ตั้งไว 

                 ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกัน  มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานจาํนวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา   คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  

ยี่หอกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อนอกจากยี่หอ LEVI’S   สีของกางเกงยีนส LEVI’S ที่นยิมซื้อ   เกณฑสําคัญ

ในการซื้อ ไมแตกตางกนั  ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคทีม่ีรายไดตอเดือนแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  

  

                 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลที่มอิีทธิพลตอการซื้อ  กางเกงยีนส 

LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ  เกณฑสําคัญในการซื้อ แตกตางกนั  อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และ 0.05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

                 ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกนั มพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ป  คาใชจายในการซื้อตอคร้ัง  ยีห่อกางเกงยนีสทีน่ิยมซื้อนอกจากยีห่อ LEVI’S  สีของ

กางเกงยีนส LEVI’S ที่นิยมซื้อ และ สาเหตุสําคัญทีใ่สกางเกงยีนส LEVI’S ไมแตกตางกนั  ซึ่งไม

สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว 

 

              สมมติฐานที ่ 6 ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  

 

                 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป  

และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง พบวามีคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.014 และ 

0.005 ตามลําดับ ซึ่งนอยกวา 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ  นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  ( ) และ

ยอมรับสมมติฐานรอง ( ) โดยมีความสัมพนัธในระดับตํ่าและเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
0H

1H

                  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ไมมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ  พบวามีคา Sig 

(2-tailed) เทากับ 0.213 ซึ่งมากกวา 0.05  ซึง่ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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              สมมติฐานที่ 7 ปจจัยดานราคามีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  

 

                 ปจจัยดานราคา ไมมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยีนสทีใ่สเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส 

LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ตอคร้ัง  พบวามีคา Sig (2-

tailed) เทากับ 0.578 , 0.323 , 0.452  ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง

ไว 

 

              สมมติฐานที ่ 8 ปจจัยดานการจัดจําหนายมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  

 

                 ปจจัยดานการจดัจําหนาย มคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อกางเกง

ยีนส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป  และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ตอคร้ัง  พบวามีคา 

Sig (2-tailed) เทากับ 0.004 , 0.000 , 0.045 ตามลําดบั ซึง่นอยกวา 0.01 และ 0.05  ตามลาํดบั นัน่

คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( ) โดยมีความสัมพันธในระดับตํ่า

และเปนไปในทิศทางเดียวกนั 
0H 1H

 
              สมมติฐานที ่ 9 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

              ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  

 

                 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสมัพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการ

ซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ตอคร้ัง  

พบวามีคา Sig (2-tailed) เทากับ 0.945 , 0.073 , 0.613 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผล 
                 ผลจากการศึกษาวิจยัคนควาในเรื่องปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดผลสรุปและมีประเด็นสําคัญทีน่าสนใจสามารถนาํมา

อภิปรายผลการคนควาวิจัย ไดดังนี ้

 

                 1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั พบวาความแตกตางทางเพศ มีผลตอพฤติกรรมการซือ้ ในดาน  กางเกง

ยนีสทรงทีน่ิยมซื้อ  เกณฑสําคัญในการซื้อ และ สาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยีนส LEVI’S ความถี่ในการ

ซื้อกางเกงยีนสในรอบระยะเวลา 1 ป   คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีสตอคร้ัง แตกตางกนั  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจยัของ  อภิรดี   ชพูงษ (2548 : บทคัดยอ)  เร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึง่วจิัยพบวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรม

การซื้อกางเกงยีนสแตกตางกันในดานแบบของเนื้อผาของกางเกงยนีสที่นยิมซื้อ และ งบประมาณใน

การซื้อกางเกงยีนสตอคร้ัง 

                ความแตกตางทางเพศของผูตอบแบบสอบถามไมมีผลตอพฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส 

LEVI’S ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา    เหตุผลสําคัญในการซื้อ   บุคคลุที่มีอิทธิพลตอการ

