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 ในการวิจัยคร้ังนี้มุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งศึกษาปจจัยทางสังคม และสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้คือ ผูบริโภคที่เคยบริโภคและเคยซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ มีอายุ
ตั้งแต 18 ปข้ึนไป รวมทั้งส้ิน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหความแตกตางโดยใชสถิติทดสอบคาที การวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห
ความสัมพันธใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน ซึ่งทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทั้งหมดนี้โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 35 ป มีสถานภาพโสด/ หมาย / 
หยาราง / แยกกันอยู ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพธุรกิจสวนตัว และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001–20,000 บาท 
 2.  ปจจัยทางสังคม ไดแก กลุมอางอิง และครอบครัว มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนายสินคา การสงเสริม 
การตลาด บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู
ในระดับดี และดานราคา มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 4.  ผูบริโภคสวนใหญ มีพฤติกรรมในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ โดยเฉล่ีย 1 
คร้ัง/เดือน และดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งประมาณ 1,814 บาท/คร้ัง 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 1.  ผูบริโภคที่มีสถานภาพ อาชีพและรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสิคา
หนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 



 

 2.  ผูบริโภคที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 3.  ปจจัยทางสังคมดานครอบครัวและกลุมอางอิงกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ในดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผา โดยมี
ความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 4.  สวนประสมทางการตลาดบริการดานบุคคลหรือพนักงานกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา ในดานความถี่ในการซื้อเส้ือผา โดยมี
ความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.  สวนประสมทางการตลาดบริการดานผลิตภัณฑ สถานที่จัดจําหนาย บุคคลหรือพนักงาน
และลักษณะทางกายภาพกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง พบวามีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ํา ในดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา มีความสัมพันธ ในทิศทางเดียวกันในระดับต่าํ อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 The purpose of this research is to study factors relating to consumers’ purchasing 
behavior on clothing of a Thai brand in Bangkok metropolis. Four hundred consumers with 
aged above 18 years old were viewed in this study. A questionnaire is used for data 
collection. The data are described as percentage, mean, standard deviation. t-test, one-way 
analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient was used in data 
analysis by computer program .  
 

 The findings were as follows: 
 1.  Most respondents are female, aged between 26 and 35 years old, having status 
as single / widowed /divorced /separated, holding bachelor’s degree, working as business 
owner and earning average monthly income between Baht 10,000 and 20,000.  
 2.  Regarding to social factors, reference groups and family aspects are found at 
the high level. 
 3.  Regarding to the service marketing mix factors, Product, Place, Promotion, 
People, Physical Evidence and Process aspects are found at the high level. The Price 
aspect is found at the moderate level, 
 4.  Most of the consumers have purchasing behavior on clothing of a Thai brand in 
category of frequency on average of 1 time per month and purchasing behavior on clothing 
of a Thai brand in category of expense is around 1814 baht per time. 
 

 The research results are as follows: 
 1.  Consumers with different marital status, career and average monthly income 
have difference in purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category frequency 
per month with statistical significance of 0.01 levels.  
 2.  Consumers with different gender, marital, status, education level, career and 
average monthly income have difference in purchasing behavior on clothing of a Thai brand 
in category of expense per month with statistical significance of 0.01 levels. 



 

 3.  Social factors on family and reference group aspects are low positively related 
to purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category of frequency and expense 
per month at statistically significant levels of 0.01. 
 4.  The service marketing mix factors on people aspect is low positively related to 
purchasing behavior on clothing of a Thai brand in category of frequency per month at 
statistically significant level of 0.05. 
 5.  The service marketing mix factors on product, place, people and physical 
evidence aspects are low positively related to purchasing behavior on clothing of a Thai 
brand in category of expense per month at statistically significant levels of 0.05. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความเมตตาและกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ณักษ กุลิสร อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคานับตั้งแตเร่ิมตนดําเนินการจน
เสร็จเรียบรอยสมบูรณ ในการใหคําแนะนําชวยเหลือ และตรวจแกไข ขอบกพรองในการทําสารนิพนธ
คร้ังนี้ ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา อาจารยรสิตา สังขบุญนาค ที่ได
กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือ และไดชวยแกไขเคร่ืองมือ
ในการวิจัย ตลอดจนขอขอบพระคุณ คณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารยในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่ไดอบรมส่ังสอน 
ประสิทธิประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนยิ่งแกผูวิจยั 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และพี่สาว ซึ่งใหการสนับสนุนและคอยชี้แนะใน
การศึกษาเลาเรียนมาโดยตลอด อีกทั้งยังคอยใหกําลังใจในยามที่เหน็ดเหนื่อยและทอแท 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการ
ตอบแบบสอบถามดวยความเต็มใจ จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 ผูวิจัยขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสิตทั้งที่เปนรุนพี่ รุนนอง และเจาหนาที่ในมหาวิทยาลัย ทกุๆ ทาน 
ที่ไดใหความชวยเหลือ และอํานวยความสะดวก แกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
 

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ
ของบิดา มารดา ผูใหความรัก ความเมตตา และสนับสนุนใหไดรับการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 เนื่องจากเส้ือผาเปนหนึ่งในปจจัย 4 ซึ่งมีความสําคัญในชีวิตประจําวันจึงมีสวนใหผูบริโภค
ตองการซื้อเส้ือผาอยูเสมอ ดวยหลายๆ ปจจัยดวยกัน ไมวาจะเปน ตามยุคตามแฟชั่น ของใชอันเกา
เกิดเสียหาย หรือวาจะเปนการชอบแบบของเส้ือผาที่จะซื้อนั่นเอง เส้ือผาหรือเคร่ืองนุงหมถือเปนปจจัย
ส่ีที่เปนส่ิงที่จําเปนสําหรับมนุษย นอกจากจะปองกันความรอนความเย็น รวมถึงปองกันอันตรายจาก
ภายนอก แตยังเปนส่ิงที่บงบอกถึงภาพลักษณของผูสวมใส  และสถานภาพทางสังคมที่จะชวย
เสริมสรางบุคลิกภาพ ดังนั้นทุกคนจึงมีเส้ือผาหลายๆ แบบ เพื่อใสในสถานที่และโอกาสที่เหมาะสม ทํา
ใหมีปจจัยที่มากระตุนการซื้อของผูบริโภคเพิ่มข้ึน 
 จากสถานการณการแขงขันของการสงออกเส้ือผาสําเร็จรูปไปตางประเทศ ไดลดลงเนื่องจาก
อัตราคาแรงของประเทศตางๆ ที่มีอัตราคาแรงที่ถูกกวาประเทศไทย ทําใหอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป
ในประเทศไทยถูกลดจํานวนการผลิตเปนจํานวนมาก และเส้ือผาสําเร็จรูปตราสินคาตางประเทศไดเขา
มาเปนจํานวนมาก จึงทําใหผูประกอบควรหันมาใสใจกับการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปใหทันสมัยและปรับ
ไปตามคานิยมที่เปล่ียนแปลงของคนในประเทศ ดังนั้นควรมีการสํารวจตลาดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
ตรวจสอบวากลยุทธที่วางไวอยูนั้นมีผลลัพธเปนอยางไรและสามารถนําไปพัฒนาการทําการตลาดให
ตรงกับความตองการของผูบริโภค เพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางมากข้ึน 
 ตราสินคาหนึ่ง เปนตราสินคาแฟชั่นที่ถือกําเนิดข้ึนในป  ค.ศ. 1980 เร่ิมจากการจําหนาย
เส้ือเชิ้ตผูชาย โดยเนนรูปลักษณ คุณภาพของสินคาและความทันสมัยของตัวสินคา จากผลตอบรับที่ดี
ทําใหในป ค.ศ.1994 ทางรานไดเพิ่มคอลเล็กชั่นของผูหญิงข้ึนมา เพื่อตอบรับความตองการของตลาด
แฟชั่นในปจจุบัน อายุอาจจะไมใชส่ิงสําคัญสําหรับกลุมเปาหมาย เพราะไมวาใครที่มีไลฟสไตลทนัสมัย 
มีความชื่นชอบในสินคาแฟชั่น และรักการแตงตัว ก็เปนกลุมเปาหมายทั้งหมด โดย มีสินคาสําหรับ
ผูหญิง 65% ผูชาย 35% ราคาจําหนายโดยเฉล่ีย สินคาผูหญิง ราคาประมาณ 690 - 2,490 บาท และ
สินคาผูชาย 690-3,990 บาท (ที่มา: สยามธรุกิจ.พ.ศ. 2554) ตราสินคานี้ เปนตราสินคาไทยแทซึ่งเปน
ที่นิยมและชื่นชอบของผูบริโภคในเขตกรุงเทพหานคร แตผูบริโภคมักมีการรับรูวาเปน ตราสินคาจาก
ตางประเทศ เนื่องจาก ตําแหนงของตราสินคาไดถูกวางไวเพื่อการเปนอินเตอรแบรนด (Inter Brand) 
มาโดยตลอด และหากดูจากบุคลิกภาพ (Personality) ของตราสินคาแลว ก็จะรูไดวาเปนแนวเส้ือผา
แฟชั่น (Trendy) สไตล เส้ือผาลําลอง (Casual Wear) ซึ่งปจจุบันนี้ไดมีการใหความสําคัญของการ
สรางตราสินคา เนื่องจากการสรางตราสินคา ถือเปนส่ิงที่บทบาทและมีความสําคัญตอการอยูรอดของ
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ธุรกิจ เราจะเห็นวาปจจุบันนี้เส้ือผาในทองตลาดไดมีผูผลิตเพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก และเส้ือผาตรา
สินคาของตางประเทศจะมีราคาที่สูงเม่ือเทียบกับสินคาตราสินคาของไทย ดังนั้นผูผลิตเส้ือผาใน
ประเทศจึงสรางตราสินคาของตัวเองเพื่อที่จะใหผูบริโภคยอมรับ จดจําและหันมาซื้อเส้ือผา ตราสินคา
ของไทย 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา เส้ือผามีการแขงขันอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้นจึงควรมีการ
สํารวจตลาดอยางสมํ่าเสมอ เพื่อตรวจสอบวากลยุทธที่วางไวหรือกําลังทําอยูนั้นมีผลเปนอยางไรและ
สามารถนําไปพัฒนาแผนใหตรงจุดมากข้ึน นอกเหนือจากการเพิ่มข้ึนของธุรกิจในตลาดดังกลาวแลว 
ในสวนของการทําการตลาดเพื่อขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึน ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปน
เมืองหลวงและมีประชากรอาศัยเปนจํานวนมาก มีเส้ือผาแฟชั่นเปนจํานวนมาก จึงเหมาะแกการทํา
การวิจัย วิเคราะหศึกษาและมุงเนนถึงปจจัยทางสังคม สวนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อนําขอมูล
ที่ไดจากการศึกษามาใชในการวางแผนกลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ
กลุมเปาหมายในสภาพตลาดปจจุบัน หรือเพิ่มสวนแบงตลาดได และเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจใน
เร่ืองนี้ นําไปใชประโยชนไดตามตองการ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมาย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตรประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 1. ผูประกอบการสามารถนําขอมูลเปนแนวทางการสรางตราสินคาและพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได 
 2. ใชเปนขอมูลใหผูที่กําลังจะเขามาลงทุนในธุรกิจ ไดนําผลการวิจัยไปใชในการออกแบบ
เส้ือผาใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 
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 3. ใชเปนขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจที่จะศึกษาหาความรูในเร่ืองของปจจัยทีมี่ผล
ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา ตราสินคาของไทย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษาคนควาและ
เปนขอมูลในการอางอิงตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ จะมุงศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยทางสังคม
และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริโภควัยรุนที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่ซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง เนื่องจากลูกคากลุมนี้มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผาดวยตนเอง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริโภคทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต 18 
ปข้ึนไปที่เคยซื้อหรือเคยใชเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนที่แนนอนได ผูวิจัยจึงได
กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วินิชยบัญชา. 2545: 
26) โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และยอมใหมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% ไดขนาด
ตัวอยาง 385 คน และสํารองไวเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 15 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 
400 คน ซึ่งเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยาง ตามวิธีดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากจากหางสรรพสินคา เพื่อสุมเลือกหางสรรพสินคาที่จําหนายเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวน 4 สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก 15 สาขา ไดแก เซ็นทรัลปนเกลา เซ็นทรัลเวิลด เดอะมอลลบางกะป 
สยามเซ็นเตอร 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสุมตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการ
กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลข้ันตอนแรกไดหางสรรพสินแหงละ 100 คน จํานวน 4 
แหง รวมไดจํานวนทั้งหมด 400 คน  
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 ขั้นตอนท่ี 3  การเลือกตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางบริเวณหางสรรพสินคาตามที่ไดสุมไวในข้ันตอนที่ 1 ไดแก 
เซ็นทรัลปนเกลา เซ็นทรัลเวิลด เดอะมอลลบางกะป สยามเซ็นเตอร เนื่องจากเปนสถานที่ที่จําหนาย
ตราสินคาหนึ่ง  
  ขั้นตอนท่ี 4  การเ ลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการเลือกเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยาง
ลูกคาที่เคยบริโภคเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยทําการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางตามสถานที่ได
กําหนดไวแลวในข้ันตอนที่ 1 ใหครบตามแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
 
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ไดแก 
 1. ลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
  1.1  เพศ 
   1.1.1 ชาย 
   1.1.2 หญิง 
  1.2  อาย ุ
   1.2.1 18-25 ป 
   1.2.2 26-35 ป 
   1.2.3 36-45 ป 
   1.2.4 46 ปข้ึนไป 
  1.3  สถานภาพสมรส 
   1.3.1 โสด 
   1.3.2 สมรส/อยูดวยกัน 
   1.3.3 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
  1.4  ระดับการศึกษา 
   1.4.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 
   1.4.2 ปริญญาตรี 
   1.4.3 สูงกวาปริญญาตรี 
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  1.5  อาชีพ 
   1.5.1 นักเรียน/นักศึกษา 
   1.5.2 ธุรกิจสวนตัว 
   1.5.3 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   1.5.4 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 
   1.5.5 พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ 
   1.5.6 อ่ืนๆ โปรดระบุ ................................................ 
  1.6  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
   1.6.1 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
   1.6.2 10,001 - 20,000 บาท 
   1.6.3 20,000 - 30,000 บาท 
   1.6.4 30,001 - 40,000 บาท 
   1.6.5 40,001 บาทข้ึนไป 
 2.  ปจจัยทางสังคม 
  2.1  กลุมอางอิง 
  2.2  ครอบครัว 
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ 
  3.1 ผลิตภัณฑ 
  3.2  ราคา 
  3.3  สถานที่จัดจําหนาย 
  3.4  การสงเสริมการตลาด 
  3.5  บุคคลหรือพนักงาน 
  3.6  ลักษณะทางกายภาพ 
  3.7  กระบวนการ 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก พฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผูบริโภค หมายถึง ผูบริโภคทีใ่ชบริการ CPS Chaps ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุั้งแต 
18 ปข้ึนไป ที่อาศัยในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเส้ือผา CPS Chaps  
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 2. พฤติกรรมการซื้อเส้ือผา หมายถึง การตัดสินใจของผูบริโภคตอการใชเวลา เงิน และความ
พยายาม ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ซึ่งเปนการศึกษาวาผูบริโภคซื้ออะไร ซื้อเม่ือไหร ที่ไหน และ
ความถี่ในการซื้อ  
 3. ลักษณะประชากรศาสตร หมายถึง ลักษณะขอมูลทั่วไปของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดจากการทํางานและ/หรือจากผูปกครองตอ
เดือน และจํานวนเงินที่ซื้อเส้ือผาเฉล่ียตอเดือน 
 4. ปจจัยทางสังคม หมายถึงปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอการตดัสินใจ
ซื้อประกอบดวย กลุมอางอิง และครอบครัวของผูบริโภค 
 5. สวนประสมการตลาดบริการ หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ทางตราสินคาจัดข้ึน
เพื่อใหผูบริโภคไดพิจารณาเพื่อเลือกซื้อเส้ือผาใน 7 ดาน คือ 
  5.1  ดานผลิตภัณฑ หมายถึง คุณสมบัติของเส้ือผา ไดแก รูปแบบที่ทันสมัย สีและขนาดที่
มีใหเลือกมากมายใชวัสดุที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่สําคัญ 
  5.2  ดานราคา หมายถึง ระดับราคาตางๆ ความเหมาะสมของราคา ความคุมคาของ
ราคา  
  5.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ที่ตั้งของรานเส้ือผาของตราสินคาหนึ่งที่มีการ
คมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถ อยูใกลบาน / ที่ทํางาน / สถานศึกษา ทําเล และมีความหลากหลาย
ของรานคาในการเลือกซื้อเส้ือผา 
  5.4  ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมดานการสงเสริมการตลาดของเส้ือผา 
เชน การประชาสัมพันธ การลดราคา การสงเสริมการขายการขายโดยบุคคล 
  5.5  ดานบุคคลหรือดานพนักงาน หมายถึง พนักงานของตราสินคาหนึ่งที่คอยดูแล มี
ความสามารถในการแกปญหา เอาใจใสและตอบสนองตอลูกคา 
  5.6  ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง ภาพลักษณ หรือส่ิงที่ ผูบริโภคสามารถ
สังเกตเห็นไดงาย ไดแก หองลองเส้ือ ความสะอาดภายในราน การจัดวางสินคาสะดวกตอการเลือกซื้อ 
  5.7  ดานกระบวนการ หมายถึง การใหบริการเพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับ
ลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคา ไดแก ความรวดเร็วในการใหบริการ การจัดลําดับการใหบริการ 
ความเทาเทียมในการใหบริการ 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 / 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

ลักษณะดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพสมรส 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได 

พฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานบุคคลหรือพนักงาน 
- ดานลักษณะทางกายภาพ 
- ดานกระบวนการ 

