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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกง

ยีนส์ ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา ท่ีใช้

เกณฑ์อายุในแตล่ะยุคของเจเนอเรชั่นท่ีอยูใ่นชว่งอายุวัยท างานได้แก่ เบบ้ีบูมเมอร์ คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2489-2507 เจเนอ

เรชั่น เอ็กซ์ คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2508-2519 เจเนอเรช่ัน วาย คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2520-2537 และ เจเนอเรชั่น ซี คือคน

ท่ีเกิดปี 2538 เป็นต้นไป โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละยุคของเจเนอเรชั่น เป็นจ านวน 100 คน และน าข้อมูลมา

ประมวลผล โดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสถิตเิชิงอนุมานได้แก่ การทดสอบความแตกตา่ง

ของคา่เฉลี่ย (T-test) และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจ  

มสีถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 5,001–10,000 บาท 

ผลการศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยนีส์ พบวา่ส่วนใหญ่ มสีาเหตุ

หลักในการสวมใส่กางเกงยีนส์มาจาก ความชื่นชอบ รูปทรงกางเกงยีนส์ท่ีนิยมเลือกซื้อคือ กางเกงยีนส์ขากระบอก  

(Straight) สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีมีระดับเอวธรรมดา(ปกติ) นิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์ประเภทผ้าดิบและเนื้อผ้ามีส่วนผสม

ของผ้ายดื ตราสินค้าท่ีนิยมเลอืกซือ้ คือ Levi’s สวมใส่กางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ย 1-2 วันต่อสัปดาห์ มคีวามถี่ในการซือ้กางเกง

ยนีส์โดยเฉลี่ย 2 คร้ังต่อปี ซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย 1 ตัวต่อคร้ัง ช าระเงินสดในการซื้อกางเกงยีนส์ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

กางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย อยู่ในช่วง 1,001 - 3,000 บาท ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ คือ สวมใส่ได้พอดีกับ

รูปร่าง โอกาสในการซื้อกางเกงยีนส์ คือ เพื่อสวมใส่เอง นิยมซื้อกางเกงยีนส์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือน โดยซื้อ

กางเกงยีนส์ตามสะดวกไม่สามารถระบุวันได้ นิยมซื้อกางเกงยีนส์จาก ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัล /โรบินสัน) บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ คือ ตนเอง สื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ ได้แก่ พนักงานขาย /พนักงาน

แนะน าสินค้า ไม่มีการศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อนการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ มีแหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ

กางเกงยนีส์ อันดับท่ี 1 คือ เว็บไซต ์ลักษณะการไปเลือกซื้อกางเกงยีนส์ คือ เจาะจงไปซื้อโดยเฉพาะ มพีฤติกรรมการซื้อ

กางเกงยีนส์โดย ต้องมีการลองสวมใส่กางเกงยีนส์ก่อนซื้อทุกคร้ัง การบริการหลังการขายท่ีควรได้รับมากท่ีสุด คือ  

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 
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มีการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า มีความรู้สึก พอใจ/ชอบ ภายหลังได้สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีตัดสินใจซื้อ และในกรณีท่ีไม่พอใจ  

จะน ากางเกงยนีสไ์ปให้ผู้อื่น/บริจาค  

ผลการศกึษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในล าดับแรกต่อปัจจัยยอ่ยใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่  คุณภาพของสินค้า ด้านราคา ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ได้แก่ สถานท่ีจ าหนา่ยสะดวกตอ่การซื้อ ด้านการสง่เสริมการตลาด ได้แก่ มีการให้สว่นลด 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตามเพศ 

พบวา่ มีความแตกตา่งกันในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา โดยไม่มคีวามแตกต่างกันในด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย และ

ด้านการส่งเสริมการตลาด เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด

ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเจเนอเรชั่น พบว่า มคีวามแตกตา่งกันในด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย และไม่มีความ

แตกตา่งกันในดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด 

ABSTRACT 

The study investigated the purchasing behavior of working-aged people in Mueang Chiang Mai District 

towards jeans. The data were collected from 400 samples and using the method chosen by quota sample. The age 

of each age generation who are in the working-age including baby boomers who was born in the year 2489-2507 

BE, Generation X who was born in the year 2508-2519 BE, Generation Y who was born in the year 2520-2537 BE 

and Generation Z who was born in the year 2538 BE onwards. The proportion of the sample in each generation is a 

total of 100 people. The survey results were analyzed by descriptive statistics – i.e. frequency, percentage and 

mean, as well as inferential statistics – i.e. t-test and one-way ANOVA test. 

The findings were that most working-aged consumers were female, and most of them have a Bachelor 

Degree. Most respondents were government officials with monthly income between 5,001–10,000 baht, and most of 

them were single. Form the study, it was found that most respondents had the main reason to wear jeans from the 

liking. Furthermore, they liked to purchase straight jeans, regular waist, raw jeans, and fabric containing spandex. 

The most popular brand was Levi’s. They wore jeans on average 1-2 days per week. However, the frequency of 

purchasing was 2 times per year. In each purchasing time, they spent average 1,001 - 3,000 baht per piece and 

purchased one piece per one time and paid in cash. The most important factor in making decision to purchase was fit 

shape but for a brand as one factor in purchasing jeans. They purchased the product for own used on regular 

occasion and also purchased jeans during the weekend of the month and at a convenient day. The place where they 

bought jeans was at department stores (Central / Robinson). All respondents decided to purchase jeans on their own 

but the media that affected the decision to purchase was salesperson. Moreover, most of them did not search for 

more additional information about jeans in order to purchase. Nevertheless, source of information where they mostly 

learned about jeans was website. They intended to purchase jeans directly and the respondent’s purchasing 
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behavior was having to wear a pair of jeans before getting it. The after sales service was most preferred to receive 

a replacement or refund. Finally, most of them satisfied after wearing jeans that purchased and decided. On the 

other hand, for the unsatisfied respondents, they would bring jeans to others or donation. 