ซื้อ  ยีห่อที่นยิมซื้อ และ สีของกางเกงยนีส LEVI’S ทีน่ยิมซื้อ    ซึง่ไมสอดคลองกบังานวิจยัของ บริษัท 

ศูนยวิจยักสิกรไทย จํากัด ที่ไดมีการสาํรวจพฤติกรรมการใชกางเกงยีนสของคนกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

วิจัยพบวา ความแตกตางทางเพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนสในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใช  

โดยผูหญิงจะมีจํานวนกางเกงยนีสทีใชโดยเฉลี่ยมากกวาผูชาย  

 

                 2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั พบวาความแตกตางทางอายุ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ ในดานเหตุผล

สําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ  กางเกงยีนสทรงที่นยิมซื้อ  สีของกางเกงยีนส 

LEVI’S ที่นยิมซื้อ และ เกณฑสําคัญในการซื้อ แตกตางกนั  แตมีผลตอพฤตกิรรมการซื้อ ในดาน

จํานวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป  คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  

ยี่หอทีน่ิยมซื้อ และ สาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S ไมแตกตางกัน 

                ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยัของ ทัศนาวลัย  เตชะพิสิษฐ (2545 : บทคัดยอ) เร่ืองทัศนคติและ

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชัน่นาํเขาจากตางประเทศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวิจัยพบวา

ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นนําเขาจากตางประเทศแตกตางกันในดาน

บุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อ 

94



 15 

                3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกนัมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั พบวาความแตกตางของระดับการศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซือ้ ใน

ดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลทีม่ีอิทธพิลตอการซื้อ  กางเกงยีนส LEVI’S ทรงทีน่ิยมซื้อ และ 

สีของกางเกงยีนส LEVI’S ที่นยิมซื้อ แตกตางกนั   แตมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ  ในดานจํานวนกางเกง

ยีนสที่ใสเปนประจํา   ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป   คาใชจายในการซือ้ตอครั้ง  ยี่หอที่นิยม

ซื้อ   เกณฑสําคัญในการซื้อ และ สาเหตุสําคัญที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S ไมแตกตางกัน 

                ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  ปรมะ  สตะเวทนิ (2533 : 112) กลาววา การศึกษาเปน

ปจจัยทีท่ําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกตางกนัออกไป นอกจากนี้ยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ทัศนาวลัย  เตชะพิสิษฐ (2545 : บทคัดยอ) เร่ืองทัศนคติและพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผา

แฟชั่นนําเขาจากตางประเทศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่วิจยัพบวา ความแตกตางของระดับ

การศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชัน่นาํเขาจากตางประเทศในดานบุคคลที่มีอํานาจในการ

ตัดสินใจซื้อ 

 

                 4.ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมพีฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั พบวาความแตกตางทางอาชีพ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ ในดานความถี่

ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป    เหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ   บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ 

กางเกงยีนส LEVI’S ทรงที่นยิมซื้อ และ สาเหตุสําคัญทีใ่สกางเกงยีนส LEVI’S แตกตางกนั  แตมีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อในดานจํานวนกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจาํ  คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  ยี่หอ

ที่นยิมซื้อ  สีของกางเกงยนีส LEVI’S ที่นยิมซื้อ และ เกณฑสําคัญในการซื้อ ไมแตกตางกนั 

                  ซึง่สอดคลองกบัแนวความคดิของ      ปรมะ  สตะเวทนิ (2533 : 112)  กลาววา ปจจัยสวน

บุคคลดานอาชีพมีอิทธิพลอยางสาํคัญ ตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสารเพราะแตละคนมี

วัฒนธรรม ประสบการณ ทศันคติ คานยิมและเปาหมายที่แตกตางกนั แตทัง้นี้ไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อภิรดี   ชูพงษ (2548 : บทคัดยอ) เร่ืองปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีสของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งวจิัยพบวา ความแตกตางดานอาชพี มีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส

ในดานจํานวนกางเกงยีนสทีใ่สหมุนเวียน 

 

                  5. ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกนั พบวาความแตกตางของระดับรายไดตอเดือน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 

ในดานเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อ  บุคคลที่มีอิทธิพลตอการซื้อ  กางเกงยนีส LEVI’S ทรงทีน่ยิมซื้อ 

และ เกณฑสําคัญในการซือ้ แตกตางกนั  แตมีผลตอพฤติกรรมการซือ้ ในดานจํานวนกางเกงยีนสที่ใส
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เปนประจาํ  ความถี่ในการซือ้ในรอบระยะเวลา 1 ป  คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  ยีห่อทีน่ิยมซื้อ  สีของ

กางเกงยีนส LEVI’S ที่นยิมซือ้ และ สาเหตสํุาคัญที่ใสกางเกงยนีส LEVI’S  ไมแตกตางกัน 

                  ซึง่สอดคลองกบัแนวความคดิของ ปรมะ  สตะเวทนิ กลาววา  สถานะทางสงัคมและ

เศรษฐกิจ ทีห่มายถงึ อาชีพ รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภมูิหลังของครอบครัว มีอิทธพิลอยางสําคญั ตอ

ทัศนคติและพฤติกรรมของบคุคล นอกจากนัน้ยังสอดคลองกับผลงานวิจยัของ พชิัย  นิรมานสกุล 

(2539 : บทคัดยอ) เร่ืองปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซือ้สินคาแฟชัน่ Brand Name ตางประเทศ ซึ่ง

วิจัยพบวา แตกตางดานระดับรายไดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น Brand Name ในดาน

เหตุผลในการซื้อ  เกณฑสําคัญในการเลือกซื้อ 

 

                 6. ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของ

ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 

ป และดานคาใชจายในการซื้อตอครั้ง  แตไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S  

ในดานจํานวนกางเกงยีนสทีใ่สเปนประจํา 

                ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ  (เสรี  วงศมณฑา. 2542 : 1) ซึง่กลาววา ส่ิงกระตุน

ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย และ การสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response)  ในการตัดสินใจเลอืก ผลิตภัณฑ ตรา

สินคา ผูขาย เวลาในการซื้อ และ ปริมาณที่ซื้อ    นอกจากนัน้ยงัสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  อภิรดี   

ชูพงษ   (2548 : บทคัดยอ)   ซึ่งพบวา  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑมคีวามสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในดานจาํนวนกางเกงยนีสที่ซื้อในระยะเวลา 1 ป ที่

ผานมา 

                   7. ปจจัยดานราคามีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานราคาของกางเกงยีนส LEVI’S ไมมีความสัมพนัธกับ

พฤติกรรมการซื้อ ในดานจํานวนกางเกงยนีสที่ใสเปนประจํา  ความถีใ่นการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป 

และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง แตอยางใด 

 

                   8. ปจจัยดานการจัดจําหนายมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการจัดจําหนายของกางเกงยนีส LEVI’S มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา

ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และ คาใชจายในการซื้อตอครั้ง  
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                   ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ (เสรี  วงศมณฑา. 2542 : 1) ซึ่งกลาววา ส่ิงกระตุน

ทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ  ราคา  ชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธกับการตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) ในการตัดสินใจเลอืก ผลิตภัณฑ ตรา

สินคา ผูขาย เวลาในการซื้อ และปริมาณทีซ่ื้อ 

                 9.ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสมัพันธกับพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S 

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของกางเกงยีนส LEVI’S 

ไมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสเปนประจํา  

ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง  

                   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   อภิรดี  ชพูงษ  (2548 : บทคัดยอ)   ซึ่งพบวาปจจัยดาน

การสงเสริมการตลาดไมมีความสมัพนัธกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดานจาํนวนกางเกงยีนสที่ใสหมนุเวียน และ จํานวนกางเกงยนีสที่ซื้อในรอบ

ระยะเวลา 1 ปที่ผานมา 

 
ขอเสนอแนะจากงานวิจัย 
                   จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถรวบรวมแนวคิดจากขอมูลการศึกษาคนควาวิจยัมาสรปุเปน

