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          This research aims to study the marketing mix factors relating to consumers’ buying 
behaviour on a Spanish fashion brand in Bangkok metropolis by categorizing personal 
characteristics and studying the relationship between the marketing mix factors and 
consumers’ buying behaviour on a Spanish fashion brand. The sample in this research  
was 420 customers, who purchased products from a Spanish fashion brand in Bangkok 
branches only.  Questionnaires were used as an instrument for data collection.  Statistics 
used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, analysis,       
t-test, one-way analysis of variance, relevance analysis using Pearson’ product moment 
correlation coefficient. 
 

 The results are analyzed as follows: 
 1.  Most samples were females between 20-29 years old, who were single, had an 
average monthly income ranging from Baht 10,001-20,000, graduated with a bachelor’s 
degree and undergraduate. 
 2.  The consumers in Bangkok held opinions that the marketing mix factors in 
terms of product, price, product display, and promotion were relative to the buying behavior. 
 3.  The consumers in Bangkok purchased products from a Spanish fashion brand 
twice a month and spent about Baht 3,100 per time on average. The most popular product 
was clothes which they decided to buy because of the product design. The consumers 
didn’t set the date for buying and preferred to go with their friends. 
 4.  The consumers in Bangkok of different gender, marital status, level of education 
and occupation had different buying behavior on a Spanish fashion brand of the amount of 
purchase per time at statistical significance at 0.05 level. 
 5.  The consumers in Bangkok of different gender had different buying behavior on 
a Spanish fashion brand of the frequency of purchase at statistical significance at 0.05 level. 
 
 
 



   

 6.  The marketing mix factors in terms of product display and promotion correlated 
with the buying behavior on a Spanish fashion brand of the amount of purchase per time. 
The relation is at low level and in the same direction at statistical significance at 0.05 level. 
 7.  The marketing mix factors in terms of product correlated with the buying 
behavior on a Spanish fashion brand of the frequency of purchase. The relation is at low 
level and in the same direction at statistical significance at 0.05 level. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยความกรุณาอยางยิ่งของ รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตตา 
ที่กรุณาใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะตางๆ ที่มีคุณคา ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ตั้งแต
เริ่มตนจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณดวยความ
เคารพอยางสูง 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.ณักษ กุลิสร และอาจารย ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล     
ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม และคณะกรรมการ 
สอบสารนิพนธ ที่ไดใหขอเสนอแนะตางๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับการทํางานวิจัยชิ้นน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรู ใหความชวยเหลือตลอดจนประสบการณ
ที่ดีแกผูวิจัย และเจาหนาที่ทุกทานที่อํานวยความสะดวกดวยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามที่ใหความรวมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเสร็จ
ตามกําหนดเวลาเพื่อการวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนผูสวนสําเร็จตองานวิจัยนี้ทุกทาน 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ไดใหความรัก การเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และเปน
กําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา 

ทายนี้ ดวยคุณงามความดีและประโยชนอันพึงจะเกิดจากสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขอมอบ
เปนเคร่ืองบูชาพระคุณบิดามารดา ญาติ บูรพคณาจารย และผูมีพระคุณทุกทานที่ไดประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู อบรมสั่งสอน ชี้แนะแนวทางที่ดีและมีคุณคาตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1. ภูมิหลัง 
 ในโลกธุรกิจที่เต็มไปดวยการแขงขัน และสินคาที่คลายคลึงกันมีอยูโดยทั่วไป การที่จะ
สรางคุณคาและความแตกตางใหเกิดขึ้นแกลูกคาจึงไมใชเร่ืองที่งาย แมกระทั่งในอุตสาหกรรมเสื้อผา
แฟชั่น แตทวา เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนกลับสามารถประสบความสําเร็จได โดยการ
เลือกกลยุทธการแขงขันที่แตกตางออกไป และยึดหลักปรัญชาของทางบริษัทเองที่วา “เสื้อผาแฟชั่น
สรางสรรคขึ้นมาเพื่อคนทุกชนชั้นในสังคม ดวยราคาระดับปานกลาง สามารถเขาถึงได และเปน
ดีไซนที่สามารถใชไดจริงในชีวิตประจําวัน”  

 เสื้อผาแฟชั่นยี่หอดังกลาวเปนตราสินคาเสื้อผาแฟชั่นชื่อดังของประเทศสเปนที่ไดเร่ิม
เปดตัวขึ้นในปค.ศ.1975โดยกลุมผูผลิตสิ่งทอรายใหญแหงประเทศสเปนที่ชื่อ Inditex ที่มีนาย 
Amancio Ortega เปนเจาของและผูกอตั้งบริษัทในป ค.ศ.1980 ซึ่งไดเร่ิมขยายกิจการไปยัง
ตางประเทศ เปนครั้งแรก โดยเริ่มจากประเทศโปตุเกสและเปอรโตริโกในป ค.ศ.1989 ไดเขาไปเปด
สาขา ในสหรัฐอเมริกา ตอมาในปค.ศ.1990 ไดเปดตัวที่ประเทศฝรั่งเศส จนปจจุบันมีสาขาอยูใน73 
ประเทศทั่วโลก และมียอดขายรวมมากกวา 3 แสนลานบาทตอปสําหรับเสื้อผาแฟชั่นยี่หอดังกลาว
ในประเทศไทยนั้น ไดดําเนินการโดยบริษัท บริษัท กากันท (ประเทศไทย) จํากัดซึ่งเปนบริษัทใน
เครือของ RSH Limited ประเทศสิงคโปร ที่เปนผูนําเขาและจัดจําหนายสินคาสปอรตและแฟชั่นใน
ประเทศไทย อาทิเชน New Balance, Caterpillar, Merrell, Teva, VansBebe และ Massimo dutti
โดยไดเปดสาขาเปนแหงแรกที่สยามพารากอนบนเนื้อที่กวา 1,700 ตารางเมตร ดวยงบลงทุนกวา 
150 ลานบาท ตามมาดวยสาขาEMPORIUM สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเซ็นทรัลลาดพราว สาขา
เดอะมอลลบางกระป และสาขาลาสุดในรูปแบบ New Concept Store แหงแรกบนพื้นที่กวา 2 ไร ที่
เมกะบางนารวมทั้งสิ้น 6 สาขา 
 เสื้อผาแฟชั่นของประเทศสเปน ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก โดยที่ไมจําเปนตองมีดี
ไซเนอรชื่อดัง ไมตองทําแฟชั่นโชวไมเคยสงตัวอยางเสื้อผาไปถายขึ้นปกนิตยสารชื่อดัง และยังใชงบ
ในการโฆษณาประชาสัมพันธที่นอยมาก เม่ือเทียบกับเสื้อผาแฟชั่นชื่อดังรายอ่ืนๆแตกลับ เปน
บริษัทผลิตเสื้อผาแฟชั่นที่ประสบความสําเร็จไดดวยแนวคิดและรูปแบบการดําเนินธุรกิจที่แตกตาง
ในหลายๆ ประการ อาทิเชน แนวคิดหลักของทางบริษัท ที่จะนําเสื้อผาจากแคทวอลคของดีไซเนอร
ชื่อดังแบรนดอ่ืนๆ ที่กําลังจัดแสดงและคาดวาจะขายได มาผานกระบวนการดัดแปลงที่เรียกวา 
“Copy & Development” เพ่ือใหกลายเปนดีไซนใหมในนามของแบรนดตนเอง ดวยกระบวนการ
ทํางาน และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพจึงใชระยะเวลาโดยประมาณแค 2 สัปดาห แบบ
เสื้อผาจากแคทวอลคของดีไซเนอรชื่อดังแบรนดอ่ืนๆ ก็จะผานการดัดแปลงรูปแบบ ทําการผลิต 
และขนสงมาสูหนาราน ในขณะที่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของแบรนดชื่อดังอ่ืนๆ จะอยูที่ 8 สัปดาห 
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ในขณะที่เสื้อผาแฟชั่นยี่หอจากประเทศสเปนจะมีเสื้อผาแบบใหมๆ มาถึงรานในทุกๆ 2-3 วัน ไมใชแค 
1 ครั้งใน 1 ฤดูกาลโดยในแตละปบริษัทสามารถที่จะผลิตเสื้อผาไดมากกวา 11,000 แบบ ดวยเหตุนี้
เองจึงทําใหลูกคากลับมาที่รานโดยเฉลี่ยถึง 17 ครั้ง ตอป (ธันยวัชร ไชยตระกูลชัย. 2549: 40 - 41) 
นอกจากนี้ทางบริษัทยังตอบสนองพฤติกรรมของลูกคาในทันที กลาวคือ ถาหากเสื้อผาแบบใดขาย
ไมดี ภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห ก็จะถูกถอดออกจากราวแขวนในทันที และนําแบบใหมเขามาจัด
แสดงแทน  การที่ทาง บริษัทมีสินคาคงคลังในระดับต่ํา ประกอบกับการที่ใชงบในการโฆษณาที่ต่ํา
มาก ชวยทําให สามารถรักษาระดับราคาสินคาใหอยูในระดับต่ํา ทําใหลูกคาสามารถเปนเจาของ
สินคาแฟชั่นหรูๆไดในระดับราคาที่ไมแพง และการที่ทางบริษัทไดเปนผูผลิตเสื้อผาโดยสวนใหญ
ดวยตนเองทําใหสามารถตัดคนกลางออกไปได รวมทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพ และความเร็วใน
การวางตลาดสินคาไดเร็วกวาคูแขงรายอ่ืนๆ 
 แตในปจจุบันสถานการณการแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาแฟชั่นในประเทศไทยไดทวี
ความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น เน่ืองจากมีแบรนดเสื้อผาแฟชั่นชื่อดังจากตางประเทศเปนจํานวนมากที่ไดมา
เปดสาขาขึ้นในประเทศไทย อาทิเชนเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ"H&M" หรือชื่อเต็มวา Hennes & Mauritz 
AB จากประเทศสวีเดนที่มีสาขาอยูใน 43 ประเทศทั่วโลก มีจํานวนรานคาอยูถึง 2,629 รานในเดือน
สิงหาคม ค.ศ.2012 และยังเปนผูคาปลีกเสื้อผาอันดับสองของโลกเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ"Topshop" แบ
รนดเสื้อผาเครื่องแตงกายแฟชั่นจากประเทศอังกฤษมีสาขาอยูกวา 440 รานใน 33 ประเทศทั่วโลก
และนอกจากนี้ยังไดมีการเพิ่มแบรนด “Topman” เพ่ือรองรับกลุมลูกคาผูชายเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ 
"Uniqlo" เสื้อผาและเครื่องแตงกายแฟชั่นจากประเทศญี่ปุนที่เนนการออกแบบใหสวมใสสบายราคา
ไมแพง เนนคุณภาพ โดยมีดีไซนที่เรียบงายธรรมดา มีสาขากระจายอยูในหลายประเทศ เชน 
ประเทศจีน ฝรั่งเศส มาเลเซีย ฟลิปปนส รัสเซีย อังกฤษและสหรัฐอเมริกา เปนตน 
 ทามกลางสภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาแฟชั่นที่รุนแรงดังเชนในปจจุบัน การที่
ทางแบรนดเสื้อผาแฟชั่นยี่หอตางๆ ไดรับทราบขอมูลทางการตลาดที่สําคัญ อาทิเชน ขอมูลลักษณะ
สวนบุคคลในประเด็นตางๆของกลุมลูกคาเปาหมายพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น รวมไปถึงปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยอมที่จะสามารถนําขอมูลดังกลาวนี้ไปใชในการวางแผน 
เพ่ือที่จะสามารถออกแบบและกําหนดราคาเสื้อผาแฟชั่นใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาเปาหมายไดตอไปในอนาคต 
 จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาถึง “ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภค ในกรุงเทพมหานคร” ซึ่ง
ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะทําใหทราบถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และทราบวา มีปจจัยใดบางที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และนําผลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการวางแผนเพื่อที่จะสามารถกําหนดกลยุทธสวนประสมทาง
การตลาดในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครที่ซื้อเสื้อผา 
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2. ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสาตร ซึ่งประกอบไปดวยเพศ อายุ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ
สเปนกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 

3. ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 เพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ไปใชเปนแนวทางในการวางแผน เพ่ือที่จะ
สามารถกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
ไดตอไปในอนาคต 
 

4. ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
 ดานประชากรที่ใชในการศึกษา กลุมตวัอยาง และวธีิการสุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผา

แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซ้ือเสื้อผา

แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนในประเทศไทย จํานวน 420 คน ซึ่งผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาด
ของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี จากสูตร ของ Taro Yamane (TARO YAMANE. 
1973: 331) กรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แทจริง จากการคํานวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยาง
เทากับ 385 คน และเพ่ิมจํานวนตัวอยาง 35 คน รวมเปนขนาดตัวอยางเทากับ 420 คน 
 สําหรับวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Conveniences Sampling)  

 
 ดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี มีตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษาวิจัย ดังตอไปน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 

 1.  ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใน 6 ดาน คือ  

 1.1 เพศ  

  (1) ชาย 

  (2) หญิง 

1.2 อายุ  

  (1) ต่ํากวา 20 ป 

  (2) 20 – 29 ป 

  (3) 30 – 39 ป 

  (4) 40 – 49 ป 

  (5) ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 

1.3 สถานภาพสมรส 

  (1) โสด 

  (2) สมรส, อยูดวยกัน 

  (3) หมาย, หยาราง, แยกกันอยู 

 1.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

  (1) ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

  (2) 10,001 – 20,000 บาท 

  (3) 20,001 – 30,000 บาท 

  (4) 30,001– 40,000 บาท 

  (5) มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 

 1.5 ระดับการศึกษาสูงสุด  

  (1) ต่ํากวาปริญญาตรี 

  (2) ปริญญาตรี 

  (3) สูงกวาปริญญาตรี 

 1.6 อาชีพ  

  (1) นักเรียน/นักศึกษา 

  (2) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
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  (3) พนักงานบริษัทเอกชน 

  (4) ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

  (5) รับจางทั่วไป 

  (6) อ่ืนๆ 

 2. ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
ใน 4 ดาน คือ  

  2.1 ดานผลิตภัณฑ 

  2.2 ดานราคา  

  2.3 ดานการจัดแสงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย 

  2.4 ดานการสงเสริมการตลาด 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
5. นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดมีการกําหนดศัพทเฉพาะที่ใชสําหรับการศึกษาวิจัย 
ดังตอไปน้ี 
 1.  แฟชั่น หมายถึง คานิยมทางการแตงกายที่เกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป แปรเปลี่ยน 
หมุนเวียนในชวงระยะเวลาสั้นๆ อาจที่จะนํากลับมาใชใหมไดอีก โดยมีการเสริมสรางความแตกตาง
ไมซ้ํากับรูปแบบเดิม 

 2.  ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูบริโภคทั้งเพศชายและหญิงในกรุงเทพ     
มหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 6 สาขา 
คือ สาขาสยามพารากอน สาขาเซ็นทรัลเวริลด สาขา EMPORIUM   สาขาเซ็นทรัลลาดพราว สาขา
เดอะมอลลบางกระป และสาขาเมกะบางนา 

 3.  พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร หมายถึง การกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนจากสาขาที่มีในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน 6 สาขา ในดานตางๆอาทิเชน 1) ทานซื้อ
มานานเทาใด 2) ประเภทของสินคาที่นิยมซื้อมากที่สุด 3) เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อ 
4) โดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด 5) ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด   6) ในการเลือกซื้อ
แตละครั้ง โดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด 7) ในการซื้อแตละครั้งมักจะซ้ือเปนจํานวนเงินเทาใด 
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 5.  ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่มีความ 
สําคัญตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 

 5.1 ดานตัวผลิตภัณฑและตราสินคายี่หอ หมายถึง คุณลักษณะของเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครไดแก 
การออกแบบที่ดี มีความทันสมัย มีเสื้อผาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ความประณีต ในการตัดเย็บ 
การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณ เปนตน รวมไปถึงความรูสึกของ
ผูบริโภคโดยรวมที่มีตอตราสินคา เชน ความชื่นชอบที่มีตอตราสินคา ตราสินคา สามารถสะทอนถึง
รสนิยม บุคลิกภาพ และสถานภาพของผูสวมใสได เปนตน 

 5.2  ดานราคา หมายถึง ความเหมาะสมของระดับราคาเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เชน มีระดับราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพ มีเสื้อผาใหเลือกหลายระดับราคา มีระดับราคาที่เปนมาตรฐาน ไมเปลี่ยนแปลง
บอย สามารถชําระเงินดวยบัตรเครดิตได เปนตน 

 5.3 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง การจัดแสดง
สินคา และจํานวนสาขาของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจ
ซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร เชนการจัดแตงหนาราน บรรยากาศภายในราน การจัดโชว
สินคา จํานวนสาขาที่คลุมครอบทั่วกรุงเทพมหานคร เปนตน 

 5.4 ดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบตางๆ ของ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ที่มีสวนสําคัญตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร อาทิเชน การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานเวบไซตทางอินเตอรเน็ต การ
ประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานสื่อทางเครือขายสังคมออนไลน FACEBOOK การจัดรายการ
สงเสริมการขาย อาทิเชน การลดราคาจากราคาปกติ การบริการที่ดีของพนักงานขาย และ
การรับประกันสินคา   

 

6. กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง

ของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจนของกระบวนการ
ในการศึกษาวิจัย การสรางเครื่องมือ การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยไดแสดง
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยตอไปน้ี 
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     ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวจัิยเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการซื้อ 
 เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” 
 

7. สมมติฐานของการศึกษาวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปน 

 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปน            

ของผูบรโิภคในกรุงเทพมหานคร  

ลักษณะสวนบุคคลของผูบริโภค  

-  เพศ  
-  อายุ 
-  สถานภาพสมรส 
-  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
-  ระดับการศึกษาสูงสุด 
-  อาชีพ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด     
ของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึง่          

ของประเทศสเปน 

-  ดานผลิตภัณฑ 
-  ดานราคา 
-  ดานการจัดแสดงสินคา 
   และชองทางการจัดจําหนาย 
-  ดานการสงเสริมการตลาด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ

สเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําแนวคิด ทฤษฎีตางๆรวมไปถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวของ มาใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับประชากรศาสตร 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
4. ประวัติความเปนมา และปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ ZARA 
5. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประชากรศาสตร 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2549: 312-316) ไดพิจารณาผูบริโภคเปนเสมือนผูรับสาร โดย
ความแตกตางทางดานประชากรศาสตร จะมีอิทธิพลตอการรับและวิเคราะหสาร ลักษณะประชากรศาสตร
ดังกลาว คือ 
 1.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยที่ไดพิสูจนวา คุณลักษณะบางอยางของเพศชายและเพศหญิง   
ที่แตงตางกัน สงผลใหการสื่อสารของชายและหญิงตางกัน เชน การวิจัยเกี่ยวกับการชม 

 2.  อายุ (Age) การจะสอนผูที่อายุตางกัน ใหเชื่อฟงหรือเปลี่ยนทัศนคติหรือเปลี่ยนพฤติกรรม
นั้น มีความยากงายตางกัน ยิ่งมีอายุมากกวาที่จะสอนใหเชื่อฟง ใหเปลี่ยนทัศนคติและเปลี่ยน
พฤติกรรมก็ยิ่งยากขึ้น Maple; Janis and Rife (อิทธิพล สูชัยยะ. 2549: 8; อางอิงจาก Maple; 
Janis; & Rife. 1980) ไดทําการวิจัยและใหผลสรุปวา การชักจูงจิตใจหรือโนมนาวจิตใจของคนจะ
ยากขึ้นตามอายุของคนที่เพ่ิมขึ้น อายุยังมีความสัมพันธกับขาวสารและสื่ออีกดวย เชน ภาษาที่ใชใน
วัยตางกัน ก็ยังมีความตางกัน โดยจะพบวาภาษาใหมๆ แปลกๆ จะพบในคนหนุมสาวสูงกวา
ผูสูงอายุ เปนตน 

 3.  การศึกษา (Education) การศึกษาเปนตัวแปรสําคัญ ที่มีผลตอพฤติกรรมของการ
สื่อสารของผูรับสาร ดังงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ใหเห็นวา การศึกษาของผูรับสารนั้น ทําใหผูรับสารมี
พฤติกรรมการสื่อสารที่ตางกันออกไป เชน บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสาร ไมคอยเช่ืออะไร
งายๆ และมักเปดรับสื่อสิ่งพิมพมาก 
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 4.  ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ 
รายได เชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของ
บุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดทําการพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจน้ัน มีอิทธิพล
ตอทัศนคติและพฤติกรรมของคน 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2546: 41) ไดกลาววา การแบงสวนตลาดตามตัวแปรดานประชากร 
ศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะดานประชากรศาสตร เปนลักษณะที่สําคัญ ใน
การกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคมวัฒนธรรม จะชวยอธิบายถึง
ความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายนั้น ขอมูลดานประชากรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผล
ตอการกําหนดตลาดเปาหมาย คนที่มีลักษณะประชากรศาสตรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยา
ตางกัน โดยวิเคราะหจากปจจัย ดังน้ี 

 1.  เพศ ความแตกตางในดานเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมของการติดตอสื่อสารตางกัน 
คือ เพศหญิงมีแนวโนมและความตองการที่จะสงและรับขาวสารมากกวาเพศชาย ในขณะที่เพศชาย
ไมไดมีความตองการที่จะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้น แตมีความตองการที่จะสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้น จากการรับและสงขาวสารนั้นดวย นอกจากนี้เพศหญิง และเพศชายยัง
มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติ ทั้งน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคม 
กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

 2. อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่
อายุนอย มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ และมองโลกในแงดีมากกวาคนที่อายุมาก 
ในขณะที่คนอายุมาก มักจะมีความคิดที่อนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงราย
กวาคนที่มีอายุนอย เน่ืองมาจากผานประสบการณชีวิตที่แตกตางกัน ลักษณะการใชสื่อมวลชนก็
ตางกัน คนที่มีอายุมากมักจะใชสื่อเพ่ือแสวงหาขาวสารหนักๆ มากกวาความบันเทิง 