From the study, the results of marketing mix (4P) from the samples were: for the Product, having quality of 

products was ranked first in priority; for Pricing the top ranking was having reasonable price comparing to its quality; 

for Place, being easy and convenient to purchase; for Promotion, being discounts. 

Due to the comparison of the differences of the average of levels of importance to marketing mix factors 

collected from the questionnaire respondents classified by genders, it was found that there were differences in 

Product and Price except Place and Promotion. Nevertheless, when classified by generations, the finding was that 

there was difference in Place but there was not in Product, Price and Promotion. 
 

บทน า 

อุตสาหกรรมด้านเสื้อผ้ามีการขยายตัวเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง มีปัจจัยท่ีสนับสนุนโดยอุปสงค์จากต่างประเทศและ

การใช้จ่ายภาคครัวเรือน (ส านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2558: ออนไลน์) จากข้อมูลของส านัก

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลาดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของไทยมีขนาด 4.2 แสนล้านบาท ในปี 2556 

เตบิโต 2.8 % ต่อปี และจากผลส ารวจวจิัยโดยบรษัิทคอตตอน ยูเอสเอในปี 2557 พบว่าตลาดเสื้อผ้าของไทยมีมูลค่าอยู่ท่ี

ราว 2,763 ล้านบาท และพบว่าคนไทยซื้อเสื้อผ้าเฉลี่ย 3 % ในทุกๆปีต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 ส าหรับมูลค่าตลาดยีนส์

ไทย จากการศกึษาของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) พบว่าในปี 2555 มมีูลค่า 1.14 หมื่นลา้นบาท และ

มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยราว 15 % ต่อปี ในช่วงปี 2553-2555 (บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ากัด (มหาชน), 2557: 

ออนไลน์)  บริษัท คอตตอน ยูเอสเอ ได้เปิดเผยผลส ารวจวิจัยตลาด “2014 COTTON USA Global Lifestyle Monitor” 

เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในส่วนของไทยพบว่าผู้บริโภคชาวไทยมีแนวโน้มช้อปป้ิงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 3 ต่อปี ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2563 และจากการส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างพบว่าคนไทยมียีนส์มากสุดเป็นอันดับ 4 

ของโลก 

กางเกงยีนสเ์ป็นเครื่องแตง่กายท่ีนยิมสวมใส่ทุกเพศทุกวัย เมื่อเดินตามห้างสรรพสินค้า หรือแมแ้ตร้่านค้ารมิถนน 

(High Street) พบวา่ผู้คนนยิมสวมใส่กางเกงยนีส์กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่ากางเกงยนีสเ์ป็นเครื่อง

แต่งกายอย่างหนึ่งท่ีได้รับความนิยมตลอดมา เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงไปตามกาลเวลาเท่านั้น การสวมใส่ยีนส์   

จึงได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องด้วยคุณภาพและการออกแบบให้สวมใส่สบาย รวมถึงการออกแบบให้เหมาะสมส าหรับ      

วัยเรียนและวัยท างานอกีด้วย ตลอดจนรูปแบบและสีท่ีสวยงาม และท่ีส าคัญ ตลาดกลุ่มลูกค้าสตรีและเด็กที่สามารถขยาย

เพิ่มขึ้นได้อกี ส าหรับประเทศไทยเอง ก็มยีนีส์ท่ีผลิตโดยฝีมอืคนไทยหลายตรายี่ห้อท่ีออกแบบสวยงามไม่แพ้ ยีนส์ตรายี่ห้อ

ดังๆ ของต่างประเทศ โดยปัจจุบันแนวโน้มท่ีพฤติกรรมในการด ารงชีวิตด้วยการใส่ชุดล าลองของประเทศต่างๆ มีมากขึ้น 

(ณพเกษม โชติดลิก, 2558) 
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ปัจจุบันกลุ่มวัยท างานที่มอีายุตัง้แต ่15-59 ปี จ านวน 55.29 ล้านคน แบง่เป็นผู้ท่ีอยูใ่นก าลังแรงงาน 38.77 ล้าน

คน อัตราการมีส่วนร่วมในก าลังแรงงานร้อยละ 70.12 ของประชากรวัยแรงงานท้ังหมดของประเทศไทย (ศูนย์ข้อมูล

แรงงานแห่งชาติ, 2558: ออนไลน์)  และจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงยี่สิบปีท่ีผ่านมาท าให้เกิด

ประชากรกลุ่มวัยท างานท่ีเพิ่มมากขึ้นสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองและมีอ านาจในการซื้อสินค้าสูงจะ

กลายเป็นกลุ่มผู้มีอ านาจการซื้อในอนาคต จึงเป็นแรงสนับสนุนการบริโภคในระยะยาว (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

รวม บัวหลวง จ ากัด, 2558: ออนไลน์)   

 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวระดับโลก เป็นท่ีตั้งของหน่วยงานระดับ

ภาคท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง       จากข้อมูลของส านักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ         

ใน พ.ศ. 2557 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีมีมูลค่า 

128,503 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 109,136 ล้านบาทในปีก่อน 19,367 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per 

capita) มีมูลค่า 221,216 บาท เพิ่มขึ้นจาก 188,323 บาท ในปีก่อน 32,893 บาท จากอัตราการขยายตัวและเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล

รวมจังหวัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตท่ีมีบทบาทสูงและมีบทบาทส าคัญในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ (วิเชียร พุฒิวิญญู , 2557)  และในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีท่ีผ่านมา  