ขอเสนอแนะ ไดดังนี ้

                   ดานประชากรศาสตร  ซึ่งประกอบดวย 

                          1.เพศของผูบริโภคมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S จากผลการวิจัย

พบวา เพศหญิง มีความถีใ่นการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอครั้ง ที่มากกวา

เพศชาย โดยคํานึงถึงรูปทรงกางเกงยนีส เปนเกณฑสําคัญในการซือ้ ทางบรษิัทควรผลิตกางเกงยนีส 

LEVI’S ที่มีความโดดเดน มีความแตกตาง และหลากหลายรูปทรง สามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคกลุมนี้ใหเกิดความพงึพอใจสงูสุด 

                           2.อาชีพของผูบริโภคมีผลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานกางเกง

ยีนสทรงทีน่ิยมซื้อ จากผลการวิจยัพบวา  กางเกงยนีสทรงกระบอกขาตรงไดรับความนิยมมากที่สุด 

ทางบริษัทควรผลิตกางเกงยนีสทรงกระบอกขาตรง โดยการออกแบบดีไซนใหมคีวามเหมาะสมกับ

รูปแบบการดําเนินชวีิตในแตละสาขาอาชีพและสามารถสวมใสไดหลากหลายโอกาสแตกตางกนัไป 

                   ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ซึง่ประกอบดวย                                    

                          1. ผลิตภัณฑของกางเกงยนีส LEVI’S ทางบริษทัควรออกแบบผลิตภัณฑ ใหมคีวาม

หลากหลาย ครอบคลุม และเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุมอยางมีประสิทธิภาพ โดยให

ความสาํคัญกบัคุณภาพของวัตถุดิบทีน่ํามาใชในการผลติ การออกแบบรูปทรง ใหมคีวามทันสมัยและ
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มีความหลากหลาย ควรเนนการผลติกางเกงยีนสสําหรับผูหญิงใหมากขึ้นโดยคํานึงถึงรูปทรงของ

กางเกงยีนสทีผู่บริโภคกลุมนี้ตองการ เนื่องจากผลการวจิัยพบวาผูหญงิมคีาใชจายในการซื้อและมี

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ที่มากกวาผูชาย  และ ควรทําการผลิตสินคาที่ตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคที่มีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน นกัศึกษา โดยคํานึงถึงรูปทรงของ

กางเกงยีนสทีผู่บริโภคกลุมนี้นยิมซื้อ  เนือ่งจากผลการวิจัยพบวาผูบริโภค 2 กลุมนี้ มีความถี่ในการซื้อ

กางเกงยีนสทีม่ากกวากลุมอาชีพอืน่ ๆ  นอกจากนี้ควรทาํการผลิตกางเกงยีนส  ที่คํานึงถึงความ

ทันสมยั ตามกระแสแฟชั่น เชน กางเกงยนีส LEVI’S  3 สวน เนื่องจากผลการวิจยัพบวาผูบริโภคให

ความสาํคัญตอปจจัยดานผลิตภัณฑ ในดานความทันสมัยอยูเสมอ ในทกุยุค ทุกสมัย อยูในระดบัมาก  

                          2. ราคาของกางเกงยนีส LEVI’S ทางบริษทัควรมีการกาํหนดราคาใหมีความ

เหมาะสมกับคุณภาพ การออกแบบ และ รูปทรงของกางเกงยีนส LEVI’S ในแตละรุน นอกจากนี้ควรมี

การกําหนดราคาหลายระดบัใหเลือกตามความเหมาะสมกับคุณภาพของกางเกงยนีสLEVI’S แตละรุน 

เพราะอาํนาจซื้อของผูบริโภคในแตละกลุมเปาหมายมคีวามแตกตางกัน 

                          3. ชองทางการจัดจาํหนายของกางเกงยีนส LEVI’S จากผลการวจิัยแสดงใหเหน็วา

บริษทัควรใหความสาํคัญในดานการเพิ่มจํานวนรานที่จาํหนายเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ LEVI’S ให