 3.  การศึกษา เปนปจจัยที่ทําใหคนมีความคิด คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตาง
กัน คนที่มีการศึกษาสูง จะไดเปรียบเปนอยางมากในการเปนผูรับสารที่ดี เพราะเปนผูมีความ
กวางขวางและเขาใจสารไดดี แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงายๆ ถาไมมีหลักฐานหรือเหตุผล เพียงพอ 
ในขณะที่คนมีการศึกษาต่ํา มักจะใชสื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร หากผูมีการศึกษาสูงมี
เวลาวางพอ ก็จะใชสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร แตหากมีเวลาจํากัดก็มักจะแสวงหา
ขาวสารจากสื่อสิ่งพิมพมากกวาประเภทอื่น 

 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได และสถานภาพทางสังคม
ของบุคคล มีอิทธิพลอยางสําคัญตอปฏิกิริยาของผูรับสารที่มีตอผูสงสาร เพราะแตละคนมีวัฒนธรรม 
ประสบการณ ทัศนคติ คานิยม และเปาหมายที่ตางกัน ปจจัยบางอยางที่เกี่ยวของกับตัวผูรับสารแต
ละคน เชน ปจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่จะมีอิทธิพลตอการรับขาวสาร 
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่ไดกลาวมา ผูวิจัยไดนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประชากรศาสตรของงานวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ปจจัยในเรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของผูบริโภค หมายถึง บุคคลตางๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ หรือทุกคนที่มี

เงิน มีความเต็มใจที่จะซ้ือสินคาหรือบริการนั้นๆ (พิบูล ทีปะปาล. 2543) 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบริโภคทําการคนหา ทําการ
ซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งคาดวาจะสนองความตองการ
ของเขา รวมถึงสิ่งที่เขาซื้อ เหตุผลในการซื้อ ความจําเปนในการซื้อ สถานที่ในการซื้อความบอยใน
การซื้อ หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทํา ของผูบริโภคที่เกี่ยวกับการ
ซื้อและใชสินคา นักการตลาดจําเปนที่จะตองศึกษา และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค ดวยเหตุผล
หลายประการ กลาวคือ (1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทํา
ใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถที่จะตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคได (2) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดทาง การตลาด (Marketing Concept) ที่กลาววา การทํา
ใหลูกคาพึงพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหา หรือ
วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพฤติกรรม การซื้อ
และการใชของผูบริโภค และเปนคําตอบที่จะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธการตลาด 
(Marketing Strategies) ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม ซึ่งทํา
ใหลูกคาเต็มใจซื้อ และมีความจงรักภักดีที่จะซื้อซํ้าในครั้งตอๆ ไป (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ
คณะ. 2546) 

 คําถามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปดวย
Who? , What? , Why? , Who? , When? , Where? และ How? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการหรือ 
7OS ซึ่งประกอบไปดวย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 
และ Operations ซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี (พิบูล ทีปะปาล. 2543) 

 1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพ่ือทราบ 
ลักษณะของกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน (1) ประชากรศาสตร (2) ภูมิศาสตร (3) จิตวิทยา 
และ (4) พฤติกรรมศาสตร 
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 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผูบริโภค
ตองการซื้อ (Objects) ตองการคุณสมบัติ หรือองคประกอบของผลิตภัณฑ และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขง 

 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อใหทราบถึง
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ตองการศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 
คือ (1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา (2) ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (3) ปจจัยเฉพาะ
บุคคล 

 4.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถาม
เพ่ือใหทราบถึงบทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ ประกอบ 
ดวย (1) ผูริเร่ิม (2) ผูมีอิทธิพล (3) ผูตัดสินใจซื้อ (4) ผูซื้อ และ (5) ผูใช 

 5.  ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเกี่ยวกับโอกาส ใน
การซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูกาลใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลา
ใดของวัน โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสําคัญตางๆ 

 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อใหทราบถึง
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปซื้อ เชน หางสรรพสินคา ซูเปอรมารเก็ต บางลําพูพาหุรัด 
สยามสแควร 

 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) หมายถึง ขั้นตอนในการ
ตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย (1) การรับรูปญหา (2) การคนหาขอมูล (3) การประเมินผล
ทางเลือก (4) ตัดสินใจซื้อ และ (5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

 ปจจัยสวนบุคคล (Personal factors)ประกอบดวย(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546)  
 1.  อายุ (Age) เปนตัวกําหนดความตองการในสินคานั้นๆ สินคาชนิดหนึ่งที่เหมาะกับ
ผูบริโภควัยหนึ่ง ไมไดหมายความวา จะเหมาะกับผูบริโภควัยอ่ืนดวย 

 2.  วัฏจักรของผูบริโภค (Life cycle stage) วัฏจักรแตละชวงชีวิตจะหมุนเวียนเปลี่ยนไป
ตามอายุ และบทบาทที่ดํารงอยู ชวงจังหวะชีวิตจะเปนตัวกําหนดความตองการที่แตกตางกันไป 

 3.  อาชีพของผูบริโภค (Occupation) หากผูบริโภคเปนผูใชแรงงาน อาจไมจําเปนที่จะ 
ตองสนใจในชีวิตความเปนอยู นอกจากเรื่องขาวปลาอาหาร และปจจัย 4 แตหากผูบริโภคเปน
พนักงานบริษัทเอกชน อาจจําเปนตองแตงกายใหดูดีสมสถานภาพ และยิ่งหากผูบริโภค อยูใน
สถานภาพที่สูงขึ้นไปอีก สัญลักษณของความสําเร็จทั้งหลาย จะยิ่งมีความจําเปนมากขึ้น อาชีพของ
ผูบริโภค จึงเปนขอมูลพ้ืนฐานเบื้องตนที่สุด ที่นักการตลาดสามารถนํามาวิเคราะหเพ่ือคาดคะเนถึง
ความตองการได เพราะอาชีพจะบงบอกถึงสถานภาพ การยอมรับจากสังคม รายไดพึงประเมิน  
เปนตน 
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 4.  สภาวะทางการเงิน (Economic circumstance) ในที่นี้ นอกจากหมายถึง เงินเดือนจาก
การทํางานแลว ยังรวมถึงรายไดอ่ืนๆ ดวย เชน เงินคาจางพิเศษ เงินโบนัส เงินออม เงินที่ไดจาก
การใหเชาทรัพยสิน ผูบริโภคที่มีสภาวะทางการเงินที่ม่ันคง ยอมมีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑได
มากกวา ผูที่มีสภาวะทางการเงินที่ไมม่ันคง ในสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย ผูบริโภคไมตองการจายเงิน
ในสิ่งที่แพงเกินความจําเปน จึงสงผลใหนักการตลาดตองทํางานหนักมากขึ้นดวยการปรับปรุง และ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา เพ่ือที่จะไดกําหนดราคา ไดเหมาะสมกับจํานวนเงินใน
กระเปาของผูบริโภค หากไมสามารถรักษาราคาใหต่ําได บริษัทอาจตองมีบริการเสริม เพ่ือใหผูบริโภค
มีศักยภาพเพียงพอที่จะซ้ือผลิตภัณฑของทางบริษัท 
 5.  รูปแบบการดําเนินชีวิต (Life style) ซึ่งมีอิทธิพลทําใหเกิดความตองการผลิตภัณฑ     
ที่แตกตางกัน รูปแบบการดําเนินชีวิต จะสะทอนในหลายแงมุมที่เกี่ยวของกับผูบริโภคนั้นๆ ไมวาจะ
เปนเรื่องของชนชั้นทางสังคม บุคลิกภาพ ความรูสึกนึกคิด การใชเวลาวาง การจับจาย ใชสอย การ
เลือกสิ่งบันเทิง หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย บทบาทของรูปแบบการดําเนินชีวิต จึงชวยให
นักการตลาดทํางานไดอยางมีทิศทาง 

 6.  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ปจจัยดานอุปนิสัยใจคอ ซึ่งมีผลกระทบตอการ
ตัดสินใจซื้อ เม่ือทราบบุคลิกภาพของผูบริโภคเปาหมายแลว จะสามารถกําหนดภาพลักษณ ของ
ผลิตภัณฑใหสอดคลองกันได 

 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และ
คณะ. 2546) 
 1. แรงกระตุน (Motivation) มีทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายทาน ไดอธิบายถึงแรงกระตุน 
ที่สรางความตองการใหเกิดขึ้นกับผูบริโภค แตทฤษฎีที่สามารถสรางความชัดเจนมากที่สุดคือ 
ทฤษฎีลําดับขั้นความตองการ (Hierarchy of needs) ของอับราฮัม มาสโลว ซึ่งระบุวา ความตองการ
ของแตละบุคคล จะแตกตางกันในแตละลําดับขั้น ตั้งแตลําดับที่ 1 คือ ความตองการทางกาย ไดแก 
ปจจัย 4 ลําดับที่ 2 คือ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ลําดับที่ 3 คือ ความตองการความรัก 
ลําดับที่ 4 คือ ความตองการการยอมรับนับถือ และลําดับที่ 5 คือ ความตองการความสําเร็จในชีวิต 
ทฤษฎีของมาสโลว ชวยใหนักการตลาดสามารถวางแผนงานไดวา ผลิตภัณฑของบริษัทจะตอบสนอง
ความตองการในลําดับขั้นใด 
 2. การรับรูและการเรียนรู (Perception and learning) การรับรู หมายถึง ขอมูลความ รูจัก
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ กอนหนาที่จะมีการใชผลิตภัณฑ สวนการเรียนรูนั้น เปนประสบการณที่
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผูบริโภคไดทดลองใชผลิตภัณฑ และทราบวาผลิตภัณฑนั้นเปนอยางไร ดี
หรือไม เหมาะสมหรือไม สอดคลองตรงกับที่ไดรับรูมากอน การใชผลิตภัณฑหรือไม 
 3. ความเชื่อที่ยึดม่ัน (Belief) ความเชื่อดังกลาว อาจจะเปนทั้งที่มีเหตุผลสนับสนุน หรือ
ปราศจากเหตุผลก็ได ความเชื่อที่ยึดมั่นดังกลาวนี้ จะสงผลใหผูบริโภคมีความรูสึกตอผลิตภัณฑ
แตกตางกัน ทั้งในแงบวกและแงลบ หากเปนความเชื่อในแงบวกอยูแลว นักการตลาดตองหาวิธีดํารง
ความเชื่อนี้ ตลอดจนรักษาภาพลักษณที่ดีไว ในทางตรงกันขาม หากเปนความเชื่อในแงลบ จะตอง
หาทางเปลี่ยนแปลงความเชื่อน้ันในทันที 
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3. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะ
เลือกใชกลยุทธการตลาดไดตรงกับตลาดเปาหมายอยางถฏตองนั้น นักการตลาดจะตองสรางสรร
สวนประสมทางการตลาดที่ผสมเขากันไดอยางดีเปนอันหน่ึงแนเดียวกัน 

 McCarthy ไดแบงเครื่องมือเหลานี้เปน 4 กลุม ซึ่งเรียกวา 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) (McCarthy; & 
Perrault.  2528) 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะไดใหความหมายไววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาด ซึ่งนักการตลาดสามารถที่จะควบคุมได และตองนํามาใชรวมกัน เพ่ือที่จะสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งประกอบไปดวยเครื่องมือดังตอไปน้ี (ศิริวรรณ  
เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่ไดเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขาย จึงอาจจะมีตัวตนหรือไมมี
ตัวตนก็ได ผลิตภัณฑ จึงประกอบไปดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่องคกร หรือบุคคล 
ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ จะตองพยายามคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี       
(ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 
  1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) และความแตกตางทางการ
แขงขัน (Competitive differentiation) 
  2) พิจารณาองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product component) เชน 
ประโยชนพ้ืนฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ และตราสินคา เปนตน 
  3) การกําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัท เพ่ือแสดงถึงตําแหนงที่แตกตาง และมีคุณคาในจิตใจของทางลูกคากลุมเปาหมาย 
  4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product development) เปนการพัฒนาเพื่อใหไดสินคาที่มี
ลักษณะใหม และปรับปรุงใหดีขึ้น (New and improve) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น 
  5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) และสายของผลิตภัณฑ 
(Product line) สวนประสมผลิตภัณฑ คือ สายผลิตภัณฑ (Product Line) และรายการผลิตภัณฑทุก
ชนิด (Product Item) ที่ผูขายเสนอขาย สวนประสมผลิตภัณฑ ประกอบดวย ความกวาง ความยาว 
ความลึก และความสอดคลองของผลิตภัณฑ 
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   (1)  ความกวาง (Width) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง จํานวนสายผลิตภัณฑ

ที่บริษัทมีอยูทั้งหมด 

   (2) ความยาว (Length) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง จํานวนรายการผลิตภัณฑ

ทั้งหมดในสวนประสมผลิตภัณฑ 

   (3) ความลึก (Depth) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึง ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑภายในแตละตราสินคา หรือแตละรายการผลิตภัณฑภายในสายผลิตภัณฑ 

   (4) ความสอดคลอง (Consistency) ของสวนประสมผลิตภัณฑ หมายถึงความสัมพันธ

อยางใกลชิดของสายผลิตภัณฑ ในแงของการใชรวมกัน การผลิต ชองทางการจัดจําหนาย หรืออ่ืนๆ 

 มิติทั้ง 4 ของสวนประสมผลิตภัณฑ (Product mix) ทําใหบริษัทขยายธุรกิจได 4 วิธี ดังน้ี

การเพิ่มสายผลิตภัณฑใหม โดยการขยายความกวางของสวนประสมผลิตภัณฑ การเพิ่มความยาว

ของแตละสายผลิตภัณฑ การเพิ่มความหลากหลายใหแตละรายการผลิตภัณฑมากขึ้นการขยาย

ความลึกของสวนผสมผลิตภัณฑ และสุดทายบริษัทสามารถเพิ่มความสอดคลองใหกับสายผลิตภัณฑ

มากขึ้น 

  6) ระดับของผลิตภัณฑ (Product Levels) ผูบริโภคจะมีความคาดหวังตอผลิตภัณฑใน

หลากหลายลักษณะ ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก นักการตลาดจะแบงระดับของผลิตภัณฑออกเปน       

5 ระดับ ดังน้ี (อุไรวรรณ แยมนิยม. 2546: 520-523)  

   (1) ประโยชนหลัก (Core Benefit) เปนประโยชนหรือบริการสําคัญที่ทางลูกคา

ตองการไดรับจากการซื้อสินคาหรือบริการ เชน ผูที่ซื้อบริการจากโรงแรม ตองการการพักอาศัย เพ่ือ

พักผอนนอนหลับ เปนตน นักการตลาดจึงตองมองตนเองในฐานะผูใหประโยชน  

   (2) ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน (Generic Product) นักการตลาดจะตองเปลี่ยนประโยชน

หลักไปสูผลิตภัณฑพ้ืนฐาน เชน บริการหองพักของโรงแรม จะตองมีเตียง หองน้ํา ผาเช็ดตัว และตู

เสื้อผา เปนตน 

   (3) ผลิตภัณฑคาดหวัง (Expected Product) เปนคุณลักษณะ (Attributes) ของ

ผลิตภัณฑที่ผูซื้อคาดหวัง เม่ือไดทําการซื้อ นักการตลาดจะตองจัดเตรียมผลิตภัณฑซึ่งมีคุณสมบัติ

และเง่ือนไขตรงตามที่ผูซื้อคาดหวังไวตามปกติ เม่ือซ้ือผลิตภัณฑนั้น เชนลูกคาของทางโรงแรม

คาดหวังวาจะพบกับเตียงนอนที่สะอาด ผาเช็ดตัวที่ซักสะอาดแลวเตรียมไวให เปนตน 

   (4) ผลิตภัณฑควบ (Augment Product) เปนผลิตภัณฑหรือบริการที่เพ่ิมเติมจาก

ผลิตภัณฑพ้ืนฐาน ซึ่งจะทําใหสินคาหรือบริการของทางบริษัท มีความแตกตางจากคูแขงขัน นักการ

ตลาดจะตองจัดเตรียมผลิตภัณฑควบ ซึ่งอยูเหนือความคาดหวังปกติของลูกคา เชนผลิตภัณฑควบ

ของหองพักในโรงแรม คือ การมีรายการโทรทัศนชองตางประเทศใหไดรับชม เปนตน 
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   (5) ผลิตภัณฑที่เปนไปได (Potential Product) เปนผลิตภัณฑที่รวมการขยาย

คุณคาทั้งหมดที่เปนไปได แลวแปลงเพิ่มเขาไปเปนผลิตภัณฑ หรือขอเสนอที่อาจเปนไปไดในอนาคต 

หรืออาจกลาวไดวา เปนการมองแนวโนมที่ผลิตภัณฑจะสามารถพัฒนาไปในอนาคต เชน บริการ

โรงแรม อาจมองแนวโนมในอนาคต ที่จะทําใหบริการหองพักในโรงแรม มีทั้งหองรับแขก หองทํางาน 

หองนอน หองครัว เบ็ดเสร็จรวมอยูใน 1 Unit เปนตน 
 2.  ราคา (Price)หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิด

ขึ้นมาถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา 

(Value) ผลิตภัณฑ กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคจะตัดสินใจ

ซื้อ ดังน้ันกลยุทธดานราคาจะตองคํานึงถึง (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 

  1) คุณคาที่รับรู (Perceived value) ในสายตาของลูกคา ซึ่งตองทําการพิจารณาวา 

การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑ สูงกวาราคาของผลิตภัณฑนั้นหรือไม  

  2)  ตนทุนสินคา และคาใชจายที่เกี่ยวของ 

  3)  การแขงขัน 

  4)  ปจจัยอ่ืนๆ 
 3.  การจัดจําหนาย (Place or Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบดวย
สถาบัน และกิจกรรม ใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑ และบริการจากบริษัทไปยังตลาด สถาบันที่นํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรม เปนกิจกรรมที่ชวยในการ

กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลัง สินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัด

จําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี  

  1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) คือ เสนทางที่ผลิตภัณฑและ 

(หรือ) กรรมสิทธิ์ผลิตภัณฑไดเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางจัดจําหนายจึงประกอบดวย

ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือผูใชอุตสาหกรรม ชองทางการจัดจําหนายสําหรับสินคาบริโภค 

หมายถึง เสนทางที่สินคาไดเคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย บริษัทจํานวนมาก

เลือกใชชองทางการจัดจําหนายทางตรง โดยไมใชคนกลางหรือใชชองทางออมโดยอาศัยคนกลาง  
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1) ชองทางตรง 

      ผูผลิต  ผูบริโภค 

2) ชองทาง 1 ระดับ 

      ผูผลิต  ผูคาปลีก  ผูบริโภค 

3) ชองทาง 2 ระดับ 

 ผูผลิต  ผูคาสง  ผูคาปลีก ผูบริโภค 

4) ชองทาง 3 ระดับ 

ผูผลิต  ผูคาสง  ผูคาสงอิสระ       ผูคาปลีก          ผูบริโภค 

5) ชองทาง 1 ระดับ 

ผูผลิต  ตัวแทน  ผูบริโภค 

6) ชองทาง 2 ระดับ 

ผูผลิต  ตัวแทน  ผูคาปลีก    ผูบริโภค 

7) ชองทาง 3 ระดับ 

ผูผลิต  ตัวแทน  ผูคาสง  ผูคาปลีก  ผูบริโภค 

 
ภาพประกอบ 2 ชองทางการจัดจําหนายสินคาบริโภค 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 271. 
 