มร้ีานจ าหน่ายกางเกงยีนส์ชัน้น ามาเปิดให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีท้ังท่ีเป็นตรายี่ห้อไทย เช่น ร้าน  Indigoskin, Piger 

works, Dope it เป็นต้น และตัวแทนจ าหน่ายกางเกงยีนส์ตรายี่ห้อต่างประเทศ อย่างเช่นร้าน Pronto ซึ่งตั้งอยู่ใน

ห้างสรรพสนิค้าช้ันน าในจังหวัดเชยีงใหม่ 

          ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ 

เนื่องจากกลุ่มคนวัยท างานสามารถตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองและมีอ านาจในการซื้อสินค้าสูง อีกท้ังจังหวัด

เชียงใหม่มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะ

ท าการศกึษาเร่ืองดังกล่าวเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ

กางเกงยีนส์และคาดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การก าหนดทิศทางพัฒนาธุรกิจและก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาด

ท่ีเหมาะสมของร้านจ าหนา่ยกางเกงยีนส์ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาพฤตกิรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้กางเกงยนีส์ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศกึษา 

1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้กางเกงยนีส ์ 

2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาธุรกิจและก าหนดทิศทางธุรกิจกางเกงยีนส์และ

ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสมของร้านจ าหนา่ยกางเกงยีนส์ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ตอ่ไป 
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นิยามศัพท ์

กางเกงยีนส์ หมายถึง กางเกงท่ีท าจากผ้าฝ้ายหยาบหรือผ้าท่ีมีร้ิว แต่เดิมผลิตเพื่อการท างาน เป็นเคร่ืองแต่ง

กายท่ีได้รับความนยิมท่ัวโลก มีรูปแบบและสีสันท่ีหลากหลาย 

วัยท างาน หมายถงึ กลุ่มประชากรท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง 15-60 ปี (ศูนยข์้อมูลแรงงานแหง่ชาติ, 2558: ออนไลน)์ 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2551: 92) กล่าวถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  (Analyzing Consumer Behavior)  

เป็นการค้นหา หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ซึ่งค าตอบท่ีได้รับสามารถช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด 

(Marketing Strategy) ท่ีสามารถตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม โดยค าถามท่ีใชค้้นหาลักษณะ

พฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws 1H ซึ่งประกอบด้วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่อค้นหา

ค าตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ได้แก่ Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations  

2. แนวคิดส่วนประสมการตลาด (The Marketing Mix. 4 Ps)  

การบริหารการตลาดยุคใหม่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) กล่าวถึง ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้  ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) และการส่งเสริม

การตลาด (Promotion)  

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

Osmud Rahman (2554) ได้ศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ   

การออกแบบกางเกงยีนส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจพื้นฐานของผู้บริโภคในการซื้อกางเกงยีนส์และศึกษา

ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและภายนอกของผู้บริโภคในการซื้อกางเกงยีนส์และความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยภายในและภายนอกของผู้บริโภคในการซื้อกางเกงยีนส์ เก็บข้อมูลโดยใชแ้บบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจากนักศกึษา

มหาวิทยาลัย เพศหญิง ในเมืองโทรอนโต ที่สวมใส่เกงเกงยนีส์หรือมปีระสบการณ์ในการสวมใส่กางเกงยีนส์ จ านวน 380 

ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 23 ปี มีความชื่นชอบในการสวมใส่กางเกงยีนส์และสวมใส่เกือบทุกวัน  

เคยซื้อกางเกงยีนส์มาแล้ว 9-10 ตัว ซื้อกางเกงยีนส์ในราคาไม่เกิน 100 $ ซื้อเสื้อผ้าเฉลี่ยต่อเดือน 4-5 คร้ัง ชื่นชอบการ

สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีมีขนาดพอดีกับร่างกายมากท่ีสุด รองลงมา คือ คุณภาพและความสะดวกสบายต่อการสวมใส่  

ชอบทรงกางเกงยีนส์แบบเอวต่ ามากท่ีสุด จากข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามพบว่ามีสอดคล้องกับการตั้งสมมติฐาน  ดังนี้ 

ยนีสท่ี์มีขนาดพอดีกับร่างกาย   มีความสะดวกสบายในการสวมใส่   มคีุณภาพท่ีด ี  มสีไตลท่ี์เหมาะกับผู้สวมใส่เป็นปัจจัย

ท่ีส าคัญในการเลือกซื้อกางเกงยีนส์  ส่วนตรายี่ห้อ  ราคา สถานท่ีผลิตสินค้าไม่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการเลือกซื้อ   

กางเกงยนีส ์ 
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กอบกาญจน์  ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลอืกซือ้กางเกงยนีส์

ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ

กางเกงยนีส์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีสง่ผลตอ่ทัศนคตกิารเลอืกซือ้กางเกงยนีส ์และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัย

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-25 ปี บริเวณ ย่านสยามส

แควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อ    

การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมตฐิานโดยวิธี T-test, F-test และสหสัมพันธ์แบบเพยีร์สัน ผลการวจิัย พบวา่ 1. วัยรุ่นไทยนิยมซื้อกางเกงยนีส์

แบบ ไมเ่จาะจง (เลือกตามความใจชอบ) ไม่ระบุยี่ห้อ เหตุผลท่ีซื้อคือ ความชอบส่วนตัว ทรงท่ีนิยมซื้อคือ ขาเดฟ สีท่ีนิยม

ซื้อคือ สีน้ าเงนิเข้ม สาเหตุท่ีเลอืกสวมใส่คือ ความคล่องตัว ทะมัดทะเมง เกณฑ์ท่ีใช้คือ รูปทรง มีกางเกงยนีส์ใส่หมุนเวยีน 

3-4 ตัว ความถี่ ในการซื้อคือ 4-6 เดือน งบประมาณคือ 500-1,000 บาท จ านวนท่ีซื้อคือ 1) ตัวเลือกซื้อจาก