ปจจัยทางสังคม 
- กลุมอางอิง 
- ครอบครัว 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน 
 2. ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว และกลุมอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การซือ้เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 3. สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอ
ตามลําดับตอไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับปจจัยทางสังคม 
 3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
 4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 5. ประวัติของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 ความหมายของประชากรศาสตร 
 ประชากรศาสตร หมายถึง การวิเคราะหเชิงสถิติและการพรรณนาลักษณะของกลุมประชากร
ในดานการแจกกระจายสถิติชีพ อายุ เพศ และสถานภาพในทางพลเมือง ในขณะใดขณะหนึ่งหรือชวง
ระยะเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2524: 109) 
 กาญจนา แกวเทพ (2541: 302) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับดานประชากรศาสตรวาเปนแนวคิด
ทฤษฎีที่เชื่อในหลักการความเปนเหตุเปนผล กลาวคือ เชื่อวาคนเราทําพฤติกรรมตางๆ ตามแรงผลักดนั
จากภายนอก (Exogeneous Factors) และพฤติกรรมโดยสวนใหญจะเปนไปตามฉบับที่สังคมวางไว 
เชน คนรุนไหนควรจะทําพฤติกรรมอยางไร และสังคมทั่วๆ ไปมักจะกําหนดใหบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ประชากรแตกตางกัน มีแบบแผนพฤติกรรมที่แตกตางกัน พฤติกรรมใชส่ือและรับสารซึ่งเปนพฤติกรรม
ทางสังคมอยางหนึ่ง 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) กลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากรศาสตร 
(Demographic) ประกอบดวย อายุเพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศกึษา 
ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการ
กําหนดตลาดเปาหมาย ดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน โดยตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้  
 1.  อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี
อายุแตกตางกัน โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชนจากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได 
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 2.  เพศ (Sex) เปนตัวแปรที่สําคัญเชนกัน โดยสตรีจะเปนเปาหมาย และเปนผูบริโภคที่มี
อํานาจในการซื้อสูง ไมวาจะเปนสินคาประเภทใดก็ตาม เชน สินคาสําหรับผูชาย หรือเด็ก ก็มักจะ
สังเกตไดวาผูที่ตัดสินใจซื้อมักเปนสตรีมากกวาเพศอ่ืน 
 3.  ลักษณะครอบครัว (Marital Status) เปนเปาหมายที่สําคัญของนักการตลาด โดยจะให 
ความสนใจกับจํานวน และลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใชสินคาใดสินคาหนึ่ง เพื่อใชในการพัฒนา
กลยุทธการตลาดใหเหมาะสมกับผูบริโภคกลุมนี้ 
 4.  รายได การศึกษา และอาชีพ (Income, Education and Occupation) ซึ่งนับเปนตัวแปร
ที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความรํ่ารวย มี
อํานาจซื้อสูง แตคนที่มีรายไดปานกลางถึงต่ํา จะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ซึ่งอาจมีความสามารถใน
การซื้อก็ได อาจทําใหเกิดการสูญเสียลูกคาในกลุมนี้ไปได และปจจัยดานรูปแบบการดํารงชีวิตรสนิยม 
คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ ก็อาจเปนเกณฑในการตัดสินใจที่สําคัญไดนอกเหนือจากปจจัยดาน
รายไดเพียงอยางเดียว และในดานของการศึกษา อาชีพ และรายได จะมีแนวโนมความสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่มีการศึกษาต่ํา โอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมี
รายไดต่ํา เปนตน 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ไดกลาวถึงลักษณะผูรับสารที่วิเคราะห ตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร  ซึ่ งแตละบุคคลจะแตกตางกันไป โดยมีความแตกตางทาง
ประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการส่ือสาร ลักษณะประชากรศาสตร คือ 
 1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่พิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชาย และเพศหญิงที่
ตางกันสงผลใหการส่ือสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับชมภาพยนตรโทรทัศนของ
เด็กวัยรุน พบวาเด็กวัยรุนชายสนใจภาพยนตรสงครามและจารกรรมมากที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิง
สนใจภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่แสดงวา ชายและหญิงมีการส่ือสาร
และรับส่ือไมตางกัน 
 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกันใหเชื่อฟง หรือเปล่ียนทัศนคติหรือเปล่ียนพฤตกิรรม
นั้นมีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปล่ียนทัศนคติและเปล่ียน
พฤติกรรมก็ยิ่งยากข้ึน การวิจัย โดย ซี.เมเบิล (C.Maple) และ ไอ แอล เจนิส และดีเรฟ (I.L.Janis & 
D.Rife. 1980) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคน จะยากข้ึน
ตามอายุของคนที่เพิ่มข้ึน อายุยังมีคามสัมพันธของขาวสาร และส่ืออีกดวย เชน ภาษาที่ใชในวัยตางกนั 
ก็ยังมีความตางกัน โดยจะพบวา ภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาว สูงกวาผูสูงอายุ เปนตน 
 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลตอประสิทธิภาพของ
การส่ือสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้วา การศึกษาของผูรับสารนั้นทําใหผูรับสารมีพฤติกรรม
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การส่ือสารตางกันไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูง จะสนใจขาวสาร ไมคอยเชื่ออะไรงายๆ และมัก
เปดรับส่ือส่ิงพิมพมาก 
 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ รายได
เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลโดย
มีรายงานหลายเร่ืองที่ไดพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของคน 
 พรทิพย สัมปตตะวนิช (2529: 312-316) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรับสารโดยการวิเคราะห
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งแตละบุคคลจะมีความแตกตางกัน โดยที่ความแตกตางนี้จะมี
อิทธิพลตอการส่ือสารได ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตรนี้ จะประกอบดวย 
 1.  อายุ (Age) การจะทําใหผูที่มีอายุแตกตางกันเปล่ียนพฤติกรรมนั้น มีความยากงาย 
แตกตางกัน ผูที่มีอายุมาก ก็จะเปล่ียนแปลงไดยากกวา ซึ่งการชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนนัน้
จะยากข้ึนตามอายุของคนที่เพิ่มข้ึน 
 2.  เพศ (Sex) เพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกัน และพฤติกรรมเกี่ยวกับการส่ือสารก็
แตกตางกันดวย ดังนั้นการส่ือสารจําเปนตองทราบวาจะทําการส่ือสารกับเพศชายหรือหญิง 
 3.  การศึกษา(Education) การศึกษาเปนตัวแปรที่สําคัญตอประสิทธิภาพของการส่ือสารของ
ผูรับสาร โดยเชื่อวาการศึกษานั้นทําใหมีพฤติกรรมแตกตางกันออกไป โดยผูที่มีการศึกษาสูง จะมีความ
สนใจในเร่ืองที่มีเหตุผลสนับสนุนทั้งนี้เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื้อสินคา 
 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายความรวมถึงอาชีพ 
รายได เชื้อชาติ และชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว โดยเชื่อวาฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
นั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน 
 โดยสรุป ลักษณะทางประชากรศาสตร ที่มีความแตกตางกันจะมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลง
ในพฤติกรรมซื้อสินคาของผูบริโภค 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม 
 วารุณี ตันติวงศวาณิช (2546: 36) ไดกลาววา ปจจัยภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมที่เกิด
การเปล่ียนแปลง ทําใหผูบริหารตองมีการปรับตัวใหทันตอสภาพแวดลอม ซึ่งผูบริหารจะตองตัดสินใจ
วาเวลาใดควรจะมีการปรับเปล่ียนกลยุทธ หรือเวลาใดจะตองทําการเปล่ียนแปลงกลยุทธ  
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 ศิริวรรณ เสรีรัตน  (2546: 199) กลาววา ปจจัยดานสังคมเปนปจจัยที่ เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน และมีอิทธิพลตอ พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซื้อ 
 1.  กลุมอางอิง (reference groups) โมเวน และ ไมเนอร (Mowen; & Minor. 1998: 485) ได
ใหความหมายไววา หมายถึงกลุมบุคคลใดๆ ซึ่งคานิยม (Values) ปทัสถาน (Norms) ทัศนคติ 
(Attitudes) และความเชื่อ (Beliefs) ของเขาไดถูกนํามาใชเปนแนวทาง เพื่อแสดงพฤติกรรมโดยบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง 
  กลุมอางอิง คือ กลุมบุคคลซึ่งบุคคลอ่ืนยึดถือเปนแนวทางในการแสดงพฤติกรรม 
เนื่องจากกลุมอางอิงจะไดบรรทัดฐานทางสังคม หรือคานิยมบางอยาง ซึ่งบุคคลอ่ืนสามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรม ในสังคมจะมีกลุมตางๆ มากมายหลายกลุม 
เชน กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อน เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลตางๆ ในสังคมจะมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูบริโภคอาจใชผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑตราใดตราหนึ่ง
ใหสอดคลองกับกลุมอางอิงวา เขามีวิธีแกปญหาการบริโภคของเขาอยางไร และจะใชวิธีการแกปญหา
และกฎเกณฑตางๆ ที่ไดจากการสังเกตนั้นมาใชเพื่อเปนแบบอยางของตนเองดวย 
 2.  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความคิดเห็น 
และคานิยมของแตละบุคคล สมาชิกในครอบครัวกอมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูซือ้ ซึ่งแบงออกไดเปน 
  2.1  ครอบครัวเดิม (family of orientation) ที่ประกอบดวย พอ แม บุคคลจะไดรับอิทธิพล
จากครอบครัวเดิมในเร่ือง ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ ความทะเยอทะยาน ความรัก 
  2.2  ครอบครัวใหม (family of procreation) ประกอบดวยสามี ภรรยา และลูก ลักษณะ
ของครอบครัวนี้ไดรับความสนใจจากนักการตลาดมาก เพราะเกี่ยวของกับการซื้อสินคาและบริการ
จํานวนมาก โดยถือวาภรรยาเปนหนวยการซื้อของครอบครัว โดยเฉพาะพวกอาหารแหง เส้ือผา แต
ตอมาสามีไดมีบทบาทในการซื้อดวย เชน สินคาคงทนถาวร และในกรณีการซื้อสินคาราคาแพงจะซื้อ
รวมกัน นักการตลาดตองการทราบใครมีอิทธิพลมากกวากันในการซื้อ 
 3.  บทบาท และสถานภาพ (roles and statuses) บุคคลตางๆ จะมีสวนรวมในกลุมตางๆ 
ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู เชน ครอบครัว สโมสร องคการ ตําแหนงของบุคคลตางๆ ในแตละกลุมเกลานี้จะ
เรียกวาบทบาท(roles) และในขณะดียวกันจะมีสถานภาพ (statuses) ดวย เชน บทบาทของ
ผูอํานวยการจะมีสถานภาพดีกวาเจาหนาที่ในแผนก ดังนั้นผูบริหารมักจะคูควรกับรถยนตยี่หอดี 
แตงตัวดวยเคร่ืองแตงกายที่ดี นักการตลาดควรจะตระหนักถึงความสามารถที่ซอนเรนอยูในสินคาให
กลายเปนสัญลักษณของสถานภาพ ซึ่งจะแตกตางกันไปในแตละชั้นสังคมดวย 
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 สิทธิ์ ธีรสรณ (2552: 96) ไดกลาววา การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ไมไดเกิดข้ึนทามกลาง
สูญญากาศ แตถูกกระทบจากปจจัยทางวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล และจิตวิทยา ปจจัยเหลานี้ได
สงผลตั้งแตเม่ือผูบริโภคไดรับส่ิงเราจนถึงพฤติกรรมหลังการซื้อ ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ
ผูบริโภคไดแก 
 1. ผูบริโภคไมนอยตองการความเห็นของผูอ่ืนเพื่อที่จะไดไมตองเสียเวลากับการหาขอมูลเอง
โดยเฉพาะถาเปนการตัดสินใจที่มีความเส่ียง จึงมักถามบุคคลอ่ืนสําหรับสินคาที่สําคัญกับภาพลักษณ
เม่ือไมมีขอมูลเพียงพอ หรือเปนสินคาใหม กลุมคนที่ใหขอมูลสินคาแกผูบริโภค และใหความเห็นตอ
สินคาที่จะซื้อ ไดแก  
  1.1 กลุมอางอิง (reference group) เปนกลุมคนที่มีผลตอคานิยม ทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมของคนในดานบวก หรือดานลบ อาจเปนกลุมขนาดใหญหรือขนาดเล็ก คนเราจะมีกลุม
อางอิงหลายกลุมไดแก ครอบครัว กลุมเพื่อน กลุมรุนพี่ กลุมเพื่อนออกกําลังกาย กลุมที่ไปทําบุญ
ดวยกัน เปนตน 
  1.2 กลุมอางอิงเปนกลุมที่เราเปนสมาชิก (membership group) หรือกลุมคนทีบุ่คคลอยาก
เขาไปเปนสมาชิก (aspirational group) และกลุมคนที่บุคคลไมอาจเขาไปมีความเกี่ยวของดวย 
(disassociative group) โดยจะใชกลุมอางอิงเปนจุดเปรียบเทียบ หรือเปนแหลงขอมูลสําหรับการ
ตัดสินใจซื้อ คนๆ หนึ่งจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนใหสอดคลองกับพฤติกรรมและความเชื่อของ
กลุมอางอิง รวมทั้งการเลือกใชสินคาในชีวิตประจําวัน หรือการแตงกาย ทั้งนี้กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซื้อสินคามากนอยเทาไหรข้ึนอยูกับความโดนเดนจากการใชสินคานั้น ถาเปนของที่เปนที่
สังเกต หรือสนใจของผูอ่ืนมาก กลุมอางอิงจะมีอิทธิพลมาก สมาชิกในกลุมอางอิงที่เปนแหลงขอมูล
ใหแกสมาชิกในกลุมในเร่ืองในเร่ืองหนึ่ง (ไมใชทุกเร่ือง) ที่สมาชิกตองการทราบ หรือขอความรู เรียกวา 
ผูนําความคิด (opinion leader) 
  ผูนําความคิดจะมีอิทธิพลมากที่สุดในสถานการณการซื้อที่ผูซื้อมีสวนรวมในสินคาทีจ่ะซือ้
แตไมคอยมีความรูเกี่ยวกับสินคานั้น หรือเม่ือสินคานั้นมีรายละเอียดซับซอน ตองอาศัยผูอ่ืนอธิบายให
ฟง หรือเม่ือผูซื้อมีทัศนคติเหมือนๆ กับผูนําความคิด ผูทําการตลาดมักใชผูนําความคิดที่เปนดารา หรือ
ผูมีชื่อเสียงในงานโฆษณาสินคาของตนเพื่อสรางความนาเชื่อถือ 
 2. ครอบครัว (family) เปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญที่สุดสําหรับผูบริโภคคนๆ หนึ่งจะมี
คานิยม ทัศนคติ ความคิดที่มีตอตนเอง และพฤติกรรมการซื้ออยางไร ข้ึนอยูกับครอบครัวของคนๆ นั้น 
คนในครอบครัวตองถายทอดคานิยมและบรรทัดฐานไปสูเด็กรุนหลังตอไป เรียกวา การขัดเกลาทาง
สังคม (socialization) ดังนั้นเด็กก็จะสังเกตและเลียนแบบรูปแบบการบริโภคและการจับจายซื้อของ
ของพอแม การตัดสินใจของผูบริโภคสวนใหญมักเปนการตัดสินระดับบุคคลที่เกี่ยวของกับการบริโภค
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สวนตัว ในชีวิตประจําวันของเรายังมีการตัดสินใจเร่ืองอ่ืนที่สําคัญ และเปนการตัดสินใจรวมกันของคน
ที่อยูอาศัยในบาน หรือครัวเรือนเดียวกัน  
 การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคประเภทครัวเรือนตางจากการตัดสินใจของผูบริโภคที่เปนบุคคล 
การตัดสินใจของครัวเรือนเปนการตัดสินใจเปนสมาชิกในครอบครัวที่ทําโดยคนหลายๆ คนรวมกันและใช
ผลิตภัณฑรวมกนั ในกระบวนการตัดสินใจระดับบุคคลคนหนึ่งจะเปนผูซื้อ ผูใชและผูจายเงินในคนๆ 
นั้น แตบทบาททั้งสามจะอยูในคนมากกวาหนึ่งคนสําหรับครัวเรือนทําใหพฤติกรรมการซื้อของครัวเรือน
ติดตามยาก นอกจากนี้การจัดสรรบทบาททั้งสามนี้ยังมีลักษณะพลวัตตางเวลากันก็ไมเหมือนกัน ตาง
ผลิตภัณฑกันก็ไมเหมือนกัน และตางครอบครัวกันก็ไมเหมือนกัน ครอบครัวที่พอแมตองทํางานและไม
มีเวลามากนัก มักจะปลอยใหลูกตัดสินใจในการซื้อดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาประเภทอาหาร และ
การไปทานขาวนอกบาน ธุรกิจรานอาหาร 
 ฟลลิป คอตเลอร (Philip, Kotler. 1996: 144) กลาวถึงส่ิงที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
ของผูบริโภค ดังนี้  
 1. กลุมอางอิง ประกอบไปดวยกลุมบุคคลที่มีผลทั้งทางตรงและทางออมตอทัศนคติและ
พฤติกรรมของบุคคล โดยกลุมที่มีผลโดยตรงนั้นจะเรียกวาสมาชิกของกลุมซึ่งจะประกอบไปดวยกลุม
ปฐมภูมิ เชน ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบาน หรือเพื่อนรวมงาน ซึ่งเปนกลุมบุคคลที่ติดตออยางใกลชดิและ
ไมเปนทางการ และกลุมทุติยภูมิ เชน ศาสนา อาชีพ หรือสหภาพซึ่งเปนกลุมที่มีการติดตอเปนทางการ
แตไมไดมีการติดตอกันเปนประจํา กลุมอางอิงมีอิทธิพลตอบุคคลทางดานพฤติกรรมและการดําเนิน
ชีวิต เนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุมความคิดของผูนํากลุมมีความสําคัญสําหรับกลุม
อางอิง นักการตลาดเชื่อวาถาสามารถทําใหผูนํากลุมดานความคิดยอมรับผลิตภัณฑของเขาไดจะมีผล
ทําใหคนสวนใหญที่เหลือยอมรับตามได  
 2. ครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเนื่องจาก
ลักษณะผูเล้ียงดู วิธีการเล้ียงดู รูปแบบการดํารงชีวิต อาหาร ความเปนอยู การปฏิบัติตอกันใน
ครอบครัวที่บุคคลไดรับการหลอหลอมมาตั้งแตเกิดจะคอยซึมซับเขาไปเปนแบบอยางใหปฏิบัติตาม ซึ่ง
แตละครอบครัวจะมีลักษณะแตกตางกัน พฤติกรรมเหลานี้มีอิทธิพลตอทัศนคติการรับรู การเลือกส่ิงที่
จะตอบสนองความตองการแตกตางกัน นักการตลาดจะตองศึกษาถึงบทบาทและความสัมพันธของ
บุคคลในครอบครัว พฤติกรรมการบริโภคของบุคคลในครอบครัวบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อใน
ครอบครัว  
 3. บทบาทและสถานะ บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัวกลุมอางอิง องคกร 
และสถาบันตางๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม เชน ในการเสนอขาย
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สินคาของครอบครัวหนึ่งจะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพล ผูซื้อ
และผูใช 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
 ความหมายของพฤติกรรม 
  ในปจจุบันการดําเนินการดานการตลาดจําเปนตองสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
นักการตลาดจึงมุงวิจัยศึกษาผูบริโภคในทุกๆ ดาน เพื่อใหทราบวาผูบริโภคตองการอะไร คิดอยางไร ซือ้
อะไร ซื้อเม่ือไหร ใครเปนผูใชสินคา เพื่อนํามาเปนประโยขน ในการกําหนดกลยุทธการตลาดหลายๆ 
ดาน ความรู เร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคจึงความไดเปรียบทางการแขงขัน นักการตลาดจึงตองพยายามทํา
ความเขาใจถึง ความตองการตางๆ ของผูบริโภคจากพฤติกรรม ซึ่งจะทําใหธุรกิจสามารถสรางความ
ไดเปรียบเหนือคูแขง (Competitive advantage) ตลอดจนสามารถปรับใชกลยุทธใหสอดคลองกับกล
ลุมเปาหมายของตนไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยไดรวบรวมความหมายของคําวา “พฤติกรรม (Behavior)” 
ที่ไดมีผูใหคําจํากัดความไวดังตอไปนี้  
 สิทธิโชค วรานสันติกุล (อารีย ชาญสุขสุรโชต.ิ 2548: 11; อางอิงจาก สิทธิโชค วรานสันติกุล.
2529: 9-11) ใหความหมายไววา “พฤติกรรม หมายถึง ปฏิกิริยาทุกชนิดที่มนุษยแสดงออกมาภายนอก 
พฤติกรรม ภายในอาจมีส่ิงที่เปนรูปธรรม นามธรรม เชน ปฏิกิริยาของอวัยวะภายในรางกายความรูสึก
นึกคิด เจนคติ ทัศนคติ มักจะเปนพฤติกรรมที่ไมสามารถ สังเกตเห็นไดชัด สวนพฤติกรรมภายนอกเปน
ปฏิกิริยาที่เราแสดงออกตลอดเวลาของการดํารงชีวิต เปนพฤติกรรมที่แสดงออกมาใหผูอ่ืนมองเห็นทั้ง
จากวาจา และการกระทํา  
 ชิฟฟแมน และคานุค (Schiffman; & Kanuk. 1994: 4) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึงพฤติกรรมซึ่งทําการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช 
(Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใชจาย (Disposing) ในผลิตภัณฑ และการบริการ โดย
คาดวาจะตอบสนองความตองการของตนเอง 
 สุชาดา สุธรรมรักษ (อารีย ชาญสุขสุรโชต.ิ 2548: 11; อางอิงจาก สุชาดา สุธรรมรักษ. 2531: 
6) ไดใหความหมายไววา“พฤติกรรม หมายถึงการกระทําทุกอยางของส่ิงมีชีวิต 
 ดารา ทีปะปาล (อารีย ชาญสุขสุรโชติ. 2548: 11; อางอิงจาก ดารา  ทีปะปาล.  2542: 3)  
ไดใหความหมายไววา“พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงการศึกษาถึงกระบวนการตางๆ ที่บุคคล หรือกลุม
บุคคลเขาไปเกี่ยวของ เพื่อทําการเลือกสรร การซื้อ การใช การบริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ บริการ
ความคิด หรือประสบการณเพื่อตอบสนองความตองการ และความปรารถนาตางๆ ใหไดรับความ
พอใจ 



 16 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2539: 106) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค คือ การศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของคนที่เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา 
 ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2527: 1-2) กลาววาพฤติกรรม (Behavior) หมายถึงกิจกรรม ทุก
ประการที่มนุษยกระทํา ไมวาส่ิงนัน้จะสังเกตไดหรือไมก็ตาม เชน การทํางานของหัวใจ การทํางานของ
กลามเนื้อ การเดิน การพูด การคิด ความรูสึก ความชอบ ความสนใจ เปนตน ดังนั้นจึงสรุปไดวา 
“พฤติกรรม” หมายถึง การกระทําของบุคคลทั้งที่แสดงออกมาทั้งภายนอก เชน การแสดงออกทาง
กลามเนื้อ การเดิน การพูด เปนตน และส่ิงที่อยูภายในจิตใจ โดยอาจจะแสดงออกมาทั้งที่รูตัวหรือไม
รูตัวก็ได ซึ่งบุคคลอ่ืนอาจจะสังเกตเห็นไดหรือสามารถใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบพฤติกรรมนั้นๆ ได 
ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2527: 15-17) กลาววา “พฤติกรรม”เปนผลมาจากการทําปฏิกิริยากันระหวาง
มนุษยกับส่ิงแวดลอม ตามทฤษฏีของ เบญจามิน เอส บลูม (Benjamin S.Bloom) ที่กลาวไววา
พฤติกรรมมีองคประกอบอยู 3 สวนคือ 
 1.  พฤติกรรมดานความรู (Cognitive Domain) พฤติกรรมดานนี้มีข้ันตอนของความสามารถ 
ดานความรู การใชความคิดและพัฒนาดานสติปญญา จําแนกใชตามลําดับมี 6 ข้ันตอน คือ ความรู 
(Knowledge)ความเขาใจ (Comprehension) การนําความรูไปใช (Application) การวิเคราะห 
(Analysis) การสังเคราะห(Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) 
 2.  พฤติกรรมดานทัศนคติ คานิยม ความรูสึกของ (Affective Domain) พฤติกรรมดานนี้ 
หมายถึง ความสนใจ ความคิดเห็นความรูสึก ทาทีความชอบ/ไมชอบ การใหคุณคา การรับ การ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือปรับปรุงคานิยมที่ยึดถืออยู เปนพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในใจของบุคคลยาก
แกการอธิบายพฤติกรรมดานนี้ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ การรับรู หรือการใหความสนใจ (Receiving 
or Attending) การตอบสนอง (Responding) การใหคาหรือการเกิดคานิยม (Value) การจัดกลุม 
(Organizing)และการแสดงลักษณะตามคานิยมที่ยึดถือ (Characterization by a value) 
 3.  พฤติกรรมดานการปฏิบัติ (Psychomotor domain) เปนพฤติกรรมที่ใชความสามารถ 
ทางรางกายแสดงออก ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตไดในสถานการณ
หนึ่งๆ หรืออาจจะเปนพฤติกรรมที่ลาชา คือ บุคคลไมไดปฏิบัติทันที แตคาดคะเนวาอาจปฏิบัติใน
โอกาสตอไป พฤติกรรมการแสดงออกนี้เปนพฤติกรรมข้ันสุดทายที่เปนเปาหมายของการศึกษา ซึ่งตอง
อาศัยพฤติกรรมระดับตางๆ ที่กลาวมาแลวเปนสวนประกอบ (ทางดานพุทธิปญญาและดานทัศนคติ) 
พฤติกรรมดานนี้เม่ือแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลไดงาย แตกระบวนการที่กอใหเกิดพฤติกรรมนี้
ตองอาศัยเวลา และการตัดสินใจหลายข้ันตอน 
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ภาพประกอบ 2  แสดงโมเดลพฤตกิรรมผูบริโภค (A Model of Consumer Behavior) 
 

 ที่มา: Kotler, Philip. (1997). Marketing Management Analysis, Planning, lementation 
and Control.  P.172.  
 