 การปรับปรุงชองทางการจัดจําหนาย (Modifying Distribution Channels) เปนการพัฒนา
โครงสรางชองทางการจัดจําหนายที่ไดออกแบบและไดใชไปแลวนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของลูกคา และภาวะการแขงขัน รวมทั้งสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
การปรับปรุงชองทางการจัดจําหนายมี 3 แบบ ดังน้ี  
  (1) การเพิ่มหรือลดจํานวนคนกลางในชองทางการจัดจําหนาย (Adding or Dropping 
Individual Channel Number) การที่จะเพ่ิมหรือลดจํานวนคนกลางนั้น จะยึดเกณฑที่วา สามารถทํา
ใหมีกําไรเพิ่มขึ้นไดหรือไม รวมทั้งพิจารณาถึงความสามารถในการอํานวยความสะดวกแกลูกคา และ
การขยายตลาดในอนาคต 
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  (2) การเพิ่มหรือลดจํานวนชองทางการจัดจําหนาย (Dropping Distribution Channel) 
เปนการพิจารณาถึงการเพิ่มหรือลดชองทางการจัดจําหนายแบบตางๆ ที่ใชอยู โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการใหความสะดวกแกลูกคา นโยบายบริษัท การตอสูกับคูแขงขัน และสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของ 
  (3) การพัฒนาวิธีการขายใหม (Developing a New Way to Sell Goods) เปนการคนหา
ถึงชองทางการจัดจําหนายแบบใหม ที่แตกตางจากบริษัทหรือคูแขงขันที่ใชอยูเดิม 
 2) การกระจายตัวสินคา (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ จากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทางอุตสาหกรรม  

 3) การเลือกชองทางการจัดจําหนาย จะเลือกชองทางใด ใหพิจารณาในแงของผลกําไร
เปนสําคัญ ชองทางใดที่สามารถสรางผลกําไรใหกับทางผูผลิตไดมากกวา ชองทางนั่นก็คือ ชอง
ทางการจัดจําหนายที่ดีที่สุด อยางไรก็ตาม ยังตองพิจารณาวา ชวงเวลาเลือกชองทางการจัดจําหนาย
แบบใดในชวงเวลาหนึ่ง หลังจากที่ไดตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนายแบบหนึ่งแลว กิจการจะ
เร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง เม่ือเวลาผานไป ชองทางที่เคยเลือกไวนั้นอาจจะไมเหมาะสม บริษัทจึงควรใส
ใจกับชองทางการจัดจําหนายที่ตนไดเลือกไวแลวโดยเปรียบเทียบกับชองทางอื่นอยูตลอดเวลา 

 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) การที่ทางบริษัทใชเครื่องมือทางการตลาดทั้ง         
3องคประกอบขางตน ซึ่งไดแกผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย ยังไมเพียงพอสําหรับการตลาด
ในยุคใหม เน่ืองจากผลิตภัณฑที่วางจําหนายในทองตลาดมีอยูมากมาย จนผูซื้อไมสามารถที่จะรูจัก 
หรือจดจําผลิตภัณฑไดหมดทุกชนิด นักการตลาดจึงจําเปนตองใชเครื่องมือทางการตลาดอีกอยาง
หนึ่ง เพ่ือทําหนาที่ในการกระตุนลูกคา ชี้แจงใหเขารูจักผลิตภัณฑ ชักจูง และเชิญชวนใหซื้อ รวมไป
ถึงการเตือนใหจดจํา ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนี้รวมเรียกวา การสงเสริมการตลาด หรือการสื่อสารทาง
การตลาด ทั้งน้ีแนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดสรุป ไดดังน้ี 

 การสงเสริมการตลาด เปนสวนประสมทางการตลาดตัวหนึ่งของทางองคกรที่ใชเพ่ือแจง
ขาวสาร (Inform) จูงใจ (Persuade) และย้ําเตือนความทรงจํา (Remind) เกี่ยวกับผลิตภัณฑและ
บริการของทางองคการ โดยหวังวาจะชักนําผูรับขาวสาร ใหเกิดความรูที่ดีเกิดความเชื่อถือ หรือเกิด
พฤติกรรมในการซื้อ การสงเสริมการตลาดที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตนได จําเปน
จะตองอาศัยกิจกรรมหลายอยาง เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด ซึ่งนักการตลาดจะ
เรียกเครื่องมือเหลานี้วา Promotion Tools ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือ ไดแก การโฆษณา การใหขาว 
และการประชาสัมพันธการสงเสริมการขาย การขายโดยใชพนักงานขาย เครื่องมือตางๆ เหลานี้ 
รวมเรียกวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือสวนผสมการสื่อสารการตลาด
(Marketing Communications Mix) นอกจากนี้ในปจจุบัน ยังมีเครื่องมือการสงเสริมการตลาดอีก
มากมาย เชน การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดออนไลน (Online Marketing) เปน
ตน ซึ่งธุรกิจอาจเลือกใชหนึ่งเครื่องมือ หรือหลายเครื่องมือรวมกันก็ไดทั้งนี้เครื่องมือตางๆ แตละ
เครื่องมือ ตางมีทั้งขอดี ขอเสีย และมีขอจํากัดที่แตกตางกันดังนั้น เม่ือนํามาใชรวมกัน จําเปนจะตอง
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นํามาประสมประสานกันอยางรอบคอบ เพ่ือใหการสื่อสารการตลาดมีความชัดเจน และกลมกลืนเปน
หน่ึงเดียวกัน ซึ่งเปนแนวคิดการสื่อสารการตลาดสมัยใหมที่เรียกกันวา การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ (Integrated Marketing Communications: IMC) สวนประสมการสงเสริมการตลาด มี
รายละเอียดสรุปไดดังน้ี 
  1) การโฆษณา (Advertising) 
  สมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกา ไดใหคํานิยามของการโฆษณาไววา การโฆษณา
หมายถึง “การนําเสนอและการสงเสริมในอันที่เกี่ยวกับความคิด สินคาหรือบริการ โดยผานสื่อตางๆ
ที่ไมใชตัวบุคคล โดยมีผูอุปถัมภในการออกคาใชจายให” (พิบูล ทีปะปาล. 2543: 262) 

  สวนความหมายของการโฆษณา ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2552 
แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 ใหความหมายไววา “การโฆษณา เปนการทําใหขอความปรากฏแก
ประชาชน เชน ลงตีพิมพในหนังสือพิมพ หรือเผยแพรติดกับสิ่งกอสรางหรือสิ่งที่ประชาชนมองเห็น
ได ติดกับเรือ รถยนต พาหนะอื่นๆ ที่เปนสาธารณะ การเผยแพรเสียงทางวิทยุ โทรทัศน การแสดง
ดวยประการใดๆ ซึ่งประชาชนสามารถที่จะมองเห็นหรือทราบได” 

  จากขอความขางตนสรุปไดวา ในการโฆษณานั้น ธุรกิจที่ทําการเผยแพรขาวสารของ
ตน จะตองใชสื่อกลางที่ไมใชตัวบุคคล อันไดแก วิทยุ โทรทัศน แผนภาพโปสเตอรภาพยนตร 
หนังสือพิมพ นิตยสาร แผนปลิว โฆษณากลางแจง การโฆษณาที่ยานพาหนะเปนตน ซึ่งการใช
สื่อกลางเหลานี้ ธุรกิจจะตองเสียคาเชา หรือคาใชจายตางๆ ในการลงโฆษณา 
  2) การประชาสัมพันธ (Public Relations) 
  การประชาสัมพันธ หมายถึง กิจกรรมอันเปนเครื่องมือการสงเสริมการตลาดอยางหนึ่ง
ของบริษัทที่กระทําขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับสาธารณชนตางๆ ที่มีสวน
สัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทโดยตรง อันไดแก ลูกคา ผูจําหนายวัตถุดิบ ผูถือหุน พนักงาน รัฐบาล 
ตลอดจนสังคม ซึ่งบริษัทดําเนินกิจการอยู (Boone; & Kurtz. 1995: 574) โดยการออกขาวเผยแพร
ผานสื่อมวลชนประเภทตางๆ เพ่ือใหไดรับขาวสารในทางที่ดี ทั้งนี้เพ่ือเปนการสราง “ภาพลักษณ
ของบริษัท”(Corporate Image) ในแงดี ตลอดจนการปองกันขาวลือ เร่ืองราว และเหตุการณที่ไมดี 
อันอาจทําใหบริษัทไดรับความเสียหายอีกดวย การประชาสัมพันธ ถือเปนเครื่องมือสงเสริม
การตลาดมวลชน (Mass promotion Tool) ที่สําคัญอยางหนึ่ง 

  จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวา การประชาสัมพันธนั้น มิไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
สงเสริมการขายผลิตภัณฑของบริษัทโดยตรง แตเปนการมุงสรางภาพลักษณของทางบริษัท เพ่ือให
เกิดความรูสึกที่ดีในสายตาของสาธารณชนโดยทั่วไปมากกวา ดังนั้น กิจกรรมการประชาสัมพันธ
บางอยาง จึงไมไดกระทําขึ้นมาเพื่อสนับสนุน หรือสงเสริมผลิตภัณฑของทางบริษัท ซึ่งกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธโดยทั่วไป จะมีดังน้ี (Kotler. 2000: 606) 
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  1) สื่อสารมวลชนสัมพันธ (Press Relations) โดยการสรางความสัมพันธที่ดีแกนักขาว 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสื่อมวลชนตางๆ มีการนําเสนอขาวสารขอมูลในเชิงบวก เพ่ือใหบุคคล 
ผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัทไดรับความสนใจ 

  2) ประชาสัมพันธสินคา (Product Publicity) เกี่ยวของกับการใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
สินคาโดยตรง เพ่ือเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

  3) สื่อสารองคกร (Corporate Communication) โดยการจัดใหมีการติดตอสื่อสารของ
บริษัทขึ้น เพ่ือสรางความเขาใจที่ดีเกี่ยวกับองคกร โดยผานการสื่อสารทั้งจากภายในและภายนอก
องคกร 

  4) หาเสียงสนับสนุน (Lobbying) ทําไดโดยการประสานงานกับผูออกกฎหมายหรือ
เจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือสนับสนุนใหออกกฎหมาย หรือขอบังคับที่เปนประโยชนตอทางบริษัท หรือ
ระงับกฎหมาย หรือขอบังคับ อันจะเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของตน 

  5) ใหคําแนะนําปรึกษา (Counseling) เปนการใหคําแนะนําและคําปรึกษาแกฝาย
บริหารของทางบริษัทเกี่ยวกับประเด็นและจุดยืนที่เดนชัด รวมไปถึงตําแหนงและภาพลักษณของ
บริษัทในชวงเวลาปกติ และในกรณีที่เกิดปญหาตางๆ ในชวงวิกฤต เพ่ือใหผูบริหารไดรับทราบเพื่อ
จะไดหาแนวทางปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น 

  3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 
  การสงเสริมการขาย หมายถึง สิ่งจูงใจประเภทตางๆ (Incentive) ที่บริษัทนํามาใชเปน
เครื่องมือในระยะสั้น เพ่ือกระตุนใหเกิดการซื้อหรือการขายผลิตภัณฑ หรือบริการใหไดมากขึ้นใน
ขณะที่การโฆษณาจะเปนเพียงการนําเสนอเหตุผล (Reason) เพ่ือใหตัดสินใจซ้ือสินคาเทานั้น
เครื่องมือที่จะนํามาใชในการสงเสริมการขายในปจจุบัน มีใชกันอยางกวางขวางแตกตางกันไป ซึ่งมี
เครื่องมือตางๆ ดังน้ี 

  1) การสงเสริมการขายตอผูบริโภคคนสุดทาย(Consumer Promotion) เชน การแจก
สินคาตัวอยาง บัตรหรือคูปองสงเสริมการขาย การลดราคา การใหแสตมปการคา การจายเงินคืน
และการสาธิต เปนตน 

  2) การสงเสริมการขายตอคนกลางผูจัดจําหนาย (Trade Promotion) เชน การลดการ
ซื้อสินคา สินคาใหเปลา การโฆษณารวม การใหเงินสนับสนุนผลิตภัณฑ การแขงขันการขายระหวาง
ผูจัดจําหนาย เปนตน 

  3) การสงเสริมการขายตอพนักงานขายหรือหนวยขาย (Sales-force Promotion) เชน 
การใหของสมนาคุณ หรือโบนัส การแขงขันการขายระหวางพนักงานขาย เปนตน 
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  เครื่องมือสงเสริมการขาย ดังกลาวขางตนน้ี ไดมีการนํามาใชกันอยางกวางขวางใน
องคการตางๆ แทบทุกองคกร รวมทั้งผูประกอบการผลิต ผูจัดจําหนาย สมาคมการคาตางๆ โดยมี
จุดมุงหมายในการใชตางๆ กัน คือ เพ่ือดึงดูดความสนใจ และใหขอมูลขาวสารแกผูบริโภค ใหหันมา
สนใจในผลิตภัณฑที่วางจําหนาย เพ่ือใหสิ่งจูงใจ หรือใหคุณคาแกผูบริโภค และเพื่อเชิญชวนให
ผูบริโภค ตัดสินใจซ้ือสินคาโดยเร็ว อยางไรก็ตามเครื่องมือสงเสริมการขายที่ใช จะบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคไดมากนอยเพียงใด จะตองมีการพิจารณาตัดสินใจเลือกใชใหเหมาะสม โดยจะตอง
พิจารณาถึงชนิดของตลาด วัตถุประสงคของการสงเสริมการขายสภาวะการแขงขัน และคาใชจาย
ของแตละเครื่องมือ  
  4) การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
  การขายโดยบุคคล หมายถึง การเสนอขายดวยวาจา หรือการสนทนากับผูซื้อมุงหวัง
คนหนึ่ง หรือหลายคน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทําการขาย 

  จากความหมายดังกลาวขางตน การขายโดยบุคคล ผูขายจะเปนผูติดตอขายสินคาโดย
เผชิญหนากับลูกคาเปนการสวนตัว เพราะเปนการเสนอขายดวยวาจา และไดมีการสนทนาติดตอตก
ลงซื้อขายกัน การติดตอซื้อขายกันโดยตรงแบบตัวตอตัวในลักษณะนี้จึงเปนการติดตอกันแบบ 2 
ทาง (Two-way Communication) ในขณะที่การโฆษณาเปนการติดตอแบบทางเดียว (One-way 
Communication) ดังน้ัน บางครั้งการโฆษณาแตเพียงอยางเดียว จึงไมอาจทําใหผูซื้อเกิดความสนใจ
ซื้อได ดวยเหตุนี้การสงเสริมการตลาด จึงจําเปนจะตองใชตัวบุคคล หรือพนักงานขาย เขามาทําการ
สงเสริมอีกแรงหนึ่ง เพ่ือใหไดผลดีที่สุด ในหนาที่ของพนักงานขายหรือผูแทนขายแตละคน พบวา 
พนักงานขายแตละคน จะปฏิบัติหนาที่หนึ่งอยาง หรือหลายอยางของงาน 7 ประการ ดังน้ี 

  1) การแสวงหาลูกคาใหม (Prospecting) เปนหนาที่ของพนักงานที่จะตองแสวงหา
ลูกคาใหมๆ ใหเพ่ิมขึ้นเสมอ 

  2) การกําหนดกลุมเปาหมาย (Targeting) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่จะตองรูจัก
การจัดแบงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือติดตอกับลูกคาในอนาคต และลูกคาประจํา 

  3) การติดตอสื่อสาร (Communicating) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่จะตองทําการ
ติดตอสื่อสารใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการของบริษัท เพ่ือใหลูกคาทราบ 

  4) การขาย (Selling) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่จะตองเรียนรูถึงศิลปะในการขาย
กลาวคือ เรียนรูเทคนิคในการเขาพบเพื่อเสนอขาย (Approaching) เรียนรูเทคนิคการเสนอขาย 
(Presenting) การตอบขอโตแยง (Answering objections) และการปดการขาย (Closing sales) 

  5) การใหบริการ (Servicing) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่จะตองจัดหาบริการให
ลูกคา เชน คําปรึกษาตางๆ ตอลูกคาที่มีปญหา ใหความชวยเหลือดานเทคนิคตางๆชวยเหลือให
คําแนะนําเกี่ยวกับการชําระเงิน และชวยเรงการสงมอบสินคาใหเร็วขึ้น   
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  6) การเก็บรวบรวมขอมูล (Information gathering) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่
จะตองทําหนาที่วิจัยตลาด และสืบหาขาวสาร เพ่ือรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบ 
  7) การแบงสันปนสวน (Allocating) เปนหนาที่ของพนักงานขายที่จะตองทําการ
ประเมินคุณภาพของลูกคาแตละราย และจัดแบงสินคาใหตามความเหมาะสมในยามที่มีสินคาจํากัด 
  5)  การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
  เปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมาย เพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึง 
วิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใชสื่อสารโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนองในทันทีเครื่องมือ
นี้ ประกอบดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546) 

(1)  การขายทางโทรศัพท 
  (2)  การขายโดยใชจดหมาย 
  (3)  การขายโดยใชแคตตาล็อก  
  (4)  การขายทางวิทยุโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ 

 

4. ประวัติความเปนมา และปจจยัที่นําไปสูความสาํเร็จของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน 
 แบรนดเสื้อผาแฟชั่นของประเทศสเปนถือไดวาเปนแบรนดเสื้อผาเชนสโตรชื่อดังของกลุม
ผูผลิตสิ่งทอรายใหญแหงประเทศสเปนทีช่ื่อ Inditex ซึ่งทํารายไดสูงถึง 2 ใน 3 ของรายไดทั้งหมด
ของทางบริษทั โดยเริ่มกอตั้งขึ้นในป ค.ศ.1975 
 เสื้อผาแฟชั่นยี่หอดังกลาวถือไดวาเปนแบรนดเสื้อผาแฟชั่นที่ประสบความสําเร็จเปนอยาง
มาก โดยที่ไมตองมีดีไซเนอร ไมตองทําแฟชั่นโชว และก็ไมไดมีงบในการโฆษณาเปนจํานวนมาก 
หากแตเปนแบรนดที่ประสบความสําเร็จไดดวยแนวคิด และรูปแบบการดําเนินธุรกิจในหลายๆ ประการ 
เร่ิมตั้งแตการนําระบบไอทีมาใชตั้งแตปค.ศ.1976 เปนธุรกิจที่เรียกวา Buyer-Driven ความตองการ
ของลูกคาเปนหัวใจในการขับเคลื่อน มีสต็อคสินคาใหนอยที่สุด ความรวดเร็วในการตัดสินใจ
ออกแบบผลิต ตัดเย็บ สงถึงราน ทดสอบรูปแบบกับตลาดกอนจะแกไขปรับปรุง ไมมีการพลาด ไมมี
ของเหลือ หมุนเวียนไปตามสาขาตางๆ ตาม socio-economics หรือ demographic ของทําเล  
 สิ่งที่แตกตางจากแบรนดแฟชั่นโดยสวนใหญอีกประการหนึ่ง คือ เสื้อผาแฟชั่นของประเทศ
สเปนไมเคยสงตัวอยางเสื้อผาไปถายขึ้นปกนิตยสาร และแทบไมใชจายในดานโฆษณาเลย ซึ่งในป
ค.ศ. 2002 งบการตลาดของแบรนดนอยกวารอยละ 1 ของคาใชจายทั้งหมดของบริษัท แตก็ยังคง
เปนแบรนดยอดนิยมไดอยางไมนาเชื่อ โดยปจจุบันมีรานคาอยูทั่วทุกมุมโลก และยังเติบโตอยาง
รวดเร็วผานรูปแบบการทําตลาดที่เรียกวา ปากตอปาก ความลับแหงความสําเร็จ คือ การผลิต
เสื้อผาแฟชั่นคอลเลกชั่นลาสุดที่ขายในระดับราคาที่สามารถหาซื้อไดและใชวิธีประยุกตดัดแปลง
มากกวาลอกเลียนแบบเสื้อผาแบรนดดังอยาง Prada และ Christian Dior และนําออกขายอยาง
รวดเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได 
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 กลยุทธความสําเร็จของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอของประเทศสเปนจึงเปนเรื่องของความเร็ว และ
การเปนผูผลิตเสื้อผาทั้งหมดเอง ทําใหเปนทั้งผูผลิตและผูคาปลีกและสามารถใชกลยุทธความเร็วได
เร็วกวาคูแขงอยาง The Gap และ H & M โดยเสื้อผารูปแบบใหมๆ จะมาถึงหนารานในทุกๆ 2-3 วัน 
ไมใชแคครั้งเดียวในหนึ่งฤดูกาล แบรนดผลิตเสื้อผามากกวา 11,000 แบบในแตละป ซึ่งไมเพียงทํา
ใหแฟชั่นเสื้อผายี่หอของประเทศสเปนทันสมัยที่สุด แตยังทําใหลูกคาตองแวะเวียนมาที่รานอยู
บอยๆเพ่ือตรวจสอบวาพวกเขาพลาดสิ่งใดไปหรือไมแมแตรองบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นชื่อดัง
อยาง Vogue ในอังกฤษยังยอมรับวา รอยละ 70 ของเสื้อผาในตูของเธอมาจากเสื้อผายี่หอดังกลาว 
 ความสําเร็จดังกลาวแสดงใหเห็นวา เราสามารถที่จะสรางแบรนดระดับโลกไดดวยการให
ความสําคัญกับผลิตภัณฑแทนที่จะเปนการสงเสริมการขาย ซึ่งกลยุทธการสรางความสนใจดวยการ
ทําตลาดของแฟชั่นยี่หอของประเทศสเปนนั้นมีนอยมาก แตกลับใชวิธีจํากัดกิจกรรมทางการตลาด 
และไมคอยออกขาวกับสื่อ ทําใหขาวตางๆ ออกมาในรูปของขาวลือและแบบปากตอปาก แมแตการ
เปดรานสาขาใหมยังเปนความลับจนถึงวันเปด ในขณะท่ีแบรนดดังๆ ทั่วไปอยาง Gucci หรือ Rolex 
กระตุนความตองการดวยการจํากัดจํานวนสินคา  
 การที่ทางแบรนดสามารถทําใหลูกคาวนเวียนมาที่ราน โดยเฉลี่ยถึง 17 ครั้งตอปเน่ืองจาก
การที่มีสินคาใหมๆ ออกมาถึงอยางรวดเร็ว ในขณะที่รานเสื้อผาแฟชั่นทั่วไปในประเทศสเปน จะมี
ลูกคาแวะเวียนมาเพียงปละ 3 ครั้งเทานั้น 
 นอกจากนี้ทางแบรนดยังตอบสนองพฤติกรรมของลูกคาในทันที กลาวคือถาหากเสื้อผา
แบบใดขายไมดีภายในเวลาเพียงหน่ึงสัปดาห ก็จะถูกถอดออกจากราวทันทีและนําแบบใหมมาโชว
แทนการมีสินคาคงคลังต่ํา และใชงบในการโฆษณาที่นอยมาก ชวยทําใหสามารถรักษาระดับราคา
สินคาในระดับต่ําทําใหลูกคาสามารถเปนเจาของสินคาแฟชั่นหรูๆ ไดในราคาไมแพง และการเปน
ผูผลิตเสื้อผาเอง ทําใหสามารถตัดคนกลางออกไปไดรวมทั้งยังสามารถควบคุมคุณภาพและ
ความเร็วในการวางตลาดสินคาไดเร็วกวาคูแขง 
 โดยปจจุบันเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนมีสาขาอยูในประเทศไทยทั้งหมด           
6 สาขาคือ สาขาสยามพารากอน สาขาเซ็นทรัลเวิลด สาขาเอ็มโพเรียม สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 
สาขาเดอะมอลลบางกะป และสาขาเมกะบางนา 
 
5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชเปน
แนวทางในการศึกษาวิจัย โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 ศิริพงษ จีนะบุญเรือง (2544) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“ความสัมพันธของการรับรูราคา 
ตรายี่หอสินคา และการรับรูอิทธิพลของผูอ่ืน กับความเต็มใจซ้ือเสื้อผามีตรายี่หอของผูบริโภค” ผล
การวิเคราะห มีดังน้ี  
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 การรับรูดานราคา ตรายี่หอสินคา และดานอิทธิพลของผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวก กับ
ความเต็มใจซื้อเสื้อผามีตรายี่หอ และนอกจากนี้ไมมีความแตกตางในความเต็มใจซื้อเสื้อผา มีตรา
ยี่หออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในกลุมผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม และกลุมผูบริโภคกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยสมมติฐาน 3 ขอ คือ การรับรูราคา ตรายี่หอสินคา และการรับรูอิทธิพล ของ
ผูอ่ืน มีความสัมพันธทางบวก กับความเต็มใจซื้อเสื้อผามีตรายี่หอ ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและ
ในกรุงเทพมหานคร มีความเต็มใจซื้อเสื้อผามีตรายี่หอไมแตกตางกัน 
 นริศรา วรรณศุภผล (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปสตรีในหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย 
พบวา  

1. การเลือกสถานที่ในการซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงาน ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด  

2. ชวงราคาที่ซื้อชุดทํางานสตรีสําเร็จรูป มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงาน ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด  

3. ความถี่ในการซื้อ มีความสัมพันธกับ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ลักษณะงาน ราคาสินคา และการสงเสริมการตลาด  

4. โอกาสในการซื้อ มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ลักษณะงาน ผลิตภัณฑ ราคาสินคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด  

5. ประเภทของเสื้อผา มีความสัมพันธกับ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน ลักษณะงาน ราคาสินคา และชองทางการจัดจําหนาย  

 พิมพธวัล แกวเหมือน (2549) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
สําเร็จรูปของวัยรุนตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ปราจีนบุรี” ผลที่ได
จากการวิจัย พบวา ปจจัยการตลาดที่มีอิทธิพลตอความตองการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป ของกลุมตัวอยาง 
คือ ผลิตภัณฑ ที่มีราคาเฉลี่ยตัวละ 295.39 บาท นิยมเลือกซื้อจาก ตลาดนัด และกิจกรรม สงเสริม
การขายที่ตองการคือ การลดราคาสินคา พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของกลุม ตัวอยาง
พบวา เพ่ือนเปนแหลงขอมูลดานแฟชั่น มีการวางแผนการซื้อลวงหนาเปนบางครั้ง โดยจะปรึกษา
และไปเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปกับเพ่ือน การเลือกซื้อจะเลือกแบบที่ถูกใจ และตามความชอบและ
รสนิยมของตนเอง ประเภทเสื้อผาสําเร็จรูปที่นิยมซื้อ คือ เสื้อยืดมีปริมาณการซื้อเฉลี่ยปละ 11.64 ครั้ง 
เฉลี่ยครั้งละ 1.88 ตัวตอครั้ง นอกจากนี้ ยังพบวา เพศ และสถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปดานราคา  ที่ซื้อตอครั้ง ความบอยในการมาซื้อแตกตางกัน 
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 จุฑามาศ ทองขาว (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง“ปจจัยที่เลือกซื้อและการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคาที่มีตอรานขายเสื้อผาวัยรุนราน 2% (ทูเปอรเซ็นต) ตลาดเจาพรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
ผลการวิจัย พบวา 

 1.  สินคาที่ลูกคาวัยรุนชอบซื้อ คือเสื้อยืด สถานที่ซื้อ คือรานเสื้อผาวัยรุนทั่วไป เหตุผลใน
การเลือกซื้อเพราะความทันสมัยบุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อ คือ ตัวเองซื้อเสื้อผาเดือนละ 2-4 ครั้ง
คาใชจายในการซื้อมากกวา 201 บาทขึ้นไป และเวลาที่ซื้อคือ 15.01 – 18.00 น.  