ห้างสรรพสินค้า บุคคลท่ีมีอทิธิพลต่อการซื้อคือ ตนเอง สาเหตุท่ีมอีิทธิผลคือ เช่ือม่ันในวจิารณญาณของตนเอง 2) ปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลตอ่ทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยนีส์ได้แก่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน อาชพีผู้ปกครอง รายได้

ผู้ปกครองเฉลี่ยต่อเดือน 3) ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์  

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากล าดับ

แรกดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กางเกงยีนส์สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส ปัจจัยด้านราคาให้ความส าคัญในระดับ

มาก ได้แก่ ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ ปัจจัยด้านการจัดจ าหนา่ยให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ สามารถหาซื้อ

ได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ มีพนักงานให้ค าแนะน า

สินค้า 

ฐิตพิร ด่านดุษฎี (2558) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการเลอืกซือ้กางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์เขต

ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม   

การเลือกซื้อกางเกงยีนส์และเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย และเพื่อเปรียบเทียบลักษณะ

ส่วนตัวของบุคคลท่ีแตกต่างกัน ตามพฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย  ย่านสยามสแควร์  เขตปทุมวัน 

จังหวัดกรุงเทพฯ  โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยคือลักษณะส่วนบุคคลของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์เขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพฯ ที่ตา่งกัน มีพฤตกิรรมการเลอืกซื้อกางเกงยีนส์ท่ีแตกตา่งกัน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม รวบรวมข้อมูลจาก

การสุ่มตัวอย่างง่ายจากวัยรุ่นไทย  ย่านสยามสแควร์ เช่น นักเรียนชั้นมัธยมปลายในโรงเรียนต่างๆ นักศึกษาคณะต่างๆ 

ในมหาวิทยาลัย จ านวน 286 ราย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 20-23 ปี เป็นนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาท มีปัจจัยด้านสังคมหรือกลุ่มอ้างอิงคือ เพื่อน/คนรู้จัก เป็นผู้มี

อทิธิพลตอ่การเลือกซื้อมากท่ีสุด ในเร่ืองพฤติกรรมการเลอืกซื้อกางเกงยีนส์ของกลุ่มตัวอยา่งพบวา่ นิยมเลือกซื้อกางเกง

ยีนส์ยี่ห้อ LEVI’S มากท่ีสุด ช่วงเวลา /ความถี่ ในการซื้อ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี  แหล่งจ าหน่ายท่ีนิยมซื้อคือ 

ห้างสรรพสินค้า เหตุผลหลักในการซื้อ คือ ความชอบส่วนตัว และพิจารณาเลือกซื้อกางเกงยีนส์จากตรายี่ห้อเป็นหลัก  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันมีผลท าให้พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์แตกต่างกัน
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ออกไป โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 6 ด้าน ได้แก่ ตรายี่ห้อของกางเกง

ยีนส์ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ แหล่งท่ีซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อ ผู้ท่ีมีอิทธิพลในการซื้อ และวิธีการพิจารณาการซื้อ 

กลุ่มตัวอย่างท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 4 ด้าน ได้แก่ ตรายี่ห้อ

ของกางเกงยีนส์ ชว่งเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อและผู้ท่ีมอีิทธิพลในการซื้อ และกลุ่มตัวอย่างท่ีมรีายได้

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างกัน 3  ด้าน ได้แก่ ช่วงเวลา/ความถี่ในการซื้อ เหตุผลหลักในการซื้อและผู้ท่ีมี

อทิธิพลในการซื้อ 

วิธีการศึกษา 

1. ขอบเขตการศกึษา 

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย การศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อ

กางเกงยีนส์โดยการใช้ค าถาม 6Ws 1H เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยส่วนประสม

การตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อกางเกงยนีส์ ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจ าหน่าย

(Place) และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

ในการศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ มีขั้นตอนการศึกษา

ประกอบด้วย  1) รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้น  2) สร้างแบบสอบถาม  3) เก็บรวบรวมข้อมูล  4) วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 5) 

จัดท าและน าเสนอรายงาน 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาครัง้นี้คือ กลุ่มคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ที่เคยซื้อกางเกงยนีส์ มือ 1 ด้วยตนเอง

ในระยะเวลา 6 เดอืนท่ีผ่านมา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเคยซื้อกางเกงยีนส์ด้วยตนเองและมีภูมิล าเนาอยู่ใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผู้ศึกษา จึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างใน

การศึกษาท่ีใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนหรือสถาบันของ Seymour Sudman (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551:187) โดยใช้เทคนิคสุ่ม

ตัวอย่างแบบไม่ใช่ความน่าจะเป็น(Non-probability sampling) และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 

(กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) โดยใช้เกณฑ์อายุในแต่ละยุคของเจเนอเรชั่น (Williams, Kaylene C. and Page, Robert A, 2554: 

ออนไลน์) ท่ีอยู่ในช่วงอายุวัยท างานได้แก่ เบบ้ีบูมเมอร์ คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2489-2507 เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ คือคนท่ีเกิดปี 

พ.ศ. 2508-2519 เจเนอเรชั่น วาย คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2520-2537 และ เจเนอเรชั่น ซี คือคนท่ีเกิดปี พ.ศ. 2538 เป็นต้น

ไป โดยแบ่งสดัสว่นกลุม่ตัวอย่างในแตล่ะยุคของเจเนอเรชั่น เป็นจ านวน 100 คน 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

 ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างประชากรคนวัยท างานในอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ท่ีเคยซื้อกางเกงยีนส์ มือ 1 ด้วยตนเองในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม  
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จะน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การแจกแจงแบบที (T-test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) ในการการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ของคน       