 ในการศึกษาถึงตลาดผูบริโภคนั้น จําเปนอยางยิ่งที่นักการตลาดจะตองทําความเขาใจถึง
พฤติกรรมตางๆ ของผูบริโภค ในการที่เราจะเขาใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลวาทําไมผูบริโภคถึงตัดสินใจซื้อ 
หรือไมซื้อผลิตภัณฑตัวใดตัวหนึ่งนั้น Phillip Kotler (2003) ไดอธิบายถึงการเกิดพฤติกรรมของ
ผูบริโภคโดยอาศัย S-R Theory ในรูปแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (A model of consumer 
behavior) โดยแสดงไวในภาพดานบน ซึ่งแบบจําลองพฤติกรมผูบริโภคจะแสดงใหเห็นถึงเหตุจูงใจที่
ทําใหเกิดการ ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ ซึ่งความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer's characteristic) ข้ึนอยูกับ
ปจจัย 3 ปจจัย อันไดแก 
  1.  ส่ิงกระตุนภายนอก (Stimulus = S) 
  2.  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer's Characteristics) 
  3.  ข้ันตอนในการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer's decision process) 
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 ซึ่ง  3 ปจจัยนี้จะสงผลให เกิดกลองดํา หรือความรู สึกนึกคิดของผูซื้อ  (Buyer's 
characteristic) และความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะสงผลใหเกิดการตอบสนองของผูซือ้ (Response = R) 
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะแสวงหา 
การซื้อ การใช การประเมิน หรือ การบริโภคผลิตภัณฑบริการซึ่งผูบริโภคคาดการวาจะสามารถ
ตอบสนองความตองการความตองการของตนไดอยางพึงพอใจ เปนการศึกษาการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการใชทรัพยากรที่มีอยู  ทั้งเงิน เวลา และกําลังซื้อเพื่อบริโภค และบริการตางๆ อัน
ประกอบดวย ซื้ออะไร ทําไมจึงซื้อ ซื้อเม่ือไหร ที่ไหน และบอยคร้ังแคไหน (Schiffman and Kanuk. 
1994: 7) 
 
 พฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
 โคลโรแกน (Corrogan. 1998: 189) อธิบายวา ในศตวรรษที่ 18 เส้ือผาเปนส่ิงที่บงบอกถึง
สถานะทางสังคมของผูสวมใส ผูบริโภคที่อยูในชนชั้นสังคมที่แตกตางกันจะสวมใสเส้ือผาแตกตางกัน 
หรือแมกระทั่งในชนชั้นเดียวกัน เชน พอคาหรือนักบัญชี ซึ่งเปนชนชั้นกลาง เส้ือผาก็จะแตกตางกัน 
จากการตกแตงเพื่อบงบอกอาชีพของผูสวมใส สวนในยุคปจจุบัน เส้ือผาเปนส่ิงที่แสดงบุคลิกลักษณะ
ของบุคคล ลีวีรและวิทศ (Levy and Weitz.1996) เสริมวา ผูบริโภคใชเส้ือผาเคร่ืองแตงการ เพื่อแสดง
ถึงการพัฒนาเอกลักษณของตนเอง และสรางการยอมรับ จากผูอ่ืน 
 นอกจากนั้น บาทส (วรรณา วงศรัตนโชติ. 2546: 23; อางอิงจาก Corrogan. 1998; Citing 
Barthes. 1967) กลาววา เส้ือผาไมใชแคส่ิงที่มองเห็นไดเทานั้น แตเส้ือผายังเปนส่ิงที่บอกหรือส่ือสาร
และบอกถึงตําแหนงทางสังคมของผูใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ไมล (Miles. 1998) ที่วาดวยเร่ือง
ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาของวัยรุนกับเอกลักษณสินคา เขาพบวา การซื้อเส้ือผา
แฟชั่นของวัยรุนสะทอนถึงวัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) กลาวคือ กลุมวัยรุนรูสึกวาเส้ือผาเปนส่ิง
ที่แสดงความเปนตัวของตัวเอง และสรางความแตกตางจากผูอ่ืน โดยการเลือกสีหรือแบบที่แตกตางกัน 
วัยรุนจะเปดรับส่ิงเราที่เกี่ยวของกับแฟชั่นเพื่อจะทราบแนวโนมของสินคา ดังนั้น การซื้อเส้ือผาแฟชั่น
ของวัยรุน ก็เพื่อใหสังคมยอมรับ สินคาเส้ือผาแฟชั่นจึงเปนส่ิงที่บงบอกความสนใจและภาพลักษณของ
ผูสวมใส  
 จากผลการสํารวจในระดับโลก (Global Lifestyle Monitor) ซึ่งจัดทําโดย Cotton Council 
international) พบวา การซื้อเส้ือผาเคร่ืองแตงกายเปนส่ิงที่ผูหญิงโปรดปรานมากที่สุดสตรีชาวอเมริกัน
ซื้อเส้ือผาบอยกวาสตรีชาติอ่ืนๆ ประมาณสองเทาและจายเงินซื้อเส้ือผา โดยเฉล่ียคนละ 263.83 
เหรียญสหรัฐฯ อเมริกาในชวง 3 เดือนแรกของป ในขณะที่สตรีชาติอ่ืนๆ มีการใชเงินเฉล่ียคนละ
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ประมาณ 235.30 เหรียญสหรัฐฯนอกจากนั้นส่ิงสําคัญที่สุดที่เจาของธุรกิจเส้ือผาตองการอยางยิ่ง คือ 
ผูบริโภคที่พรอมจะซื้อดวยแรงจูงใจฉับพลัน ซึ่งเปนการซื้อที่ไมไดคิดหรือวางแผนมากอนลวงหนา 
เพราะถาซื้อโดยการวางแผนนั้นหมายความวา ยอดขายอาจจะไดนอยเพราะผูซื้อมักคิดและจะซื้อเม่ือ
ของเดิมที่มีอยูหมดสภาพหรือเกาแลวหรือจะซื้อก็ตอเม่ือมีความจําเปน ผลการวิจัยพบวา ชาวยโุรปเปน
ผูซื้อดวยแรงจูงใจแบบฉับพลันมากที่สุดรอยละ 57 ตามดวยชาวอเมริกันและชาวเอเชีย รอยละ 40 
และลาตินอเมริการอยละ 23 (สํารวจพฤติกรรมสาวชอปปง 75% ชอบซื้อเส้ือผาที่สุด: 2543) 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 สแตนตัน และพุตเรล (อารีย ชาญสุขสุรโชติ. 2548: 23; อางอิงจาก Stanton; & Futrell. 
1987: 41) กลาววาสวนประสมทางการตลาดหมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่องคการกําหนดเพื่อให
บรรลุจุดมุงหมาย  
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (ทัศนาวลัย  เตชะพิสิษฐ. 2545: 14; อางอิงจาก สุดาดวง  เรืองรุจิระ. 
2541: 29) กลาววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง องคประกอบที่สําคัญในการดําเนินงาน
การตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถ ควบคุมได กิจการธุรกิจ จะตองสรางสวนประกอบทางการตลาด
ที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่ง
บริษัท ตองใชรวมกันเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมาย (อารีย ชาญสุขสุรโชติ. 2548: 23; 
อางอิงจาก Mccarthy; & Perreault. 1990: 7) หรือ หมายถึงความเกี่ยวของกันของ 4 สวน คือ 
ผลิตภัณฑ (Product) โครงสรางราคา (Price structure) ระบบการจัดจําหนาย (Distribution) กิจกรรม
การสงเสริมการตลาด (Promotion activities) ซึ่งกําหนดหลักเกณฑของระบบการตลาดขององคการ 
(อารีย ชาญสุขสุรโชติ. 2548: 23; อางอิงจาก Stanton; & Futrell. 1987: 648) จากความหมายนี้ได
แสดงลักษณะของสวนประสมการตลาด คือ (1) เปน ปจจัยทางการตลาด (เคร่ืองมือทางการตลาด) ที่
ธุรกจิควบคุมได (2) ตองใชรวมกันหรือเกี่ยวของกันทั้ง 4 เคร่ืองมือ (3) มีวัตถุประสงคเพื่อสนองความ
ตองการของตลาดเปาหมาย (ลูกคา) ใหเกิดความพึงพอใจ (4) ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) 
ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place of Distribution) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งรวม
เรียกวา 4 Ps  
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน 2546: 
53)  ประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้  
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 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง เปนส่ิงที่เสนอเพื่อขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการ
ของลูกคาใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่ เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึง
ประกอบดวย สินคาบริการ ความคิด สถานที่ องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได ในการ
วางแผนสวนประสมการตลาดเร่ิมตนดวยการกําหนดผลิตภัณฑ โดยถือเกณฑวาลูกคาจะพิจารณาส่ิง
ที่นําเสนอ 3 ประการ คือ 
  1) รูปลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
  2) สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ 
  3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑนั้น 
  การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดเปาหมายนั้น
จะตองเลือกผลิตภัณฑและรายผลิตภัณฑตลอดจนรูปราง ตรายี่หอ หีบหอ และส่ิงบรรจุใหตรงความ
ตองการของตลาดเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาสวนประสมการตลาดดําเนินไปไดสะดวกและงาย
ข้ึน แมวาผลิตภัณฑจะเปนเพียงดานเดียวของสวนประสมการตลาดก็ตาม แตเปนตัวสําคัญที่นักการ
ตลาดตองพิจารณาอันดับแรกเพราะเปนตัวที่ลูกคาใหความสนใจมากกวาสวนประสมการตลาดตัว
อ่ืนๆ การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
  1.1  ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือ ความแตกตางทางการ
แขงขัน (Competition Differentiation) 
  1.2  พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน 
ประโยชนพื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
  1.3  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
  1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ
ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ลูกคาไดดี 
  1.5  กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 
line) 
 2.  ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินที่ตองชําระเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ หรือส่ิงมีคาอ่ืนๆ 
ที่ผูบริโภคตองนําไปแลกเปล่ียนกับประโยชนที่ไดรับ จากการมีหรือการไดใชสินคาหรือบริการ (Kotler 
and Amstrong.1996: 340) หรือเปนส่ิงที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา (ศิริวรรณ เสรี
รัตน. 2543: 189) หรือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 ราคา หมายถึงคาส่ิงของ
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ตางๆ คิดเปนเงินตามที่ซื้อขายกัน คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาถือเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Cost) ของลูกคาผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา 
เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
  2.1 คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
  2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
  2.3  การแขงขันในตลาดของผลิตภัณฑนั้น 
  2.4  ปจจัยดานอ่ืนๆ ที่อาจมีผลกระทบ 
  ราคาเปนส่ิงกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคา เปนเคร่ืองมือหนึ่งใน
สวนประสมการตลาด ราคาสินคาชนิดหนึ่งเม่ือคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิดนั้น จะทําใหเกิด
รายไดจากการขายราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขาย และนําไปสูการสรางกําไรในที่สุด 
แมวาผลิตภัณฑจะถูกพัฒนาอยางถูกตองตามเปาหมายการตลาด การจัดจําหนายในสถานที่และเวลา
ที่ถูกตอง การสงเสริมการตลาดที่ถูกตอง แตไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตามเปาหมาย 
ราคาเปนกลไกสําคัญที่จะใหลูกคาสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑหรือไม การกําหนดราคานั้นจะตอง
ใหถูกตองและยุติธรรม ในการกําหนดราคาตองคํานึงถึงทั้งเร่ืองตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาด
เปาหมาย การเพิ่มหรือการลดราคา ตลอดจนเงื่อนไขในการขายตางๆ ควบคูกัน ราคาเปนตัวตัดสินที่
สําคัญที่ผูบริหารการตลาดตองใหความสนใจเปนพิเศษเพราะถาราคาที่กําหนดไวเหมาะสม จะเปนตัว
ที่ชวยผลักดัน ผลิตภัณฑดีๆ ใหออกสูตลาด หรือความตองการของตลาดเปาหมายไวไดดวย 
 3.  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบ 
ดวยสถาบัน และกิจกรรม เพื่อใชเปนขบวนการเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการ จากองคกร หรือ 
หนวยธุรกิจไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวน
กิจกรรมที่ชวยในการกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง (Transportation) การคลังสินคา 
(Warehouse) การเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Inventory) และการจัดจําหนาย (Sale) ดังนั้น ในเร่ือง
ชองทางการจําหนายจึงประกอบไปดวย 2 สวนคือ 
  3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑและ
กรรมสิทธที่ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต 
คนกลางผูบริโภค คนสุดทาย หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  3.2  การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการเคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม ชอง
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ทางการจัดจําหนาย(Distribution Channel) หรือชองการตลาด (Marketing Channel) หมายถึง 
เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑเคล่ือนยายไปยังตลาด หรือหมายถึงกลุมบุคคลและ
องคการซึ่งอํานวยการเคล่ือนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยั้งลูกคา การจัดจําหนาย หรือชองทางการจดั
จําหนายประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยาย ผลิตภัณฑ จากองคการไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยกระจาย
สินคา ประกอบดวย (1) การขนสง (Transportation) (2) การเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Storage) และ
การคลังสินคา (Warehousing) (3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management) (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน. 2541: 35-36) 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการส่ือความ (Communication) ใหตลาด
เปาหมายไดทราบถึงผลิตภัณฑที่ตองการวา ไดมีจําหนาย ณ ที่ใด ไมวาการสงเสริมการตลาดนั้น จะ
ผานโดยพนักงานขาย (Sales Promotion) ก็ตามผูบริหารการตลาดจะตองเลือกใชวิธีตางๆ เหลานี้ที่
เหมาะสมดวยส่ือตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนปลิว ปายโฆษณากลางแจงและอ่ืนๆ 
งานสงเสริมการจําหนายใหเหมาะสมกับกลยุทธการตลาดอ่ืนๆ ที่ตั้งเปาหมายไวการสงเสริมการตลาด 
เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการ
ติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal selling) และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน 
(Non personal selling) เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหลาย
เคร่ืองมือตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือส่ือสารแบบประสมประสาน (Integrated Marketing 
Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมาย 
รวมกันไดเคร่ืองมือสงเสริมที่สําคัญ ดังนี้ 
  4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวเกี่ยวกับองคการและ
ผลิตภัณฑบริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณาจะ
เกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) (2) กลยุทธส่ือ (Media strategy) 
  4.2  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุคคล จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling 
Strategy) (2) การจัดการหนวยขาย (Sales Force Management) 
  4.3  การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือ 
จากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย และการใหขาวและประชาสัมพันธ ซึ่งสมารถกระตุน
ความสนใจทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทางการสงเสริมการขาย มี 
3 รูปแบบ คือ (1)การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer 
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Promotion) (2) การกระตุนคนกลาง เรียกวาการสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade Force 
Promotion) (3) การกระตุนพนักงานขายเรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales 
Force Promotion) 
  4.4  การใหขาวและการประขาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การใหขาวเปน
การเสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง
ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุม
หนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 
  4.5  การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ
การตลาดเชื่อมตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือ หมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใหสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การ
ขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อก (4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ จากสวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) จะเห็นความสําคัญของการสงเสริมการตลาด (Promotion) กับสวนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) วา (1) สวนประสมการสงเสริมการตลาดเปนเคร่ืองมือหนึ่งของสวนประสมการตลาด 
(2) การสงเสริมการตลาดเปนการติดตอส่ือสารระหวางผูขายกับผูซื้อ ขอมูลในการติดตอส่ือสารอาจจะ
เปนผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (3) ทั้งสวนประสมการตลาด
และสวนประสมการสงเสริมการตลาดใหเพื่อสนองความตองการของตลาดเปาหมายใหพึงพอใจ 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัวแปรหรือองคประกอบของสวนผสมทาง
การตลาด (4P’s) วาเปนตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางการตลาดที่กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ โดย
แบงออกไดดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คนรับรูไดของผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเร่ืองเหลานี้แลวใน
ฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อใหผูบริโภคที่ไม
ตองการเสาะแสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนในเร่ืองของรูปรางของผลิตภัณฑ
ตลอดจนหีบหอและปายฉลาก สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอที่สะดุดตา
อาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น
คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือ
สินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 
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 2.  ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อก็ตอเม่ือผูบริโภคทําการประเมิน
ทางเลือกและทําการตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการตลาดจึงควรคิดราคา
นอย ลดตนทุนการซื้อหรือทําใหผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจอยาง
กวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเปนอยางหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวของ
สําหรับสินคาฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคายังเปนเคร่ืองประเมินคุณคา
ของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการซื้อ 
 3.  ชองทางการจัดจําหนาย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธของนักการ
ตลาดในการทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอการพบผลิตภัณฑ แนนอนวา
สินคาที่มีจําหนายแพรหลายและงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภทของชองทางที่
นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจนของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริมสวยชัน้
ดีในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีชื่อเสียงมากกวานําไปใชบนชั้นวางของในซุปเปอรมารเก็ต 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การสงเสริมการตลาด
สามารถกออิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ขาวสารที่นักตลาดสงไปอาจ
เตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามีปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและมันสามารถสง
มอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง เม่ือไดขาวสารหลักการซื้อเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคาถูกตอง 
 คอตเลอร (Kotler. 1997) ไดใหความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4P’s) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมไดซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก
กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได  
 2. ราคา (Price) หมายถึง เปนส่ิงกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ผูบริโภคจะ
ใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑที่เขาคาดหมายวาจะไดรับ การ
กําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ  
 3. การจัดจําหนาย (Place) หรือชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทาง
หลังจากผูบริโภคทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโฆษณาแลวจนเกิดความสนใจและอยากทดลอง
ใช การจัดจําหนายยังแบงไดอีก 2 สวน ดังนี้ 
  3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
หรือกรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด 
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  3.2 การกระจายสินคา (Physical distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคล่ือนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายสินคาจึง
ประกอบดวย 
   3.2.1 การขนสง (Transportation) 
   3.2.2 การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing) 
   3.2.3 การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management) 
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
และผูซื้อเพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ ดังนั้นการสงเสริมการตลาดจึงประกอบดวย 5 
เคร่ืองมือ ดังนี้ 
  4.1 การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่นอกเหนือ 
จากการโฆษณาการขาย การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ 
   4.1.1 การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer 
Promotion) เปนการสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภคคนสุดทาย  
   4.1.2 การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 
Promotion) เปนการกระตุนความพยายามในการขายของคนกลางเพื่อผลักดันสินคาไปยังผูบริโภค 
   4.1.3 การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย 
(Sales force Promotion) เปนการกระตุนพนักงานขายใหใชความพยายามในการขายมากข้ึน  
  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจงู
ใจตลาดโดยใชบุคคล 
  4.3 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public relation) การใหขาวเปน
การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ 
หมายถึงความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่ง 
  4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct response Marketing) เปนการ
ติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย 
  4.5 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการหรือ 
ผลิตภัณฑบริการหรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ 
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 สวนประสมทางการตลาดบริการ 
 คอตเลอร (Kotler. 1997: 473) ไดอางอิงแนวความคิดของ บูม และ บิตเนอร ที่ไดเสนอสวน
ประสมทางการตลาดเพิ่มเติมสําหรับธุรกิจบริการข้ึนมาอีก 3Ps รวมกับ 4Ps ที่กลาวมาขางตนรวมเปน 
7Ps ซึ่งไดแก  
 1.  บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม 
การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกคา มีความคิดริเ ร่ิม มีการติดตอกับลูกคา มี
ความสามารถในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางคานิยมที่ดีใหกับธุรกิจบริการ 
 2.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ธุรกิจบริการจํานวนนอยมากที่ไมมีลักษณะ
ทางกายภาพของบริการเขามาเกี่ยวของ เนื่องจากลักษณะทางกายภาพจะมีผลตอการตัดสินใจของ
ลูกคาในการเลือกใชบริการ ทั้งนี้จะรวมถึงสภาพแวดลอม ไดแก การตกแตง สถานที่ บรรยากาศ
ภายใน สีสันของราน ผังที่ตั้ง ดานความสะอาดในสวนที่ลูกคาสามารถมองเห็น เปนตน 
 3.  ระบบการใหบริการ (Process) ระบบการใหบริการ ไดแก นโยบายตางๆ ของสถานบริการ 
ข้ันตอนการใหบริการ วิธีการใหบริการที่รวดเร็วและประทับใจลูกคา 
 ธุรกิจใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps หมายถึง การมีสินคา
ที่ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภค
ยินดีจายเพราะมองวาคุมรวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา
เพื่อใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรม
อยางถูกตอง (เสรี วงษมณฑา. 2542: 11) ซึ่งประกอบดวย 7Ps ดังนี้ 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 
บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีมูลคา (Value) 
ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายาม
คํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 
  1.1  ความแตกตางของผลิตภัณฑ และ/หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน 
  1.2  พิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ เชน ประโยชนพืน้ฐานรูปราง
ลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 
  1.3  การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เปนการออกแบบผลิตภัณฑของบริษัทเพื่อแสดง
ตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 
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  1.4  การพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหม และปรับปรุงใหดีข้ึนซึ่งตอง
คํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดียิ่งข้ึน 
  1.5  กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 
Line) 
 2.  ราคา (Price) หมายถึง มูลคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดข้ึนมาถัด
จาก Product ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางมูลคาผลิตภัณฑกับราคาของ
ผลิตภัณฑนั้น ถามูลคาสูงกวาราคาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น ผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง 
  2.1  การยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 
  2.2  ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 
  2.3  การแขงขัน 
  2.4  ปจจัยอ่ืนๆ  
 3.  การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวย สถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมเปน กิจกรรมที่ชวย
ในการกระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลังการจัด
จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 
  3.1  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ และ/หรือกรรม
สิทธที่ผลิตภัณฑถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวยผูผลิต คน
กลาง ผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
  3.2  การกระจายตัวสินคา (Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคล่ือนยาย
ตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวย
งานที่สําคัญตอไปนี้ 
   3.2.1  การขนสง 
   3.2.2  การเก็บรักษาสินคา และการคลังสินคา 
   3.2.3  การบริหารสินคาคงเหลือ 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับ
ผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และการ
ติดตอส่ือสารโดยใชส่ือ เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลาย
เคร่ืองมือจากเคร่ืองมือตอไปนี้ 
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  4.1  การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ/
หรือผลิตภัณฑ บริการหรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณา
จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (2) กลยุทธส่ือ 
  4.2  การขายโดยใชพนักงาน (Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูงใจ
ตลาดโดยใชบุคคล งานในขอนี้จะเกี่ยวของกับ (1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (2) การจัด
จําหนายการขาย 
  4.3  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถ
กระตุนความสนใจทดลองใชหรือการซื้อ โดยลูกคาข้ันสุดทายหรือบุคคลอ่ืนในชองทาง การสงเสริมการ
ขายมี 3 รูปแบบ คือ (1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (2) การ
กระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายทีมุ่งสูคนกลาง (3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การ
สงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย 
  4.4  การตลาดทางตรง (Direct marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมาย
เพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรงหรือหมายถึง วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที เคร่ืองมือนี้ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท 
(2) การขายโดยใชจดหมายตรง (3) การขายโดยใชแคตตาล็อค (4) การขายทางโทรทัศนวิทยุ หรือ
หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ 
 5.  บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก (Selection) การ
ฝกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตาง
เหนือคูแขงขัน พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเร่ิม 
มีความสามารถในการแกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท 
 6.  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม Total Quality Management (TQM) ตัวอยางโรงแรมตองพัฒนา
ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการใหบริการ เพื่อสรางคุณคาใหกับลูกคา (Customer-Value 
Proposition) ไมวาจะเปนดานความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชนอ่ืนๆ  
 7.  กระบวนการ (Process) เพื่อสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer Satisfaction)  
 สวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ตัวนั้น ทุกตัวลวนมีความสําคัญอยางยิ่ง จะขาดตัวใดตัวหนึ่ง
ไปไมได พนักงานที่ใหบริการจะทําหนาที่สําคัญในการเชื่อมโยงสวนประสมทางการตลาดตัวอ่ืนๆ ให
กลมกลืนกันเปนเนื้อเดียวในการสงมอบบริการใหลูกคา 
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5. ประวัติของเส้ือผาตราสินคาหน่ึง 
 ตราสินคาหนึ่ง เปนตราสินคาในเครือบริษัท ยัสปาล จํากัด มีสาขาทั่วประเทศไทยทั้งหมด 24 
สาขา โดยมีสาขาในกรุงเทพและปริมณฑล 15 สาขา และตางจังหวัด 9 สาขา (www.cpsclothing. 
com) ไดแก 
 1. สยามเซน็เตอร    
 2. เซ็นทรัลปนเกลา   
 3. ฟวเจอรปารครังสิต 
 4. เดอะมอลลบางกะป   
 5. ซีคอนสแควร     
 6. แฟชั่นไอซแลนด 
 7. เซ็นทรัลพระราม 2   
 8. เซ็นทรัลพระราม 3    
 9. เซ็นทรัลแจงวัฒนะ 
 10. เซ็นทรัลเวิลด    
 11. เอ็มโพเรียม    
 12. เซ็นทรัลลาดพลาว 
 13. เซ็นทรัลบางนา   
 14. เซ็นทรัลรัตนาธเิบต   
 15. เมกะบางนา 
 16. เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 
 17. เดอะมอลลโคราช   
 18. เซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา 
 19. เซ็นทรัลพลาซาชลบุรี   
 20. เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน  
 21. เซ็นทรัลพลาซาอุดรธาน ี
 22. เซ็นทรัลพลาซาสุราษฎรธาน ี 
 23. เซ็นทรัลพลาซาลําปาง  
 24. เซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธาน ี
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 เปนธุรกิจของครอบครัวนักธุรกิจชาวอินเดียที่สืบรากประวัติศาสตรมากวา 100 ป หรือกวา 4 
ชั่วอายุในเมืองไทยโดยชื่อบริษัท และตราสินคา “JASPAL” มาจากชื่อคุณปูของวิเศษ สิงหสัจจเทศ 
จากฝมือการปลุกปนของคุณจรัญ สิงหสัจจเทศ รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ยัสปาล จํากัด ผูจัด
จําหนายเส้ือผาแฟชั่น ยัสปาล ลินน ฟุตเวิรค และซิสเลย กวา 20 ป ไดวางตําแหนงตราสินคาไดถูกวาง
ไวเพื่อการเปนอินเตอรแบรนด มาโดยตลอด และหากดูจากบุคลิกภาพ ของตราสินคานี้ก็จะรูไดวาเปน
แนวเส้ือผาแฟชั่น (Trendy) สไตล เส้ือผาลําลอง (Casual Wear) มีกลุมเปาหมาย คือชายหญิงอายุ 
17-35 ป อยางไรก็ดี ที่ผานมาก็ทําคะแนนไดดีเพียงระดับหนึ่งเทานั้น แตก็ยังไมสามารถรุกตลาด
ตางประเทศไดแบบเต็มเม็ดเต็มหนวย จึงเกิดกาวยางการเปล่ียนแปลงคร้ังสําคัญ เม่ือเดือนตุลาคม 
2547 ณ เวลานั้น คุณจรัญ สิงหสัจจเทศ ไดกลาวไววา “เปาหมายการปรับภาพลักษณคร้ังนี้ เพื่อให
กาวสูตลาดโลกไดมากข้ึน ขณะเดียวกันก็เพื่อรองรับการเปดตลาดเสรี ซึ่งจะสงผลใหสินคาจาก
ตางประเทศเขามาทําตลาดในเมืองไทยมากข้ึน เราก็ตองปรับตัวเพื่อรุกตลาดตางประเทศมากข้ึน
เชนกัน” ในองศาของการเปล่ียนแปลง ตราสินคาหนึ่ง ถูกวางตําแหนงเปนการเกงยีนส (Jeans Wear) 
ที่ทันสมัย เจาะกลุมลูกคาเปาหมายทั้งหญิงชาย ที่มี ไลฟสไตล อายุ 20-25 ป เปนการสรางความ
ชัดเจนใหตัวสินคา โยงใย ตราสินคากับแฟชั่นที่เกี่ยวกับยีนส พรอมๆ กันนั้นก็ไดทยอยปรับรูปแบบราน
ทั้ง  16 สาขาให เปนไปในทิศทางที่วางไว สําหรับในแงการสราง การรับรูตราสินคา (Brand 
Awareness), ตราสินคาหนึ่ง พยายามฉีกกฎเกณฑเดิมๆ เพื่อสรางความแตกตาง เดือนกุมภาพันธ 
2548 ไดปรับเปล่ียนพื้นที่หนาสยามดิสคัฟเวอร่ีเซ็นเตอร โดยคลุมเต็นทขาวขนาดใหญเพื่อใชแสดงงาน
แสดงแฟชั่น (Fashion Exhibition๗ เปนการจัดโชวรูปแบบใหมที่รวมเอาแฟชั่นกับงานศิลปะไวดวยกัน 
โดยมีคอนเซ็ปตใชยีนสเปนส่ือกลางในการถายทอดเร่ืองราวและจินตนาการแหงความทันสมัย เร่ิมจาก
หุนแสดงเส้ือผานับสิบขยับตัวไดเหมือนมีชีวิต, แฟชั่นโชวบนแคทวอลกรูปแบบใหม ที่จํากัดมุมมองของ
ผูชมไวเพียงเฉพาะทอนลาง เพื่อโชวดีไซนและรูปทรงของกางเกงยีนส หองแตงตัว (Dressing Room) 
คอนเซ็ปตอินไซต-เอาท (Inside Out) ใหนายแบบ-นางแบบ แตงตัวใหเห็นกันแบบสดๆ ฯลฯ ทั้งหมดนี้
เปนสวนหนึ่งของการส่ือสารสองทางกับผูบริโภค (Below the Line) ที่ทําหนาที่สรางประสบการณชนิด
จัดจานเปยมเสนหสีสัน  
 แนวทางการสรางตราสินคา ในวัย 27 ป ละมายคลายคลึงกับ ตราสินคารุนพี่ใตรมชายคา
เดียวกัน ตางกันที่วา ตราสินคารุนพี่เลือกใชเฉพาะนางแบบอินเตอรที่มีชื่อเสียงในระดับโลกเทานั้ น 
ขณะที่ ตราสินคานี้ เลือกที่จะใชดาราสาวไทย พลอย-ไลลา บุณยศักดิ์ มาทําหนาที่เปนพรีเซ็นเตอร 
เนื่องจากเธอมีคาแร็กเตอรที่ ม่ันใจสูง ประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน ตรงกับบุคลิกของ
กลุมเปาหมาย  
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6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จีรวรรณ อยูสุข (2549) ศึกษาปจจัยดานผลิตภัณฑที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาตอ
การซื้อเส้ือผา Esprit ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. พรอมทั้งศึกษาคุณคาตราสินคา และ
ปจจุบันดานผลิตภัณฑที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา Esprit ลักษณะประชากรศาสตรที่
แตกตางกัน  โดยจําแนกเปน เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได  อาชีพของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวาผูบริโภค ที่มีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคา Esprit สวนใหญ
เปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 26-35 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา ซึ่งสวนใหญมีรายได
ระหวาง 20,001-30,000 บาท โดยมีอาชีพพนักงานเอกชนมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐานพบวา 
ระดับการศึกษา แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาตอการซื้อเส้ือผา Esprit ของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รายได แตกตางกันมีผลตอ
ความจงรักภักดีในตราสินคาตอการซื้อเส้ือผา Esprit ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01อาชีพ แตกตางกันมีผลตอความจงรักภักดีในตราสินคาตอการ
ซื้อเส้ือผา Esprit ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 คุณคาตราสินคา Esprit ดานคุณภาพตราสินคาเส้ือผา Esprit สามารถทํานาย ความจงรักภักดี
ในตราสินคา Esprit ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
สามารถทํานายไดรอยละ 17.3 
 สุดธิดา สรรพวัฒน  (2547) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูบ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีตอเส้ือผาเทสโก โลตัส โดยจําแนกเปน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
วิเคราะหความสัมพันธระหวางทัศนคติของผูบริโภค กับ พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาเทสโกโลตัสในเขต
กรุงเทพมหานคร และวิเคราะหความสัมพันธระหวางแรงจูงใจที่มีตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาของ
ผูบริโภค ผลการวิจัย พบวากลุมผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิง อายุตั้งแต 20 – 25 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป และมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาทนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติตอเส้ือผาเทสโก โลตัสใน
ระดับปานกลาง การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานแรงจูงใจที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาเทสโก โลตัสของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อเส้ือผา 
ไดแก ความสวยงามหรือรูปแบบ ความจําเปน ความทันสมัย ราคา และการสงเสริมการขาย มีผลตอ
ความถี่ในการซื้อเส้ือและกางเกง/กระโปรงเทสโก โลตัส ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 
 ศิริลักษณ ปรียวงศ (2555) ไดศึกษาคุณคาตราสินคาและสวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเส้ือผาสตรียี่หอ EP ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การวิเคราะหขอมูลพบวา ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคสวนใหญ มีอายุระหวาง 25 – 29 ป ระดับ
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การศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา สถานภาพ โสด อาชีพ รับจาง /พนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 16,000 – 25,999 บาท คุณคาตราสินคา ผูบริโภคมีระดับความ
คิดเห็นในดานความรูจักตราสินคา ดานคุณคา ดานความสัมพันธของตราสินคากับคุณคาที่เกิดจาก
การรับรู และดานความจงรักภักดีโดยรวมอยูในระดับ ดี ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นในดานสวน
ประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับ ดี ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการซื้อเส้ือผายี่หอ EP โดย
เฉล่ีย 2 คร้ัง/3 เดือน และสวมใสเส้ือผายี่หอ EP เฉล่ีย 1 คร้ัง/สัปดาห และมีมูลคาในการซื้อเส้ือผายี่หอ 
EP ประมาณ 2,000 บาท/คร้ัง ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อเส้ือผายี่หอ EP ชนิด เดรส ปจจัยสวนใหญที่
ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อเส้ือผายี่หอ EP คือ รูปแบบสินคา ผูบริโภคสวนใหญใสเส้ือผายี่หอ EP ใน
โอกาสไปเที่ยว ผูบริโภคสวนใหญชอบเดินซื้อเส้ือผาในหางสรรพสินคา บุคคลสวนใหญที่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อเส้ือผายี่หอ EP คือตนเอง และนอกจากเส้ือผายี่หอ EP แลว ผูบริโภคสวนใหญเลือกซื้อ
เส้ือผายี่หอ CHAPS, ESP, ESPADA, ZARA  
 นรวรรณ บริสุทธิ ์(2554) ไดศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ลักษณะ Website และปจจัย
ทางดานแรงจูงใจในการซื้อสินคาของผูบริโภคที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาในเว็บไซด 
www.NANANAKA.com ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 26 – 36 
ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะwebsite อยูในระดับปานกลาง และมีระดับความคิดเห็น
ดานการส่ือสาร อยูในระดับมาก สวนแรงจูงใจดานอารมณอยูในระดับปานกลาง พฤติกรรมการใช 
www.NANANAKA.com พบวาผูบริโภคสวนมากมีความถี่ในการซื้อ 1 คร้ังภายใน 3 เดือนที่ผานมา 
และซื้อสินคาเปนเงิน 1,001 – 2,000 บาทตอคร้ัง ผูบริโภคสวนมากจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนซื้อ และจะ
กลับเขาไปซื้อสินคาทางเว็บไซด NANANAKA 
 