 2.  ลูกคามีระดับการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือ ดานผลิตภัณฑ 

 3.  ลูกคาที่มีเพศอายุรายไดชอบผลิตภัณฑตางกันมีสถานที่ซื้อเสื้อผาวัยรุนตางกันเหตุผล
ที่เลือกซื้อเสื้อผาวัยรุนตางกัน บุคคลที่มีอิทธิพลในการซื้อเสื้อผาวัยรุนตางกัน จํานวนครั้งที่ซื้อ
เสื้อผาวัยรุนคาใชจายในการซื้อเสื้อผาวัยรุน และเวลาที่ซื้อเสื้อผาวัยรุนที่แตกตางกันมีระดับการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาวัยรุนแตกตางกัน 

 สุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“การตระหนักรู และการตัดสินใจ
ของผูเลือกซื้อสินคาเสื้อผาแบรนด ZARA: ศึกษาเฉพาะกลุมผูบริโภคชาวไทย”ผลการศึกษา พบวา
ปจจัยในการตัดสินใจของผูซื้อสินคาเสื้อผาแบรนด ZARA มี 2 สวน คือ ปจจัยภายนอกเนนเกี่ยวกับ
ตัวกระตุนทางการตลาด สิ่งสําคัญอันดับแรก คือ เนนรูปแบบ คุณคาและราคา กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับบริการที่ดีของพนักงาน สวนใหญทั้งกลุมหญิงและชาย ใหความสําคัญกับบรรยากาศ
การตกแตงภายในราน แตพบวา การสงเสริมการขายโดยการมีสวนลด ไมเปนปจจัยหลักในการซื้อ
สินคา เน่ืองจากยอมแลกกับความทันสมัย แปลกใหม ทันตอความนิยม นอกจากนี้ ยังทราบถึงความ
แตกตางระหวางการตัดสินใจซื้อสินคาเสื้อผา ZARA กับเสื้อผาแบรนดอ่ืนๆ อีกดวย โดยแรงจูงใจคือ
การที่ ZARA เปนสินคายี่หอใหมที่มีชื่อเสียงจากตางประเทศ  ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา อิทธิพล
ของการบอกตอจากสื่อบุคคลในการตัดสินใจซื้อน้ัน มีความแตกตางกันตามเพศ โดยกลุมหญิงไดรับ
อิทธิพลจากการบอกตอในการตัดสินใจซื้อมากกวากลุมชาย อีกทั้งยังพบวา ใชการบอกตอเกี่ยวกับ
ประสบการณ และชักชวนบุคคลอื่นใหใชสินคามีมากกวากลุมชายเชนกัน นับเปนอิทธิพลจาก
สิ่งแวดลอมที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ 

 สวนปจจัยภายใน สิ่งที่นับวาสําคัญมาก คือ อิทธิพลจากความแตกตางของบุคคล ซึ่งสวนใหญ 
เนนคุณคาความรูสึกที่ไดรับจากสินคา แมวาสินคาจะมีราคาสูงกวายี่หออ่ืนก็ตาม เน่ืองจากความยึด
ม่ันในตราสินคานั้น ทําใหสินคานั้นมีความนาเชื่อถือมากกวา อีกทั้งกลุมตัวอยาง มีแรงกระตุนที่
อยากลองใชสินคาตราใหมที่มีชื่อเสียงและตลาดเปนที่นิยม 

 สิทธิ รักษวิชัย (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
สําเร็จรูปในตลาดนักวันหยุด : กรณีศึกษาตลาดนิกรธานี จังหวัดอุบลราชธานี”ผลการวิจัยพบวา       
1. ผูซื้อเสื้อผาสวนมากเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป เปนนักเรียน/นักศึกษา มีรายไดต่ํากวา 
5,000 บาทศึกษาอยูระดับปริญญาตรีสถานภาพโสด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คนสวนมาก
ชอบมาซื้อในวันเสาร 1-2 ครั้งตอเดือน ชวงเวลาที่ซื้อจะเปนตอนเย็นชอบมากับเพ่ือนชอบซ้ือเสื้อผา
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ที่เน้ือผานุมสวมใสสบายซื้อเพ่ือใหกับตัวเองและตัดสินใจซื้อดวยตนเองมีงบประมาณในการซื้อแตละ
ครั้ง 201-500 บาท 2.ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปโดยภาพรวมอยูในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อระดับมากไดแก ปจจัยดาน
วัฒนธรรม สังคมและจิตวิทยา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคาจากการวิเคราะหพบวามีปจจัย
เพียง 4 ดานที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปโดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากที่สุดดังน้ี 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนายสงผลตอ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตัวแปรพยากรณชุดนี้ รวมกัน
พยากรณการตัดสินใจซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป ไดรอยละ 49  

 สุวัฒนา วราหคํา (2550) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”ผลการวิจัย พบวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดานราคาอยูในระดับมาก
ที่สุดสําหรับพฤติกรรมพบวาสวนใหญซื้อเพราะรูปแบบเสื้อผาเปนไปตามแฟชั่นและทันสมัย ราคา
ประมาณ 100 - 300 บาท สถานที่ที่ซื้อ ไดแก หางสรรพสินคาซื้อ1 เดือน/ครั้ง สินคาที่ซื้อ คือ รูปแบบ
ชุดลําลองและตัดสินใจซื้อดวยตัวเองโดยซื้อครั้งละ 1 - 2 ชิ้น การทดสอบสมมติฐานปจจัยประชากรศาสตร
กับปจจัยสวนประสมทางการตลาด จําแนกตามเพศ โดยรวม พบวามีความแตกตางในดานราคาและ
ปจจัยประชากรศาสตรจําแนกตามรายไดเฉลี่ยของครอบครัว โดยรวม พบวามีความแตกตางกันใน
ดานผลิตภัณฑ ดานสถานที่จัดจําหนาย และในดานราคาสวนผลการทดสอบสมมติฐานปจจัย
ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปพบวา เพศอายุและรายไดเฉลี่ยของ
ครอบครัวที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแตกตางกันในดานเหตุผลที่ซื้อ 
ราคา ความถี่ สถานที่ และปริมาณที่เลือกซื้อ 

 ยิ่งลักษณ สุขแกว (2551) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแบรนด
เนมของวัยรุน (13-19 ป) ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวาผูตอบสวนใหญเปนเพศหญิง
ที่มีอายุ 13-14 ปเปนนักเรียน กําลังศึกษาอยูมัธยมตอนตนมีรายไดต่ํากวา 3,000 บาท ผลิตภัณฑ
สวนใหญที่ซื้อ คือ เสื้อยืด เหตุผลที่ซื้อเพราะคุณภาพ เหตุผลในการซื้อเสื้อผาแบรนดเนม เพราะ
เปนความชอบสวนตัว คุณสมบัติหลักของแบรนดที่นิยม คือ แบรนด  ที่ผลิตเสื้อผาออกมาที่สามารถ
ใสไดตลอด แบรนดเสื้อผาที่เนนความสดใส นารัก คือ ยี่หอ AIIZ ยี่หอกางเกงยีนสที่เลือกซื้อ คือ 
Levi สถานที่ที่นิยมไปซื้อ คือสยามสแควร เหตุผลที่ซื้อจากแหลงดังกลาว คือ ความสะดวกหากไมมี
ยี่หอที่ตองการจะซื้อแบบเดียวกันแตตางยี่หอ ระยะเวลาที่ใชเสื้อผาแบรนดเนมมา คือ 1 ถึง 2 ป 
ชวงเวลาที่ซื้อ คือ จะไมระบุเวลาการซื้อแลวแตความสะดวก ซื้อเดือนละครั้ง ครั้งละ 2-3 ตัว 3. ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวาในภาพรวมวัยรุน (13-19 ป) ที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแบรนดเนมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน 
 เบญจพร นอกตะแบก (2551) ไดทําการศึกษาเรื่อง“การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑเสื้อผา
สําเร็จรูปของประชาชน ในเขตบางกะป”ผลการวิจัยพบวา 
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 1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 18-25 ป จบการศึกษาปริญญาตรี 
เปนนักเรียน/นักศึกษา และมีรายไดตอเดือน 5,000-10,000บาท 

 2.  สําหรับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสื้อผาสําเร็จรูปในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาผูบริโภคมีการตัดสินใจอยูในระดับมาก 4ดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุด
ตามลําดับคือ รับรูถึงความตองการหรือรับรูปญหา การตัดสินใจซื้อ การประเมินทางเลือก และการ
คนหาขอมูล 

 3. การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสําเร็จรูปจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได พบวาโดยภาพรวมมีการตัดสินใจ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สุมนา เวชโช (2552) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
แบรนดเนมของลูกคาในหางสรรพสินคาเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาวิจัย พบวา ลูกคามีการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแบรนดเนมในภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ลูกคามีการตัดสินใจดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัด
จําหนาย อยูในระดับมาก ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง ผลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดเนมของลูกคา จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร พบวา มีการตัดสินใจในภาพรวม ไมแตกตางกัน สําหรับดานผลิตภัณฑ ผู
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อตางกัน มีการตัดสินใจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 สุชาติ ธนะสุนทร (2553) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาที่มีแบรนดเนม” ซึ่งผลที่ไดจากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง ที่มี
อายุในชวง 20-29 ป มีรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท เปนพนักงานภาคเอกชน 

 ความตั้งใจซื้อและความพึงพอใจ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของทุกกลุมผูใช ความ
ไววางใจ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเฉพาะในกลุมผูใชตราสินคาของไทย การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเฉพาะกลุมผูใชตราสินคาของไทยและ
ตางชาติ โดยที่ความตั้งใจซื้อน้ัน ไดรับอิทธิพลมาจากความไววางใจและความพึงพอใจ ซึ่งเปนไปใน
แนวทางเดียวกันในทุกกลุมผูใช การคลอยตามบุคคลรอบขาง และการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลตอความตั้งใจซื้อเฉพาะในกลุมผูใชตราสินคาของไทย และกลุมผูใชตรา
สินคาตางชาติ สวนทัศนคติตอพฤติกรรมนั้น มีอิทธิพลเฉพาะในกลุมผูใชตราสินคาตางชาติเทานั้น 

 พิชามญชุ มะลิขาว (2554) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค” ผลที่ไดจากการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีอายุ 25 – 34 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวน
ใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท ความคิดเห็นของสวนประสมการตลาดที่ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค ลูกคา ที่ตอบแบบสอบถามเห็นดวยมาก 
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ความไววางใจในการซื้อสินคาทางเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุค มีความไววางใจดานผูขายสินคา 
และดานการปกปองผูบริโภคในระดับไววางใจ ปานกลาง ดานระบบอินเทอรเน็ตในระดับไววางใจ
มาก การทดสอบสมมติฐาน พบวา ความไววางใจในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเครือขายสังคมออนไลน 
ดานผูขายสินคา ดานระบบอินเทอรเน็ต และดานการปกปองผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดานคาใชจาย ดานจํานวนครั้ง และดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน สวน
ประสมการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นดานคาใชจายในทิศทางเดียวกัน และ
สวนประสมการตลาดที่ใชประกอบการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา   
และดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น ดานจํานวนครั้ง 
และจํานวนชิ้นที่ซื้อในทิศทางเดียวกัน  

 ณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง“ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค
เพ่ือ (1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร 
(2) ศึกษาทัศนคติที่มีตอระดับความสําคัญของปจจัยการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่น
บนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถาม กลุมตัวอยาง
ไดแก ประชาชนที่อยูในกรุงเทพมหานคร 400 คน การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาพบวา (1) กลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น บนเว็บไซตเฟซบุก สวนใหญเปนการซื้อเสื้อผาลําลองเนื่องจาก
ตองการความสะดวกสบาย โดยใชจายประมาณ 500 – 1,000 บาทตอครั้ง แตในขณะเดียวกันกลุม
ตัวอยางก็มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินคาไมตรงตามที่ไดระบุไว หรือมีตําหนิ (2) ประชาชน
มีทัศนคติโดยรวมตอการซื้อเสื้อผาบนเว็บไซตเฟซบุกอยูในระดับมาก 

 วรรณา วงศรัตนโชติ (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธของ สวน
ประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปในดิสเคานสโตรของสตรีวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญซื้อเสื้อผาสตรีสําเร็จรูป ที่เทสโกโลตัสเปน
ประจํา โดยใชจายเฉลี่ยแตละครั้งสูงกวา 300 บาท ซื้อ 4 - 11 เดือนตอครั้ง โดยจะซื้อครั้งละ 1-2 ตัว 
และสวนใหญจะซื้อเม่ือมีการลดราคา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดาน
การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีสําเร็จรูป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวของมา
ใชในการศึกษาวิจัยตามกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยดังน้ี สําหรับกรอบแนวคิดปจจัยทางดานสวน
ประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนใน 4 ดาน คือดานตัวผลิตภัณฑ
และตราสินคา ดานราคา ดานการจัดแสงสินคาและชองทางการจัดจําหนายและในดานการสงเสริม
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การตลาด จะใชแนวคิดของฟลิป คอตเลอร อางถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2551 เพ่ือศึกษาวา 
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปนแตละดานอยูในระดับใด เพ่ือที่จะสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ ไปใชเปนแนวทางในการวางแผน เพ่ือที่จะกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ 
ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนไดตอไปในอนาคต โดยสาเหตุที่ทางผูวิจัยไดเลือกใชปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดใน 4 ดาน (4Ps) แทนปจจัยสวนประสมทางการตลาดใน 7 ดาน เน่ืองจาก
ธุรกิจจําหนายเสื้อผาแฟชั่นไมไดมีความเกี่ยวของกับการใหบริการมากนัก  ดังน้ันการเลือกใชสวน
ประสมทางการตลาดใน4 ดาน (4Ps) สําหรับการวิจัยจึงมีความเหมาะสมมากกวา 

 สําหรับกรอบแนวคิดดานพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จะใชแนวคิดการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตามหลัก 6Ws และ 1H
อางถึงในพิบูล ทีปะปาล, 2543 เพ่ือศึกษาวาผูบริโภคในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนในประเด็นตางๆ อยางไรบาง  

 สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดนํางานวิจัยที่ไดกลาวมาแลวขางตนมาใชเปนแนวทาง
หลักในการกําหนดตัวแปรปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และตัวแปรพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา  

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจาก ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
จากสาขาในประเทศไทย จํานวน 420 คน โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 
 
1. ประชากรกลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทย จํานวน 420 คน  
 เน่ืองจากไมสามารถที่จะระบุไดอยางแนชัดวา จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ซึ่งก็คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จากสาขาใน
ประเทศไทย มีอยูจํานวนเทาใด จึงทําใหตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ี จากสูตรของ Taro Yamane (TARO YAMANE. 1973: 331) ในกรณีที่ไมทราบจํานวน
ประชากร ดังตอไปน้ี 

 

    n =  z2p(1-p) 

                               e2 

โดยที่     e       คือ   คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 

  p คือ  สัดสวนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น  
                    ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน  

  z       คือ   คาสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% 

  และ     n       คือ   จํานวนของกลุมตัวอยาง 

โดยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดใหมีคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
เทากับ 0.05 และเนื่องจากไมทราบจาํนวนประชากรที่แทจริง จึงไดทําการประมาณคา p เทากับ 0.5 
ซึ่งจากการคํานวณโดยใชสูตรดังกลาว จะได คา n ออกมาดังนี้ 
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                      n     =    2

2

)05.0(
)5.0)(5.0()96.1(
   =    384.16    =   385 คน 

 

จากการคํานวณจะไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน เพ่ิมจํานวนตัวอยางอีก 35 คน 
จึงทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางที่มีความเหมาะสมอยูที่จํานวน 420 คน 

วิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Conveniences Sampling) โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
ไปตามสาขาของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอยูในประเทศไทยจํานวนทั้งหมด 6 สาขา 
นั่นก็คือ สาขาสยามพารากอน สาขาเซ็นทรัลเวริลด สาขา EMPORIUM สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 
สาขาเดอะมอลลบางกระป และสาขาเมกะบางนา  

ขั้นตอนที่ 2  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะทําการกําหนด
กลุมตัวอยางในสัดสวนที่เทากัน คือ หางสรรพสินคาละ 70 คน จนครบ 6 แหง จํานวน 420 คน 

ข้ันตอนที่ 3  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Conveniences Sampling) ในการสุม
เลือกผูบริโภคทั้งชายและหญิงในกรุงเทพมหานคร ออกมากลุมละ 70 คน จนครบ 6 กลุมจํานวน 
420 คน โดยจะทําการสุมตัวอยางจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทยมาแลวเทานั้น 
 
2. ประเภทของขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชทั้งขอมูลปฐมภูมิ และขอมูล
ทุติยภูมิ เพ่ือชวยในการสรางความเขาใจพื้นฐานในเรื่องที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอของประเทศสเปน โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยใชวิธีการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวนําไปใหกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี 
ซึ่งก็คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จากสาขาใน
ประเทศไทย จํานวน 420 คน ตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควารวบรวมขอมูลเอกสาร 
ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ จากหนวยงานตางๆ เชน หอสมุดแหงชาติ หอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และอ่ืนๆ รวมไปถึงการ
คนควาหาขอมูลจากเว็บไซตตางๆ ทางอินเตอรเน็ต ในเรื่องที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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3. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ทางผูวิจัยไดสราง
ขึ้น โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ เพ่ือสอบถามถึงพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ซึ่งไดทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) หรือแบบมี
คําตอบใหเลือก จํานวนทั้งสิ้น 5 ขอ คือ 

1. เพศ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 (1)  ชาย 

 (2)  หญิง 

2. อายุ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 (1) ต่ํากวา 20 ป 

 (2)  20 – 29 ป 

 (3)  30 – 39 ป 

 (4)  40 – 49 ป 

 (5)  ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 

3. สถานภาพสมรส ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

(1)  โสด    

(2)  สมรส,อยูดวยกัน 

(3)  หมาย,หยาราง,แยกกันอยู 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 (1)  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

 (2)  10,001 – 20,000 บาท 

 (3)  20,001 – 30,000 บาท 

 (4)  30,001– 40,000 บาท 

 (5)  มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 
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5. ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 (1)  ต่ํากวาปริญญาตรี 

 (2)  ปริญญาตรี 

 (3)  สูงกวาปริญญาตรี 

6. อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 (1)  นักเรียน/นักศึกษา 

 (2)  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 (3)  พนักงานบริษัทเอกชน 

 (4)  ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

 (5)  รับจางทั่วไป 

 (6)  อ่ืนๆโปรดระบุ 

สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 8 ขอโดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed 
Form) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) หรือแบบมีคําตอบใหเลือกจํานวน 7 ขอ แบบปลายเปด 
(Open-Ended) จํานวน 1 ขอ ดังน้ี 

1. ทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอของประเทศสเปนมานานเทาใด ใชระดับการวัดขอมูลเปน
ประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

 (1)  ต่ํากวา 1 ป 

 (2)  1 – 2 ป 

 (3)  3 – 5 ป 

 (4)  มากกวา 5 ป  
2. ประเภทของสินคาที่นิยมซ้ือมากที่สุด ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ  

(Nominal Scale) 

 (1)  เสื้อ 

 (2)  กระโปรง 

 (3)  กางเกง 

 (4)  เครื่องประดับ 

(5)  รองเทา 

 (6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
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3. เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนาม 
บัญญัติ (Nominal Scale) 

 (1)  ชอบตราสินคา 

 (2)  ชอบการออกแบบ 

 (3)  คุณภาพของเสื้อผา เชน การตัดเย็บ หรือเน้ือผา เปนตน 

(4)  มีระดับราคาที่เหมาะสม 

(5)  ความทันสมัย 

 (6)  อ่ืนๆ โปรดระบุ 
4. โดยสวนใหญทานจะมาซื้อกับผูใด ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ  

(Nominal Scale) 

 (1)  ไปซื้อคนเดียว 

 (2)  เพ่ือน 

 (3)  แฟน / คูรัก 

 (4)  พอแม 

(5)  อ่ืนๆ โปรดระบุ 

5.  ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด เปนคําถามแบบปลายเปด (Open- 

Ended response question) โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ Ratio scale 

6.  ในการเลือกซื้อแตละครั้ง โดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด ใชระดับการวัดขอมูลเปน 

ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

 (1)  ชวงวันหยุดเสารอาทิตย 

 (2)  ชวงตอนเย็นหลังเลิกงาน 

 (3)  ไมแนนอนแลวแตความสะดวก 
7.  ในการซื้อแตละครั้งมักจะซื้อเปนจํานวนเงินเทาใด เปนคําถามแบบปลายเปด  