วัยท างาน แบ่งเป็นเพศและอายุในแต่ยุคของเจเนอเรชั่น 

ผลการศึกษา  

ผลการศกึษาส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  

มสีถานภาพโสด มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 5,001–10,000 บาท ตอ่เดอืน มากท่ีสุด 

ผลการศกึษาส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนวัยท างานในการซื้อกางเกงยนีสข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสาเหตุหลักในการสวมใส่กางเกงยนีส์มาจาก ความช่ืนชอบ 

รูปทรงกางเกงยีนส์ท่ีนิยมเลือกซื้อคือ กางเกงยีนส์ขากระบอก (Straight) สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีมีระดับเอวธรรมดา(ปกติ) 

นิยมเลือกซื้อกางเกงยีนส์ประเภทผ้าดิบและเนื้อผ้ามีส่วนผสมของผ้ายืด ตราสินค้าท่ีนิยมเลือกซื้อ คือ Levi’s สวมใส่

กางเกงยนีส์โดยเฉลี่ย 1-2 วันต่อสัปดาห์ มีความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย 2 ครั้งตอ่ปี ซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย 1 

ตัว ต่อคร้ัง ช าระเงินสดในการซื้อกางเกงยีนส์ มีค่าใชจ้่ายในการซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย อยู่ในช่วง 1,001 - 3,000 บาท 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์มากท่ีสุด คือ สวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง โอกาสในการซื้อกางเกงยีนส์ คือ เพื่อสวม

ใส่เอง นิยมซื้อกางเกงยีนส์ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ของเดือน โดยซื้อกางเกงยีนส์ตามสะดวกไม่สามารถระบุวันได้ นิยมซื้อ

กางเกงยีนส์จาก ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัล/โรบินสัน) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ คือ ตนเอง สื่อท่ีมอีิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ ได้แก่ พนักงานขาย/พนักงานแนะน าสินค้า ไม่มีการศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อนการ

ตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ มแีหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกางเกงยนีส์ อันดับท่ี 1 คือ เว็บไซต์ ลักษณะการไปเลือก

ซื้อกางเกงยนีส ์คือ เจาะจงไปซื้อโดยเฉพาะ มพีฤตกิรรมการซือ้กางเกงยนีสโ์ดย ตอ้งมีการลองสวมใส่กางเกงยีนส์กอ่นซื้อ

ทุกคร้ัง การบริการหลังการขายท่ีควรได้รับมากท่ีสุด คือ มีการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า มีความรู้สึก พอใจ/ชอบ ภายหลังได้

สวมใส่กางเกงยนีสท่ี์ตัดสนิใจซื้อ และในกรณีท่ีไม่พอใจ จะน ากางเกงยนีสไ์ปให้ผู้อื่น/บริจาค มากที่สุด 

ผลการศกึษาส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในการซื้อกางเกงยนีสข์อง

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1 สรุปค่าเฉลี่ยรวมของปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด ที่มผีลตอ่การตัดสนิใจซื้อกางเกงยนีส์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลี่ย (แปลผล) 

1. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ 3.92 (มาก) 

2. ปัจจัยดา้นราคา 3.95 (มาก) 

3. ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ย 3.66 (มาก) 

4. ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด 3.77 (มาก) 
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ผลการศึกษาส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ

และเจเนอเรชั่น 

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้กางเกงยนีส ์จ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมการซื้อ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

1. สาเหตุหลักในการสวมใส่กางเกงยีนส์ ความชื่นชอบ ความชื่นชอบ 

2. รูปทรงกางเกงยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ ทรงขากระบอก (Straight) ทรงขาเดฟ (Skinny) 

3. ระดับเอวของกางเกงยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ ระดับเอวปกติ ระดับเอวปกติ 

4. ประเภทกางเกงยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ กางเกงยนีสป์ระเภทผ้าดบิ กางเกงยนีสป์ระเภทผ้าฟอก 

5. เนื้อผ้าของกางเกงยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ กางเกงยีนส์ท่ีมีเนื้อผ้าไม่มี

ส่วนผสมของผ้ายดื 

กางเกงยีนส์ ท่ี มี เนื้ อผ้ ามี

ส่วนผสมของผ้ายดื 

6. ตราสินคา้ของกางเกงยีนส์ท่ีนิยมเลอืกซือ้ Levi’s Mc 

7. การสวมใส่กางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ยตอ่สัปดาห์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ 

8. ความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อกางเกงยนีส ์ใน 1 ปี 2 ครัง้ตอ่ปี 2 ครัง้ตอ่ปี 

9. การซือ้กางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ยกี่ตัวตอ่คร้ัง 1 ตัวต่อครัง้ 1 ตัวต่อครัง้ 

10. วิธีการช าระเงิน ช าระด้วยเงินสด ช าระด้วยเงินสด 

11. ค่าใชจ้่ายการซือ้กางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ยตอ่ตัว 1,001 - 3,000 บาท  1,001 - 3,000 บาท  

12. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลอืกซือ้กางเกงยนีส ์ สวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง สวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง 

13. โอกาสในการเลอืกซือ้กางเกงยนีส์ เพื่อสวมใส่เอง เพื่อสวมใส่เอง 

14. ซือ้กางเกงยนีสช์ว่งเวลาของเดอืนบ่อยท่ีสุด วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดสุดสัปดาห์ 

15. ซือ้กางเกงยนีสใ์นวันใดบ่อยท่ีสุด ตามสะดวกไม่สามารถระบุ

วันได้ 

ตามสะดวกไม่สามารถระบุ

วันได้ 

16. ซือ้กางเกงยนีสจ์ากสถานท่ีใดบอ่ยท่ีสุด ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัล / 

โรบินสัน) 

ห้างสรรพสินค้า (เซ็นทรัล / 

โรบินสัน) 

17. บุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่การซื้อกางเกงยนีส ์ ตนเอง ตนเอง 

18. สื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อกางเกงยนีส์ 
ค าบอกเล่าของคนรู้จัก 

พนั ก งาน ข าย /พ นั ก งาน

แนะน าสนิค้า 

19. การศกึษาข้อมูลกางเกงยนีส์กอ่น                

การตัดสินใจซื้อ 

มกีารศึกษาข้อมูลก่อนการ

ตัดสนิใจซื้อ 

ไมม่กีารศึกษาข้อมูลก่อน

การตัดสินใจซื้อ 
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พฤตกิรรมการซื้อ 
เพศ 

ชาย หญงิ 

20. แหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกางเกง

ยีนส์  กรณี มีการศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อน      

การตัดสินใจซือ้ 

คนรู้จัก/ เพื่อน คนรู้จัก/ เพื่อน 

21. ลักษณะการไปเลอืกซือ้กางเกงยนีส์ เจาะจงไปซื้อโดยเฉพาะ เจาะจงไปซื้อโดยเฉพาะ 

22. พฤติกรรมการซือ้กางเกงยนีส์ ต้ อ ง มี ก า ร ล อ งส ว ม ใส่

กางเกงยนีสก์่อนซื้อทุกครัง้ 

ต้ อ ง มี ก า ร ล อ งส ว ม ใส่

กางเกงยนีสก์่อนซื้อทุกครัง้ 

23. การบริการหลังการขายท่ีควรได้รับมากที่สุด มกีารรับเปลี่ยน/คืนสินค้า มกีารรับเปลี่ยน/คืนสินค้า 

24. ความ รู้สึกภายหลั งได้สวมใส่กางเกงยีนส์         

ท่ีตัดสนิใจซื้อ 
พอใจ/ชอบ พอใจ/ชอบ 

25. กรณีท่ีไม่พอใจภายหลังได้สวมใส่กางเกงยีนส์   

ท่ีตัดสนิใจซื้อ 
ให้ผู้อื่น/บริจาค - 

 

ตารางที่ 3 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ในการซือ้กางเกงยนีส ์จ าแนกตาม        

                เจเนอเรชั่น 

พฤตกิรรมการซื้อ 
เจเนอเรชัน่ 

เจเนอเรชัน่ ซ ี เจเนอเรชัน่ วาย เจเนอเรชัน่ เอ็กซ ์ เบบี้บูมเมอร ์

1. สาเหตุหลักใน         

การสวมใส่กางเกงยนีส ์
ความชื่นชอบ ความชื่นชอบ ความชื่นชอบ ความชื่นชอบ 

2. รูปทรงกางเกงยนีส ์    

ท่ีนิยมเลอืกซือ้ 

ทรงขาเดฟ 

(Skinny) 

ทรงขากระบอก 

(Straight) 

ทรงขากระบอก 

(Straight) 

ทรงขากระบอก 

(Straight) 

3. ระดับเอวของกางเกง

ยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ 
ระดับเอวปกติ ระดับเอวปกติ ระดับเอวปกติ ระดับเอวปกติ 

4. ประเภทกางเกงยนีส ์   

ท่ีนิยมเลอืกซือ้ 
กางเกงยนีสผ์้าดบิ กางเกงยนีสผ์้าดบิ กางเกงยนีสผ์้าดบิ กางเกงยนีสผ์้าดบิ 

5. เนื้อผ้าของกางเกงยนีส์

ท่ีนิยมเลอืกซือ้ 

เนื้อผ้าไม่มี

ส่วนผสมของผา้ยดื 

เนื้อผ้าไม่มี

ส่วนผสมของผา้ยดื 

เนื้อผ้าไม่มี

ส่วนผสมของผา้ยดื 

เนื้อผ้าไม่มี

ส่วนผสมของผา้ยดื 

6. ตราสินคา้ของกางเกง

ยนีสท่ี์นิยมเลอืกซือ้ 
Mc Levi’s Levi’s Levi’s 

7. การสวมใส่กางเกงยนีส์

โดยเฉลี่ยตอ่สัปดาห์ 
1-2 วันต่อสัปดาห ์ 1-2 วันต่อสัปดาห์ 1-2 วันต่อสัปดาห ์ 1-2 วันต่อสัปดาห ์
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พฤตกิรรมการซื้อ 
เจเนอเรชัน่ 

เจเนอเรชัน่ ซ ี เจเนอเรชัน่ วาย เจเนอเรชัน่ เอ็กซ ์ เบบี้บูมเมอร ์

8. ความถี่โดยเฉลี่ยในการ

ซื้อกางเกงยนีส ์ใน 1 ปี 
2 ครัง้ตอ่ปี 2 ครัง้ตอ่ปี 2 ครัง้ตอ่ปี 1 ครัง้ตอ่ปี 

9. การซื้อกางเกงยนีสโ์ดย

เฉลี่ยกี่ตัวตอ่คร้ัง 
1 ตัวต่อครัง้ 1 ตัวต่อครัง้ 1 ตัวต่อครัง้ 1 ตัวต่อครัง้ 

10. วิธีการช าระเงิน ช าระด้วยเงินสด ช าระด้วยเงินสด ช าระด้วยเงินสด ช าระด้วยเงินสด 

11. ค่าใชจ้่ายการซือ้

กางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ยตอ่

ตัว 

1,001 - 3,000 

บาท 

1,001 - 3,000 

บาท 

1,001 - 3,000 

บาท 

1,001 - 3,000 

บาท 

12. ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ

เลอืกซือ้กางเกงยนีส ์

สวมใส่ได้พอดีกับ

รูปร่าง 

สวมใส่ได้พอดีกับ

รูปร่าง 

สวมใส่ได้พอดีกับ

รูปร่าง 

สวมใส่ได้พอดีกับ

รูปร่าง 

13. โอกาสในการเลอืกซือ้

กางเกงยนีส ์
ซื้อเพื่อสวมใส่เอง ซื้อเพื่อสวมใส่เอง ซื้อเพื่อสวมใส่เอง ซื้อเพื่อสวมใส่เอง 