สรุปทฤษฎีท่ีนํามาอางอิง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ จากการการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย กําหนดกรอบแนวคิด และแบบสอบถาม ในดานลักษณะประชากรศาสตร 
ปจจัยทางสังคม สวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา CPS Chaps 
 จากการศึกษาเอกสารทฤษฎีมีดังนี้ 
 1. ลักษณะประชากรศาสตร ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538: 41) ที่กลาววา 
ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ
ครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเหลานี้เปนลักษณะที่สําคัญที่นิยมใช
ในการแบงสวนตลาด และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ดาน
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ประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมาย การศึกษาเหลานี้จะทําให
ทราบถึงลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามของผูบริโภคเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 2. ปจจัยทางสังคม ผูวิจัยไดใชแนวคิดของแนวคิด สิทธิ์ ธีรสิทธิ์ (2552: 96) ซึ่งกลาววา 
ปจจัยดานสังคมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งผูบริโภคอาจตองการความคิดเห็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งปจจัย
ทางสังคม ประกอบดวยกลุมอางอิงและครอบครัว เพื่อเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจซื้อ โดยทั้ง 2 
กลุมนี้ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง  
 3. พฤติกรรมการซื้อเส้ือผา ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ Schiffman and Kanuk (1994: 7) กลาว
วา พฤติกรรมที่ผูบริโภคแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะแสวงหา การซื้อ การใช ผลิตภัณฑ อัน
ประกอบดวย ซื้ออะไร ซื้อเม่ือไหร ที่ไหน และบอยคร้ังแตไหน การศึกษาเหลานี้จะทําใหทราบถึง
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาของผูตอบแบบสอบถามของผูบริโภคเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 4. สวนประสมทางการตลาดบริการ ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ เสรี วงษมณฑา (2542: 11) 
กลาววา ธุรกิจใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps หมายถึง การมีสินคาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภค
ยินดีจายเพราะมองวาคุมรวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา
เพื่อใหความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรม
อยางถูกตอง ประกอบดวยเคร่ืองมือดังตอไปนี้ ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย การสงเสริม
การตลาด บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ การศึกษาเหลานี้เปนเกณฑที่
ใชในการกําหนดระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 สรุป จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยคร้ังนี้ในการวิจัยนี้ผูวิจัยไดนํางานวิจัยที่
เกี่ยวของของ จีรวรรณ อยูสุข (2549); นรวรรณ บริสุทธิ์ (2554);  และศิริลักษณ ปรียวงศ (2555) ที่มี
การศึกษาที่เหมือนกันในดานลักษณะทางดานประชากรศาสตร ในสวนของแนวคิดทางดานสวน
ประสมทางการตลาดไดนํางานวิจัยที่เกี่ยวของของ สุดธิดา สรรพวัฒน (2547) และยังมีสวนที่ผูวิจัยได
ศึกษาเพิ่มเติมแตกตางจากงานวิจัยที่ เกี่ยวของขางตนคือปจจัยทางสังคมและสวนประสมทาง
การตลาดบริการซึ่งมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชในการศึกษาที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศกึษาคนควานี้ ผูวิจัยไดดําเนนิการศึกษาคนควาตามข้ันตอนดังตอไปนี ้
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจยั 
 3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 4. วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 5. การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 
 6. การกําหนดสถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยนี้ จะมุงศึกษาปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางสังคม
และสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผายี่หอ ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
  
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริโภควัยรุนที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ที่ซื้อเส้ือผายี่หอ 
CPS Chaps เนื่องจากลูกคากลุมนี้มีการตัดสินใจซื้อเส้ือผาดวยตนเอง ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือผูบริโภคทั่วไปที่มีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไปที่ซื้อเส้ือผายี่หอ 
CPS Chaps ซึ่งไมสามารถระบุจํานวนที่แนนอนได ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการ
คํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วินิชยบัญชา. 2545: 26) 
 

    
2

2

Z pqn
E
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 แทนคา  n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    E  =  ระดับความคลาดเคล่ือน ซึ่งกําหนดใหมีความเบีย่งเบนได 5% ดังนั้น  
      E = 0.05 
    Z  =  คามาตรฐานซึ่งข้ึนอยูกบัระดับความเชื่อม่ัน 
    P =  สัดสวนประชากรที่สนใจศกึษาเทากับ 50% = 0.05 
    q  =  1-p 
 

 ในทางปฏิบัติเรานยิมใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น Z = 1.96 ฉะนั้นไดขนาดตัวอยาง 
 
 (1.96)2(0.5)(0.5)   
 

n  = 
(0.05) 2   

 

 (3.8416)(0.25)   
 

n  = 
(0.0025)   

     n   =  384.16 หรือ 385 ตัวอยาง 
 

 โดยกําหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และยอมใหมีความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5% ไดขนาด
ตัวอยาง 385 คน และสํารองไวเผ่ือแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 15 คน รวมเปนขนาดตัวอยางทั้งหมด 
400 คน ซึ่งเก็บขอมูลกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยาง ตามวิธีดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
ฉลากจากหางสรรพสินคา เพื่อสุมเลือกหางสรรพสินคาที่จําหนายเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวน 4 สาขา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก 15 สาขา ไดแก เซ็นทรัลปนเกลา เซ็นทรัลเวิลด เดอะมอลลบางกะป 
สยามเซ็นเตอร 
 ขั้นตอนท่ี 2  การสุมตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบโควตา (Quota Sampling) โดยมีการ
กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลข้ันตอนแรกไดหางสรรพสินแหงละ 100 คน จํานวน 4 
แหง รวมไดจํานวนทั้งหมด 400 คน  
 ขั้นตอนท่ี 3  การเลือกตัวอยางของผูบริโภคโดยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางบริเวณหางสรรพสินคาตามที่ไดสุมไวในข้ันตอนที่ 1 ไดแก 
เซ็นทรัลปนเกลา เซ็นทรัลเวิลด เดอะมอลลบางกะป สยามเซ็นเตอร เนื่องจากเปนสถานที่ที่จําหนาย
ตราสินคาหนึ่ง  
 ขั้นตอนท่ี 4  การเ ลือกกลุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางแบบอาศัยความสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการเลือกเก็บขอมูล โดยการแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยาง
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ลูกคาที่เคยบริโภคเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยทําการแจกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางตามสถานที่ได
กําหนดไวแลวในข้ันตอนที่ 1 ใหครบตามแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่ง
ผูวิจัยสรางข้ึนเองจากการรวบรวมขอมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาประยุกตเปน
ลักษณะเฉพาะและขอคําถามในแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ที่สินคาเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง จํานวน 6 ขอ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอ
เดือน โดยทั้ง 6 คําถาม เปนลักษณะคําถามปลายปด (Close ended Question) แบบที่มีใหเลือก 2 
คําตอบ (Dichotomous choice) และแบบที่มีใหเลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) แตละขอ
คําถามมีระดับการวัดขอมูลประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1.1  เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
   1.1.1  ชาย 
   1.1.2  หญิง 
  1.2  อายุ เปนระดบัการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดบั (Ordinal scale) (พรรณมณ ีองอาจ.
2546) 
   1.2.1  18-25ป 
   1.2.2 26-35 ป 
   1.2.3  36-45 ป 
   1.2.4  46 ปข้ึนไป 
  1.3  สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
   1.3.1  โสด 
   1.3.2  สมรส/อยูดวยกัน 
   1.3.3  หยา/หมาย/แยกกันอยู 
  1.4  ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดบั (Ordinal scale) 
   1.4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
   1.4.2  ปริญญาตรี 
   1.4.3  สูงกวาปริญญาตรี 
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  1.5  อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal scale) 
   1.5.1  นักเรียน/นกัศึกษา 
   1.5.2  ธุรกิจสวนตัว 
   1.5.3  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
   1.5.4  พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 
   1.5.5  แมบาน/พอบาน/เกษียณอาย ุ
   1.5.6  อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 
  1.6  รายไดเฉล่ียตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
ลักษณะคําถามแบบ (Multiple Choice Questions) (จรรยา วาหลวง. 2550) จําแนกไดดังนี ้
   1.6.1  นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
   1.6.2  10,001- 20,000 บาท 
   1.6.3  20,001- 30,000 บาท 
   1.6.4  30,001- 40,000 บาท 
   1.6.5  40,001 บาท ข้ึนไป 
 
 สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยเปน
คําตอบเดียว โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Likert scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 
2541: 166) ซึ่งจัดระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับดังนี้ 
 คะแนน 5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัดานสังคมการในระดับเห็นดวย 
       อยางยิ่ง 
 คะแนน 4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัดานสังคมการในระดับเห็นดวย 
 คะแนน 3  หมายถึง มีระดับความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัดานสังคมการในระดับไมแนใจ 
 คะแนน 2  หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัดานสังคมการในระดับไมเห็นดวย 
 คะแนน 1  หมายถึง มีระดบัความคิดเห็นเกีย่วกับปจจยัดานสังคมการในระดับไมเห็นดวย 
       อยางยิ่ง 
 

     ( )( )
( )

Range RInterval I
Class C

  
 

 5 – 1  
 

  = 
5 

=  0.8 
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 ดังนั้นเกณฑคะแนนเฉล่ียของระดับความคดิเห็นเกี่ยวกบัปจจยัทางสังคม ของสินคาเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แบงไดดังนี ้
 คาเฉล่ีย 4.21 - 5.00 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยดาน 
       สังคมในระดบัมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยดาน 
       สังคมในระดบัมาก 
 คาเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยดาน 
       สังคมในระดบัปานกลาง 
 คาเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยดาน 
       สังคมในระดบันอย 
 คาเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเหน็เกี่ยวกบัปจจัยดาน 
       สังคมในระดบันอยที่สุด 
 
 สวนท่ี 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่มีสวนเกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงตามดานตางๆ ดังนี้ 
    1.  ดานผลิตภัณฑ  
    2. ดานราคา  
    3. ดานชองทางการจดัจําหนาย  
    4. ดานการสงเสริมการตลาด  
    5. ดานบุคคลหรือพนกังาน 
    6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
    7.  ดานกระบวนการ 
  
 ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบสอบถามใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค 
(Interval scale) โดย แบงระดับความเห็นดวยออกเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ 
ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง โดยใหผูตอบแบบสอบถามเลือกไดเพียงคําตอบเดียวเทานั้น ซึ่งผูวิจัย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนไว ดังตอไปนี้ 
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 คะแนน ระดับคาคะแนน 
  5  เห็นดวยอยางยิ่ง 
  4  เห็นดวย 
  3  ไมแนใจ 
  2  ไมเห็นดวย 
  1  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว ใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมาพิจารณา
ระดับความถี่ ซึ่งมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ สูตรการคํานวณระดับการใหคะแนนเฉล่ียในแตละระดับชั้น
โดยใชสูตรการคํานวณชวงความกวางของชั้น  (มัลลิกา บุนนาค.  2537: 29) ดังนี้ 
 
 ขอมูลที่มีคาสูงสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
จํานวนชั้น 

 
 

 5 – 1 
 

  = 
5 

=  0.8 

 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนน  
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง 
       การตลาดของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในระดับดีมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง 
       การตลาดของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในระดับดี 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง 
       การตลาดของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60  หมายถึง  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง 
       การตลาดของเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในระดับนอย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80  หมายถึง  ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทาง 
       การตลาดของเส้ือผาตราสินคาหนึ่งในระดับนอยมาก 
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 สวนท่ี 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินคาเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ลักษณะ
คําถามเปนคําถามปลายปดชนิดมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) จํานวน 4 ขอ 
และคําถามปลายเปด (Open-ended Questions) จํานวน 2 ขอ 
 คําถามขอที่ 1 การเลือกสินคา เปนระดบัวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 คําถามขอที่ 2 ชวงเวลาการซื้อ เปนระดบัวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 คําถามขอที่ 3 โอกาสในการซื้อ เปนระดับวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 คําถามขอที่ 4 สถานที่ในการซื้อ เปนระดบัวัดขอมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 คําถามขอที่ 5 ความถี่ในการซื้อ เปนระดับวัดขอมูลระดับอัตราสวน(Ratio Scale) 
 คําถามขอที่ 6 มูลคาในการซื้อตอคร้ัง เปนระดับวัดขอมูลระดับอัตราสวน (Ratio Scale)  
 
3. ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1.  ศึกษาขอมูลจากตําราเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดขอบเขตของการ
วิจัย 
 2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสารเพื่อกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของ
แบบสอบถามจะไดมีความชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัยยิ่งข้ึน 
 3.  นําขอมูลที่ไดมาสรางเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ใหครอบคลุมตามความมุง
หมายของการวิจัย 
 4.  นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธเพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อนํามาแกไข 
 5.  นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขในข้ันที่ 4 เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
 6.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะนําของผูเชี่ยวชาญ จากนั้นนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธตรวจสอบอีกคร้ัง เพื่อปรับปรุงแกไขคร้ังสุดทายกอนนําไปทดลองใช (Try Out) 
โดยการนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณนั้นไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความ
เชื่อม่ัน (Reliability) โดยใชสูตรครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วาณิชยบัญชา.2546: 
449) เพื่อใหไดคาความเชื่อม่ัน ซึ่งจะมีระหวาง 0 ≤  ≤ 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อถือได
มาก โดยกําหนดคาความเชื่อม่ันที่ยอมรับไดตองไมต่ํากวา 0.7 โดยผลการทดสอบคาความเชื่อม่ันเรียง
ตามขอมูลแตละสวน มีผลดังนี ้
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  สวนท่ี 2 ขอมูลทางดานปจจัยทางสังคม 
  ดานกลุมอางอิง     คาความเชื่อม่ัน 0.931 
  ดานครอบครัว      คาความเชื่อม่ัน 0.853 
  สวนท่ี 3 ขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ     
  ดานผลิตภัณฑ     คาความเชื่อม่ัน 0.806 
  ดานราคา       คาความเชื่อม่ัน 0.810 
  ดานชองทางการจัดจําหนาย    คาความเชื่อม่ัน 0.816 
  ดานการสงเสริมการตลาด    คาความเชื่อม่ัน 0.702 
  ดานบุคคลหรือพนักงาน    คาความเชื่อม่ัน  0.933 
  ดานลักษณะทางกายภาพ     คาความเชื่อม่ัน 0.826 
  ดานกระบวนการ     คาความเชื่อม่ัน 0.845 
 7. นําแบบสอบถามฉบบัสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง 
  