มากขึ้น ในหางสรรพสินคา โดยมีทาํเลที่ตัง้สะดวกตอการพบเหน็ของผูบริโภค 

                           4. การสงเสริมการตลาดของกางเกงยนีส LEVI’S ควรใหความสําคัญกับการสงเสริม

การขายโดยการลดราคาของกางเกงยนีส LEVI’S เพราะจากผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญ

มากที่สุดกับการสงเสริมการตลาดโดยการลดราคา  แตเมื่อพิจารณาถึงความสมัพันธระหวางปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ในดานความถี่ในการซื้อและ

คาใชจายในการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S  พบวาไมมีความสมัพนัธระหวางกัน  ดังนัน้การใชกลยุทธ

ดังกลาวควรพจิารณาถงึความเหมาะสมของชวงเวลาในการใชกลยทุธนี ้  เพราะเมื่อพจิารณาถงึเกณฑ

สําคัญในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคแลว พบวา รูปทรงกางเกงยนีส เปนสิ่งที่ผูบริโภคให

ความสาํคัญในการซื้อมากกวาการคํานงึถงึเรื่องราคา ซึ่งแสดงใหเหน็วา ถาใชกลยุทธการลดราคา

กางเกงยีนส LEVI’S ทุกเดอืน ก็ไมมีผลตอความถี่ในการซื้อและคาใชจายในการซื้อตอครั้งที่เพิม่มาก

ข้ึนแตอยางใด  
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 
              1.ควรศึกษาคนควาวจิัยในปจจัยดานทัศนคต ิ คานิยม ของผูบริโภคที่มตีอพฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส LEVI’S ในดานตาง ๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด เปนตน  ซึ่งผลจากการศึกษาคนควาวิจัยดังกลาวทําใหทราบถึงความตองการ

ของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อกางเกงยนีส LEVI’S เพื่อนาํมาเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธ

ทางการตลาดตอไป 

              2.สําหรับการศึกษาวิจยัครั้งตอไปผูวิจัยมีความเหน็วาควรทาํการศึกษาปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ของผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 6 – 14 ป เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส 

LEVI’S ของผูบริโภคในกลุมนี้วามพีฤตกิรรมการซื้อทีแ่ตกตางจากผูบริโภคในกลุมเปาหมายอืน่ ๆ 

เพียงใด เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่ไดนาํมาเปนแนวทางในการพัฒนากลยุทธทางการตลาดสําหรับเด็ก

ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในกลุมนี ้

              3.ควรทําการศึกษาคนควาวิจยัในปจจัยดานภมูิศาสตรของผูบริโภคในแตละจังหวัด

นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของผูบริโภคใน

แตละพื้นที่วามีความแตกตางกนัมากนอยเพียงใด เพื่อนาํผลการวิจัยทีไ่ดมาเปนแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธทางการตลาดใหมีความเหมาะสมในแตละพื้นทีน่ั้น ๆ  
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
               แบบสอบถามนี้จดัทําขึ้นเพื่อประกอบการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท     หลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่อง   “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของผูบริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร “ 

 

               ผูวิจัยใครขอความกรุณาจากทานในการตอบคําถามแบบสอบถามนี้ทุกขอ  ทั้งนี้คําตอบจาก

แบบสอบถามของทานจะถือเปนความลับและจะนําไปใชเพื่อการศึกษาเทานั้น        จึงไมมีผลกระทบ

จากการตอบแบบสอบถามแตประการใด ตอผูตอบแบบสอบถาม 

 

โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย 
สวนที่ 1 : ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 : พฤติกรรมการซือ้กางเกงยีนส  LEVI’S 

สวนที่ 3 : สวนประสมทางการตลาด 
  
   ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดกรณุาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้                
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง : ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
สวนที่ 1: ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง:โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน(   ) หนาขอความที่ถูกตองตรงกบัความเปนจริงเพียงชองเดียว
เทานั้น 
 
1. เพศ 
          (    )  ชาย                                                  (     )  หญิง 
 
2. อาย ุ
          (    )  15-24  ป                                           (     )  25-34  ป 

            (    )   35-44  ป                                          (     )  ตั้งแต  45 ปข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
            (    )  ต่ํากวาปริญญาตรี                              (    )  ปริญญาตรี 

            (    )  สูงกวาปริญญาตรี                                        
           
4. อาชีพ 
           (    )  นักเรียน / นักศึกษา                            (     )  ขาราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

            (    )  พนกังานบริษทัเอกชน                        (     )  ธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 

            (    )  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)…………………………………….     
 