14. ซือ้กางเกงยนีส์

ชว่งเวลาของเดอืนบ่อย

ท่ีสุด 

วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดสุดสัปดาห์ วันหยุดสุดสัปดาห์ 

15. ซือ้กางเกงยนีสใ์นวัน

ใดบ่อยท่ีสุด 

ตามสะดวกไม่

สามารถระบุวันได ้

ตามสะดวกไม่

สามารถระบุวันได ้

ตามสะดวกไม่

สามารถระบุวันได ้

ตามสะดวกไม่

สามารถระบุวันได ้

16. ซือ้กางเกงยีนส์จาก

สถานท่ีใดบอ่ยท่ีสุด 

ห้างสรรพสนิค้า 

(เซ็นทรัล / โรบิน

สัน) 

ห้างสรรพสนิค้า 

(เซ็นทรัล / โรบิน

สัน) 

ห้างสรรพสนิค้า 

(เซ็นทรัล / โรบิน

สัน) 

ห้างสรรพสนิค้า 

(เซ็นทรัล / โรบิน

สัน) 

17. บุคคลที่มอีทิธิพลตอ่

การซือ้กางเกงยนีส ์
ตนเอง ตนเอง ตนเอง ตนเอง 

18. สื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่การ

ตัดสนิใจซื้อกางเกงยีนส ์ อนิเทอร์เน็ต 
ค าบอกเล่าของคน

รู้จัก 

พนักงานขาย/

พนักงานแนะน า

สินค้า 

พนักงานขาย/

พนักงานแนะน า

สินค้า 

19. การศึกษาข้อมูล

กางเกงยนีสก์่อนการ

ตัดสนิใจซื้อ 

มกีารศึกษาข้อมูล

ก่อนการตัดสินใจ

ซื้อ 

 

 

ไมม่กีารศึกษา

ข้อมูลก่อนการ

ตัดสนิใจซื้อ 

ไมม่กีารศึกษา

ข้อมูลก่อนการ

ตัดสนิใจซื้อ 

ไมม่กีารศึกษา

ข้อมูลก่อนการ

ตัดสนิใจซื้อ 
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20. แหล่งการค้นหาข้อมูล

เกี่ยวกับการซื้อกางเกง

ยนีส ์กรณีมีการศึกษา

ข้อมูลกางเกงยนีสก์่อน

การตัดสินใจซื้อ 

คนรู้จัก/ เพื่อน เว็บไซต์ คนรู้จัก/ เพื่อน คนรู้จัก/ เพื่อน 

21. ลักษณะการไปเลอืก

ซื้อกางเกงยนีส ์

เจาะจงไปซื้อ

โดยเฉพาะ 

เจาะจงไปซื้อ

โดยเฉพาะ 

เจาะจงไปซื้อ

โดยเฉพาะ 

เจาะจงไปซื้อ

โดยเฉพาะ 

22. พฤตกิรรมการซือ้

กางเกงยนีส ์
ตอ้งมีการลองสวม

ใส่กางเกงยนีสก์่อน

ซื้อทุกครัง้ 

ตอ้งมีการลองสวม

ใส่กางเกงยนีสก์่อน

ซื้อทุกครัง้ 

ตอ้งมีการลองสวม

ใส่กางเกงยนีสก์่อน

ซื้อทุกครัง้ 

ซื้อทันทีเมื่อพบ

กางเกงยนีสท่ี์

ตอ้งการ และ ตอ้ง

มกีารลองสวมใส่

กางเกงยนีสก์่อน

ซื้อทุกครัง้ 

23. การบริการหลังการ

ขายท่ีควรได้รับมากที่สุด 

มกีารรับเปลี่ยน/

คืนสินค้า 

มกีารรับเปลี่ยน/

คืนสินค้า 

มกีารรับเปลี่ยน/

คืนสินค้า 

มกีารรับเปลี่ยน/

คืนสินค้า 

24. ความรูส้ึกภายหลงัได้

สวมใส่กางเกงยนีสท่ี์

ตัดสนิใจซื้อ 

พอใจ/ชอบ พอใจ/ชอบ พอใจ/ชอบ พอใจ/ชอบ 

25. กรณท่ีีไม่พอใจ

ภายหลังได้สวมใสก่างเกง

ยนีสท่ี์ตัดสนิใจซื้อ 

- ให้ผู้อื่น/บริจาค - - 

ผลการศึกษาส่วนที่ 5  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดใน

การซือ้กางเกงยนีส ์จ าแนกตามเพศและเจเนอเรชั่น 

ตารางที ่4 สรุปการเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดของคนวัย  

 งานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จ าแนกตามเพศ และเจเนอเรชั่น 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เพศ เจเนอเรชั่น 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

คุณภาพของสินค้า แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มตีราสินคา้ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มปีระวัตติราสินคา้ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ป้ายตราสินคา้(ป้ายหนัง) ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เพศ เจเนอเรชั่น 

ความหนาของผ้ายนีส ์ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ความประณีตในการตัดเย็บ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ความทันสมัยของสินค้า แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารผลิตรุ่นใหมอ่อกมาเสมอ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มเีนื้อผ้าให้เลอืก(ไมผ่สมผ้ายดืหรือผสมผ้ายดื) แตกตา่ง แตกตา่ง 

การออกแบบ(ดีไซน)์ของกางเกงยนีส์ ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

การออกแบบ(ดีไซน)์ลายกระเป๋าหลังของกางเกงยนีส์ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มจี านวนผลิตภัณฑเ์พยีงพอต่อการจ าหน่าย แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