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยในคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาเส้ือผาตราสินคา CPS 
Chaps ในเขตกรุงเทพมหานครโดยแบงลักษณะของแหลงขอมูลดังนี้ 
 1.  แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการใชแบบสอบถามเกบ็ขอมูล
จากกลุมตัวอยางทัง้หมด 400 ตัวอยาง 
 2.  แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการศึกษาคนควาเอกสาร วารสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
 
5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่รวบรวมได มาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลดงันี้ 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามเพื่อแยกแบบสอบถามไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding) ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับที่มีความสมบูรณถูกตองเรียบรอยมา
ลงรหัสตามที่กําหนดไวในแบบสอบถามแตละสวน 
 3.  การประมวลผลขอมูล (Processing) นําแบบสอบถามที่ลงรหัสเรียบรอยแลวมาบันทึกลง
ในคอมพิวเตอรและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อวิเคราะห
เชิงพรรณนา และทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปนสวนตางๆ ดังนี้ 
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  3.1 การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive statistics) 
   3.1.1 การวิเคราะหขอมูลโดยลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามใน
ดานเพศอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดโดยเฉล่ียตอเดือน โดยการแจกแจง
ความถี่(Frequency)และรอยละ(Percentage) 
   3.1.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยหาคาเฉล่ีย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviations: SD) 
   3.1.3 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม ในเขตกรุงเทพมหานครโดยหา
คาเฉล่ีย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: SD) 
   3.1.4 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ ในเขตกรุงเทพมหานครโดยหา
คาเฉล่ีย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations: SD) 
  3.2  การใชวิเคราะหโดยสถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.2.1 สมมติฐานขอที่  1  ลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตางกัน 
ประกอบดวย เพศ มีพฤติกรรมการซื้อเ ส้ือผาตราสินคาหนึ่ง  แตกตางกันโดยใชสถิติ  t-test 
Independent เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกันเพื่อ
ใชทดสอบสมมติฐาน  
   3.2.2 สมมติฐานขอที่ 1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่แตกตาง
กันประกอบดวย อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียมีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ตอเดือนแตกตางกันโดยใชสถิติ One Way Analysis of Variance ทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม เพื่อใชทดสอบ
สมมติฐาน  
   3.2.3 สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธตอการ
พฤติกรรมซื้อเส้ือผาตราสินคาตราสินคาหนึ่ง โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน (Pearson product moment correlation coefficient) ใชทดสอบสมมติฐาน 
   3.2.4 สมมติฐานที่ 3 เพื่อการศึกษาถึงปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธตอการ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
(Pearson product moment correlation coefficient) ใชทดสอบสมมติฐาน 
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6. การกําหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิจยัมีดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statiistics) โดยใชสถิติพื้นฐาน 
ไดแก 
  1.1 คารอยละ(Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2538: 101) 
 
     100fP

n


  
 
   เม่ือ  P แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
    F แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    
   คาเฉล่ียเลขคณิตโดยใชสูตร (ชูศรี  วงศรัตนะ.  2541: 40) 
 
    XX

n


  
 
   เม่ือ X   แทน คาคะแนนเฉล่ีย 
    X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:65) 
 

    
2 2( ). .
( 1)

n X XS D
n n

  



 

 
   เม่ือ . .S D  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 
    2X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
           2( )X  แทน ผลรวมของแตละดวยกําลังสอง 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 2.  สถิติที่ใชหาคุณภาพของแบบสอบถามหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficiency) (กัลยา วานิชยบัญชา.2546:449) 
 

     
  ianceariancek

ianceariancek
var/cov11

var/cov


  

 
  เม่ือ     แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 
   k    แทน จํานวนขอคําถาม 
  ariancecov  แทน คาเฉล่ียของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตาง ๆ 
  iancevar    แทน คาเฉล่ียของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 
 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  การทดสอบสมมติฐานทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 
กลุมโดยใช t-test แบบ Independent (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 173) 
   3.1.1  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน s1

2= s2
2 
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   เมื่อ t   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
    1X  แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ 1 
    2X  แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ 2 

    
2

1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    

2
2S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

    1n  แทน ขนาดตัวอยางกลุมที่ 1 
     2n  แทน ขนาดตัวอยางกลุมที่ 2 

    df  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (n) 
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   3.1.2  กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน 2 2
1 2S S  
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   เม่ือ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    1X  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที ่1 
    2X  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที ่2 
    2

1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 
    2

2S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2   
    1n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่1     
    2n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที ่2 
 
  3.2  การทดสอบสมมติฐานในความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่มี
มากกวาสองกลุมใชวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) โดยดูคา
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances สูตรการวิเคราะหการแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance)(กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 135) สามารถเขียนได ดังนี้ 
   3.2.1  ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน (กัลยา  
วาณิชยบัญชา.  2545: 239)  มีสูตรดังนี้ 
 

     B

W

MSF
MS

  
  

   เม่ือ F   แทน  คาแจกแจงที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
          BMS  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
          WMS  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 
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   โดย df หรือ ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุมเทากับ (k-1) และภายในกลุมเทากบั 
(n-k) เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู โดยใชวิธีรายคู โดยใชวิธี LSD 
(Least Significant Different) เพื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2544: 333) 
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  เมื่อ   in      jn  
     r    =  kn    
    LSD   แทน คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากรกลุมที่ i  และ j  
    MSE  แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความ แปรปรวน 
    k   แทน กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n   แทน จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
      แทน คาความเชื่อมั่น 
 
   3.2.2  ใชคา Brown-Forsythe (B) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
(Hartung.  2001: 300)  มีสูตรดังนี้ 
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   เม่ือ B  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown – Forsythe 
           MSB  แทน คาความแปรปรวนระหวางกลุม 
           MSW  แทน คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ 
     k  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
     n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N  แทน ขนาดประชากร 
     iS 2  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
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   เม่ือพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคูโดยใชสูตรวิเคราะห
ผลตางคาเฉล่ียรายคู Dunnett T3 (วิเชียร เกตุสิงห. 2543: 116) ดังนี้ 
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   เม่ือ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    MS(W) แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
    Xi  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่ i 
    X j  แทน คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางที่ j 
    ni  แทน จํานวนกลุมตัวอยางของกลุมที่ i 
    nj  แทน จํานวนตัวอยางของกลุม 
 
  3.3  การทดสอบสมมติฐานในดานสหสัมพันธ (correlation) ศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตั่งแต 2 ตัวข้ึนไป (หรือขอมูล 2 ชุด ข้ึนไป) สถิติสหสัมพันธอยางงายของ Pearson Correlation 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปน
อิสระตอกัน เปนคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของ
ขอมูล ในระดับอันตรภาค (Interval Scale) ข้ึนไป ใชสูตรดังนี้  (กัลยา วานิชยบัญชา.  2544: 311-
312) 
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   เม่ือ  xyr    แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
     x   แทน  ผลรวมของคะแนน X 
     y   แทน  ผลรวมของคะแนน Y 
     2x  แทน  ผลรวมของคะแนน X แตละตัวอยางกําลังสอง 
      2y  แทน  ผลรวมของคะแนน Y แตละตัวอยางกําลังสอง 
     xy  แทน  ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
     n   แทน จํานวนกลุมคนหรือกลุมตัวอยาง 
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 โดยที่ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1<r<1 
 คา r (เปนจุดทศนิยม) = เปนตัวเลขตั่งแต 1 จนถึง -1 
 การแปลความหมายใหดูที่ เคร่ืองหมาย -/+ เปนตัวบอกทิศทางของความสัมพันธ (+มี
ความสัมพนัธเชิงบวก / - มีความสัมพันธเชิงลบ) 
 การแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) 
 
ตาราง 1  การแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 

คา r คาสัมประสิทธิ ์ คําอธิบาย 
คา r มีคาอยูระหวาง -1 ถึง 0 แสดงวาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี

ความสัมพันธในทิศทางตรงกนัขาม 
คา r มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 แสดงวาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี

ความสัมพันธในทิศทางเดยีวกัน 
คา r มีคาเขาใกล  1 แสดงวาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี

ความสัมพันธในทิศทางในทางเดียวกนั และ
มีความสัมพันธมาก 

คาr มีคาเขาใกล  -1 แสดงวาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขาม และมี
ความสัมพันธกันมาก 

คา r เทากับ 0 แสดงวาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไมมี
ความสัมพันธกันเลย 

 
 การแปลความหมายคาประสิทธิ์สหสัมพันธ(ชูศรี วงศรัตนะ. 2541:316) 
 1.  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธเขาใกล 1 (ประมาณ 0.71ถึง 0.90) ถือวามีความสัมพันธกัน
อยูในระดับสูง (ถาสูงกวา 0.90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก) 
 2. ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธเขาใกล 0.5 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70)ถือวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับปานกลาง 
 3.  ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธเขาใกล 0.00 (ต่ํากวา 0.30) ถือวามีความสัมพันธกันอยูใน
ระดับต่ํา 
 4. ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0.00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิงเสนตรง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซือ้
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400คน ผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาวิจัยในรูปแบบตาราง
โดยแบงเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตร 
 สวนที ่2 การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคม 
 สวนที ่3 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 สวนที ่4 การวิเคราะหพฤติกรรมการซือ้เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 สวนที ่5 การทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
 
 โดยการวิเคราะหขอมูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อความเขาใจ
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงนําสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ดังนี ้
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 n  แทน  ขนาดกลุมตัวอยาง 
 X  แทน  คาเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.  แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
  SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
  MS แทน  คาเฉล่ียผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
  df  แทน  ชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
 t   แทน  คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน t-distribution 
 F   แทน  คาสถิติทีใ่ชพจิารณาใน F-distribution 
 p  แทน ความนาจะเปนสําหรับบอกนยัสําคัญทางสถิต ิ
 Sig.  แทน  ระดับนัยสําคญัทางสถิต ิ
 Ho  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
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 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานลักษณะประชากรศาสตร 
 การวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน โดยการหาคาความถี่ (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 
 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของขอมูลปจจัยสวนบคุคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  
 

ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ   
 ชาย 87 21.75 
 หญิง 313 78.25 

รวม 400 100.00 
อาย ุ   

 18-25 ป 119 29.75 
 26-35 ป 226 56.50 
 36-45 ป 49 12.25 
 46 ปข้ึนไป 6 1.50 

รวม 400 100.00 
สถานภาพ   

 โสด 285 71.25 
 สมรส/ อยูดวยกัน 109 27.25 
 หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 6 1.50 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

ระดับการศกึษา   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 43 10.75 
 ปริญญาตรี 221 55.25 
 สูงกวาปริญญาตรี 136 34.00 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

 นักเรียน/ นักศึกษา 81 20.25 
 ธุรกิจสวนตัว 128 32.00 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 42 10.50 
 พนักงาน/ลูกจางบริษทัเอกชน  123 30.75 
 แมบาน/ พอบาน/เกษียณอาย ุ  25 6.25 
 อ่ืนๆ เชน ฟรีแลนซ 1 0.25 

รวม 400 100.00 
รายไดตอเดือน   

 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท 56 14.00 
 10,001–20,000 บาท 124 31.00 
 20,001–30,000 บาท 87 21.75 
 30,001–40,000 บาท 55 13.75 
 40,001 บาท ข้ึนไป  78 19.50 

รวม 400 100.00 
  
 จากตาราง 2 สามารถอธิบายขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางได ดังนี ้
 เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวนจํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.25 
รองลงมาคือเพศชายจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.75  
 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26-35 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 รองลงมา
คือ อายุ 18-25 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 อายุ 36-45 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 และอายุ 46 ปข้ึนไป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
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 สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 285 คน คิดเปนรอยละ 71.25
รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.25 และหมาย/ หยาราง/ 
แยกกันอยู จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 221 คน คิด
เปนรอยละ 55.3 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 34.00 รองลงมาคือ 
ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 10.8 ตามลําดับ 
 อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 
รองลงมาคือพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 นักเรียน/ นักศึกษา 
จํานวน 81 คิดเปนรอยละ 20.25 ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
10.50 แมบาน/ พอบาน/เกษียณอายุ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.25 และ อาชีพอ่ืนๆ เชนฟรีแลนท 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,001–20,000 บาท จํานวน 124 
คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมาคือ 20,001–30,000 บาท จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.75 
40,001 บาทข้ึนไป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 นอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 56 
คน คิดเปนรอยละ 14.00 และ 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.75ตามลําดับ 
เนื่องจากขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองอายุ สถานภาพ และอาชีพมี
จํานวนความถี่ในกลุมนอยเกินไปไมถึง 5% ผูวิจัยจึงไดทําการยุบรวมกลุมและแสดงขอมูลจํานวนและ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามในเร่ืองอายุ สถานภาพ และอาชีพที่ยุบรวมกลุมใหมดังนี ้
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ตาราง 3 แสดงจํานวนและรอยละของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ สถานภาพ และ 
      อาชีพ (จัดกลุมใหม) 
 

ขอมูลทางดานประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 
อาย ุ   

 18-25 ป 119 29.75 
 26-35 ป 226 56.50 
 36 ปข้ึนไป 55 13.75 

รวม 400 100.00 
สถานภาพสมรส   

 โสด/ หมาย/ หยาราง/ แยกกนัอยู 291 72.75 
 สมรส/ อยูดวยกัน 109 27.25 

รวม 400 100.00 
อาชีพ   

 นักเรียน/นักศึกษา  81 20.25 
 ธุรกิจสวนตัว 128 32.00 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ  42 10.50 
 พนักงาน/ลูกจางบริษทัเอกชน 123 30.75 
 แมบาน/ พอบาน/เกษียณอาย/ุอ่ืนๆ เชน ฟรีแลนท 26 6.50 

รวม 400 100.00 
 
 จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม
ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 400 คนจําแนกตามตัวแปรไดดังนี ้
 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26-35 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 รองลงมา
คือ อายุ 18-25 ป จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 และอายุ 36 ปข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเปน
รอยละ 13.75 ตามลําดับ 
 สถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด/หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู จํานวน 285 
คน คิดเปนรอยละ 71.75 รองลงมาคือ และสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน จํานวน 109 คน คิดเปนรอย
ละ 27.25  
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 อาชีพ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 
รองลงมาคือพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 30.75 นักเรียน/ นักศึกษา 
จํานวน 81 คิดเปนรอยละ 20.25 ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 
10.50 และแมบาน/ พอบาน/เกษียณอายุ/อ่ืนๆ เชน ฟรีแลนซ จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.50 
ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคม 
 การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว โดยทําการหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดดังนี้ 
 
ตาราง 4 การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ในภาพรวม 
 

ขอมูลทางดานสังคม X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
กลุมอางอิง 3.16 0.915 ปานกลาง 
ครอบครัว 2.76 1.014 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.96 0.874 ปานกลาง 
  
 จากตาราง 4 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสังคมในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 
อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานกลุมอางอิงมีคาเฉล่ียเทากับ 3.16 อยูในระดับปานกลาง และ
ครอบครัวมีคาเฉล่ียเทากับ 2.76 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
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ตาราง  5  การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ดานกลุมอางอิง 
 

กลุมอางอิง X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
เพื่อนของทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตรา
สินคานี้ 3.00 1.110 ปานกลาง 

เพื่อนของทานทําใหทานคิดวาการสวมเส้ือที่มาจากเส้ือผาตรา
สินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น 3.09 1.054 ปานกลาง 

บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา 3.40 1.168 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.16 0.915 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 5 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสังคม ดานกลุมอางอิงมีคาเฉล่ีย เทากับ 
3.16 อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อสินคามีคาเฉล่ีย 3.40 อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เพื่อนของทานทําใหทานคดิ
วาการสวมเส้ือที่มาจากเส้ือผาตราสินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น มีคาเฉล่ียเทากับ 3.09 
อยูในระดับปานกลาง และเพื่อนของทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคานี้มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.00 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตาราง  6  การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ดานครอบครัว 
 

ครอบครัว X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ครอบครัวทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผา
ตราสินคานี้ 2.79 1.165 ปานกลาง 

ครอบครัวของทานสวมใสเ ส้ือผาตราสินคานี้ทําให ทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาตราสินคานี้ 2.64 1.115 ปานกลาง 

ครอบครัวของทานคิดวาการสวมเส้ือที่มาจากเส้ือผาตรา
สินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น 2.85 1.120 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.76 1.014 ปานกลาง 
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 จากตาราง 6 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสังคม ดานครอบครัว มีคาเฉล่ียเทากับ
2.76 อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ครอบครัวของทานคิดวาการสวมเส้ือ
ที่มาจากเส้ือผาตราสินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น มีคาเฉล่ีย 2.85 อยูในระดับปาน
กลาง รองลงมาคอื ครอบครัวทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคานี้ มีคาเฉล่ีย 
2.79 อยูในระดับปานกลาง และครอบครัวของทานสวมใสเส้ือผาตราสินคานี้ทําให ทานตัดสินใจซื้อ
สินคาตราสินคานี้ มีคาเฉล่ีย 2.64 อยูในระดับปานกลางตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 3 ขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 
 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่
จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ โดยทาํ
การหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ไดดังนี้ 
 
ตาราง  7 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนใน 
      ภาพรวม 
 

สวนประสมทางการตลาด X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ดานผลิตภัณฑ 3.66 0.663 ดี 
ดานราคา 3.24 0.734 ปานกลาง 
ดานสถานที่จัดจําหนาย 4.11 0.570 ดี 
ดานการสงเสริมการตลาด 3.85 0.640 ดี 
ดานบุคคลหรือพนักงาน 3.48 0.868 ดี 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.96 0.586 ดี 
ดานกระบวนการ 3.50 0.733 ดี 

ภาพรวม 3.68 0.518 ดี 
 
 จากตาราง 7 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลดานสวนประสมทางการตลาดบริการ ในภาพรวม 
เทากับ 3.68 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือดานสถานที่จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 
4.11 อยูในระดับดี รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย 3.96 อยูในระดับดี ดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.85 อยูในระดับดี ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 3.66 อยูในระดับดี ดาน
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กระบวนการ มีคาเฉล่ีย 3.50 อยูในระดับดี ดานบุคคลหรือพนักงาน มีคาเฉล่ีย 3.48 อยูในระดับดี และ
ดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.24 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตาราง  8  การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
     ดานผลิตภัณฑ 
 

ผลิตภัณฑ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ตราสินคานี้มีรูปแบบใหเลือกมากมาย 3.72 0.760 ดี 
ตราสินคานี้มีขนาดและสีใหเลือกมากมาย 3.58 0.800 ดี 
ตราสินคานี้ผลิตเส้ือผาที่มีคุณภาพมาตรฐาน 3.67 0.823 ดี 

ภาพรวม 3.66 0.663 ดี 
  
 จากตาราง 8 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.66 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ตราสินคานี้มี
รูปแบบใหเลือกมากมาย มีคาเฉล่ีย 3.72 อยูในระดับดี รองลงมาคือ ตราสินคานี้ผลิตเส้ือผาที่มี
คุณภาพมาตรฐานมีคาเฉล่ีย 3.67 อยูในระดับดี และตราสินคานี้มีขนาดและสีใหเลือกมากมาย มี
คาเฉล่ีย 3.58 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 
ตาราง  9 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คนดาน 
      ราคา 
 

ราคา X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
มีระดับราคาใหเลือกหลายระดับ 3.33 0.913 ปานกลาง 
ราคาของสินคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ 3.16 0.815 ปานกลาง 
คุณภาพของสินคามีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับราคา 3.24 0.873 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.24 0.734 ปานกลาง 
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 จากตาราง 9 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคามี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.24 อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีระดับราคาให
เลือกหลายระดับ มีคาเฉล่ีย 3.33 อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ คณุภาพของสินคามีความคุมคา
เม่ือเปรียบเทียบกับราคา มีคาเฉล่ีย 3.24 อยูในระดับปานกลาง และราคาของสินคามีความเหมาะสม
เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉล่ีย 3.16 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
ตาราง 10 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
     ดานสถานที่จดัจําหนาย 
 

ดานสถานท่ีจัดจําหนาย X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
สินคาสามารถหาซื้อไดงาย 4.11 0.636 ดี 
มีจํานวนสาขาที่เพียงพอ 4.06 0.680 ดี 
ตั้งอยูที่การคมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถ 4.15 0.579 ดี 

ภาพรวม 4.11 0.570 ดี 
  
 จากตาราง 10 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานสถานที่
จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.11 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ตั้งอยูที่การ
คมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถ มีคาเฉล่ีย 4.15 อยูในระดับดี รองลงมาคือ สินคาสามารถหาซื้อได
งาย มีคาเฉล่ีย 4.11 อยูในระดับดี และมีจํานวนสาขาที่เพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.06 อยูในระดับดี 
ตามลําดับ 
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ตาราง  11  การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
      ดานการสงเสริมการตลาด 
 

ดานการสงเสริมการตลาด X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
การลดราคามีผลตอการซื้อ 4.44 0.780 ดีมาก 
มีพนักงานคอยเอาใจใสแนะนําใหกับลูกคา 3.47 0.914 ดี 
มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน  อินเตอร เน็ต 
นิตยสาร บิลบอรด ใบปลิว แผนพับ 

3.63 0.854 ดี 

ภาพรวม 3.85 0.640 ดี 
  
 จากตาราง 11 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานการ
สงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.85 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การลด
ราคามีผลตอการซื้อ มีคาเฉล่ีย 4.44 อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน 
โทรทัศน อินเตอรเน็ต นิตยสาร บิลบอรด ใบปลิว แผนพับ มีคาเฉล่ีย 3.63 อยูในระดับดี และมีพนกังาน
คอยเอาใจใสแนะนําใหกับลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.47 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 
ตาราง  12  การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
      ดานบุคคลหรือพนักงาน 
 

ดานบุคคลหรือพนักงาน X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
พนักงานขายพูดจาไพเราะสุภาพ ออนนอม 3.48 0.931 ดี 
พนักงานขายตอบขอสงสัยของลูกคาได 3.52 0.909 ดี 
พนักงานขายแนะนําตัวสินคาไดเปนอยางดี 3.45 0.930 ดี 

ภาพรวม 3.48 0.868 ดี 
  
 จากตาราง 12 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานบุคคล
หรือพนักงาน มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.48 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ พนักงานขาย
ตอบขอสงสัยของลูกคาได มีคาเฉล่ีย 3.52 อยูในระดับดี รองลงมาคือ พนักงานขายพูดจาไพเราะ
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สุภาพ ออนนอม มีคาเฉล่ีย 3.48 อยูในระดับดี และพนักงานขายแนะนําตัวสินคาไดเปนอยางดี มี
คาเฉล่ีย 3.45 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 
ตาราง  13  การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
     ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

ดานลกัษณะทางกายภาพ X  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
การตกแตงสถานที่ สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 3.99 0.592 ดี 
มีหองลองเส้ือเพียงพอในการรับรองลูกคา 3.86 0.784 ดี 
การจัดวางจัดเรียงสินคา มีความสะดวกในการเลือกซื้อ 4.02 0.709 ดี 