(Open-Ended response question) โดยมีลักษณะคําถามเปนแบบ Ratio scale 

สวนที่ 3  คําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใน 4 ดาน คือ ดานตัวผลิตภัณฑและตราสินคา ดานราคา ดานการ
จัดแสงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย และในดานการสงเสริมการตลาดจํานวนทั้งสิ้น 21 ขอ โดย
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการ
ใหคะแนนเปนดังนี้ 
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  คะแนน    5    หมายถึง    มากที่สุด 

  คะแนน    4    หมายถึง    มาก 

 คะแนน    3    หมายถึง    ปานกลาง 

 คะแนน    2    หมายถึง    นอย 

 คะแนน    1    หมายถึง    นอยที่สุด 

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ
กวางของอันตรภาคชั้น มีดังน้ี (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)  

 

 จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น  =    ขอมูลที่มีคาสูงสุด  -  ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

         จํานวนชั้น  

      =    5 - 1  
            5 

           =    0.8 

 จากนั้นนํามาใชเปนเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย   4.21 – 5.00 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย   3.41 – 4.20 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย   2.61 – 3.40 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย   1.81 – 2.60 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับนอย 
คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.80 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด 

 

4. วิธีการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามที่จะนํามาใชในการศึกษาวิจัย ตามลําดับขั้นตอน 

ดังตอไปน้ี 
1. ทําการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร ตําราวิชาการ และผลงานวิจัยตางๆ ในเรื่อง

เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามากําหนดเปนวัตถุประสงค สมมติฐาน ประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการสุม
ตัวอยาง กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย รวมถึงขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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2.  สรางแบบสอบถามที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ใหมีความครอบคลุมและสอดคลอง
กับวัตถุประสงค สมมติฐาน กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยรวมไปถึงขอบเขตของการศึกษาที่ได
กําหนดไวแลว 

3.  นําแบบสอบถามที่ไดจัดทําขึ้นเรียบรอยแลว ไปใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ 
และพิจารณาวามีความถูกตอง และตรงตามเนื้อหาที่ไดกําหนดไวหรือไม 

4.  นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของทั้งผูเชี่ยวชาญและอาจารย              
ที่ปรึกษา ไปทําการทดสอบหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม ซึ่งเปนการนํา
แบบสอบถามที่ไดแกไขแลว ไปทดลองใช (try out) และหาความนาเชื่อถือกับประชากรที่ไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งหมด 40 ชุด แลวจึงนําผลการทดสอบ มาหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา ดวยวิธีของ 
ครอนบัช กับคําถามในสวนที่มีลักษณะเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (กัลยา วานิชยบัญชา. 
2545: 449) คาอัลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง 0 ถีง 1 
คาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก แสดงวา มีความเชื่อม่ันสูง ซึ่งคําถามแตละขอ จะตองมีคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาไมต่ํากวา 0.80 จึงจะถือไดวาคําถามขอน้ัน สามารถที่จะนําไปใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดตอไป สวนคําถามขอใดที่มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาต่ํากวา 0.8 คําถามขอน้ัน ก็จะถูก
ตัดออกไปจากแบบสอบถาม (ธานินทร ศิลปจารุ. 2551: 419) 

สําหรับคําถามในสวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม     ทาง
การตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จากผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alpha Coefficient) พบวา 
ไดคาความเชื่อม่ันของทั้ง 4 ดาน ดังน้ี 

ความคาเชื่อม่ันดานตัวผลิตภัณฑ      เทากับ  0.852 

ความคาเชื่อม่ันดานราคา                                                     เทากับ  0.818 

ความคาเชื่อม่ันดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย   เทากับ  0.834 

ความคาเชื่อม่ันดานการสงเสริมการตลาด                                   เทากับ  0.807 

5.  นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดดําเนินการจัดทําเรียบรอยแลว ไปใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งก็คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่
เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทย จํานวน 420 คน แลวจึงนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติตอไป 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง

ของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม
ทั้งหมด มาทําการลงรหัส และทําการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งผูวิจัยได
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลรวมทั้งหมด 2 ประเภท คือสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1.  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
เปนสถิติเบื้องตนที่ใชในการอธิบายใหเห็นถึงคุณลักษณะตางๆ ของกลุมตัวอยางซึ่งไดแก 

คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีรายละเอียด
ของสถิติแตละตัวดังตอไปน้ี 

 1.1 คาสถิติรอยละ (Percentage) เปนสถิติที่ใชเพ่ืออธิบายใหเห็นถึงลักษณะพื้นฐาน
โดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง วามีจํานวนมากนอยเพียงใด โดยสูตรที่ใชในการวิเคราะห คือ 

 

P       =     
100×⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

n
fX

 
 

 เม่ือ P แทน     คาสถิติรอยละ 
  f แทน     ความถี่ในการปรากฏของขอมูล 
  X แทน     คาของขอมูลหรือคะแนน 
  n แทน     จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

1.2  คาเฉลี่ยเลขคณิต เปนสถิติที่ใชเพ่ืออธิบายใหเห็นถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปของ
กลุมตัวอยาง โดยสูตรที่ใชในการวิเคราะห คือ 

X       = 
n
X∑  

 

     เม่ือ    X      แทน        คาคะแนนเฉลี่ย 

  ∑x     แทน        ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n       แทน         จํานวนขอมูลทั้งหมด 

 

1.3 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เปนสถิติที่ใชในการวัดการ
กระจายของขอมูลวา ขอมูลแตละตัวมีความแตกตางกันมากนอยอยางไร โดยสูตรที่ใชในการวิเคราะห 
คือ 
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เม่ือ       S.D. แทน   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง  

      ∑
2)( x      แทน    ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 

          ∑
2x    แทน    ผลรวมของคะแนนแตละตัวอยางยกกําลังสอง 

     N แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เปนสถิติที่ใชในการสรุปผลขอเท็จจริงของขอมูลทั้งหมด ในลักษณะของการประมาณคา 

(Estimation) เพ่ือนําไปอธิบายลักษณะตางๆ ของประชากรที่ใชในการศึกษา จากขอมูลของกลุม
ตัวอยางที่มีอยู เชน การทดสอบสมมติฐาน ซึ่งไดแก  

2.1  สถิติ Independent sample t-testทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (กัลยา วานิชยบัญชา. 2549: 108) โดยมีสูตรดังนี้ 

ในการทดสอบ t-test หากคาแปรปรวนของขอมูลเทากันทุกกลุม ใหทดสอบความ
แตกตางดวย Equal Variances assumed และถาคาแปรปรวนของขอมูลไมเทากันทุกกลุมใหทดสอบ
ความแตกตางดวย Equal Variances not assumed โดยจะทําการทดสอบคาความแปรปรวนของ
แตละกลุมกอนโดยใช Levene test 
 

กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมเทากัน ( 2
2

2
1 SS = ) 
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−
=  

 

สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ 221 −+= nndf  

เม่ือ  iX  แทน คาเฉลี่ยตัวอยางกลุมที่ I; I = 1, 2 

pS  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานตัวอยางรวมจากตัวอยางทั้ง 2 กลุม 

in  แทน ขนาดตัวอยางของกลุมที่ I 
2
iS      แทน คาแปรปรวนของตัวอยางกลุมที่ I ; I = 1,2 
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กรณีที่ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุมไมเทากัน ( 2
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      สถิติที่ใชทดสอบ t มีชั้นแหงความเปนอิสระ = V 
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เม่ือ t แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 

1X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 

2X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
2
1S  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่  1 
2
2S  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
V  แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ 

 

2.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เปน
การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป (กัลยา 
วานิชยบัญชา. 2545: 293) มีสูตรดังนี้ 

2.2.1  ใชคา F-test กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน มีสูตรดังนี้ (กัลยา  

วานิชยบัญชา. 2545: 293) มีสูตรดังนี้  

ตารางแสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม (B) k-1 SS(T)

1
)(

)( −
=

k
SS

MS B
B   

)(

)(

W

B

MS
MS

 ภายในกลุม(W) n-k SS(W)

kn
SS

MS W
W −

= )(
)(  

รวม(T) n-1 SS(T)  
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เม่ือ F      แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 

df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายใน  
                    กลุม (n-k) 
k แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
n แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด 
SS(B) แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม (Between Sum of Squares) 
SS(W) แทน ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 
MS(B) แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  

between groups) 
MS(W)  แทน     คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  

within groups) 
 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติแลว ตองทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี  Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+= −−

ji
kn nn

MSEtLSD 11
;2/1 α  

 

โดยที่ ni≠ nj 

เม่ือ LSD    แทน ผลตางนัยสําคัญที่คํานวรไดสําหรับประชากรกลุมที่ i และ j 

knt −− ;2/1 α  แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่ระดับ 
                     ความเชื่อม่ัน 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม  
                     = n-k 
MSE   แทน   คาความแปรปรวนภายในกลุม (MSW) 
ni   แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i 
nj   แทน จํานวนตัวอยางของกลุม j 
α   แทน คาความคลาดเคลื่อน 
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2.2.2 ใชคา Brown-Forsythe (β) กรณีที่คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน  
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 295) มีสูตรดังนี้ 
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เม่ือ β แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown-Forsythe 
MS(B)  แทน   คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square      

         between group) 
  MS(W)  แทน   คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square     

         within groups) สําหรับ Brown-Forsythe 
           K     แทน   จํานวนกลุมของตัวอยาง 

ni     แทน   จํานวนตัวอยางของกลุม i 
                    N     แทน   ขนาดของประชากร 

2
1S    แทน   คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 

 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความ
แตกตางเปนรายคู เพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน โดยใชวิธี  Dunnett’s T3 (กัลยา วานิชยบัญชา.
2545: 296) มีสูตรดังนี้ 
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เม่ือ     t       แทน   คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
         MS (W)  แทน   คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  

          between group) 

iX       แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i  

jX  แทน   คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
         Ni       แทน   จํานวนตัวอยางของกลุม i  

 Nj       แทน   จํานวนตัวอยางของกลุม j 
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3.  คาสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Correlation) ใชหาคาความสัมพันธของ   
ตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระกัน มีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 311-312)   
 
 
 
  

 

เม่ือ        r   แทน    สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
 X∑   แทน    ผลรวมคะแนน X
 Y∑

 

แทน    ผลรวมคะแนน Y
 2X∑

 

แทน    ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
 2Y∑

 

แทน    ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
 XY∑  

n  

แทน    ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด X และ Y
แทน    ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   
    โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง  -1 < r < 1 ความหมายของคา r (กัลยา  
วานิชยบญัชา. 2544:  437) คือ 

คา r เปน (-) แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน คือ ถา X เพิ่ม 
Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 

คา r เปน (+) แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะเพ่ิมดวย แตถา X ลด Y จะลดลงดวย 

ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y  มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 

ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม  และมี
ความสัมพันธกันมาก 

ถา r = 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 

ถา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย  

     โดยการแปลความหมายของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
เปนดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 316) 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดอยูระหวาง 0.91-1.00 แสดงวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับที่สูงมาก 

nΣXY – (ΣX)(ΣY) 

[nΣX2 – (ΣX)2][nΣY2 – (ΣY)2] 
=      r        = 
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ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดอยูระหวาง 0.71-0.90 แสดงวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับสูง 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดอยูระหวาง 0.31-0.70 แสดงวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ไดอยูระหวาง 0.01-0.30 แสดงวา มีความสัมพันธอยูใน
ระดับต่ํา 

ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเปน 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย 

6. สถิติที่ใชในการศึกษาวิจัย
สวนที่ 1  คาความถี่ และคารอยละ จะใชในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร และ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สวนที่ 2  คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะใชในการวิเคราะห 

ขอมลูเกี่ยวกับระดับความสําคญัของปจจยัสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑของเสื้อผาแฟชั่น 

ยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
สวนที ่3 สถิติที่ใช ในการว ิเคราะห ขอม ูลท ีเ่ก ีย่วข องก ับการทดสอบสมมติฐาน มี 

รายละเอียดดังตอไปน้ี 
สมมติฐานขอที่ 1  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีลักษณะ

สวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

สําหรับลักษณะสวนบุคคลดานเพศผูวิจัยจะใชสถิติ Independent sample t-test ในการ
ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน และจะใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว One – Way ANOVA กับลักษณะสวนบุคคลดานอ่ืนๆ 
ทั้งหมด นั่นก็คือ ดานอายุรายไดเฉลี่ยตอเดือนระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ ในกรณีที่พบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความแตกตางเปนรายคูในระดับนัยสําคัญ 
0.05 โดยใชวิธี Least Significance Difference(LSD) 

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

ผูวิจัยจะใชการวิเคราะหคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธของเพยีรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ในการวิเคราะหความสัมพนัธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับ 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนด
สัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

 

สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
  n  แทน  จํานวนของผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง 

 Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean) 
          S.D.  แทน  คาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  t  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา t – Distribution 
  F  แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณา F – Distribution 
 df  แทน  ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS  แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
 MS  แทน  คาเฉลี่ยผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of squares) 
  r  แทน  คาสถิติของการทดสอบแบบเพียรสัน (Pearson Correlation) 
 H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)           
 Sig แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถติิ 
 *  แทน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 **  แทน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยจะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูล ในรูปแบบของตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยแบงหัวขอในการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สวนที่ 2  การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 
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 สวนที่ 3  การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 

 สวนที่ 4  ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยจะทําการทดสอบสมมติฐาน
ตามรายละเอียดดังนี้ 

  สมมติฐานขอที่ 1  ผูบริโภคที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มี
ลักษณะสวนบุคคลแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน 

  สมมติฐานขอที่ 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังตอไปน้ี      

            

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 การศึกษาถึงขอมูลสวนบุคคลของผูบ ริโภคในกรุงเทพมหานครครั้ ง น้ี ผูวิ จัยได     

ทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด 
และอาชีพ ผลจากการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปความถี่ และคารอยละ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
ตาราง 1  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจําแนกตามขอมูล 
 สวนบุคคล 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ
1. เพศ  

ชาย 106 26.50
หญิง 294 73.50

รวม 400 100.00
2. อายุ  

ต่ํากวา 20 ป 145 36.25
20 – 29 ป 167 41.75
30 – 39 ป 74 18.50
40 – 49 ป 14 3.50

รวม 400 100.00
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ
3. สถานภาพสมรส  

โสด 303 75.75
สมรส/อยูดวยกัน 95 23.75
หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 2 0.50

รวม 400 100.00
4. รายไดเฉลีย่ตอเดือน  

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 98 24.50
10,001 – 20,000 บาท 84 21.00
20,001 – 30,000 บาท 101 25.25
30,001– 40,000 บาท 56 14.00
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป 61 15.25

รวม 400 100.00
5. ระดับการศกึษาสูงสุด  

ต่ํากวาปริญญาตร ี 140 35.00
ปริญญาตรี 218 54.50
สูงกวาปริญญาตร ี 42 10.50

รวม 400 100.00
6. อาชีพ  

นักเรียน/นักศกึษา 216 54.00
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 38 9.50
พนักงานบริษทัเอกชน 97 24.25
ประกอบธุรกจิสวนตวั/เจาของกิจการ 49 12.25

รวม 400 100.00
 

 จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  ดานเพศ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญเปนเพศหญิง 
ซึ่งมีจํานวนอยูถึง 294 คน หรือคิดเปนรอยละ 73.50 และเปนเพศชาย จํานวน 106 คน หรือคิดเปน
รอยละ 26.50 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 2.  ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญมีอายุในชวง 
20 – 29 ป เปนจํานวนมากที่สุด โดยมีอยูถึง 167 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมาจะมีอายุอยู
ในชวงต่ํากวา 20 ป โดยจะมีอยูจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 มีอายุในชวง 30 – 39 ป อยู
จํานวน 74 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 18.50 และมีอายุในชวง 40 – 49 ป อยูเพียง 14 คน ซึ่งคิดเปน
รอยละ 3.50 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 3.  ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สวนใหญ มี
สถานภาพโสดเปนจํานวนมากที่สุด โดยมีอยูถึง 303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 รองลงมาจะมี
สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน โดยจะมีอยูจํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และมีสถานภาพหยา
ราง/หมาย/แยกกันอยู เพียง 2 คน และเมื่อคิดเปนรอยละจะไดเทากับ 0.50 ของจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 4.  ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญ 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท ซึ่งจะมีอยูถึง 101 คน คิดเปนรอยละ 25.25 
รองลงมาจะมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท ซึ่งจะมีอยูจํานวน 98 คน คิดเปน
รอยละ 24.50 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 10,001 – 20,000 บาทอยูจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 
21.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 40,000 บาทขึ้นไปจํานวน 61 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 15.25 
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนในชวง 30,001– 40,000 บาท อยูเพียง 56 คน คิดเปนรอยละ 14.00 ของ
จํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 5.  ดานระดับการศึกษาสูงสุด พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งจะมีอยูถึง 218 คน คิดเปนรอยละ 54.50รองลงมากําลังศึกษา
อยูในระดับที่ต่ํากวาปริญญาตรี อยูจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00และจบการศึกษาในระดับที่
สูงกวาปริญญาตรี อยูเพียง 42 คน คิดเปนรอยละ 10.50 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 6.  ดานอาชีพ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญเปน
นักเรียน/นักศึกษามากที่สุด ซึ่งมีจํานวนอยูถึง 216 คน คิดเปนรอยละ 54.00 รองลงมาเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน มีอยูจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ อยู
จํานวน 49 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 12.25 และรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ อยูเพียง 38 คน ซึ่งคิดเปนรอย
ละ 9.50 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 เนื่องจากผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องอายุ 
และสถานภาพสมรส มีการกระจายของขอมูลมากเกินไป ผูวิจัยจึงไดทําการแบงกลุมของขอมูลใหม 
เพ่ือที่จะสามารถนําไปทําการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งสามารถแสดงผลการจัดกลุมของขอมูลสวนบุคคล
ใหมในรูปของคาความถี่ และรอยละ ดังตารางตอไปน้ี  
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ตาราง 2  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานครจําแนกตามขอมูล 
 สวนบุคคลของผูบริโภคที่ไดทําการแบงกลุมของขอมูลใหม 
 

ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวน (คน) รอยละ
1. อายุ  

ต่ํากวา 20 ป 145 36.25
20 – 29 ป 167 41.75
ตั้งแต 30 ปขึ้นไป 88 22.00

รวม 400 100.00
2. สถานภาพสมรส  

โสด 303 75.75
สมรส/อยูดวยกัน/หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 97 24.25

รวม 400 100.00
 

 จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่ได
ทําการแบงกลุมของขอมูลใหม จําแนกตามอายุ และสถานภาพสมรส ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 1.  ดานอายุ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญมีอายุในชวง 
20 – 29 ป มากที่สุด โดยมีอยูถึง 167 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 41.75 รองลงมามีอายุอยูในชวง ต่ํากวา 
20 ป โดยจะมีอยูจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 และมีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป อยูเพียง 88 คน 
คิดเปนรอยละ 22.00 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2.  ดานสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สวนใหญ มี
สถานภาพโสด โดยมีอยู 303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 รองลงมามีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หยา
ราง/หมาย/แยกกันอยู โดยจะมีอยูจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 ของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 
สวนที่ 2 การวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
เสื้อผาแฟช่ันยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 
 ในการศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลใน 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งผลจาก
การวิเคราะหขอมูล โดยแจกแจงคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลขอมูล มี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
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ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัย 
 สวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใน 4 ดาน 
 

สวนประสมการตลาดของเสื้อผาแฟชั่น              
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน

Χ . S.D ระดับความสําคัญ

ดานผลิตภัณฑ  

1. ความหลากหลายของเสือ้ผาที่มีใหเลือก 4.00 0.675 มาก 
2. ความทันสมัย 4.12 0.701 มาก 
3. การออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะ 3.75 0.784 มาก 

4. ความประณีตในการตัดเย็บ 3.98 0.702 มาก 

5. การใชวัตถดิุบที่มีคุณภาพ 3.99 0.717 มาก 

6. สามารถสวมใสไดเปนเวลานาน ไมชํารุดเสียหายงาย 3.96 0.690 มาก 

7. ความชื่นชอบที่มีตอตราสินคา 3.88 0.781 มาก 
8. สามารถสะทอนถึงสถานภาพและรสนยิม                   
ของผูสวมใสได 

3.83 0.743 มาก 

รวม 3.94 0.437 มาก 
ดานราคา  

9. ระดับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 3.70 0.780 มาก 
10. มีเสื้อผาใหเลือกหลายระดับราคา 3.48 0.805 มาก 
11. มีระดับราคาที่เปนมาตรฐานไมเปลี่ยนแปลงบอย 3.78 0.764 มาก 

รวม 3.65 0.611 มาก 
ดานการจัดวางผลิตภัณฑเพื่อจําหนาย  

12. การจัดแตงหนาราน 3.93 0.720 มาก 
13. บรรยากาศภายในราน  3.93 0.724 มาก 

14. การจัดโชวสินคา 3.88 0.701 มาก 

15. จํานวนสาขาที่ครอบคลมุทั่วกรุงเทพมหานคร 3.26 0.883 ปานกลาง
16. ที่ตั้งแตละสาขาอยูทําเลที่สามารถเดนิทางไดสะดวก 3.74 0.816 มาก 

รวม 3.75 0.531 มาก 
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ตาราง 3 (ตอ) 

 

สวนประสมการตลาดของเสื้อผาแฟชั่น              

ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

Χ . S.D ระดับความสําคัญ

ดานการสงเสริมการตลาด  

17. การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานเวบไซต             

ทางอินเตอรเน็ต 

3.25 0.953 ปานกลาง 

18. การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานสื่อเครือขาย

สังคมออนไลน FACEBOOK 

3.02 1.003 ปานกลาง 

19. การจัดรายการสงเสริมการขาย อาทิเชน การลดราคา

จากราคาปกต ิ

3.42 0.838 มาก 

20. การบริการที่ดีของพนักงานขาย 3.69 0.819 มาก 

21. สามารถเปลี่ยนสินคาไดภายในระยะเวลา 7 วัน (กรณี

ที่สินคายังอยูในสภาพที่สมบูรณ) 

3.89 0.783 มาก 

รวม 3.46 0.541 มาก 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผา           
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนในภาพรวม 

3.70 0.374 มาก 

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ

เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาด มีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

วามีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มี

ความสําคัญอยูในระดับมากในทุกขอ ทั้งในขอความทันสมัย ความหลากหลายของเสื้อผาที่มีใหเลือก 

การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความประณีตในการตัดเย็บ สามารถสวมใสไดเปนเวลานาน ไมชํารุด

เสียหายงาย ความชื่นชอบที่มีตอตราสินคา สามารถสะทอนถึงสถานภาพและรสนิยม ของผูสวมใส

ได และในขอการออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.00, 3.99, 3.98, 3.96, 

3.88, 3.83 และ 3.75 ตามลําดับ  
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 ดานราคา 
 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา วามี
ความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสําคัญ
อยูในระดับมากในทุกขอ ทั้งในขอมีระดับราคาที่เปนมาตรฐานไมเปลี่ยนแปลงบอย ระดับราคามี
ความเหมาะสมกับคุณภาพ และในขอมีเสื้อผาใหเลือกหลายระดับราคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.78, 
3.70 และ 3.48 ตามลําดับ 

 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย 

 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัดวาง
ผลิตภัณฑเพ่ือจําหนาย วามีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เม่ือพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก การจัดแตงหนาราน บรรยากาศภายใน
ราน การจัดโชวสินคา และในขอที่ตั้งแตละสาขาอยูทําเลที่สามารถเดินทาง ไดสะดวก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.93, 3.88 และ 3.74 ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ จํานวน
สาขาที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 
 ดานการสงเสริมการตลาด  

 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด วามีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา ขอที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก สามารถเปลี่ยนสินคาไดภายในระยะเวลา 7 วัน 
(กรณีที่สินคายังอยูในสภาพที่สมบูรณ) การบริการที่ดีของพนักงานขาย และในขอการจัดรายการ
สงเสริมการขาย อาทิเชน การลดราคาจากราคาปกติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89, 3.69 และ 3.42 
ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง ไดแก การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผาน
เว็บไซตทางอินเตอรเน็ต และในขอการประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานสื่อเครือขายสังคมออนไลน 
FACEBOOK โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 และ 3.02 ตามลําดับ    

           

สวนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ผูวิจัยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน
การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภค          
ในกรุงเทพมหานคร ดังรายละเอียดตอไปน้ี  

 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ในขอการซื้อแตละครั้งมักจะซ้ือเปนจํานวนเงินเทาใด และในขอความถี่ในการ
ซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด ใชการวิเคราะหโดยคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 4  แสดงจํานวน คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา 
 แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา                  
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน      

Min Max X  S.D.