5. รายไดเฉลีย่ตอเดือน  
            (    )  นอยกวาหรือเทากบั 10,000 บาท        (     )  10,001 – 20,000 บาท   

            (    )  20,001 – 30,000 บาท                       (     )  มากกวา  30,000 บาทขึน้ไป 
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สวนที่ 2 : พฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงใน (  ) เพียงชองเดียวเทานั้น 
 
1. เหตุผลสําคัญในการเลอืกซื้อกางเกงยีนส  LEVI’S ของทานคอืขอใด  
          (     ) ซื้อเพราะความชอบสวนตวั               (     ) ซื้อเพราะเปนแบรนดที่มชีือ่เสียง 

            (     ) ซื้อตามกระแสแฟชั่น                         (     ) ซื้อใสแทนตวัเดิมที่เกาหรือใสไมได 

            (     ) ซื้อเพราะมีรายการสงเสริมการขาย เชน ลดราคา ฯลฯ 

            (     ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
 
2.นอกจากตวัทานแลว บุคคลใดมีอิทธิพลตอการซื้อกางเกงยนีส  LEVI’S  ของทานมากที่สุด 
            (     ) บุคคลในครอบครัว                           (     ) เพื่อน / คนรูจัก/ แฟน 

            (     ) พนกังานขาย                                   (     ) ดารา/พรีเซน็เตอร/บุคคลที่มีชื่อเสียง 

            (     ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
 
3. นอกจากยีห่อ LEVI’S แลว ทานซ้ือกางเกงยีนสยีห่อใด มากทีสุ่ด 
          (     ) WRANGLER                                  (     ) LEE                        

            (     ) MC                                                 (     ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………... 
 
4. กางเกงยีนส LEVI’S ทรงใดที่ทานนิยมซื้อมากที่สดุ 
            (     ) ทรงกระบอกขาตรง                           (     ) ทรงขามา 

            (     ) ทรงขาเดฟ                                       (     ) ทรงขาบาน (ขากระดิ่ง) 
 
5. ทานนิยมซื้อกางเกงยนีส LEVI’S สใีดมากทีสุ่ด 
            (     ) สีน้ําเงินเขม                                      (     ) สีน้ําเงนิซีด(ฟอกส)ี        

            (     ) สีฟาออน                                          (     ) สีดํา 
 
6. เกณฑสาํคัญในการพจิารณาเลือกซื้อกางเกงยนีส LEVI’S ของทานคือขอใด 
            (     ) คุณภาพของเนื้อผา                            (     ) รูปทรงกางเกงยนีส 

            (     ) ตราสินคา                                         (     ) ราคา 

            (     ) สี 
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7. สาเหตุสาํคัญที่ทานเลอืกสวมใสกางเกงยนีส LEVI’S คือขอใด 
            (     ) ความคลองตวั ทะมัดทะแมง              (     ) ใสแลวเทห ดูดี 

            (     ) ตามแฟชัน่                                         (     ) สวมใสไดหลายโอกาส  

            (     ) ความทนทาน                                        
8. ปจจุบนัทานมีกางเกงยีนส LEVI’S ที่ใสเปนประจําทั้งหมด………..ตัว 
9.ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของทานในรอบระยะเวลา 1 ป คือ……….ครั้ง 
10. คาใชจายในการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ตอครั้ง ของทานมมีูลคาประมาณ………………..บาท 

 
สวนที่ 3 : สวนประสมทางการตลาด 
ปจจัยตอไปนี้มีผลตอการซื้อกางเกงยนีส LEVI’S มากนอยเพียงใด 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในชองวางเพียงชองเดียวเทานั้นที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 