ภาพรวม 3.96 0.586 ดี 
  

 จากตาราง 13 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานลักษณะ
ทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.96 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การจัดวาง
จัดเรียงสินคา มีความสะดวกในการเลือกซื้อ มีคาเฉล่ีย 4.02 อยูในระดับดี รองลงมาคือ การตกแตง
สถานที่ สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย มีคาเฉล่ีย 3.99 อยูในระดับดี และมีหองลองเส้ือเพียงพอ
ในการรับรองลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.86 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 
ตาราง 14 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน 
     ดานกระบวนการ 
 

ดานกระบวนการ X  S.D. ระดับ 
ความคิดเหน็ 

มีการจัดลําดับการใหบริการกอนหลัง 3.55 0.768 ดี 
ใหความเสมอภาคในการใหบริการแกลูกคาทุกคน 3.40 0.904 ปานกลาง 
คุณภาพของสินคามีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับราคา 3.56 0.824 ดี 

ภาพรวม 3.50 0.733 ดี 
 

 จากตาราง 14 กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
กระบวนการมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.50 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ คุณภาพของ
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สินคามีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับราคา มีคาเฉล่ีย 3.56 อยูในระดับดี รองลงมาคือ มีการ
จัดลําดับการใหบริการกอนหลัง มีคาเฉล่ีย 3.55 อยูในระดับดี และใหความเสมอภาคในการใหบริการ
แกลูกคาทุกคน มีคาเฉล่ีย 3.40 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ
หาคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ไดดังนี้ 
 
ตาราง  15  แสดงจํานวนและรอยละของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึง่ 
 

ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงของผูตอบ
แบบสอบถาม ความถ่ี รอยละ 

ทานเลือกสินคาชนิดใดของตราสินคาหนึ่งมากที่สุด   
 เส้ือยืด 149 37.25 
 เส้ือเชิ้ต 48 12.00 
 แจ็คเก็ต 12 3.00 
 สูท 6 1.50 
 กางเกงยีนส 74 18.50 
 เดรส 63 15.75 
 กระเปา 12 3.00 
 รองเทา 36 9.00 

รวม 400 100.0 
ทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งชวงเวลาใด   

 วันจันทร – ศุกร (10.00 – 14.00)  13 3.25 
 วันจันทร – ศุกร (14.01 – 18.00)  49 12.25 
 วันจันทร – ศุกร (18.01 – 22.00)  52 13.00 
 วันเสาร – อาทิตย (10.00 – 14.00)  42 10.50 
 วันเสาร – อาทิตย (14.01 – 18.00)  178 44.50 
 วันเสาร – อาทิตย (18.01 – 22.00)  66 16.50 

รวม 400 100.0 
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ตาราง  15 (ตอ) 
 

ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงของผูตอบ
แบบสอบถาม ความถ่ี รอยละ 

ทานใสเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในโอกาสใดมากที่สุด   
 ใสทํางาน 42 10.50 
 ใสอยูบาน 13 3.25 
 ใสไปงานเล้ียง 24 6.00 
 ใสไปเทีย่ว  321 80.25 

รวม 400 100.0 
ทานชอบเดินซื้อเส้ือผาตราสินคานี้ในหางสรรพสินคาใดมากที่สุด   

 เดอะมอลล  25 6.25 
 เซ็นทรัล 313 78.25 
 สยามเซน็เตอร 32 8.00 
 ฟวเจอรปารครังสิต 30 7.50 

รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดังนี ้
 ทานเลือกสินคาชนิดใดของตราสินคาหน่ึงมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อเส้ือยืด จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือ กางเกงยีนส 74 คน คิดเปนรอยละ 
18.50 เดรส จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 เส้ือเชิ้ต จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 
รองเทา 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 แจ็คเก็ต 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 กระเปา 12 คน คิดเปนรอย
ละ 3.00 และสูท 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
 ทานตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงชวงเวลาใด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อชวงเวลา วันเสาร – อาทิตย (14.01 – 18.00) จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาคือ 
วันเสาร – อาทิตย (18.01 – 22.00) 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 วันจันทร – ศุกร (18.01 – 22.00) 
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 วันจันทร – ศุกร (14.01 – 18.00) จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 วันเสาร – อาทิตย (10.00 – 14.00) 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และวันจันทร – ศุกร (10.00 – 
14.00) 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
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  ทานใสเสื้อผาตราสินคาหน่ึง ในโอกาสใดมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อในโอกาส ใสไปเที่ยว จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.25 รองลงมาคือ ใสทํางาน 42 คน คิดเปน
รอยละ 10.50 ใสไปงานเล้ียง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และใสอยูบาน 13 คน คิดเปนรอยละ 
3.25 ตามลําดับ 
 ทานชอบเดินซ้ือเสื้อผาตราสินคาน้ีในหางสรรพสินคาใดมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซื้อที่ เซ็นทรัล จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.25 รองลงมาคือ สยามเซ็นเตอร 32 
คน คิดเปนรอยละ 8.00 ฟวเจอรปารครังสิต จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และเดอะมอลล 25 
คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 
  
ตาราง 16 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
      ตราสินคาหนึ่ง 
 
ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา

หน่ึงของผูตอบแบบสอบถาม คาต่าํสุด คาสูงสดุ X  S.D. 

ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวน
ตอเดือน 1 5 1.29 0.690 

มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 500 7000 1813.81 1110.041 
  
 จากตาราง 16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามมีความถีใ่น
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง เฉล่ียประมาณ 1 คร้ังตอเดือน โดยมีความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งต่ําสุด 1 คร้ังตอเดือน และสูงสุด จํานวน 5 คร้ังตอเดือน 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามมีมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง เฉล่ียประมาณ 1,813.81 บาทตอคร้ัง โดยมีมูลคาการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งต่ําสุด 
จํานวน 500 บาทตอคร้ัง และสูงสุด จํานวน 7,000 บาทตอคร้ัง 
 
 สวนท่ี 5 การทดสอบสมมตตฐิานการวิจัย  
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกัน ประกอบดวยเพศ อายุ 
สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคแตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานยอยไดดังนี้ 



 64 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ
ผูบริโภคแตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคไม
แตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง
ประชากรศาสตร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 17 ทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ 
      ผูบริโภค จําแนกตามเพศ 
 

Levene's test for Equality of 
Variances พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึง 

F Sig. 
1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน 
2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 

0.222 
1.978 

0.638 
0.160 

 
 จากตาราง 17 พบวา ทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภค จําแนกตามเพศ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.638 ซึง่
มากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คา
ความแปรปรวนของแตละเพศไมแตกตางกัน จึงใชคาสถิติ t-test กรณี Equal Variance Assumed ใน
การทดสอบสมมติฐาน 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.160 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดง
วายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
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แตละเพศไมแตกตางกัน จึงใชคาสถิติ t-test กรณี Equal Variance Assumed ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ 
      ผูบริโภค จําแนกตามเพศ 
 

t-test for Equality of Means 
พฤติกรรมการซ้ือ เพศ 

X  S.D. t df 
Sig. (2-
tailed) 

ชาย 1.28 0.788 1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน หญิง 1.29 0.662 

-0.178 398 0.859 

ชาย 1757.47 822.027 2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณ
ตอคร้ัง หญิง 1829.77 1179.598 

-0.536 392 0.592 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.01 

 
 จากตาราง 18 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามเพศ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน เม่ือพิจารณาคา Sig. จาก t-test กรณ ี
Equal Variance Assumed พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.859 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง เม่ือพิจารณาคา Sig. จาก t-test กรณี Equal 
Variance Assumed พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.592 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ังไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีการพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคแตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคไม
แตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
แตกตางกัน 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way Analysis of Variance: One-way ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยจะทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งจะทําการทดสอบความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 19 แสดงการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค  
      จําแนกตามอาย ุ
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน 2.269 2 397 0.105 
2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 3.913** 2 396 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 19 พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามอายุ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.105 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงวากลุมชวงอายุทั้ง 5 กลุมมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ F-test ตอไป 
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 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดง
วากลุมชวงอายุทั้ง 5 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทํา
การทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe ตอไป 
 
ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามอาย ุโดยใช F-test  
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
แหลงความ
แปรปรวน SS df Mean Square F 

Sig. 
 

0.724 1. ความถี่ในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึง่
จํานวนตอเดือน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

0.309    2 
397 
399 

0.155 
0.478 

0.324 
 

 

 
 จากตาราง 20 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามอายุ สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน จําแนกตามอายุ มีคา Sig. 
เทากับ 0.724 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ใน
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามอาย ุโดยใช Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซ้ือ Statistica df1 df2 Sig. 
มูลคา Brown-Forsythe  12.608** 2 129.746 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 21 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามอายุ สามารถอธิบายไดดังนี ้
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 ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง จําแนกตามอายุ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มี
อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอไป 
 
ตาราง 22 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา 
      ประมาณตอคร้ังเปนรายคู จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ X  18 – 25 ป 26 - 35 ป 36 ปขึ้นไป 
18 - 25 ป 1550.76  

 
-240.607 
(0.061) 

-921.971** 
(0.000) 

26 - 35 ป 1770.35  
 

 -681.364** 
(0.003) 

36 ปข้ึนไป 2472.73   
  

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 22 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางอายุกับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา 
 ผูบริโภคอายุ 18 - 25 ป กับ ผูบริโภคอายุ 36 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอายุ 18 – 25 ป มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีอายุ 36 ปข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 921.971 
 ผูบริโภคอายุ 26 - 35 ป กับ ผูบริโภคอายุ 36 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอายุ 26 – 35 ป มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา 
ผูบริโภคที่มีอายุ 36 ปข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 681.364 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภคแตกตางกัน สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวาง
ประชากรศาสตร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) ใชระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 23 ทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ  
      ผูบริโภค จําแนกตามสถานภาพ 
 

Levene's test for Equality of 
Variances พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึง 

F Sig. 
1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน 
2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 

31.214** 
3.960* 

0.000 
0.047 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.01 

 
 จากตาราง 23 พบวา ทดสอบสมมติฐานคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภค จําแนกตามสถานภาพ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึง่
นอยกวา 0.01 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คา
ความแปรปรวนของแตละสถานภาพแตกตางกัน จึงใชคาสถิติ t-test กรณี Equal Variance not 
Assumed ในการทดสอบสมมติฐาน 
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 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.047 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดง
วาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
แตละสถานภาพแตกตางกัน จึงใชคาสถิติ t-test กรณี Equal Variance not Assumed ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามสถานภาพ 
 

t-test for Equality of Means พฤติกรรมการ
ซ้ือ สถานภาพ 

X  S.D. t df 
 Sig. (2-
tailed) 

โสด/หมาย/
หยาราง/
แยกกันอยู 

1.21 0.539 
1. ความถี่ในการ
ซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งจํานวน
ตอเดือน สมรส/ อยู

ดวยกัน  1.50 0.959 

-2.943** 134.378 0.004 

โสด/หมาย/
หยาราง/
แยกกันอยู 

1693.47 1098.386 
2. มูลคาในการซื้อ
เ ส้ือผาประมาณ
ตอคร้ัง 

สมรส/ อยู
ดวยกัน  

2128.44 1083.127 

-3.552** 198.013 0.000 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ  0.01 

 
 จากตาราง 24 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามเพศ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน เม่ือพิจารณาคา Sig. จาก t-test กรณ ี
Equal Variance Assumed พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวาปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
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จํานวนตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/
อยูดวยกัน มีคาเฉล่ียสูงกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง เม่ือพิจารณาคา Sig. จาก t-test กรณี Equal 
Variance Assumed พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีคาเฉล่ียสูงกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ
โสด/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง แตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ
ผูบริโภคไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ
ผูบริโภคแตกตางกัน 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way Analysis of Variance: One-way ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยจะทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งจะทําการทดสอบความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง  25  แสดงความแปรปรวนของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง จําแนกตามระดบั 
      การศึกษา 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอ
เดือน 

2.502 2 397 0.104 

2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 16.193** 2 396 0.000 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 25 พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามระดบัการศึกษา สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.104 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงวากลุมระดับการศึกษาทั้ง 3 กลุมมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ F-test ตอไป 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดง
วากลุมระดับการศึกษาทั้ง 3 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe ตอไป 
 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค 
      จําแนกตามระดับการศกึษา โดยใช F-test  
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
แหลงความ
แปรปรวน SS df Mean Square F 

Sig. 
 

0.115 1. ความถี่ในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึง่
จํานวนตอเดือน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

11.293 
178.644 
189.937 

2 
397 
399 

5.647 
0.450 

2.548 
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 จากตาราง 26 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามระดบัการศึกษา สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน จําแนกตามระดับการศึกษา มี
คา Sig. เทากับ 0.115 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 
ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามระดับการศกึษา โดยใช Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซ้ือ  Statistica df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภคดานมูลคา  

Brown-
Forsythe 

5.124** 2 94.840 0.008 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยใชสถิติ One – Way Analysis of Variance พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.008 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา 
ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอไป 
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ตาราง 28 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา 
      สินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนเปนรายคู จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

อาย ุ X  
ต่ํากวา 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกวา 

ปริญญาตรี 
ต่ํากวาปริญญาตรี 1550.76 - 

 
423.506* 
(0.021) 

647.726 
(0.17) 

ปริญญาตรี 1770.35  
 

- 224.219 
(0.074) 

สูงกวาปริญญาตรี 2472.73   - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 28 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา 
 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กับ ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
คา Sig. เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 423.506 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคแตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีการพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
ไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค
แตกตางกัน 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way Analysis of Variance: One-way ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
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คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยจะทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งจะทําการทดสอบความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
 
ตาราง 29 การเปรียบเทียบการพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของกลุมตัวอยาง จํานวน 400  
      คน จําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน 29.250** 4 395 0.000 
2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 10.673** 4 395 0.000 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 29 พบวา ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามอาชีพ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 แสดงวากลุมอาชีพทั้ง 5 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe ตอไป 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดง
วากลุมอาชีพทั้ง 5 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 จึงทําการ
ทดสอบสมมติฐานโดยสถติิทดสอบ Brown-Forsythe ตอไป 
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ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามอาชีพ โดยใช Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซ้ือ  Statistica df1 df2 Sig. 
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภค ดานความถี่  

Brown-
Forsythe 6.922** 4 131.342 0.000 

พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภค ดานมูลคา  

Brown-
Forsythe 12.989** 4 234.986 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 30 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามอาชีพ สามารถอธิบายไดดังนี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน จําแนกตามอาชีพ มีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
แสดงวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน 
(Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอไป 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง จําแนกตามอาชีพ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
นอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่
มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) 
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอไป 
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ตาราง 31 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผา  
      ตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนเปนรายคู จําแนกตามอาชีพ  
 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ธุรกิจ 
สวนตัว 

ขาราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน/ 
ลูกจาง 
บริษัท 
เอกชน 

แมบาน/ 
พอบาน/

เกษียณอายุ/ 
ฟรีแลนซ 

อาชีพ X  

1.23 1.42 1.57 1.46 1.29 
นักเรียน/นกัศึกษา  1.23 - -0.187 

(0.363) 
-0.373 
(0.410) 

0.186** 
(0.004) 

-0.030 
(0.362) 

ธุรกิจสวนตัว 1.42  
 

- -0.150 
(0.994) 

-0.040** 
(0.000) 

0.013 
(1.000) 

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ  

1.57   - 0.110* 
(0.028) 

0.280 
(1.000) 

พนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน 

1.46    - 0.170** 
(0.004) 

แมบาน/ พอบาน/
เกษยีณอาย/ุฟรีแลนซ  

1.29     
 

- 

 
*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มี
คา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.186 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการการซื้อ
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เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.040 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน มีคา Sig. เทากับ 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มากกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง
บริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.110 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชนกับ ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ พอบาน/
เกษียณอายุ/ฟรีแลนซ มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มากกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ 
พอบาน/เกษียณอายุ/ฟรีแลนซ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.170 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 32 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา 
      สินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนเปนรายคู จําแนกตามอาชีพ  
 

นักเรียน/
นักศึกษา  

ธุรกิจ 
สวนตัว 

ขาราชการ/
พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน/
ลูกจาง 
บริษัท 
เอกชน 

แมบาน/ 
พอบาน/

เกษียณอายุ/
ฟรีแลนซ 

อาชีพ X  

1604.20 2223.44 1671.43 1430.08 2307.69 
นักเรียน/นกัศึกษา 1604.20 - 

 
-619.240** 

(0.000) 
-67.231 
(1.000) 

174.116 
(0.526) 

-703.495** 
(0.004) 

ธุรกิจสวนตัว 2223.44  - 552.009 
(0.097) 

793.356** 
(0.000) 

-84.255 
(1.000) 

ขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกจิ  

1671.43   - 241.347 
(0.854) 

-636.264 
(0.083) 

พนักงาน/ลูกจาง/
บริษัทเอกชน 

1430.08    - -877.611** 
(0.000) 

แมบาน/ พอบาน/
เกษยีณอาย/ุฟรีแลนซ 

2307.69     
 - 

 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีคา Sig. เทากับ 
0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของ
คาเฉล่ีย 619.240 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ พอบาน/เกษียณอายุ/ฟรี
แลนซ มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
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พฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ พอบาน/เกษียณอายุ/
ฟรีแลนซ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 703.495 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มากกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถติิ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 793.356 
 ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับ ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ พอบาน/
เกษียณอายุ/ฟรีแลนซ มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงาน/
ลูกจางบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน/ 
พอบาน/เกษียณอายุ/ฟรีแลนซ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 877.611 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 
 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคแตกตางกันสามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคไมแตกตางกัน 
 H1: ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคแตกตางกัน 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way Analysis of Variance: One-way ANOVA ) ในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยจะทําการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซึ่งจะทําการทดสอบความแปรปรวนจาก
ตาราง Homogeneity of Variances ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 33 การเปรียบเทียบการพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของกลุมตัวอยาง จํานวน 400  
      คนจําแนกตามรายได 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

1. ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือน 2.250 4 395 0.620 
2. มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง 15.109** 4 228.262 0.000 
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 33 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามรายได สามารถอธิบายไดดังนี้ 
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน มีคา Sig. เทากับ 0.620 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงวากลุมรายไดทั้ง 5 กลุมมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบสมมติฐานโดยสถิติทดสอบ F-test ตอไป 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดง
วากลุมระดับการศึกษาทั้ง 3 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงทําการทดสอบสมมตฐิานโดยสถิติทดสอบ Brown-Forsythe ตอไป 
 
ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค 
จําแนกตามรายได โดยใช F-test  
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
แหลงความ
แปรปรวน SS df Mean Square F 

Sig. 
 

0.000 1. ความถี่ในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึง่
จํานวนตอเดือน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

รวม 

18.824 
171.113 
189.938 

   2 
395 
399 

4.706 
0.433 

10.863** 
 

 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 34 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามรายได สามารถอธิบายไดดงันี ้
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน จําแนกตามรายได มีคา Sig. 
เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ใน
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวนคร้ังตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ตอไป 
 
ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ ผูบริโภค  
      จําแนกตามรายได โดยใช Brown-Forsythe 
 

พฤติกรรมการซ้ือ  Statistica df1 df2 Sig. 

พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภคดานมูลคา   Brown-

Forsythe 15.109** 4 228.262 0.000 

 
** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 35 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง จําแนกตามรายได สามารถอธิบายไดดังนี้ 
ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณตอคร้ัง จําแนกตามรายได มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 
0.01 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา ผูบริโภคที่มีอายุที่
แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง ดังนั้น จึงนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ตอไป 
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ตาราง 36 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผา 
      ตราสินคาหนึ่งจํานวนตอเดือนเปนรายคู จําแนกตามรายได 
 

นอยกวา 
หรือเทากับ 

10,000 
บาท 

10,001 – 
20,000 

บาท 

20,001 – 
30,000 

บาท 

30,001 – 
40,000 

บาท 

40,001 
บาทขึ้นไป รายได X  

1.21 1.40 1.07 1.00 1.62 
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 
บาท 

1.21  -0.181 
(0.089) 

0.145 
(0.198) 

0.214 
(0.087) 

-0.401** 
(0.001) 

10,001 – 20,000 บาท 1.40   0.326** 
(0.000) 

0.395** 
(0.000) 

-0.220* 
(0.021) 

20,001 – 30,000 บาท 1.07    0.069 
(0.543) 

-0.546** 
(0.000) 

30,001 – 40,000 บาท 1.00     -0.615** 
(0.000) 

40,001 บาทข้ึนไป 1.62      
 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ LSD พบวา 
 ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึน
ไปมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการการซือ้เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.401 
 ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท ข้ึนไป
มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท มี
พฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มากกวา ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท ข้ึนไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.326 
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 ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท ข้ึนไป
มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได  10,001–20,000 บาท มี
พฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มากกวา ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท ข้ึนไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.395 
 ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมี
คา Sig. เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท มีพฤติกรรม
การการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.220 
 ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.546 
 ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 0.615 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 37 แสดงการเปรียบเทียบพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา  
      ประมาณตอคร้ังเปนรายคู จําแนกตามรายได 
 

นอยกวา 
หรือ

เทากับ 
10,000 

บาท 

10,001 – 
20,000 

บาท 

20,001 – 
30,000 

บาท 

30,001 – 
40,000 

บาท 

40,001 
บาทขึ้นไป รายได X  

1589.29 1504.35 1608.05 1840.00 2615.38 
นอยกวาหรือเทากับ 10,000 
บาท  

1589.29 - 
 

84.931 
(0.999) 

-18.760 
(1.000) 

-250.714 
(0.851) 

-1026.099** 
(0.000) 

10,001–20,000 บาท 1504.35  
 

- -103.691 
(0.970) 

-335.645 
(0.390) 

-1111.030** 
(0.000) 

20,001–30,000 บาท  1608.05   - -231.957 
(0.841) 

-1007.339** 
(0.000) 

30,001–40,000 บาท 1840.00    - -775.385* 
(0.015) 

40,001 บาท ขึ้นไป  2615.38     - 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางรายคูระหวางระดับการศึกษากับพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยการทดสอบแบบ Dunnett’s T3 พบวา 
 ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึน
ไปมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 1026.099 
 ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 10,001–20,000 บาท มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 1111.030 
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 ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมีคา 
Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 20,001–30,000 บาท มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 1007.339 
 ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไปมีคา 
Sig. เทากับ 0.015 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ผูบริโภคที่มีรายได 30,001–40,000 บาท มีพฤติกรรมการ
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง นอยกวา ผูบริโภคที่มีรายได 40,001 บาท ข้ึนไป ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 โดยมีผลตางของคาเฉล่ีย 775.385 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางกัน อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยทางสังคม ประกอบดวยกลุมอางอิง และครอบครัว มีความสัมพนัธ
ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 H0: ปจจัยทางสังคม ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ
ผูบริโภค 
  H1: ปจจัยทางสังคม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค 

สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชสถิติสหสัมพันธอยางงาย (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน หรือหา
ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ก็ตอเม่ือ Sig. (2-tailed) มีคา
นอยกวา 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงตารางตอไปนี้ 
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ตาราง 38 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา 
      สินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน 
ปจจัยทางสังคม r 

 Sig.(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ ทิศทาง 

กลุมอางอิง 0.302** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
ครอบครัว 0.281** 0.000 ต่ํา เดียวกนั 