1. ในการซื้อแตละครั้งมักจะซ้ือเปนจํานวนเงิน
เทาใด 

1,000 20,000 3,100 2508.808

2. ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 1 6 1.87 1.042
 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนต่ําสุดครั้งละ 1,000 บาท และสูงสุดอยูที่ครั้งละ 20,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ครั้งละ
ประมาณ 3,100 บาท ในสวนของความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ ต่ําสุดอยูที่จํานวน 1 ครั้งตอเดือน และสูงสุด
อยูที่จํานวน 6 ครั้งตอเดือน โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอเดือน 

 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ของผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ในขอทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนมานานเทาใด ประเภท
ของสินคาที่นิยมซ้ือมากที่สุด เหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อ โดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด 
และในขอการเลือกซื้อแตละครั้งโดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด ใชการวิเคราะหโดยการแจกแจงจํานวน 
(ความถี่) และคารอยละ 
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ตาราง 5  แสดงจํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน      
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน   จํานวน (คน) รอยละ
1. ทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนมานาน
เทาใด 

 

ต่ํากวา 1 ป 84 21.00
1 – 2 ป 138 34.50
3 – 5 ป 127 31.75
มากกวา 5 ป 51 12.75

รวม 400 100.00
2. ประเภทของสินคาที่นิยมซ้ือมากที่สุด  

เสื้อ 262 65.50
กระโปรง 32 8.00
กางเกง 56 14.00
เครื่องประดับ 8 2.00
รองเทา 31 7.75
อ่ืนๆ เชน น้ําหอม กระเปา 11 2.75

รวม 400 100.00
3. เหตุผลที่สาํคัญที่สุดที่ทาํใหตัดสินใจซือ้  

ชอบตราสินคา 67 16.75
ชอบการออกแบบ 132 33.00
คุณภาพของเสื้อผา เชน การตัดเย็บ หรือเน้ือผา 112 28.00
มีระดับราคาทีเ่หมาะสม 41 10.25
ความทันสมัย 48 12.00

รวม 400 100.00
4. โดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด  

ไปซื้อคนเดียว 59 14.75
เพ่ือน 133 33.25
แฟน / คูรัก 71 17.75
พอแม 131 32.75
ไปซื้อกับบุคคลอ่ืนๆ 6 1.50

รวม 400 100.00
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ตาราง 5 (ตอ) 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน   จํานวน (คน) รอยละ 
5. ในการเลือกซื้อแตละครัง้ โดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด  

ชวงวันหยุดเสารอาทิตย 165 41.25 
ชวงตอนเย็นหลังเลิกงาน 27 6.75 
ไมแนนอนแลวแตความสะดวก 208 52.00 

รวม 400 100.00 
 

 
จากตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ

ประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถจําแนกตามตัวแปรไดดังนี้ 

 1.  ดานทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนมานานเทาใด พบวา กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนมานาน 1 – 2 ป 
ซึ่งจะมีอยูถึง 138 คน คิดเปนรอยละ 34.50 รองลงมาไดซื้อมาเปนระยะเวลา 3 – 5 ป โดยจะมีอยู
จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 31.75 ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนมาต่ํากวา 1 ป   
มีอยูจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00 สวนผูที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนมา
มากกวา 5 ป จะมีอยูเพียง 51 คน คิดเปนรอยละ 12.75ของจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2. ดานประเภทของสินคาที่นิยมซื้อมากที่สุด พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคใน
กรุงเทพ มหานคร โดยสวนใหญนิยมซ้ือสินคาประเภทเสื้อผามากที่สุด โดยมีอยูถึง 262 คน ซึ่งคิด
เปนรอยละ 65.50 รองลงมานิยมซ้ือสินคาประเภทกางเกง โดยจะมีอยูจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 
14.00 ซื้อกระโปรง มีอยูจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ซื้อสินคาประเภทรองเทา จํานวน 31คน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.75 ซื้อสินคาประเภทอื่นๆ เชน ถุงเทา หรือเข็มขัด อยูจํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 2.75 และสําหรับผูที่เครื่องประดับ จะมีอยูเพียง 8 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 2.00 ของผูตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 

 3.  ดานเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อ พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคใน    
กรุงเทพ มหานคร โดยสวนใหญตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน เน่ืองจากชอบ
การออกแบบมากที่สุด โดยมีอยูถึง 132 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 33.00 รองลงมาไดตัดสินใจซื้อ
เนื่องจากคุณภาพของเสื้อผา เชน การตัดเย็บ หรือเน้ือผา โดยจะมีอยูจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
28.00 ตัดสินใจซื้อเน่ืองจากชอบในตราสินคา อยูจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.75 ชอบในความ
ทันสมัย อยูจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และสําหรับผูที่ตัดสินใจซื้อเน่ืองจากมีระดับราคาที่
เหมาะสม จะมีอยูเพียง 41 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 10.25 ของผูตอบแบบ สอบถามทั้งหมด 
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 4.  ดานโดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยสวนใหญจะไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนกับเพ่ือนมากที่สุด โดยมีอยูถึง 133 คน 
ซึ่งคิดเปนรอยละ 33.25 รองลงมาจะไปซื้อกับพอแม โดยจะมีอยูจํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 
32.75 ไปซื้อกับแฟน / คูรัก อยูจํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.75 ไปซื้อคนเดียว อยูจํานวน 59 คน 
คิดเปนรอยละ 14.75 และสําหรับผูที่ไปซ้ือกับบุคคลอื่นๆ จะมีอยูเพียง 6 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 1.50 
ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

 5. ดานในการเลือกซื้อแตละครั้ง โดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด พบวา กลุมตัวอยางผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญจะไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ไมแนนอน
แลวแตความสะดวกมากที่สุด โดยมีอยูถึง 208 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาจะไปซื้อ
ในชวงวันหยุดเสารอาทิตย โดยจะมีอยูจํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 41.25 และสําหรับผูที่ไปซื้อ
ชวงตอนเย็นหลังเลิกงาน จะมีอยูเพียง 27 คน ซึ่งคิดเปนรอยละ 6.75 ของผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 
 

สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีลักษณะ
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
 ในสวนนี้สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอยตามขอมูลสวนบุคคล ไดดังน้ี 
  สมมติฐานที่ 1.1  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีเพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  
 H0: ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน                  
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน  
 H1:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน               
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางขอมูล
ดานประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent samples t-test) ใช
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 6  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมเพศ โดยใช Levene’s test 

 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

Levene's test for Equality       

of Variances 

F Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 8.967** 0.003 

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 6.381* 0.013 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 

 

 จากตาราง 6 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมเพศ พบวา พฤติกรรมการซื้อ

เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 

0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุมไมเทากัน จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความ

แปรปรวนไมเทากัน (Equal variances not assumed) ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้ง

เพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของเพศทั้ง 2 กลุมไมเทากัน จึงใชการทดสอบ

คา t กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน (Equal variances not assumed) ผลการทดสอบสมมติฐาน

แสดงดังตาราง 7  
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ตาราง 7  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน จําแนกตามเพศ 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่น ยี่หอหนึ่งของ

ประเทศสเปน 

t-test for equality of means 

เพศ Mean S.D. t df 
Sig 

(2-tailed) 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแต
ละครั้ง 

ชาย 2,444.44 799.802 
-2.909** 131.723 0.004 

หญิง 3,333.66 2,764.825

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

ชาย 1.42 0.554 
-4.201** 122.273 0.000 

หญิง 2.03 1.135 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 

 
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปน จําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent samples t-test สามารถวิเคราะหได
ดังน้ี  

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.004 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูบริโภคที่เปนเพศชาย มีจํานวนเงิน
ที่ใชในการซื้อแตละครั้ง นอยกวาผูบริโภคที่เปนเพศหญิง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 899.219 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภค ที่เคยซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูบริโภค ที่เปนเพศชาย มีความถี่
ในการซื้อ นอยกวาผูบริโภคที่เปนเพศหญิง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.61 
 สมมติฐานที่ 1.2  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอายุ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  
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 H0: ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน               
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน  

 H1:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน                  
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังน้ี  

 H0:  คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

 H1:  คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 8 

 
ตาราง 8  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน จําแนกตามกลุมอายุ 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง         
ของประเทศสเปน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 11.346** 2 397 0.000

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 0.027 2 397 0.973

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 



 58

 จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามกลุมอายุ พบวา  

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
แตละกลุมอายุไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 9 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.973 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
ของแตละกลุมอายุมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 11 

 
ตาราง 9  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง  
 ของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอายุ 
 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น 
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง Brown-Forsythe 4.354* 2 83.009 0.016

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา ใน
ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.016 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซึ่งไดผลลัพธดัง
ตาราง 10 
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ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอายุ เปนรายคู 
 

อายุ Χ  
   (บาท) 

ต่ํากวา 20 ป 20 – 29 ป ตั้งแต 30 ปขึ้นไป

ต่ํากวา 20 ป 3,687.72 - 977.719*
(0.028) 

1,054.386*
(0.042) 

20 – 29 ป 2,710.00 - 76.667 
(0.884) 

ตั้งแต 30 ปขึ้นไป 2,633.33 - 
 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอายุเปนรายคู ดวยวิธี 
Dunnett’s T3 พบวา  

 ผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป กับผูบริโภคที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป มีคา Sig. 
เทากับ 0.028 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ แตละครั้งแตกตาง
เปนรายคู กับผูบริโภคที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภค
ที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวน
เงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
977.719 บาท 

 ผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป กับผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ 
0.042 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ แตละครั้งแตกตางเปนรายคู 
กับผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีอายุ
ในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่
ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
1,054.386 บาท 
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 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง    
 ของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด จําแนกตามอายุ 
 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

ระหวางกลุม 1.043 3 0.347 0.938 0.277

ภายในกลุม 146.592 396 0.370  

 รวม 147.635 399   

  
 จากตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จําแนกตามอายุ โดยใชสถิติ F-test พบวา ในดานความถี่
ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.277 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 สมมติฐานที่ 1.3 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสถานภาพ
สมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน สามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  
 H0:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟช่ันยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรส 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน 
 H1:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟช่ันยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรส 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยระหวางขอมูล
ดานประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมเปนอิสระกัน (Independent samples t-test) ใช
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือ ระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคา
นอยกวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตารางตอไปน้ี 
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ตาราง 12  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมสถานภาพสมรส โดยใช  
 Levene’s test 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

Levene's test for Equality        
of Variances 

F Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 6.709* 0.011 

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 0.013 0.911 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 12 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนแตละกลุมสถานภาพสมรส พบวา 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มี
คา Sig. เทากับ 0.011 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของสถานภาพสมรส ทั้ง 2 กลุมไมเทากัน จึงใชการทดสอบ
คา t กรณีคาความแปรปรวนไมเทากัน (Equal variances not assumed) ดานความถี่ในการซื้อโดย
เฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.911 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของสถานภาพสมรสทั้ง        
2 กลุมเทากัน จึงใชการทดสอบคา t กรณีคาความแปรปรวนเทากัน (Equal variances assumed) 
ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง 13  
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ตาราง 13  แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน จําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่น ยี่หอหนึ่งของ

ประเทศสเปน 

t-test for equality of means 

สถานภาพ
สมรส 

Mean S.D. t df 
Sig 

(2-tailed) 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อ    
แตละครั้ง 

โสด 3,242.31 2,597.822 2.021* 134.989 0.045 

สมรส/หยา /
แยกกันอยู

2,651.52 824.288 

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

โสด 1.90 1.057 0.701 398 0.484 

สมรส/หยา 
/แยกกันอยู

1.76 1.001 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปน จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใชสถิติ Independent samples t-test สามารถ
วิเคราะหไดดังน้ี  

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.045 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มี
จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่เปนเพศหญิง โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
590.793 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.484 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด ไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.4 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  
 H0:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน  
 H1: ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
 สําหรับสถิตทิีใ่ชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หนึ่งคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธทีดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05  
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังน้ี  
 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 14 
 

ตาราง 14  แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง 
 ของประเทศสเปน จําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง         
ของประเทศสเปน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 4.328** 4 395 0.003

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 1.397 4 395 0.239

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 
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 จากตาราง 14 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
แตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดังตารางที่ 15 
 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.239 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรบัสมมตฐิานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
ของแตละกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดัง
ตาราง 16 
 
ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง    
 ของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามรายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น 
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง Brown-Forsythe 1.100 4 82.854 0.362

 
 จากตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ Brown-
Forsythe พบวา ในดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.362 ซึ่งมากกวา 
0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่
เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งไมแตกตางกัน 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตาราง 16   แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง    
 ของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 
 ตอเดือน 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig.

ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

ระหวางกลุม 2.853 4 0.713 2.025 0.094
ภายในกลุม 139.087 395 0.352  

 รวม 141.940 399  

 
 จากตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชสถิติ F-test พบวา 
ในดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.094 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน  มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานที่ 1.5 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน 
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  

 H0:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน  

 H1:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังน้ี  

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 17 
 
ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน จําแนกตามกลุมระดับการศึกษาสูงสุด 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง         
ของประเทศสเปน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 5.116** 2 397 0.007

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 0.099 2 397 0.906

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 

 
 จากตาราง 17 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามกลุมระดับการศึกษาสูงสุด พบวา 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.007 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
แตละกลุมระดับการศึกษาสูงสุดไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
แสดงดังตาราง 18 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.906 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
ของแตละกลุมระดับการศึกษาสูงสุดมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดัง
ตาราง 20 
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ตาราง 18  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง ของ 
 ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น 
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง Brown-Forsythe 3.300* 2 42.951 0.046

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ Brown-
Forsythe พบวา ในดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.046 ซึ่งนอยกวา 
0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่
เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรม
การซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตาง  รายคูตอ โดยใชสถิติ 
Dunnett’s T3 ซึ่งไดผลลัพธดังตาราง 19 
 
ตาราง 19 แสดงผลการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 เปนรายคู 
 
ระดับการศึกษาสูงสุด Χ  ต่ํากวา   

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี

ต่ํากวาปริญญาตรี 3,343.75 - 561.083*
(0.048)

-549.107
(0.236) 

ปริญญาตรี 2,782.67 - -1,110.190*
(0.013) 

สูงกวาปริญญาตรี 3,892.86 - 
 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 
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 จากตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
เปนรายคู ดวยวิธี Dunnett’s T3 พบวา  

 ผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี กับผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.048 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่จบการศึกษาใน
ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงิน
ที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางเปนรายคู กับผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใช ในการซื้อแตละครั้ง มากกวา
ผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ย561.083 บาท 

 ผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี กับผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรี มีคา Sig. เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชใน
การซื้อแตละครั้งแตกตางเปนรายคู กับผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรีอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง นอยกวาผูบริโภคที่
จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 1,110.190 บาท 

 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตาราง 20  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง  
 ของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด จําแนกตามระดับการศึกษา 
 สูงสุด 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

ระหวางกลุม 0.350 2 0.175 0.473 0.541

ภายในกลุม 147.254 397 0.371  

 รวม 147.604 399   

 จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใชสถิติ F-test พบวา 
ในดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.541 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ 
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ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด ไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 สมมติฐานที่ 1.6  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟช่ันยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนแตกตางกัน สามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  

 H0:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน               
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน  

 H1:  ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน            
มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance: One Way ANOVA) ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความ
แปรปรวนของแตละกลุมกอน ถาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจาก
ตาราง F-test และถาคาความแปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง 
Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 และถา
สมมติฐานขอใดปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย
หน่ึงคูที่แตกตางกัน จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ 
Fisher’s Least Significant Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test ซึ่ง
ตั้งสมมติฐานไดดังน้ี  

 H0: คาความแปรปรวนของแตละกลุมเทากัน 

 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน 

 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% จะปฎิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบแสดงดัง
ตาราง 21 
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ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน จําแนกตามกลุมอาชีพ 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง         
ของประเทศสเปน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 9.418** 3 396 0.000

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 0.229 3 396 0.876

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 

 
 จากตาราง 21 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามกลุมอาชีพ พบวา 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวนของ
แตละกลุมอาชีพไมเทากัน จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 22 

ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.876 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา คาความแปรปรวน
ของแตละกลุมอาชีพมีคาเทากัน จึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง 24 

 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง    
 ของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอาชีพ 

 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น 
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงของความ
แปรปรวน 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง Brown-Forsythe 4.920** 3 113.324 0.003

 
** มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.01 
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 จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ Brown-Forsythe พบวา ใน
ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละคร้ัง มีคา Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 
ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการทดสอบความแตกตางรายคูตอ โดยใชสถิติ Dunnett’s T3 ซึ่งไดผลลัพธดัง
ตาราง 23 
 
ตาราง 23 แสดงผลการเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ 
 ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอาชีพ  เปนรายคู 
 

อาชีพ Χ  นักเรียน/
นักศึกษา 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

อ่ืนๆ

นักเรียน/นักศกึษา 3,455.41 - 801.559
(0.161) 

867.170* 
(0.025) 

549.155
(0.536) 

รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

2,653.85 - 65.611 
(1.000) 

-252.404
(0.975) 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

2,588.24 - -318.015
(0.840) 

ประกอบธุรกจิ
สวนตวั/เจาของ

กิจการ 

2,906.25  -

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 23 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จําแนกตามอาชีพเปนรายคู ดวยวิธี 
Dunnett’s T3 พบวา  

 ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา กับผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีคา Sig. เทากับ 
0.025 ซึ่งนอยกวา 0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางเปนรายคู กับ
ผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบริโภคที่เปน
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นักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใช
ในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 
867.170 บาท 

 สําหรับรายคูอ่ืนๆ ไมพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตาราง 24  แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง    
 ของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด จําแนกตามอาชีพ 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 

ระหวางกลุม 0.426 2 0.142 0.383 0.737

ภายในกลุม 146.697 396 0.370  

 รวม 147.123 399   

 จากตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน จําแนกตามอาชีพ โดยใชสถิติ F-test พบวา ในดานความถี่
ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด มีคา Sig. เทากับ 0.737 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05  
 สมมติฐานขอที่ 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 
 ในสวนของสมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอย ไดดังน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยสามารถเขียน
เปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  
 H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง  
 H1:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 
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 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และจะทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยการพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 99% เพื่อวิเคราะหความ สัมพันธ
ระหวางตัวแปรทั้งสอง ถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 หรือนอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตาราง
ตอไปน้ี 
 
ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด กับ 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ 
 แตละครั้ง 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด r 
Sig.

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.127 0.139 ไมมีความสัมพันธ -
2. ดานราคา 0.031 0.723 ไมมีความสัมพันธ -
3. ดานการจัดแสดงสินคาและชองทาง
การจัดจําหนาย 

0.224** 0.009 มีความสัมพันธต่ํา เดียวกัน

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.211* 0.013 มีความสัมพันธต่ํา เดียวกัน

ในภาพรวม 0.205* 0.016 มีความสัมพนัธต่ํา เดียวกัน

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

** มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 25 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละ
ครั้ง โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน เม่ือพิจารณา ในภาพรวม พบวา มีคา 
Sig. (2-tailed) เทากับ 0.016 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชใน
การซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 
0.205 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภค
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ที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในภาพรวม จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดาน
จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้นเล็กนอย และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน ได
ดังน้ี 

 ดานผลติภณัฑ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.139 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 ดานราคา พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.723 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.009 ซึ่งนอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัด
จําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวน
เงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.224 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยดานการ
จัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.013 ซึ่งนอยกวา 0.05 
นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.211 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และ
ในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เมื่อผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ให
ความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

สมมติฐานขอที่ 2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด โดยสามารถ
เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี  



 75

 H0:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 

 H1:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห ผูวิจัยใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
อยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และจะทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยการพิจารณาที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือ 99% เพื่อวิเคราะหความ สัมพันธ
ระหวางตัวแปรทั้งสอง ถามีคา Sig. (2-tailed) นอยกวา 0.05 หรือนอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ 0.01 ผลการทดสอบสมมติฐาน แสดงดังตารางตอไปน้ี 

 
ตาราง 26  แสดงผลการทดสอบความสมัพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด กับ 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย 
 บอยครั้งเพียงใด 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด r 
Sig.