ปจจัยตอไปนี้มีผลตอการซื้อกางเกง
ยีนส LEVI’S มากนอยเพียงใด 

มีผล 
มาก
ที่สุด 

 มีผล 
มาก 

 มีผล 
ปาน
กลาง 

 มีผล 
นอย 

 มีผล 
นอย
ที่สุด 

        ดานผลิตภัณฑ 

1. มีหลายรุนใหเลือก          

2. มีการออกแบบที่ทนัสมยั          

3. ความหลากหลายรูปทรงใหเลือก          

4. การออกแบบรูปทรงทีเ่หมาะสม 

กับขนาดสรีระของแตละคน 

         

5. เนื้อผามีคณุภาพดี           

6. วัตถุดิบที่นาํมาใชในการผลิต เชน ดาย,

กระดุม,ซิป มคีวามทนทาน 

         

7. การตัดเย็บที่ปราณีต พิถพีิถนั          

8. มีสีใหเลือกมากมาย          

9. การทําลวดลายของกางเกงยนีสที ่

หลากหลาย 

         

10. มีความทนัสมัยอยูเสมอ ในทกุยุค 

ทุกสมยั 
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ปจจัยตอไปนี้มีผลตอการซื้อกางเกง
ยีนส LEVI’S มากนอยเพียงใด 

มีผล 
มาก
ที่สุด 

 มีผล 
มาก 

 มีผล 
ปาน
กลาง 

 มีผล 
นอย 

 มีผล 
นอย
ที่สุด 

           ดานราคา 

11. กางเกงยนีส LEVI’S  มีราคาเหมาะสม

กับคุณภาพ  

          

12. มีหลายระดับราคาใหเลอืก           

    ดานชองทางการจัดจาํหนาย      

13. สามารถหาซื้อไดงายตามหาง 

สรรพสินคา 

          

14. การจัดตกแตง Counter ที่เปน 

สัดสวน  สะดวกตอการเลือกซื้อ 

          

    ดานการสงเสริมการตลาด      

15. การใชบุคคลที่มีชื่อเสียงเปน 

พรีเซ็นเตอร เชน ดารา, นักรอง  

     

16. การจัดแฟชั่นโชวตามสถานที่ตางๆ      

17. การลดราคาของกางเกงยีนส 

LEVI’S ที่จําหนายในหางสรรพสินคา 

          

18. พนักงานขายในหางสรรพสินคาม ี

ความรูในการแนะนาํสินคา 

          

 
           ขอขอบคุณสําหรบัขอมูลและความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

หนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
หนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายช่ือ                                                ตําแหนงและสถานที่ทํางาน                         
1. อาจารย ดร.ไพบูลย  อาชารุงโรจน                         รองประธานกรรมการบริหารหลักสูตร 

                                                                              บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะสังคมศาสตร 

                                                                               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

2. อาจารยสิฎฐากร   ชทูรัพย                                    หวัหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ 

                                                                               คณะสังคมศาสตร  

                                                                               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. อาจารยลํ่าสัน  เลิศกูลประหยัด                             อาจารยประจําภาควิชาบรหิารธุรกิจ 

                                                                               คณะสังคมศาสตร 

                                                                               มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
ชื่อผูวิจัย                                                     นายณัฐวฒุ ิ   สกุลอาภาสัตย 

วันเดือนปเกิด                                              9  พฤศจกิายน  2518 

สถานที่เกิด                                                 กรุงเทพมหานคร 

ที่อยูปจจุบนั                                               393 / 504 ซอยลาดพราว 94 ถนนลาดพราว 

                                                                  แขวงวงัทองหลาง  เขตวังทองหลาง 

                                                                  กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

       พ.ศ. 2536                                           มัธยมศกึษาตอนปลาย จากโรงเรียนโยธนิบูรณะ   

       พ.ศ. 2541                                           บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจดัการทั่วไป)  

                                                                  จากมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

       พ.ศ. 2550                                           บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 

                                                                  จากมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร 
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