รวม 0.321** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
 

**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา 
ปจจัยทางสังคมในภาพรวม 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมในภาพรวมกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอป พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยทางสังคมใน
ภาพรวมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.321 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับปานกลางและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีปจจัยทางสังคมในภาพรวมเพิ่มข้ึน จะมีความถี่ในการการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
แยกพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 
 ดานกลุมอางอิง 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานความถี่ในการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย
กวา 0.01 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปจจัยทางสังคมดาน
กลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตรา
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สินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับดานกลุมอางอิงที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานความถี่เพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  
 ดานครอบครัว 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมดานครอบครัวกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานความถี่ในการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่ง
มากกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปจจัยทางสังคม
ดานครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หมายความวา ถาผูบริโภคมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานกลุมครอบครัวที่ดีจะทําให ผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานความถี่เพิ่มข้ึนใน
ระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
ตาราง 39  แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกบัพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา 
      สินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

ดานมลูคาในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน 
ปจจัยทางสังคม r 

 
Sig.(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ 

ทิศทาง 

กลุมอางอิง 0.140** 0.005 ต่ํา เดียวกนั 
ครอบครัว 0.046* 0.047 ต่ํา เดียวกนั 

รวม 0.103* 0.035 ต่ํา เดียวกนั 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมกับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา 
ปจจัยทางสังคมในภาพรวม 
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 ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมในภาพรวมกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอป พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.035 ซึ่งนอยกวา 0.05 
แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยทางสังคมใน
ภาพรวมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.103 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน กลาวคือ ถาผูบริโภคมีปจจัยทางสังคมในภาพรวมเพิ่มข้ึน จะมีมูลคาในการการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอเดือนเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา แยกพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 ดานกลุมอางอิง ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงกับพฤติกรรมการซือ้
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.005 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) 
หมายความวา ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานกลุมครอบครัวที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการ
ตัดสินใจซื้อในดานความถี่เพิ่มข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานครอบครัว ความสัมพันธระหวางปจจัยทางสังคมดานครอบครัวกับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.047 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1 ) 
หมายความวา ปจจัยทางสังคมดานครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานกลุมครอบครัวที่ดีจะทําให ผูบริโภคมีการ
ตัดสินใจซื้อในดานมูลคาเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 H0: สวนประสมทางการตลาดบริการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง 
 H1: สวนประสมทางการตลาดบริการมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองตัว โดย
ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้นถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตาราง  40  แสดงการวิเคราะหความสัมพนัธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรม 
      การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานความถีใ่นการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคา 
หน่ึงจํานวนตอเดือน 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
r 
 Sig.(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ทิศทาง 

ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานสถานที่จัดจําหนาย 
ดานสงเสริมการตลาด 
ดานบุคคลหรือพนักงาน 
ดานลักษณะทางการภาพ 
ดานกระบวนการ 

- 0.130 
0.013 
0.090 
0.077 
0.123* 
0.072 
0.068 

0.328 
0.799 
0.073 
0.122 
0.014 
0.149 
0.177 

- 
- 
- 
- 

ต่ํา 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

เดียวกนั 
- 
- 

รวม 0.048 0.339 - - 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา 
 สวนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ความสัมพันธระหวางสวนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.339 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
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ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แยกพิจารณาเปนรายดานดังนี้  
 ดานผลิตภัณฑ  ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.328 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานราคา ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานราคากับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.799 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.073 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานการสงเสริมการตลาด ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึง่
ตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.122 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานบุคคลหรือพนักงาน ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือ
พนักงานกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดอืน 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.014 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ
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ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ 
เทากับ 0.123 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตรา
สินคาหนึ่งมีสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานเพิ่มมากข้ึน จะทําใหผูบริโภคมี
พฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะ
ทางกายภาพกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.149 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานกระบวนการ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.177 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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ตาราง 41 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับพฤติกรรมการ 
      ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

ดานมลูคาในการซ้ือเสื้อผาตราสินคา 
หน่ึงจํานวนตอเดือน 

สวนประสมทางการตลาดบริการ 
r 
 

Sig.(2-tailed) 
ระดับ

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา 
ดานสถานที่จัดจําหนาย 
ดานสงเสริมการตลาด 
ดานบุคคลหรือพนักงาน 
ดานลักษณะทางกายภาพ 
ดานกระบวนการ 

0.101* 
- 0.010 
0.136** 
0.034 
0.102* 
0.104* 
0.006 

0.044 
0.843 
0.007 
0.501 
0.042 
0.038 
0.912 

ต่ํา 
- 

ต่ํา 
- 

ต่ํา 
ต่ํา 
- 

เดียวกนั 
- 

เดียวกนั 
- 

เดียวกนั 
เดียวกนั 

- 
รวม 0.086 0.086 - - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดบริการกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา 
 สวนประสมทางการตลาดบริการในภาพรวม ความสัมพันธระหวางสวนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.086 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดในภาพรวมไมมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แยกพิจารณาเปนรายดานดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.044 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.136 แสดงวามีความสัมพันธกันในระดับต่ําและ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตราสินคานี้มีสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑเพิ่มมาก
ข้ึน ข้ึน จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังเพิ่มข้ึนในระดับ
ต่ํา ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานราคา ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานราคากับพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 
0.843 ซึ่งมากกวา 0.01 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัด
จําหนายกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.101 แสดงวามี
ความสัมพนัธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตราสินคานี้มีสวนประสมทาง
การตลาดดานสถานที่จัดจําหนายเพิ่มข้ึน จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอคร้ังเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานการสงเสริมการตลาด ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึง่
ตอเดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.501 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานบุคคลหรือพนักงาน ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือ
พนักงานกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดอืน 
พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธ
ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ เทากับ 0.104 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตราสินคานี้มีสวนประสมทาง
การตลาดดานบุคคลหรือพนักงานเพิ่มมากข้ึน ข้ึน จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ดานลักษณะทางกายภาพ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานลักษณะ
ทางกายภาพกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.038 ซึ่งนอยกวา 0.05 แสดงวาปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.104 แสดงวามี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตราสินคานี้มีสวนประสมทาง
การตลาดดานลักษณะทางกายภาพเพิ่มข้ึน ข้ึน จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมดานมูลคาในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานกระบวนการ ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการกับ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน พบวา มีคา 
Sig. เทากับ 0.912 ซึ่งมากกวา 0.05 แสดงวายอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง  42  สมมติฐานที ่1 ผูบริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตรแตกตางกนั ประกอบดวยเพศ อายุ  
      สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา 
      หนึ่งของผูบริโภคแตกตางกัน 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึง 
ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร 
ความถ่ีในการซ้ือ

เสื้อผาตราสินคาหน่ึง
ตอเดือน 

มูลคาในการซ้ือเสื้อผา
ตราสินคาหน่ึงตอคร้ัง 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

เพศ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Independent t-test  

อาย ุ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

One Way Analysis 
of Variance 

สถานภาพ สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

Independent t-test  

ระดับการศึกษา ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

One Way Analysis 
of Variance 

อาชีพ สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

One Way Analysis 
of Variance 

รายไดเฉล่ียตอเดือน สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

สอดคลองกับสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว 

One Way Analysis 
of Variance 
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ตาราง 43  สมมติฐานที่ 2 ปจจยัทางสังคม ประกอบดวยกลุมอางอิง และครอบครัว มีความสัมพันธตอ 
      พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา
หน่ึง ปจจัยทาง

สังคม ความถ่ีในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอเดือน 

มูลคาในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอคร้ัง 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ดานกลุมอางอิง สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานครอบครัว สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

รวม สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

 
ตาราง 44  สมมติฐานที่ 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา  
      ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานลักษณะทาง 
      กายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา
หน่ึง สวนประสมทาง

การตลาดบริการ ความถ่ีในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอเดือน 

มูลคาในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอคร้ัง 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ดานผลิตภัณฑ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานราคา ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานสถานที่จัด
จําหนาย 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 
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ตาราง 44  (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา
หน่ึง สวนประสมทาง

การตลาดบริการ ความถ่ีในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอเดือน 

มูลคาในการซ้ือ
เสื้อผาตราสินคา

หน่ึงตอคร้ัง 

สถิติท่ีใชในการวิจัย 

ดานการสงเสริม
การตลาด 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานบุคคลหรือ
พนักงาน 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานลักษณะทาง
กายภาพ 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

ดานกระบวนการ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
correlation coefficient 

รวม ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

Pearson product moment 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน วิธีการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยทางสังคม สวนประสมทางการตลาดบริการ และ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยนี้จะทราบ
ปจจัยทางสังคม และสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดนี้มาใชเปนประโยชนตอผูประกอบการและ
ผูที่สนใจจะดําเนินธุรกิจเส้ือผา เพื่อเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนประกอบการ ในการ
พัฒนา ปรับปรุง และวางแผนกลยุทธทางการตลาดอยางเหมาะสม ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายใน
สภาพตลาดปจจุบัน เพื่อใหผูบริโภคไดรับความพึงพอใจจากการซื้อเ ส้ือผาตราสินคาหนึ่งใน
กรุงเทพมหานครอยางสูงสุด อีกทั้งสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถรักษา 
และเพิ่มสวนแบงตลาดที่ครอบครองอยูได 
 
ความมุงหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้มีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมาย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตรประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 2.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพื่อศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
  1.  ผูประกอบการสามารถนําขอมูลเปนแนวทางการสรางตราสินคาและพัฒนาผลิตภัณฑให
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภคได 
 2.  ใชเปนขอมูลใหผูที่กําลังจะเขามาลงทุนในธุรกิจ ไดนําผลการวิจัยไปใชในการออกแบบ
เส้ือผาใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 
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 3.  ใชเปนขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของ และผูที่สนใจที่จะศึกษาหาความรูในเร่ืองของปจจัยทีมี่ผล
ตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา ตราสินคาของไทย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษาคนควาและ
เปนขอมูลในการอางอิงตอไป 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งแตกตางกัน 
 2.  ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย ครอบครัว และกลุมอางอิง มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 3.  สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ ดาน
กระบวนการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึง่ 
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม สวนประสมทางการตลาดบริการ และ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังนี้ 
 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานลักษณะประชากรศาสตร 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.25 อายุ 26 – 
35 ป จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 56.50 มีสถานภาพโสด/ หมาย / หยาราง / แยกกันอยู จํานวน 
291 คน คิดเปนรอยละ 72.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 
อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001–20,000 
บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง และครอบครัว
มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพ -    
มหานครพบวา 
 จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานปจจัยทางสังคม 
ในภาพรวม มีคาเฉล่ียเทากับ 2.96 อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานกลุมอางอิงมีคาเฉล่ียเทากันคือ 
3.16 อยูในระดับปานกลาง และครอบครัวมีคาเฉล่ียเทากันคือ 2.76 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
และหากพิจารณาปจจัยทางสังคมเปนรายดานสามารถจําแนกไดดังนี้ 
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 ดานกลุมอางอิง พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลดานกลุมอางอิงมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.16 
อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อสินคา มีคาเฉล่ียเทากับ 3.40 อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ เพื่อนของทานทําใหทานคดิวา
การสวมเส้ือที่มาจากเส้ือผาตราสินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่นมีคาเฉล่ียเทากับ 3.09 อยู
ในระดับปานกลาง และคือเพื่อนของทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคานี้มี
คาเฉล่ียเทากับ 3.00 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 ดานครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลดานครอบครัว มีคาเฉล่ียเทากับ 2.76 อยู
ในระดับปานกลาง โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ครอบครัวของทานคิดวาการสวมเส้ือที่มาจาก
เส้ือผาตราสินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น มีคาเฉล่ียเทากับ 2.85 อยูในระดับปานกลาง 
รองลงมาคือ ครอบครัวทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคานี้ มีคาเฉล่ีย
เทากับ 2.79 อยูในระดับปานกลาง และครอบครัวของทานสวมใสเส้ือผาตราสินคานี้ทําให ทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาตราสินคานี้ มีคาเฉล่ียเทากับ 2.64 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการประกอบดวย 
ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลหรือพนักงาน ลักษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการมีความสัมพันธตอการพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 
 จากการวิจัยพบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทาง
การตลาดบริการ ในภาพรวม เทากับ 3.68 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือดาน
สถานที่จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย 4.11 อยูในระดับดี รองลงมา คือ ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย 
3.96 อยูในระดับดี ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.85 อยูในระดับดี ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉล่ีย 
3.66 อยูในระดับดี ดานกระบวนการ มีคาเฉล่ีย 3.50 อยูในระดับดี ดานบุคคลหรือพนักงาน มีคาเฉล่ีย 
3.48 อยูในระดับดี และดานราคา มีคาเฉล่ีย 3.85 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
และหากพิจารณาปจจัยทางสังคมเปนรายดานสามารถจําแนกไดดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดาน
ผลิตภัณฑมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.66 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ตราสินคานี้มี
รูปแบบใหเลือกมากมาย มีคาเฉล่ีย 3.72 อยูในระดับดี รองลงมาคือ ตราสินคานี้ผลิตเส้ือผาที่มี
คุณภาพมาตรฐานมีคาเฉล่ีย 3.67 อยูในระดับดี และตราสินคานี้มีขนาดและสีใหเลือกมากมาย มี
คาเฉล่ีย 3.58 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 ดานราคา พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด ดานราคามี
คาเฉล่ีย เทากับ 3.24 อยูในระดับปานกลาง โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ มีระดับราคาให
เลือกหลายระดับ มีคาเฉล่ีย 3.33 อยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ คุณภาพของสินคามีความคุมคา



 102 

เม่ือเปรียบเทียบกับราคา มีคาเฉล่ีย 3.24 อยูในระดับปานกลาง และราคาของสินคามีความเหมาะสม
เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพ มีคาเฉล่ีย 3.16 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานสถานที่จัดจําหนาย มีคาเฉล่ีย เทากับ 4.11 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ ตั้งอยูที่การคมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถ มีคาเฉล่ีย 4.15 อยูในระดับดี รองลงมาคือ 
สินคาสามารถหาซื้อไดงาย มีคาเฉล่ีย 4.11 อยูในระดับดี และมีจํานวนสาขาที่เพียงพอ มีคาเฉล่ีย 4.06 
อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมการตลาด พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.85 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด คือ การลดราคามีผลตอการซื้อ มีคาเฉล่ีย 4.44 อยูในระดับดี รองลงมาคือ มีการโฆษณา
ผานส่ือตางๆ เชน โทรทัศน อินเตอรเน็ต นิตยสาร บิลบอรด ใบปลิว แผนพับ มีคาเฉล่ีย 3.63 อยูใน
ระดับดี และมีพนักงานคอยเอาใจใสแนะนําใหกับลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.47 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 ดานบุคคลหรือพนักงาน พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.48 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมาก
ที่สุด คือ พนักงานขายตอบขอสงสัยของลูกคาได มีคาเฉล่ีย 3.52 อยูในระดับดี รองลงมาคือ พนักงาน
ขายพูดจาไพเราะสุภาพ ออนนอม มีคาเฉล่ีย 3.48 อยูในระดับดี และพนักงานขายแนะนําตัวสินคาได
เปนอยางดี มีคาเฉล่ีย 3.45 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 ดานลักษณะทางกายภาพ พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทาง
การตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ มีคาเฉล่ีย เทากับ 3.96 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ีย
มากที่สุด คือ การจัดวางจัดเรียงสินคา มีความสะดวกในการเลือกซื้อ มีคาเฉล่ีย 4.02 อยูในระดับดี 
รองลงมาคือ การตกแตงสถานที่ สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย มีคาเฉล่ีย 3.99 อยูในระดับดี 
และมีหองลองเส้ือเพียงพอในการรับรองลูกคา มีคาเฉล่ีย 3.86 อยูในระดับดี ตามลําดับ 
 ดานกระบวนการ พบวากลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียขอมูลทางดานสวนประสมทางการตลาด 
ดานกระบวนการมีคาเฉล่ีย เทากับ 3.50 อยูในระดับดี โดยรายดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ คุณภาพ
ของสินคามีความคุมคาเม่ือเปรียบเทียบกับราคา มีคาเฉล่ีย 3.56 อยูในระดับดี รองลงมาคือ มีการ
จัดลําดับการใหบริการกอนหลัง มีคาเฉล่ีย 3.55 อยูในระดับดี และใหความเสมอภาคในการใหบริการ
แกลูกคาทุกคน มีคาเฉล่ีย 3.40 อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงในเขตกรุงเทพ-
มหานคร 
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 ทานเลือกสินคาชนิดใดของตราสินคาหน่ึงมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อเส้ือยืด จํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 32.25 รองลงมาคือ กางเกงยีนส 74 คน คิดเปนรอยละ 
18.50 เดรส จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.75 เส้ือเชิ้ต จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 
รองเทา 36 คน คิดเปนรอยละ 9.00 แจ็คเก็ต 12 คน คิดเปนรอยละ 3.00 กระเปา 12 คน คิดเปนรอย
ละ 3.00 และสูท 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
 ทานตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงชวงเวลาใด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อชวงเวลา วันเสาร – อาทิตย (14.01 – 18.00) จํานวน 178 คน คิดเปนรอยละ 44.50 รองลงมาคือ 
วันเสาร – อาทิตย (18.01 – 22.00) 66 คน คิดเปนรอยละ 16.50 วันจันทร – ศุกร (18.01 – 22.00) 
จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.00 วันจันทร – ศุกร (14.01 – 18.00) จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 
12.25 วันเสาร – อาทิตย (10.00 – 14.00) 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 และวันจันทร – ศุกร (10.00 – 
14.00) 13 คน คิดเปนรอยละ 3.25 ตามลําดับ 
  ทานใสเสื้อผาตราสินคาหน่ึง ในโอกาสใดมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อในโอกาส ใสไปเที่ยว จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 80.25 รองลงมาคือ ใสทํางาน 42 คน คิดเปน
รอยละ 10.50 ใสไปงานเล้ียง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.00 และใสอยูบาน 13 คน คิดเปนรอยละ 
3.25 ตามลําดับ 
 ทานชอบเดินซ้ือเสื้อผาตราสินคาน้ีในหางสรรพสินคาใดมากท่ีสุด ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซื้อที่ เซ็นทรัล จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.25 รองลงมาคือ สยามเซ็นเตอร 32 
คน คิดเปนรอยละ 8.00 ฟวเจอรปารครังสิต จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 7.50 และเดอะมอลล 25 
คน คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ 
 ความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน ผูตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง เฉล่ียประมาณ 1 คร้ังตอเดือน โดยมีความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งต่ําสุด 
1 คร้ังตอเดือน และสูงสุด จํานวน 5 คร้ังตอเดือน 
 มูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง ผูตอบแบบสอบถามมีมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง เฉล่ียประมาณ 1,813.81 บาทตอคร้ัง โดยมีมูลคาการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งต่ําสุด 
จํานวน 500 บาทตอคร้ัง และสูงสุด จํานวน 7,000 บาทตอคร้ัง 
 
 สวนท่ี 5 การวเิคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
แตกตางกัน จําแนกออกเปนสมมติฐานยอยดังนี้ 
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 สมมติฐานท่ี 1.1 เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 1.2 อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 1.3 สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานท่ี 1.4 ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน ระดับการศึกษาแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤตกิรรมการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 1.5 อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงตอเดือน อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานท่ี 1.6 รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 ดานความถ่ีในการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงจํานวนตอเดือน รายไดเฉล่ียตอเดือน
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ดานมูลคาในการซ้ือเสื้อผาประมาณตอคร้ัง รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยทางสังคม ประกอบดวยกลุมอางอิง และครอบครัว มีความ 
สัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึง  
 ดานกลุมอางอิง 
 ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธกัน
ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับดานกลุมอางอิงที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานความถี่เพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 
 ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดานกลุมอางอิงที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานมูลคาเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานครอบครัว 
 ปจจัยทางสังคมดานกลุมครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธกัน
ในระดับต่ําและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดานกลุมครอบครัวที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานความถี่เพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ปจจัยทางสังคมดานกลุมครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี ความสัมพันธกัน
ในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ดานกลุมครอบครัวที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานมูลคาเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
  
 สมมติฐานขอท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลติภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดาน
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ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพนัธตอพฤตกิรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา
หน่ึง 
 ดานผลิตภัณฑ 
 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดาน
ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี 
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานมูลคาเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานราคา 
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
เดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปร
ทั้งสองไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทางดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 ดานสถานท่ีจัดจําหนาย  
 สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปร
ทั้งสองไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอ
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คร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองมี 
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถาผูบริโภคมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับดานสถานที่จัดจําหนายที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดานมูลคาเพิ่มข้ึนใน
ระดับต่ํา 
 ดานการสงเสริมการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
โดยตัวแปรทั้งสองไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครทางดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 ดานบุคคลหรือพนักงาน  
 สวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอเดือนอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใช
สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัว
แปรทั้งสองมี ความสัมพันธกันในระดับต่ําและมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถา
ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานบุคคลหรือพนักงานที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดาน
ความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานลกัษณะทางกายภาพ  
 สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปร
ทั้งสองไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึง่
ตอคร้ังอยางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติ
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สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปร
ทั้งสองมี ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน หมายความวา ถา
ผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานลักษณะทางกายภาพดีจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในดาน
มูลคาเพิ่มข้ึนในระดับต่ํา 
 ดานกระบวนการ 
 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดาน
ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือน 
 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยใชสถิติสหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยตัวแปรทั้งสองไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทางดาน
มูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีความสัมพนัธตอพฤตกิรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็สําคญัมาอภิปรายได ดังนี ้
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
แตกตางกัน จากผลการวิจัยพบวา 
 1.  เพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่และมูลคาในการซือ้
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากในปจจุบันเพศชายและเพศหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน ผูหญิงตอง
ออกมาทํางานนอกบาน ตองจับจายซื้อสินคาเอง อีกทั้งเส้ือผาในปจจุบันมีความหลากหลาย ทันสมัย 
และสามารถตอบสนองความตองการไดทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทัศนา
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วลัย เตชะพิสิษฐ (2545: 111) กลาววา เพศที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาแฟชั่นนําเขาจาก
ตางประเทศของวัยรุนไมแตกตางกัน  
 2.  อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว เพราะการซื้อเส้ือผาไมไดมีการจํากัดอายุ ผูบริโภคทุกรุนสามารถซื้อได จึงไมสงผลให
ไมมีพฤติกรรมที่แตกตางในดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ซึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
นริศรา วรรณศุภผล (2549) “ปจจัยดานสวนประสมที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปสตรีใน
หางสรรพสินคา ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา อายุไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปสตรีในดานความถี่ในการซื้อ 
  อายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว โดยผูบริโภคที่มีอายุ 36 ปข้ึนไปมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา
มากที่สุด เพราะผูบริโภคที่อายุตางกันมีกําลังซื้อตางกัน และอายุมากข้ึนก็ใหความสําคัญกับ
ภาพลักษณของตนเอง ตองแตงกายใหดูดีเพื่อเสริมบุคลิกของตนเองจึงยอมที่จะลงทุนในเร่ืองการแตง
กาย ทําใหมูลคาการซื้อเส้ือผาคอนขางมาก ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร      
(ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 41) ประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย อายุเพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่
สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ผลิตภัณฑจะสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน โดยนักการตลาดจะสามารถใชประโยชน
จากอายุเปนตัวแบงสวนตลาดได 
 3.  สถานภาพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ และมูลคา
ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผามากที่สุด เนื่องมาจากผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน ตองซื้อ
ใหบุคคลในครอบครัวและอาจรวมไปถึงบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน หลาน จึงทําใหมีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานความถี่และมูลคามากกวา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุปญญา ไชยชาญ 
(2543: 121) ที่กลาววา ผูบริโภคมีความแตกตางกันในลักษณะประชากรอยูหลายประเด็น เชน เร่ือง
เพศ อายุ รายได สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาและรสนิยม เปนตน ทาใหมีการซื้อสินคาและ
บริการที่หลากหลายชนิดไปบริโภค นอกจากลักษณะประชากรดังกลาว ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีกที่ทาใหการ
บริโภคแตกตางกัน 