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ 
ทิศทาง 

1. ดานผลิตภัณฑ 0.197* 0.021 มีความสัมพันธต่ํา เดียวกัน
2. ดานราคา 0.088 0.305 ไมมีความสัมพันธ -
3. ดานการจัดแสดงสินคาและชองทาง
การจัดจําหนาย 

0.029 0.734 ไมมีความสัมพันธ -

4. ดานการสงเสริมการตลาด 0.091 0.289 ไมมีความสัมพันธ -

ในภาพรวม 0.182* 0.033 มีความสัมพนัธต่ํา เดียวกัน

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติระดบั 0.05 

 
 จากตาราง 26 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยคร้ังเพียงใด โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน เม่ือพิจารณาในภาพรวม 
พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.033 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อ
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โดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
เทากับ 0.182 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือ
ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในภาพรวม จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
ความถี่ในการซื้อ โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน ไดดังน้ี 

 ดานผลิตภัณฑ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.021 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง ของประเทศ
สเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ เทากับ 0.197 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความ สัมพันธระดับต่ํา และใน
ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใหความสําคัญ
เพ่ิมขึ้นกับปจจัยดานผลิตภัณฑ จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 ดานราคา พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.305 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีคา Sig. (2-tailed) 
เทากับ 0.734 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย 
ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการ
ซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.289 ซึ่งมากกวา 0.05 
นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง  27 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1  
 

พฤติกรรมการซื้อ          
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง      
ของประเทศสเปน 

 ขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
เพศ อายุ สถานภาพ รายได     

ตอเดือน 
การศึกษาสูงสุด อาชีพ 

จํานวนเงินที่ใชในการซื้อ  

แตละครั้ง       

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย

บอยครั้งเพียงใด       

 

 
ตาราง 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 ดวยสถิติสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางงายของ 
 เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 
 

 

 
 
 

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึง             
ของประเทศสเปน 

สวนประสมทางการตลาดของเสื้อผา                   
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 
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จํานวนเงินที่ใชในการซื้อ     
แตละครั้ง 

    

ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ย
บอยครั้งเพียงใด 
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บทที่ 5 
สรุปผล การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี สามารถสรุปผล
ที่ไดจากการศึกษาวิจัยดังตอไปน้ี 

 
สังเขปของการศึกษาวิจัย 
 ความมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 

 1.  เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวยเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ 

 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ
สเปนกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ความสําคัญของการศึกษาวิจัย 
 เพื่อนําผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ไปใชเปนแนวทางในการวางแผน เพื่อที่จะ
สามารถกําหนดกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ใหมีความเหมาะสม และสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
ไดตอไปในอนาคต 
 สมมติฐานในการศึกษาวิจัย  
 1. ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีลักษณะสวนบุคคล
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึ่งของประเทศสเปน 

 วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 
 ประชากรกลุมตัวอยาง และวิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผา

แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทย  ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผา

แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทย จํานวน 420 คน 
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 เน่ืองจากไมสามารถที่จะระบุไดอยางแนชัดวา จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
ซึ่งก็คือ ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน จากสาขาใน
ประเทศไทย  มีอยูจํานวนเทาใด จึงทําใหตองกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ จากสูตรของ Taro Yamane (TARO YAMANE. 1973: 331) ในกรณีที่ไมทราบจํานวน
ประชากร 

 วิธีการสุมตัวอยาง 
 วิธีการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) การสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และการสุมตัวอยางแบบ
ตามสะดวก (Conveniences Sampling) โดยมีขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
 ข้ันตอนที่ 1 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจง
ไปตามสาขาของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอยูในประเทศไทยจํานวนทั้งหมด 6 สาขา 
นั่นก็คือ สาขาสยามพารากอน สาขาเซ็นทรัลเวริลด สาขา EMPORIUM สาขาเซ็นทรัลลาดพราว 
สาขาเดอะมอลลบางกระป และสาขาเมกะบางนา  
 ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) โดยจะทําการกําหนด
กลุมตัวอยางในสัดสวนที่เทากัน คือ หางสรรพสินคาละ 70 คน จนครบ 6 แหง จํานวน 420 คน 
 ข้ันตอนที่ 3 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Conveniences Sampling) ในการสุม
เลือกผูบริโภคทั้งชายและหญิงในกรุงเทพมหานคร ออกมากลุมละ 70 คน จนครบ 6 กลุมจํานวน 
420 คน โดยจะทําการสุมตัวอยางจากผูบริโภคในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนจากสาขาในประเทศไทยมาแลวเทานั้น 
 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ทางผูวิจัยไดสรางขึ้น 
โดยการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตางๆ เพ่ือสอบถามถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ซึ่งไดทําการแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) หรือแบบมีคําตอบ
ใหเลือก จํานวนทั้งสิ้น 5 ขอ  
 สวนที่ 2  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของ
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 8 ขอโดยเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) 
ชนิดแบบสํารวจรายการ (Check List) หรือแบบมีคําตอบใหเลือกจํานวน 7 ขอ แบบปลายเปด 
(Open-Ended) จํานวน 1 ขอ  
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 สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใน 4 ดาน คือ ดานตัวผลิตภัณฑและตราสินคา ดานราคา ดานการ
จัดแสงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย และในดานการสงเสริมการตลาดจํานวนทั้งสิ้น 21 ขอ โดย
มีลักษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑในการ
ใหคะแนนเปนดังนี้ 

  คะแนน    5    หมายถึง    มากที่สุด 

  คะแนน    4    หมายถึง    มาก 

  คะแนน    3    หมายถึง    ปานกลาง 

  คะแนน    2    หมายถึง    นอย 

  คะแนน    1    หมายถึง    นอยที่สุด 
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณความ
กวางของอันตรภาคชั้น มีดังน้ี (มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29)  
 จากน้ันนํามาใชเปนเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญของ
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ดังน้ี 

 คะแนนเฉลี่ย   4.21 – 5.00 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย   3.41 – 4.20 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย   2.61 – 3.40 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย   1.81 – 2.60 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับนอย 

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.80 หมายถึง     มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” ครั้งน้ี ผูวิจัยจะทําการ
สรุปผลที่ไดจากการศึกษาวิจัย โดยแบงหัวขอในการนําเสนอออกเปน 4 สวน ดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สวนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ของ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน 

 สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน     
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน   

      



 81

โดยมีรายละเอียดของแตละสวน ดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช
สถิติเชิงพรรณนาซึ่งประกอบไปดวยคาความถี่ และคารอยละ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 กลุมตัวอยางผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุในชวง 20 – 
29 ป เปนโสด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง 20,001 – 30,000 บาท จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และเปนนักเรียน/นักศึกษา 
 สวนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด   
ของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดวยคาเฉลี่ย
เลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ดานผลิตภัณฑ 
 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
วามีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมากในทุก
ขอ ทั้งในขอความทันสมัย ความหลากหลายของเสื้อผาที่มีใหเลือก การใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความ
ประณีตในการตัดเย็บ สามารถสวมใสไดเปนเวลานานไมชํารุดเสียหายงาย  ความชื่นชอบที่มีตอตรา
สินคา สามารถสะทอนถึงสถานภาพและรสนิยมของผูสวมใสได และขอการออกแบบที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ 
 ดานราคา 
 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานราคา วามี
ความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีความสําคัญอยูในระดับมากในทุกขอ 
ทั้งในขอมีระดับราคาที่เปนมาตรฐานไมเปลี่ยนแปลงบอย ระดับราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
และในขอมีเสื้อผาใหเลือกหลายระดับราคา  

 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย 

 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการจัดแสดง
สินคาและชองทางการจัดจําหนาย วามีความสําคัญอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
ขอที่มีความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก การจัดแตงหนาราน บรรยากาศภายในราน การจัดโชว
สินคา และในขอที่ตั้งแตละสาขาอยูในทําเลที่สามารถเดินทางไดสะดวก สวนขอที่มีความสําคัญอยูใน
ระดับปานกลาง คือ จํานวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร  
 ดานการสงเสริมการตลาด  

 ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด วามีความสําคัญอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความสําคัญใน
ระดับมาก ไดแก สามารถเปลี่ยนสินคาไดภายในระยะเวลา 7 วัน (กรณีที่สินคายังอยูในสภาพที่
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สมบูรณ) การบริการที่ดีของพนักงานขาย และในขอการจัดรายการสงเสริมการขาย อาทิเชน การลด
ราคาจากราคาปกติ สวนขอที่มีความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การประชาสัมพันธแนะนํา
สินคาผานเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต และในขอการประชาสัมพันธแนะนําสินคาผานสื่อเครือขายสังคม
ออนไลน FACEBOOK  
 สวนที่ 3 สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบไปดวย คาความถี่ คารอยละ 
คาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ดานในการซื้อแตละครั้งมักจะซื้อเปนจํานวนเงินเทาใด พบวา ผูบริโภคใน
กรุงเทพ มหานครซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนต่ําสุดครั้งละ 1,000 บาท และสูงสุดอยู
ที่ครั้งละ 20,000 บาท โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ครั้งละประมาณ 3,100 บาท 
 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศ ต่ําสุดอยูที่จํานวน 1 ครั้งตอเดือน และสูงสุดอยูที่จํานวน 6 ครั้ง
ตอเดือน โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 2 ครั้งตอเดือน 
 ดานทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนมานานเทาใด พบวาผูบริโภค
ในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนมานาน 1 – 2 ป 
รองลงมาไดซื้อมาเปนระยะเวลา 3 – 5 ป 
 ดานประเภทของสินคาที่นิยมซื้อมากที่สุด พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย
สวนใหญนิยมซ้ือสินคาประเภทเสื้อผามากที่สุด รองลงมานิยมซื้อสินคาประเภทกางเกง 
 ดานเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําใหตัดสินใจซื้อ พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดย
สวนใหญตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน เน่ืองจากชอบการออกแบบมากที่สุด 
รองลงมาไดตัดสินใจซื้อเน่ืองจากคุณภาพของเสื้อผา เชน การตัดเย็บ หรือเน้ือผา 
 ดานโดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด พบวา ผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญจะ
ไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนกับเพ่ือนมากที่สุด รองลงมาจะไปซื้อกับพอแม 
 ดานในการเลือกซื้อแตละครั้ง โดยสวนใหญจะซื้อในชวงใด พบวา ผูบริโภค ใน
กรุงเทพมหานคร โดยสวนใหญจะไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ไมแนนอนแลวแต
ความสะดวก รองลงมาจะไปซื้อในชวงวันหยุดเสารอาทิตย 
 สวนที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานจํานวน 2 ขอดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีลักษณะ 
สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด และอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกันในสวนนี้
สามารถแบงออกเปนสมมติฐานยอยตามขอมูลลักษณะสวนบุคคล ไดดังน้ี 
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 สมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีเพศ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน
แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่เปนเพศชาย มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง นอยกวาผูบริโภคที่
เปนเพศหญิง  

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปนแตกตางกัน โดยผูบริโภคที่เปนเพศชาย มีความถี่ในการซื้อนอยกวาผูบริโภคที่เปน
เพศหญิง  

 สมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟช่ันยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอายุ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง      
ของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่มีอายุในชวง 20 – 29 ป 
และผูบริโภคที่มีอายุในชวงต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 30 ปขึ้นไป 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง ของประเทศ
สเปนไมแตกตางกัน    

 สมมติฐานที่ 1.3 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีสถานภาพ
สมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปนแตกตางกัน โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 
มากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/ หยาราง/หมาย/แยกกันอยู  

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปนไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.4 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน แตกตางกัน 
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 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปนไมแตกตางกัน 

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.5 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนแตกตางกัน โดยผูบริโภคที่จบการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง นอยกวาผูบริโภค
ที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี  

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไมแตกตางกัน 
 สมมติฐานที่ 1.6 ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนที่มีอาชีพ
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนแตกตางกัน 

 ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง
ของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน
แตกตางกัน โดยผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่เปนพนักงานบริษัทเอกชน  

 ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด พบวา ผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปนไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ในสวนของสมมติฐานขอที่ 2 สามารถแบงออกเปนสมมติฐาน
ยอย ไดดังน้ี 
 สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง  
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 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ แตละครั้ง 
โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่เคยซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในภาพรวม จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึง จากประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใช
ในการซื้อแตละครั้งเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน ไดดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง  

 ดานราคา พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง  
 ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสอง
มีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่ง
ของประเทศสเปน ใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย 
จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ  
แตละครั้งเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานจํานวน
เงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน 
กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 สมมติฐานขอที่ 2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด 

 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้ง
เพียงใด โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่
เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในภาพรวม จะทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อ
โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเล็กนอย และสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละดาน ไดดังนี้ 
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ดานผลิตภัณฑ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้ง
เพียงใด โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ เม่ือผูบริโภคที่
เคยซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนใหความสําคัญเพ่ิมขึ้นกับปจจัยดานผลิตภัณฑ จะทํา
ใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 

ดานราคา พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด  

ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด 

ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใด 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นสําคัญที่
สามารถนํามาอภิปราย ตามผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี้ 

1.  ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ
สเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย 

ผูบรโิภคที่เปนเพศชาย มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง นอยกวาเพศหญิง ซึ่งนาจะมีสาเหตุมา 
จากลักษณะนิสัยของเพศหญิงที่มักจะชอบสินคาประเภทที่เกี่ยวของกับแฟชั่น เชน เสื้อผา กระเปา 
หรือรองเทา มากกวาเพศชายที่มักจะชื่นชอบสินคาที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี การไปซื้อเสื้อในแตละ 
ครั้งของเพศชาย จึงนาจะซื้อเฉพาะที่ตนเองตองการจริงๆ จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง จึง 
นอยกวาผูบรโิภคที่เปนเพศหญิง ซึ่งผลการศึกษาที่ได สอดคลองกับแนวคิดดานประชากรศาสตร 
ของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา “เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกตางกันอยางมากใน 

เรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาท และกิจกรรมของ 
คนสองเพศเอาไวแตกตางกัน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ไดยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
สุวัฒนา วราหคํา (2550) ที่ไดศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ 
เลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “เพศที่แตกตางกัน มีพฤติกรรม 

การเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรปูแตกตางกัน ในดานเหตุผลที่ซื้อ ราคา ความถี่ สถานที่ และปริมาณที่ 
เลือกซื้อ” 
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2. ผูบริโภคทีม่ีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผาแฟชัน่ยีห่อหนึง่ของประเทศ
สเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใดแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
โดยผูบริโภคที่เปนเพศชาย มีความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยนอยกวาเพศหญิง ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจาก 

ลักษณะนิสัยของเพศชายที่โดยสวนใหญ มักจะไปซ้ือเสือ้ผาเครื่องแตงกาย เฉพาะเมื่อตนเองมีความ 

ตองการจริงๆ เทานั้น ตางจากเพศหญิงที่อาจจะแวะเขาไปเลือกชมเสื้อผาเครื่องแตงกายเปนประจํา 
ทั้งๆ ที่ในขณะนั้นอาจจะยังไมมีความตองการที่จะซื้อ และเมื่อเจอเสื้อผาที่ตนเองถูกใจก็มักจะซื้อ 

กลับไปในทันที ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยของเพศชาย จึงนอยกวาผูบริโภคที่เปนเพศหญิง ซึ่งผล 

การศึกษาที่ไดสอดคลองกับแนวคิดดานประชากร ศาสตรของศิริวรรณ เสรีรัตน (2551) ซึ่งกลาววา 
“เพศหญิงและเพศชาย มีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด คานิยมและทัศนคติ ทั้งนี้ 
เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศเอาไวแตกตางกัน” และ 
นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ไดยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวัฒนา วราหคํา (2550) ที่ไดศึกษา 
เรื่อง “ปจจยัสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสือ้ผาสําเร็จรูปของประชาชน 

ในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “เพศ ที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปแตกตาง 
กัน ในดานเหตุผลที่ซื้อ ราคา ความถี่ สถานท่ี และปริมาณท่ีเลือกซ้ือ” 

3. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศ
สเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย 

ผูบริโภคที่มีอายตุํากวา 20 ป มีจํานวนเงินทีใ่ชในการซื้อแตละครั้งมากทีสุ่ด ซึ่งสาเหตทุี่ทําใหผลการ 
ทดสอบสมมติฐานที่ไดดูเหมือนจะขัดแยงกับความเปนจริง เนื่องจากผูบริโภคที่มีอายุตํากวา 20 ป 
นาจะเปนกลมุทีม่ีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนต่าํทีสุ่ดเมื่อเทยีบกับผูบริโภคในกลุมอื่นๆ แตกลับเปนกลุมที่มี 
จํานวนเงินทีใ่ชในการซื้อแตละครั้งสูงที่สุด นาจะเกิดมาจากการที่ผูบริโภคที่มีอายุตํากวา 20 ป สวน 

ใหญยังเปนนักเรียนนักศึกษาอยู นับเปนชวงอายุที่เพื่อนและสังคมรอบขางมีอิทธิพลตอรูปแบบการ 
ดําเนินชวีิตมาก อาจเกดิพฤติกรรมเลียนแบบไดงาย ซึ่งทาํใหจํานวนเงินทีใ่ชในการซื้อแตละครั้งจึงมี 
มูลคาสูงที่สุด เมื่อเทียบกับผูบริโภคที่มีชวงอายุอื่นๆ ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับงานวิจัยเชิง 
คุณภาพของปยธิดา กิตติวัฒน (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง “Lifestyle ของวัยรุ นหญิงตอนปลาย” ที่ 
พบวา “ตัวแทนกลุมตวัอยางมลีักษณะเปน aspirer คือ จะมีความตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพื่อน 
และเนนทางดานวัตถุนิยม โดยมีการแสดงออกผานทางเครื่องแตงกาย เครื่องประดับ และ 
โทรศัพทมือถือ” และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของสุวัฒนา วราหคํา (2550) ที่ได 
ทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “อายุที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา 
สําเร็จรูปแตกตางกัน ในดานเหตุผลที่ซื้อ ราคา ความถี่ สถานที่ และปริมาณที่เลือกซื้อ” 

4.  ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน ดานจํานวนเงินทีใ่ชในการซือ้แตละครัง้แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง มากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพ
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สมรสหรืออยูดวยกัน ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากการที่ผูบริโภคที่มีสถานภาพสมรสหรืออยูดวยกัน 
นาจะมีภาระคาใชจายที่ตองรับผิดชอบมากกวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด เชน คาใชจายประเภท
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุตรธิดา ดังนั้นในการซื้อเสื้อผาแตละครั้ง จึงอาจจะตองซ้ือเฉพาะเทาที่จําเปน
เทานั้น จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละคร้ัง จึงต่ํากวาผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด ซึ่งผลการ ศึกษาที่
ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพธวัล แกวเหมือน (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปของวัยรุนตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
ปราจีนบุรี” ที่พบวา “สถานภาพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปดานราคาที่
ซื้อตอครั้ง” 

5. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ
หนึง่ของประเทศสเปน ดานจาํนวนเงินทีใ่ชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่ 0.05 โดยผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง 
มากที่สุด เม่ือเทียบกับผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับอ่ืนๆ นาจะมีสาเหตุมาจากการที่ผูบริโภคที่ 
จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับสูง ดังนัน้จึงเปนผูที่มีรายไดประจําตอ 

เดือนที่คอนขางสูง และมีอาชีพการงานที่ดี การซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายในแตละครั้ง ผูบรโิภคกลุมนี้ 
จะเนนเลือกซื้อผาเครื่องแตงกายที่สามารถบงบอกถึงรสนิยม ฐานะ อาชีพ และระดับการศึกษาของ 
ตนมากกวา โดยไมไดคํานึงถึงเรื่องจํานวนเงินที่ตองใชในการซื้อแตละครั้งมากนัก จํานวนเงินที่ใชใน 

การซื้อแตละครั้งจึงมีมูลคาสูงที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของณัฐนันท มิมะ 
พันธุ (2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซต 
เฟสบุกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “ระดับการศึกษาที่ตางกันทําใหพฤติกรรมการ 
ซื้อเสื้อผาบนเว็บไซตเฟสบุก ดานคาใชจายตอการซื้อเสื้อผาแฟชั่นบนเว็บไซตเฟสบุกตางกัน” 

แตในขณะที่กลุมผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาปริญญาตรีมีอัตราการใชเงิน 

นอยกวาผูบริโภคที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่งไมเปนไปในทิศทางเดียวกันกับผล 

การศึกษาในหัวขอกอนหนานี้ เนื่องจากมีผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุมากกวา 20 ปที่ไมไดเปน 

นักศึกษา และไมจบปริญญาตรีไดรวมทําการตอบแบบสอบถามดวย จึงทาํใหคาเฉลี่ยของจํานวนเงิน 

ที่ใชในการซ้ือแตละครัง้ตํ่าลง 

6. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศ
สเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย 

ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งมากที่สุด ซึ่งสาเหตุที่ทําใหผล 

การทดสอบที่ได ดูเหมือนจะขัดแยงกับความเปนจริง นาจะเกิดจากการที่ผูบริโภคที่เปนนักเรียน/ 
นักศึกษา ในการไปซื้อแตละครั้งอาจจะไปซื้อกับผูปกครอง หรือขอเงินของผูปกครองไปซื้อ จาํนวน 

เงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งจึงมีมูลคาที่สูงกวาผูบริโภคในกลุมอื่น ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ 

งานวิจัยเชิงคุณภาพของปยธิดา กิตติวัฒน (2552) ที่ไดศึกษาเรื่อง “Lifestyle ของวัยรุนหญิงตอน 

ปลาย” ที่พบวา “วัยรุนหญิงตอนปลายมีพฤติกรรมชอบสินคาแบรนดเนม โดยจะขอใหผูปกครองเปน
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ผูซื้อให และเก็บเงินซื้อเอง ซึ่งจะเลือกสินคาตามแฟชั่นที่เขากับตัวเอง” และยังสอดคลองกับแนวคิด 

ดานประชากรศาสตรของพรทิพย วรกิจโภคาทร (2549) ที่ไดกลาววา “ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Social and Economic Status) หมายถึง อาชีพ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรม 

ของบุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดทําการพิสูจนแลววา ฐานะทางสังคม และเศรษฐกิจนั้น มี 

อิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของคน” และนอกจากนี้ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัย 

ของณัฐนันท มิมะพันธุ (2556) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา 
แฟชั่นบนเว็บไซตเฟซบุกของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “อาชีพที่ตางกัน ทําให 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาบนเว็บไซตเฟซบุก ดานคาใชจายประมาณเทาไหรตอการซื้อเสื้อผาแฟชั่น 

บนเว็บไซตเฟซบุกตางกัน” 

7.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสองมี 
ความสัมพนัธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากจํานวนเงิน ที่
ใชในการซื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้นเล็กนอยนั้น นาจะเกิดมาจากปจจัยอื่นๆ อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ 
และสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ที่อาจสงผลทําใหผูบรโิภคโดยสวน 

ใหญใชจายเงินอยางประหยัด จะซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอื่นๆ แตเฉพาะ   
ที่จําเปนเทานั้น ประกอบกับในปจจุบันสถานการณการแขงขันของอุตสาหกรรมเสื้อผาแฟชั่น  ใน 

ประเทศไทยไดทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีเสื้อผาแฟชั่นชื่อดังจากตางประเทศจํานวนมากไดมา 
เปดสาขาในประเทศไทย อาทิเชน เสื้อผาแฟชั่นยี่หอ "H&M" "Topshop" และ "Uniqlo" เปนตน 
ปจจัยตางๆ เหลานี้ จึงสงผลทําใหจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น 
ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณา วงศรัตนโชติ (2546) ที่ไดทําการศึกษา 
เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูป 

ในดิสเคานสโตรของสตรีวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “สวนประสมทางการตลาดโดยรวม 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาในดิสเคานสโตรในกรุงเทพ มหานคร” 

8. ปจจ ยัสวนประสมทางการตลาดโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา
แฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด โดยตัวแปรทั้ง 
สองมคีวามสัมพนัธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกันทีร่ะดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 นาจะมีสาเหตุมา 
จากปจจัยอื่นๆ อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณการชุมนุมทางการเมือง ที่เกิดขึ้นใน 

ปจจุบัน ที่อาจสงผลทําใหผูบริโภคสวนใหญไมสะดวกที่จะเดินทางไปซื้อเสื้อผาตามหางสรรพสินคา 
ชื่อดังแหงตางๆ มากนัก จึงสงผลทําใหความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น เพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่ง 
ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณา วงศรัตนโชติ (2546) ทีไดทําการศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปในดิส 

เคานสโตรของสตรีวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “สวนประสมทางการตลาดโดยรวม มี 
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา ในดิสเคานสโตรในกรุงเทพมหานคร” 
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9.ปจจ ยัสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซือ้
เสือ้ผาแฟชัน่ยีห่อหนึง่ของประเทศสเปน ดานความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่บอยครัง้เพยีงใด โดยตวัแปรทัง้ 
สองมีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05นาจะมีสาเหตุมา 
จากปจจัยอื่นๆ อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณการชุมนุมทางการ เมืองที่เกิดขึ้นใน 

ปจจุบัน ที่อาจสงผลทําใหผูบริโภคสวนใหญไมสะดวกที่จะเดินทางไปซื้อเสื้อผาตามหางสรรพสินคา 
ชื่อดงัแหงตางๆ มากนกั จึงสงผลทําใหความถี่ในการซ้ือโดยเฉลีย่เพิ่มขึน้   เพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่ง 
ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณา วงศรัตนโชติ (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
“การศึกษาความสัมพันธของสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จรูปในดิส 

เคานสโตรของสตรีวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “สวนประสมทางการตลาดดาน 

ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาในดิสเคานสโตรในกรุงเทพมหานคร” 

10. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงิน ที่ใชใน 

การซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญ 

ทางสถิติ 0.01 เนื่องจากจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ในสวนของสาเหตุ 
ที่ทําใหจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพิ่มสูงขึ้นนั้น นาจะมีสาเหตุมาจากสินคาที่มีระดับราคาที่ 
คอนขางสูง ปจจัยทางดานอารมณและความรูสึก อาทิเชน การจัดแตงหนาราน บรรยากาศภายใน 

ราน รวมไปถึงการจัดโชวสินคาที่เหมาะสม จะเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของ 
ผูบรโิภค สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของสุกัญญา สุทธิวิเศษพงศ (2550) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง 
“การตระหนักรู และการตัดสินใจของผูเลือกซื้อสินคาเสื้อผาแบรนด ZARA: ศึกษาเฉพาะกลุม 

ผูบริโภคชาวไทย” ที่พบวา ผูบริโภคโดยสวนใหญทั้งกลุมหญิงและชายใหความสําคัญกับบรรยากาศ 

การตกแตงภายในราน สวนสาเหตุที่ทําใหจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย 

เทานั้น นาจะเกิดมาจากปจจัยอ่ืนๆ อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณความตึงเครียดทาง 
การเมืองที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ที่อาจสงผลทําใหผูบริโภค โดยสวนใหญใชจายเงินอยางประหยัด จะซื้อ 

เสื้อผาเครื่องแตงกาย รวมไปถึงสินคาประเภทอืน่ๆ แตเฉพาะที่จําเปนเทานั้น ซึ่งผลการศึกษาที่ได 
สอดคลองกับผลการวิจัยของนริศรา วรรณศุภผล (2549) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยดานสวน 

ประสมการตลาดที่ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ าสําเร็จรูปสตรี ในหางสรรพสินคาใน  

กรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “ชวงราคาที่ซื้อ มีความ สัมพันธกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย” 

11. ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสือ้ผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปร 
ทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจาก 

จํานวนเงินที่ใช ในการซื้อแตละครั้งเพิ่มขึ้นเล็กนอย สาเหตุที่ทําใหจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละ 
ครั้งเพิ่มสูงขึ้นนัน้ นาจะเกิดจากการแนะนําสินคาผานเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต และทางเครือขาย 

สังคมออนไลน FACEBOOK ที่ทําใหผูบริโภคมีโอกาสที่จะเลือกชมสินคาไดตลอดเวลา โดยที่ไมตอง
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เดินทางมาที่ราน และเม่ือเดินทางมาที่ราน ก็สามารถซื้อเสื้อผาที่ตนเองไดเลือกเอาไวแลวทั้งหมดได
ในทันที สวนสาเหตุที่ทําใหจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น นาจะเกิด
มาจากปจจัยอ่ืนๆ อาทิเชน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน ที่อาจสงผลทําใหผูบริโภคโดยสวนใหญใชจายเงินอยางประหยัด จะซ้ือเสื้อผาเครื่องแตง
กาย รวมไปถึงสินคาประเภทอ่ืนๆ แตเฉพาะที่จําเปนเทานั้น ซึ่งผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของวรรณา วงศรัตนโชติ (2546) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธของ
สวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสําเร็จ รูปในดิสเคานสโตรของสตรีวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร” ที่พบวา “สวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาในดิสเคานสโตรในเขตกรุงเทพมหานคร” และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของพิชามญชุ มะลิขาว (2554) ที่ไดทําการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานสื่อสังคมออนไลนเฟซบุค” ที่พบวา “สวนประสมการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นดานคาใชจายในทิศทางเดียวกัน” 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรม

การซ้ือเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร” มีขอเสนอแนะที่
ไดจากการศึกษาวิจัยดังน้ี 

ดานลักษณะทางประชากรศาสตร 
1. ผูบริหารของทางเสือ้ผาแฟชัน่ยีห่อหนึง่ของประเทศสเปนสามารถเพิม่จํานวนเงินทีใ่ช

ในการซ้ือแตละครัง้ของผูบริโภคได โดยควรเจาะจงไปท่ีกลุมลูกคา 2 กลุมดังน้ี 

 กลุมที ่ 1 คือกลุมนกัเรียน/นักศึกษาเพศหญิงทีม่ีอายตุํากวา 20 ป และมีสถานภาพโสด 
อาทิเชน การมอบสวนลดพิเศษใหแกลูกคาที่แสดงบัตรนักเรียนนักศึกษาเมื่อชําระเงิน การนํา 
ผลิตภัณฑสําหรับกลุมผหูญิงที่อยูในชวงวัยรุนเขามาจําหนายเพิ่มมากขึ้น หรือการสรางตราสินคา 
ยอยสาํหรบัผลิตภัณฑเพื่อกลุมผูหญิงที่มีอายุตํากวา 20 ป โดยเฉพาะเพื่อเปนการสรางเอกลักษณที่ 
ชัดเจนในการออกแบบผลิตภัณฑ รวมไปถึงเนนการทําการตลาดผานสื่อออนไลน, สื่อดิจิตอลใหมาก 

ขึ้น เพราะสามารถเขาถงึกลุมวยัรุนไดทุกที่ และสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา 24 ชั่วโมง เชน พัฒนา 
application ผานระบบมือถือใหมีความทันสมัยตลอดเวลา หรือการจัดรายการสงเสริมการขาย 

สําหรับการซื้อเสื้อผาผานระบบออนไลน เปนตน เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคที่ 
มีเพศ อาย ุสถานภาพ และอาชีพแตกตางกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศ 

สเปน ดานจํานวนเงินท่ีใชในการซ้ือแตละครัง้แตกตางกัน 

  กลุมที ่ 2 คือกลุ มผู บริโภคที่จบการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี ซึ่ง
ปจจัยที่จะสามารถกระตุนการซื้อแตละครั้งของผูบริโภคในกลุมนีใ้หเพิ่มสงูขึน้ควรจะเปนปจจัยทาง 
ดานอารมณ และความรูสึก การมอบสทิธิพิเศษที่เหนือระดับใหแกผูบริโภคในกลุมนี ้ เพราะเมื่อ
ผูบริโภคเกิดความ
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พึงพอใจแลวก็จะทําใหเกิดการกลับมาซื้อซ้ําอีกเรื่อยๆ อาทิเชน การออกแบบเสื้อผาที่มีเอกลักษณ 
เฉพาะ สามารถสะทอนถึงสถานภาพและรสนิยมของผูสวมใสได เปนตน เนื่องจากในการศึกษาวิจัย 

ครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอ 

หนึ่งของประเทศสเปน ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งแตกตางกัน โดยผู บริโภคที่จบ 

การศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี มีจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้งมากที่สุด เมื่อเทียบกับ 

ผูบริโภคท่ีจบการศึกษาในระดับอืน่ๆ 

2. ผูบริหารของทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน สามารถเพิ่มความถี่ในการ
ซื้อโดยเฉลี่ยของผูบริโภคได โดยควรเจาะจงไปที่กลุมลูกคาเพศหญิง อาทิเชน มีการวางจําหนาย
เสื้อผาสําหรับกลุมลูกคาเพศหญิงรูปแบบใหมๆ ในทุกสัปดาห และพอครบสัปดาห ก็จะนําเสื้อผารูป
แบบเดิมออก และนําเสื้อผารูปแบบใหมเขามาแทนที่ เพ่ือเปนการกระตุนความถี่ในการเขามาใช
บริการของกลุมลูกคาเพศหญิง ใหตองเขามาใชบริการในทุกสัปดาห เพื่อที่ตนเองจะไดไมพลาด
เสื้อผารูปแบบใหมๆ ที่วางจําหนายในแตละสัปดาห เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ผูบริโภคที่
มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อ
โดยเฉลี่ยบอยคร้ังเพียงใดแตกตางกัน  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
1.  ดานผลิตภัณฑ
ผูบริหารของทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ควรที่จะเรงดําเนินการ เพ่ือที่จะ

สามารถเพิ่มความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยของผูบริโภคไดนั้น ควรจะเนนไปที่ตัวผลิตภัณฑเปนหลัก 
นั่นก็คือ ควรเพิ่มความหลากหลายของเสื้อผาที่วางจําหนายใหมากขึ้น และนํามาวางจําหนายใน
ชวงเวลาที่จํากัดเทานั้น เชน อาจมีการวางจําหนายเสื้อผารูปแบบใหมๆ ในทุกสัปดาห และพอครบ
สัปดาห ก็จะนําเสื้อผารูปแบบเดิมออก และนําเสื้อผารูปแบบใหมๆ เขามาแทนที่ เพื่อเปนการ
กระตุนความถี่ในการเขามาใชบริการของผูบริโภค ใหตองเขามาใชบริการ  ในทุกสัปดาห เพ่ือที่จะ
ไมไดพลาดเสื้อผารูปแบบใหมๆ ที่วางจําหนายในแตละสัปดาห เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
แฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน ดานความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด โดยตัวแปรทั้ง
สอง มีความสัมพันธระดับต่ํา และในทิศทางเดียวกัน  

2.  ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย
ผูบริหารของทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ควรที่จะเรงดําเนินการ เพ่ือที่จะ

สามารถเพิ่มจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละคร้ังของผูบริโภคไดนั้น ควรจะเนนไปที่การปรับปรุงการ
จัดแตงหนาราน บรรยากาศภายในราน และการจัดโชวสินคา ใหมีความหรูหรา เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
สะทอนถึงภาพลักษณของตราสินคา เนื่องจากสินคาที่มีระดับราคาที่คอนขางสูง ปจจัยทางดาน
อารมณและความรูสึก จะเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ ของผูบริโภค และ
นอกจากนี้ทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนยังควรที่จะเรงขยายสาขาใหครอบคลุมทั่ว
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กรุงเทพมหานคร และเลือกสถานที่ตั้งแตละสาขา ใหอยูในทําเลที่สามารถเดินทางไดสะดวก เน่ืองจาก
ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการจัดแสดงสินคาและชองทาง
การจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน       
ดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสอง มีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทาง
เดียวกัน  
 3.  ดานการสงเสริมการตลาด 
    ผูบริหารของทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ควรที่จะเรงดําเนินการ เพ่ือที่จะ
สามารถเพิ่มจํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละคร้ังของผูบริโภคไดนั้น ควรจะเนนไปที่การปรับปรุงเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและความนาสนใจของเว็บไซตทางอินเตอรเน็ต และทางเครือขายสังคมออนไลน 
FACEBOOK เพื่อใชเปนชองทางในการแนะนําสินคาทุกชนิดที่วางจําหนายภายในราน แนะนํา
รายการสงเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดที่นาสนใจ เปนตน นอกจากนี้ ยังควรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบริการของพนักงานขาย และการจัดรายการสงเสริมการขาย อาทิเชน การลด
ราคาจากราคาปกติ เน่ืองจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน ดาน
จํานวนเงินที่ใชในการซื้อแตละครั้ง โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธระดับต่ําและในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

 1.  ควรที่จะมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยีห่อหน่ึง
ของประเทศสเปน แตขยายขอบเขตของการศึกษาไปยังกลุมอ่ืนๆ ที่นาสนใจ นอกกรุงเทพมหานคร 
อาทิเชน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี หรือจังหวัดอุดรธานี เปนตน เพื่อเปรียบเทียบถึงความ
แตกตางของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของ
ประเทศสเปน วามีความแตกตางหรือคลายคลึงกันอยางไรบาง   
 2. ควรที่จะมีการศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยีห่อหน่ึง
ของประเทศสเปน โดยการเพิ่มตัวแปรอิสระที่คาดวานาจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนเขาไป เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ปจจัยดานจิตวิทยา ปจจัย
ดานรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือปจจัยทางดานอารมณและความรูสึก เปนตน  
 3.  ควรที่จะมีการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร ภายหลัง
จากที่ไดตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปนไปแลว ในดานตางๆ วามีความพึงพอใจ
ภายหลังจากที่ไดตัดสินใจซื้อไปแลวอยูในระดับใด เพ่ือทางเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหน่ึงของประเทศสเปน 
จะสามารถนําไปใชปรับใช เพ่ือที่จะสามารถสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
ที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนไดตอไปในอนาคต 
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แบบสอบถามเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟช่ันยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการศึกษาวิจัยประกอบการศึกษาคนควาดวย
ตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มิใชเพ่ือประโยชนอ่ืนใด จึง
ใครขอความกรุณาและความรวมมือจากทาน ชวยตอบแบบสอบถามใหตรงตามความเปนจริงมาก
ที่สุด  โดยแบบสอบถามฉบับนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปน                   
ของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของ
ประเทศสเปน 
 

 

สวนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  [  ]  หนาคําตอบทีต่รงกับความเปนจริงของตัวทาน 

1.   เพศ  
 [  ]  1.  ชาย                     [  ]  2.  หญิง 
 

2.   อายุ  

[  ] 1.  ต่ํากวา 20 ป   [  ] 2.  20 – 29 ป 

[  ] 3.  30 – 39 ป     [  ] 4.  40 – 49 ป 

[  ] 5.  ตั้งแต 50 ปขึ้นไป 
 

3.   สถานภาพสมรส   
 [  ] 1.  โสด    [  ] 2.  สมรส/อยูดวยกัน  

 [  ] 3.  หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 
 

4.   รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 [  ] 1.  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท [  ] 2.  10,001 – 20,000 บาท 
 [  ] 3.  20,001 – 30,000 บาท  [  ] 4.  30,001 – 40,000 บาท 
 [  ] 5.  มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป  
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5.   ระดับการศึกษาสูงสุด 
 [  ] 1.  ต่ํากวาปริญญาตร ี  [  ] 2.  ปริญญาตร ี
 [  ] 3.  สูงกวาปริญญาตร ี
 

6.   อาชีพ 
 [  ] 1.  นักเรียน/นักศึกษา           [  ] 2.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 [  ] 3.  พนักงานบริษัทเอกชน  [  ] 4.  ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 
 [  ] 5.  รับจางทั่วไป   [  ] 6.  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................... 
  

สวนที่ 2   ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศสเปนของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน [  ]  หนาคําตอบทีต่รงกับความเปนจริงของตัวทาน 

1.   ทานซื้อเสื้อผาแฟชั่นยี่หอของประเทศสเปนมานานเทาใด 

 [  ] 1.  ต่ํากวา 1 ป   [  ] 2.  1 – 2 ป 
 [  ] 3.  3 – 5 ป     [  ] 4.  มากกวา 5 ป 
 

2.   ประเภทของสินคาที่นยิมซื้อมากที่สุด 

 [  ] 1.  เสื้อ    [  ] 2.  กระโปรง 
 [  ] 3.  กางเกง    [  ] 4.  เครื่องประดับ 
 [  ] 5.  รองเทา    [  ] 6.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………. 
 

3.   เหตุผลทีส่ําคัญที่สุดทีท่ําใหตัดสินใจซื้อ (เลือกเพียง 1 ขอ) 

 [  ] 1.  ชอบตราสินคา   [  ] 2.  ชอบการออกแบบ 
 [  ] 3.  คุณภาพของเสื้อผา เชน การตัดเย็บ หรือเน้ือผา เปนตน  
 [  ] 4.  มีระดับราคาที่เหมาะสม             [  ] 5.  ความทันสมัย 

 [  ] 6.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………. 
 

4.   โดยสวนใหญจะมาซื้อกับผูใด 

 [  ] 1.  ไปซื้อคนเดียว   [  ] 2.  เพ่ือน 
 [  ] 3.  แฟน / คูรัก   [  ] 4.  พอแม 
 [  ] 5.  อ่ืนๆ โปรดระบ…ุ……………. 
 

5.   ความถี่ในการซื้อโดยเฉลี่ยบอยครั้งเพียงใด  โปรดระบ…ุ……………. 
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6.   ในการเลือกซื้อแตละครั้ง โดยสวนใหญจะซ้ือในชวงใด 

 [  ] 1.  ชวงวนัหยุดเสารอาทิตย  [  ] 2.  ชวงตอนเย็นหลังเลกิงาน 
 [  ] 3.  ไมแนนอนแลวแตความสะดวก 
 

7.   ในการซื้อแตละครั้งทานมักจะซ้ือเปนจํานวนเงิน....................บาท 
 

สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกบัปจจัยสวนประสมทางการตลาดของเสื้อผาแฟชั่นยี่หอหนึ่งของประเทศ
สเปน 
 

คําชี้แจง   ขอใหทานอานขอความตอไปน้ี แลวพิจารณาวาทานมีความคิดเห็นตอขอความนั้น
อยางไร โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน ตามความเปนจริง 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับของความสําคัญ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย   
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานผลิตภัณฑ 
1. ความหลากหลายของเสือ้ผาที่มีให
เลือก 

  

2. ความทันสมัย   
3. การออกแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะ   
4. ความประณีตในการตัดเย็บ   
5. การใชวัตถดิุบที่มีคุณภาพ   
6. สามารถสวมใสไดเปนเวลานาน     
ไมชํารุดเสียหายงาย 

  

7. ความชื่นชอบที่มีตอตราสินคา   
8. สามารถสะทอนถึงสถานภาพ             
และรสนิยมของผูสวมใสได 

  

ดานราคา   

9. ระดับราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ 

  

10. มีเสื้อผาใหเลือกหลายระดับราคา   
11. มีระดับราคาที่เปนมาตรฐาน             
ไมเปลี่ยนแปลงบอย 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับของความสําคัญ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก     
(4) 

ปานกลาง
(3) 

นอย   
(2) 

นอยที่สุด
(1) 

ดานการจัดแสดงสินคาและชองทางการจัดจําหนาย
12. การจัดแตงหนาราน   
13. บรรยากาศภายในราน    
14. การจัดโชวสินคา   
15. จํานวนสาขาที่ครอบคลมุทั่วกรุงเทพ
มหานคร 

  

16. ที่ตั้งของแตละสาขาอยูในทําเล          
ที่สามารถเดินทางไดสะดวก 

  

ดานการสงเสริมการตลาด 
17. การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผาน
เวบไซตทางอนิเตอรเน็ต 

  

18. การประชาสัมพันธแนะนําสินคาผาน
สื่อทางเครือขายสังคมออนไลน 
FACEBOOK 

  

19. การจัดรายการสงเสริมการขาย         
อาทิเชน การลดราคาจากราคาปกต ิ

  

20. การบริการที่ดีของพนักงานขาย   
21. สามารถเปลี่ยนสินคาไดภายใน
ระยะเวลา 7 วัน (กรณีที่สนิคายังอยู     
ในสภาพที่สมบูรณ) 
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