 111 

 4.  ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจากถึงแมวาระดับการศึกษาอาจจะสงผลใหผูบริโภคแตละกลุม
มีไลฟสไตลที่ตางกัน แตเส้ือผาตราสินคานี้เปนเส้ือผาที่มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบที่ใสไปเทีย่ว ใส
อยูบาน หรือใสไปทํางาน ซึ่งรองรับความตองการของผูบริโภคในทุกระดับ จึงสงผลใหไมมีพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ยรรยงรัตน สังขะเวส (2551) “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปและความภักดีตอสินคา BROTHER HOOD ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ผลการวิจัย พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูป 
BROTHER HOOD ไมแตกตางกันอยางมรนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซือ้
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผามากที่สุด เนื่องมาจากระดับการศึกษาตางทําใหมีรายไดที่ตางกันจึงมี
พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตางกันและแตละระดับการศึกษานั้น
มีรูปแบบของสังคมที่แตกตางกันจึงมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 41) ประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตร
เปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ดานของ
การศึกษา อาชีพ และรายได จะมีแนวโนมความสัมพันธกันอยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่
มีการศึกษาต่ํา โอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา 
 5.  อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่และมูลคาในการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ดานความถี่ในการซื้อเส้ือผามากที่สุด เนื่องมาจากผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีกําลังซื้อ
เส้ือผาตางกันเนื่องจากฐานะทางการเงินและแตละอาชีพมีบุคลิกการแตงกายที่แตกตางกัน โดยอาชีพ
ที่มีความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคานี้มากที่สุด คืออาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนอาชีพที่มีความม่ันคง จึงทําใหมีอํานาจในการซื้อเส้ือผาตรา
สินคานี้ในดานความถี่มากที่สุด และอาชีพที่มีมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคานี้มากที่สุด คือ อาชีพ
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/ฟรีแลนท เนื่องจากอาชีพพอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ/ฟรีแลนท มีเวลา
วาง จึงทําใหมีเวลาวางในการจับจายใชสอยมากกวาอาชีพอ่ืนๆ จึงทําใหอาชีพอาชีพพอบาน/แมบาน/
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เกษียณอายุ/ฟรีแลนท มีมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคานี้มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะ
ทางประชากรศาสตร (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 41) ประชากรศาสตร (Demographic) ประกอบดวย 
อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตร
เปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวยในการกําหนดตลาดเปาหมาย ดานของ
การศึกษา อาชีพ และรายได จะมีแนวโนมความสัมพันธกันอยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่
มีการศึกษาต่ํา โอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมีรายไดต่ํา 
 6.  รายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่
และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ไว โดยผูบริโภคที่มีรายได 40,000 บาทข้ึนไป มีพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผามากที่สุด เนื่องมาจากผูบริโภคที่มีรายได
แตกตางกันมีกําลังซื้อเส้ือผาตางกันและผูมีรายไดสูงสุดจะมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาบอยคร้ัง ตาม
แฟชั่นที่เปล่ียนแปลงไปทําใหผูมีรายไดสูงมีพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาดานความถี่และมูลคาที่มากที่สุด 
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร (ศิริวรรณ  เสรีรัตน. 2538: 41) ประชากรศาสตร 
(Demographic) ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ 
การศึกษา ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของประชากรและชวย
ในการกําหนดตลาดเปาหมาย ดานของการศึกษา อาชีพ และรายได จะมีแนวโนมความสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในเชิงเหตุและผล เชน บุคคลที่มีการศึกษาต่ํา โอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทําใหมี
รายไดต่ํา 
 
 สมมติฐานขอท่ี 2 ปจจัยทางสังคม ประกอบดวยกลุมอางอิง และครอบครัว มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึง  
 ดานกลุมอางอิง 
 ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มีความสัมพนัธกนั
ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 แสดงวาผูบริโภคใหความสําคัญกับกลุมอางอิง กลาวคือ หากมีผูบริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอางอิงที่ดีก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี
ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา กลุมอางอิง คือกลุมบุคคลซึ่งบุคคลอ่ืนยึดถือเปนแนวทางใน
การแสดงพฤติกรรม เนื่องจากกลุมอางอิงจะเปนบรรทัดฐานทางสังคม หรือคานิยมบางอยาง ซึ่งบุคคล
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อ่ืนสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแสดงความคิดและแสดงพฤติกรรม ในสังคมจะมีกลุมตางๆ 
มากมายหลายกลุม เชน กลุมบุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อน เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลตางๆ 
ในสังคมจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูบริโภคอาจใชผลิตภัณฑหรือตราผลิตภัณฑ
ตราใดตราหนึ่งใหสอดคลองกับกลุมอางอิง 
 ดานครอบครัว 
 ปจจัยทางสังคมดานครอบครัวมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง มี
ความสัมพันธกันในระดับต่ํา และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
และ 0.01 แสดงวาผูบริโภคใหความสําคัญกับครอบครัว กลาวคือ หากมีผูบริโภคมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับดานครอบครัวที่ดีก็จะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler. 1996) กลาววาปจจัยทางสังคมดานครอบครัว เปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลอยางมากตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ซึ่งจะเปนการชวยใหผูบริโภคสามารถ
ตัดสินใจซื้อสินคาจากคําแนะนํา และสามารถแนะนําสินคาตอใหแกบุคคลใกลตัวอีกดวย  
  
 สมมติฐานท่ี 3 สวนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานสถานท่ีจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคลหรือพนักงาน ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคา
หน่ึง 
 ดานผลิตภัณฑ  
 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญ
มีความเห็นวาผลิตภัณฑไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิดพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อ
กางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดาน
ความถี่ในการซื้อในรอบระยะเวลา 1 ป 
 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตรา
สินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ ทําใหสามารถจูงใจผูบริโภคจนทําใหเกิดพฤติกรรม
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ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) 
คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภคประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือ
สินคาที่ปรับเขากับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 
 ดานราคา 
 สวนประสมทางการตลาดดานราคาไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญ
มีความเห็นวาราคาไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิดพฤติกรรมดานความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง
ได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อกางเกง
ยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานราคาไมมีความสัมพนัธ
กับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ในการซื้อ
ในรอบระยะเวลา 1 ป 
 สวนประสมทางการตลาดดานราคามีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากราคาสินคามีความเหมาะสมและผูบริโภคยอมรับได จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป 
คอตเลอร (Kotler. 1997) กลาววา ราคา (Price) หมายถึง เปนส่ิงกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูป
ของเงินตรา ผูบริโภคจะใชราคาเปนสวนหนึ่งในการประเมินคุณภาพและคุณคาของผลิตภัณฑที่เขา
คาดหมายวาจะไดรับ การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินคาเปนสวนหนึ่งที่จะจูงใจใหเกิดการซื้อ  
 ดานสถานท่ีจัดจําหนาย  
 สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาสถานที่จัดจําหนายไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิดพฤติกรรมดานความถี่
ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรรณา วงศรัตนโชติ (2546)  
การศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปในดิสเคา
วนสโตรของสตรีวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานสถานที่จัดจําหนายไม
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสตรีสําเร็จรูป 
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 สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชองทางการจัดจําหนายมากข้ึนผูบริโภคสามารถเสาะหาสินคาไดงายข้ึน 
จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler. 1997) กลาววา การจัดจําหนาย (Place) หรือชอง
ทางการจัดจําหนาย หมายถึง โครงสรางหรือชองทางหลังจากผูบริโภคทราบขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
จากโฆษณาแลวจนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช 
 ดานการสงเสริมการตลาด  
 สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่และดานมูลคาในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาการสงเสริมการตลาดไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิด
พฤติกรรมดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ      
ณัฐวุฒิ สกุลอาภาสัตย (2550) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อกางเกงยีนส LEVI’S ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานความถี่ในการซื้อในรอบ
ระยะเวลา 1 ป และคาใชจายในการซื้อตอคร้ัง 
 ดานบุคคลหรือพนักงาน  
 สวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา
ตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลหรือพนักงานใหบริการที่ดี ประทับใจ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการ
ซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่ งสอดคลองกับทฤษฎีของ      
ฟลลิป คอตเลอร (Kotler. 1997) กลาววา บุคลากร (People) หรือ พนักงาน (Employee) ซึ่งตองอาศยั
การคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือ
คูแขง พนักงานตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองลูกคา มีความคิดริเร่ิม มีการ
ติดตอกับลูกคา มีความสามารถในการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถสรางคานิยมที่ดี
ใหกับธุรกิจบริการ 
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 ดานลักษณะทางกายภาพ  
 สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาดานลักษณะทางกายภาพไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิดพฤติกรรมดาน
ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มลฤดี วัฒนชโบล (2555) 
แรงจูงใจ ความไววางใจ และสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อทองของ
ผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อทองของผูบริโภคในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 สวนประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะทางกายภาพ คือส่ิงแวดลอมและสถานที่ทันสมัย สะอาด ทําให
ผูบริโภคเกิดความประทับใจ จึงทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งดานมูลคาในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งได ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ ฟลลิป คอตเลอร (Kotler. 1997) กลาววา 
ลักษณะทางกายภาพจะมีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกใชบริการ ทั้งนี้จะรวมถึง
สภาพแวดลอม ไดแก การตกแตง สถานที่ บรรยากาศภายใน สีสันของราน ผังที่ตั้ง ดานความสะอาด
ในสวนที่ลูกคาสามารถมองเห็น เปนตน 
 ดานกระบวนการ 
 สวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผา 
ตราสินคาหนึ่งของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการความถี่และดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา 
ตราสินคาหนึ่ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ งไว  ทั้ งนี้             
อาจเนื่องมาจากผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวากระบวนการไมสามารถจูงใจจนทําใหเกิดพฤติกรรม
ดานความถี่และมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธินันท         
ฐิติอักษรศิลป (2554) พฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูปของประเทศจีนจากเว็บไซดออนไลนของ
ผูบริโภคหญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ปจจัยดานกระบวนการไมมีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาสําเร็จรูป 
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ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัยขางตน ทาใหทราบถึงปจจัยทางสังคม สวน
ประสมทางการตลาดบริการ และพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
อีกทั้งสามารถชวยในการวางแผนและกําหนดกลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1.  จากผลการวิจัยพบวา กลุมเปาหมายสามารถแบงออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดาน
ความถี่ในการซื้อเส้ือผา ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอผูบริโภคทีเ่ปนเพศหญิง สถานภาพสมรส/
อยูดวยกัน ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,000 บาทข้ึนไป 
เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคกลุมนี้มีความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอเดือนมากที่สุด 
และสําหรับดานมูลคาในการซื้อเส้ือผา ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอผูบริโภคที่เปนเพศหญิง 
อายุ 36 ปข้ึนไป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ 
พอบาน/แมบาน/เกษียณอายุ รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,000 บาทข้ึนไป เนื่องจากผลการศึกษาพบวา
ผูบริโภคกลุมนี้ มีคาใชจายในการซื้อเส้ือผาตอคร้ังสูงที่สุด 
 2.  ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานการเสริมสรางบุคลิกภาพของ
เส้ือผา การสวมใสสบายของเส้ือผา ความทันสมัยของรูปแบบ ความคงทนของเนื้อผา และมีเส้ือผา
แบบใหมๆ ออกจําหนายอยูเสมอ เนื่องจากผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานมูลคาในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
 3.  ดานสถานที่จัดจําหนาย ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการใชกลยุทธทางดาน
สถานที่จัดจําหนายมากที่สุด อาทิเชน สถานที่ตั้งราน จํานวนสาขา ความสะดวกสบายในการคมนาคม 
และการตกแตงรานใหสวยงามเปนที่นาสนใจคอนขางมาก ดังนั้นการตกแตงภายในรานควรมีการ
ตกแตงที่สวยงาม นาสนใจ โดดเดน รวมถึงมีเอกลักษณ เนื่องจากผลการศึกษาพบวาสวนประสมทาง
การตลาดดานสถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของ
ผูบริโภค ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง ดังนั้นผูประกอบการจึงควรใชกลยุทธ
ทางดานสถานที่จัดจําหนาย เพื่อดึงดูดผูบริโภค และกระตุนใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสูงสุด 
 4.  ดานบุคคลหรือพนักงาน ผูประกอบการควรใหความสําคัญในเร่ืองของพนักงาน ไดแก 
ตองการอบรบพนักงานขายใหมีความรูในตัวสินคา และมีความม่ันใจในตัวสินคามากที่สุด ก็จะสงผล
ใหพนักงานสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาที่มาใชบริการไดดี และเนนการใหบริการดวยความเต็มใจ
และใหเกียรติลูกคา เนื่องจากผลการศึกษาพบวาสวนประสมทางการตลาดดานบุคคลหรือพนักงาน มี
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ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค ดานความถี่และมูลคาในการซื้อ
เส้ือผาตราสินคาหนึ่ง โดยมีความสัมพนัธกันในระดับต่ําและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 5.  ดานลักษณะทางกายภาพ ผูประกอบการควรใหความสําคัญในลักษณะทางกายภาพ 
ไดแก การตกแตงสถานที่ สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย มีหองลองเส้ือเพียงพอในการรับรอง
ลูกคา การจัดวางจัดเรียงสินคา มีความสะดวกในการเลือกซื้อ เนื่องจากผลการศึกษาพบวาสวน
ประสมทางการตลาดดานลักษณะทางกายภาพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภค ดานมูลคาในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งตอคร้ัง โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 6.  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกลุมอางอิงเนื่องจากมีผลตอการกระตุนในการเกิด
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค อาจเกิดจากประสบการณตรงของกลุมอางอิงควรมีการส่ือสารใหกลุม
อางอิงเปนอยางดีเม่ือกลุมอางอิงเกิดความพึงพอใจก็จะทําใหกลุมอางอิงเกิดการแนะนําและบอก
ตอไปยังผูบริโภคไดเปนอยางดี ทําใหผูบริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อไดอยางม่ันใจยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภค มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และเปนไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 7.  ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับครอบครัวเนื่องจากครอบครัวสามารถกระตุน
พฤติกรรมการซื้อไดเปนอยางดีเนื่องจากเปนบุคคลอยูใกลชิดกับผูบริโภค เปนแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ 
สามารถแนะนําและบอกตอสินคาใหผูบริโภคไดเปนอยางดี ซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจาก
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทางสังคมดานกลุมอางอิงมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเส้ือผาตราสินคา
หนึ่งของผูบริโภค มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา และเปนไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ทําการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการซื้อเส้ือผา เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาดานผลิตภัณฑ และเพื่อสามารถปรับกลยุทธในการวางแผนทางการตลาดไดดี
ยิ่งข้ึน 
 2.  ทําการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง 
 3.  ทําการศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดการซื้อซ้ําเส้ือผาตราสินคาหนึ่งของผูบริโภค 
 4.  ทําศึกษาการเปรียบเทียบผลกับสินคายี่หออ่ืน ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกัน เพื่อใหทราบถึง
ความแตกตาง และจุดเดน จุดดอยของสินคา สามารถเขาถึงผูบริโภคเขาใจความตองการของผูบริโภค
ไดมากยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปจจัยท่ีมีความสมัพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาตราสินคาหน่ึงของไทย 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สวนท่ี 1 ขอมูลทางดานประชากรศาสตร 
คําช้ีแจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง  หนาขอความที่เปนจริงมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 1.  เพศ     
    ชาย      
   หญิง 
 2.  อาย ุ
   18-25 ป    
   26-35 ป 
   36-45 ป    
   46 ป ข้ึนไป 
 3.  สถานภาพสมรส 
    โสด       
   สมรส/อยูดวยกนั   
   หยาราง/มาย/แยกกันอยู 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุดของทานในปจจบุัน 
   ต่ํากวาปริญญาตรี   
   ปริญญาตรี    
   สูงกวาปริญญาตรี  
 5.  อาชีพของทานในปจจุบนั     
   นักเรียน/นกัศึกษา        
   ธุรกิจสวนตัว    

 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ    
 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน    

    แมบาน/ พอบาน/เกษียณอาย ุ    
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ..............................    
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 6. รายไดเฉล่ียตอเดือน (บาท) 
   นอยกวาหรือเทากบั 10,000 บาท    
   10,001–20,000 บาท 
   20,001–30,000 บาท        
   30,001–40,000 บาท 
   40,001 บาท ข้ึนไป   
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สวนท่ี 2  ขอมูลทางดานสังคม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ในชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นดานสังคม ที่มีความสัมพันธกับ 
 พฤติกรรมการซื้อเส้ือตราสินคาหนึ่ง ของทาน มากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

วย
อย

าง
 ย

ิ่ง 

เห็
นด

วย
 

ไม
แน

 ใจ
 

ไม
เห็

นด
วย

 

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

ปจจัยดานสังคมของเสื้อผา 
ตราสินคาหน่ึง 

(5) (4) (3) (2) (1) 
กลุมอางอิง 
1. เพื่อนของทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อ

เส้ือผาตราสินคานี ้
     

2. เพื่อนของทานทําใหทานคิดวาการสวมเส้ือที่มาจาก
เส้ือผาตราสินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น 

     

3. บุคคลที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา      
ครอบครัว 
4. ครอบครัวทานมีสวนในการแนะนําใหทานตัดสินใจซื้อ

เส้ือผาตราสินคานี ้
     

5. ครอบครัวของทานสวมใสเส้ือผาตราสินคานี้ทําให ทาน
ตัดสินใจซื้อสินคาตราสินคานี้ 

     

6. ครอบครัวของทานคิดวาการสวมเส้ือที่มาจากเส้ือผาตรา
สินคานี้ทําใหทานมีความทันสมัย ตามแฟชั่น 
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สวนท่ี 3  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
คําช้ีแจง  ทานมีความคิดเห็นที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของเส้ือผา ตราสินคาหนึ่ง โปรด 
 พิจารณาและทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองความคิดเห็นที่ขอมูลตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 มากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 

เห็
นด

วย
อย

าง
 ย

ิ่ง 

เห็
นด

วย
 

ไม
แน

 ใจ
 

ไม
เห็

นด
วย

 

ไม
เห็

นด
วย

อย
าง

ยิ่ง
 

สวนประสมการตลาด 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานผลิตภัณฑ 
1. ตราสินคานี้มีรูปแบบใหเลือกมากมาย      
2. ตราสินคานี้มีขนาดและสีใหเลือกมากมาย      
3. ตราสินคานี้ผลิตเส้ือผาที่มีคณุภาพมาตรฐาน      
ดานราคา 
4. มีระดับราคาใหเลือกหลายระดับ      
5. ราคาของสินคามีความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทยีบกบั

คุณภาพ 
     

6. คุณภาพของสินคามีความคุมคาเม่ือเปรียบเทยีบกับราคา      
ดานสถานท่ีจัดจําหนาย 
7 สินคาสามารถหาซื้อไดงาย       
8. มีจํานวนสาขาที่เพยีงพอ      
9. ตั้งอยูทีก่ารคมนาคมสะดวกสบาย มีที่จอดรถ      
ดานการสงเสริมการตลาด 
10. การลดราคามีผลตอการซื้อ      
11. มีพนักงานคอยเอาใจใสแนะนําใหกบัลูกคา      
12. มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เชน โทรทศัน อินเตอรเน็ต 

นิตยสาร บิลบอรด ใบปลิว แผนพับ 
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ระดับความคิดเห็น 
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เห็
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อย
าง

ยิ่ง
 

สวนประสมการตลาด 
 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ดานบุคคลหรือพนักงาน 
13. พนักงานขายพูดจาไพเราะสุภาพ ออนนอม      
14. พนักงานขายตอบขอสงสัยของลูกคาได      
15. พนักงานขายแนะนําตัวสินคาไดเปนอยางด ี      
ดานลกัษณะทางกายภาพ 
16. การตกแตงสถานที่ สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย       
17. มีหองลองเส้ือเพยีงพอในการรับรองลูกคา      
18. การจัดวางจดัเรียงสินคา มีความสะดวกในการเลือกซือ้      
ดานกระบวนการ 
19. มีการจัดลําดับการใหบริการกอนหลัง      
20. ใหความเสมอภาคในการใหบริการแกลูกคาทกุคน      
21. มีความคลองตัว และรวดเร็วในการใหบริการ      
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สวนท่ี 4  พฤติกรรมการซ้ือในการซ้ือตราสินคาน้ี 
คําช้ีแจง  กรุณาเติมตัวเลข หรือใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองตามความเปนจริงมากที่สุด 
 

 1.  ทานเลือกสินคาชนิดใดของตราสินคาหนึ่งมากที่สุด (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอ) 
   1. เส้ือยืด  
   2. เส้ือเชิ้ต   
   3. แจ็คเก็ต 
   4. สูท  
   5. กางเกงผา   
   6. กางเกงยีนส 
   7. กระโปรงผา  
   8. กระโปรงยีนส  
   9. เดรส 
   10. กระเปา  
   11. เข็มขัด   
   12. ผาพันคอ 
   13. รองเทา  
   14. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________ 
 

 2.  ทานตัดสินใจซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งชวงเวลาใด (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอ) 
   1. วันจันทร – ศุกร (10.00 – 14.00)    
   2. วันจันทร – ศุกร (14.01 – 18.00)  
   3. วันจันทร – ศุกร (18.01 – 22.00)    
   4.วันเสาร – อาทิตย (10.00 – 14.00)  
   5. วันเสาร – อาทิตย (14.01 – 16.00)  
   6. วันเสาร – อาทิตย (16.01 – 22.00)  
 3.  ทานใสเส้ือผาตราสินคาหนึ่ง ในโอกาสใดมากที่สุด (เลือกคําตอบเพียง 1 ขอ) 
   1. ใสทํางาน    
   2. ใสอยูบาน   
   3. ใสไปงานเล้ียง   
   4. ใสไปเที่ยว  
   5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)_________________   
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 4.  ทานชอบเดินซื้อเส้ือผาตราสินคานี้ในหางสรรพสินคาใดมากที่สุด (เลือกคําตอบเพียง  
1 ขอ) 
   1. เดอะมอลล    
   2. เซ็นทรัล   
   3. สยามเซ็นเตอร   
   4. ซีคอนสแควร  
   5. เอ็มโพเรียม    
   6. เมกะบางนา   
   7. ฟวเจอรปารครังสิต   
   8. แฟชั่นไอซแลนด   
 
 5.  ความถี่ในการซื้อเส้ือผาตราสินคาหนึ่งจํานวน___________________ คร้ัง/เดือน 
 6.  มูลคาในการซื้อเส้ือผาประมาณ _____________________ บาท/คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิง ที่สละเวลาอันมีคา ใหความอนุเคราะหในการกรอกแบบสอบถามนี้ 
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ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
 
  รายช่ือ        ตําแหนงและสถานท่ีทํางาน 
 
1. รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา  หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ  
       คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารยรสิตา สังขบุญนาค    อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
      คณะสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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