รูปทรงของกางเกงยนีส ์ แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ด้านราคา 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสนิค้า แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มป้ีายแสดงราคาท่ีชัดเจน ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มหีลายระดับราคาให้เลอืก แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

สามารถผ่อนช าระบัตรเครดิตและเดบิตได้ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ราคาถูกกวา่คู่แข่งขัน แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารก าหนดราคาท่ีแน่นอน ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ราคาเท่ากันทุกชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย แตกตา่ง แตกตา่ง 

ด้านการจัดจ าหน่าย 

สถานท่ีจ าหนา่ยสะดวกตอ่การซื้อ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ร้านคา้ใกล้แหลง่ชุมชน แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

ซื้อผ่าน Pre-order ออนไลน์ได ้ ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

มขีายในห้างสรรพสนิค้า                 ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มขีายในตลาดนัด ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

มกีารให้ส่วนลด แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารให้ของแถม ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารลดราคาในช่วงเทศกาลตา่งๆ แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มสี่วนลดในการเป็นสมาชกิ แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มพีนักงานแนะน าผลิตภัณฑ ์ แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   309 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด เพศ เจเนอเรชั่น 

การบริการอัธยาศัยและกิรยิามารยาทของพนักงานขาย ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารออกสื่อโฆษณาต่างๆ แตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีารจัดชงิโชคของรางวัล ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

มกีิจกรรมช่วยเหลอืสังคม ไมแ่ตกตา่ง แตกตา่ง 

ดาราท่ีช่ืนชอบเป็นพรีเซนเตอร์ในโฆษณาสินคา้ ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

การจัดแสดงผลิตภัณฑ์น่าสนใจ แตกตา่ง แตกตา่ง 

 

ผลการศกึษาส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการซื้อกางเกงยีนส์ ได้แก่  ควรมี

การปรับความหนาของผ้ายีนส์ให้บางลง ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทย หรือระบายอากาศได้ดีขึ้น ควรมี        

การปรับปรุงราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพ ควรมีกางเกงยีนส์ส าหรับผู้หญิงและผู้ชายจ าหน่ายในร้านเดียวกัน ควรมี      

การจัดกิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สังคมและสิ่งแวดลอ้มขององค์กร และควรท่ีจะมีมาตรการก าจัดสนิค้าปลอม

แปลงออกไป 

การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ โดยใช้แนวคิด

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้ 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการค้นหาหรือศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภค 

ค าถามท่ีจะใชค้้นหาลักษณะพฤตกิรรมของผู้บริโภค คือ 6Ws 1H 

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ย 5,001–10,000 บาท ต่อเดือน  

สวมใส่กางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย 1-2 วันต่อสัปดาห์  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Osmud Rahman (2554)  

ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการออกแบบกางเกงยีนส์ซึ่ง พบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามสวมใส่กางเกงยีนส์เกือบทุกวัน ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากลักษณะการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในการศึกษาของ Osmud Rahman (2554) ท่ีสามารถสวมใส่

กางเกงยนีสเ์ข้าหอ้งเรียนได้ อีกท้ังสภาพอากาศท่ีแตกตา่งกันของประเทศแคนาดาที่มอีุณหภูมติ่ ากว่าประเทศไทย 

  ส าหรับค่าใชจ้่ายในการซื้อกางเกงยนีสโ์ดยเฉลี่ย อยู่ในช่วง 1,001 - 3,000 บาท ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศกึษา

ของ Osmud Rahman (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ             
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การออกแบบกางเกงยีนส์ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อกางเกงยีนส์ราคาไม่เกิน $100  และผลการศึกษาของ กอบ

กาญจน ์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลอืกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่นไทย  

ยา่นสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งพบวา่ งบประมาณในการซื้อกางเกงยีนสต์อ่คร้ัง คือ 500 - 1,000 บาท 

ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลการศึกษาของกอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ 

(2555) เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยรุ่นไทย ที่มีอายุ 12-25 ปี ซึ่งยังไม่สามารถหารายได้เองและไม่มีก าลังซื้อ

กางเกงยีนส์ท่ีมีราคา อยู่ในช่วง 1,001 - 3,000 บาท ส่วนการศกึษาในคร้ังนี้เป็นการศกึษากลุ่มวัยท างาน ที่มีอายุ 15-60 

ปี สามารถหารายได้เองได้และมีก าลังซื้อมากพอ และจากผลการศึกษาของ Osmud Rahman (2554) เป็นการศึกษาใน

ตา่งประเทศซึ่งสกุลเงินแตกตา่งจากประเทศไทยและตัวเลอืกในการสร้างข้อค าถามมีความแตกต่างกัน 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมเลอืกซือ้กางเกงยีนส์ขากระบอก (Straight) 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ

ทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งพบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามนิยมเลือกซื้อทรงกางเกงขาเดฟ (Skinny) ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากการศึกษาของกอบ

กาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยรุ่นไทย ท่ีศึกษาอยู่ในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย

และนักศึกษาคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย ที่มีอายุระหว่าง 12-25 ปี ท่ีเคยซื้อกางเกงยีนส์ในย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร ส่วนการศกึษาครั้งนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นวัยท างานในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุ

ระหว่าง 15-60 ปี 

กลุ่มตัวอย่างนยิมเลอืกซื้อกางเกงยนีส์ท่ีมีระดับเอวธรรมดา (ปกต)ิ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของ Osmud 

Rahman (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤตกิรรมของผู้บริโภคที่มีผลตอ่การออกแบบกางเกงยนีส์

ซึ่งพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบกางเกงยีนส์ท่ีมีระดับเอวต่ ามากที่สุด ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจาก

การศึกษาของ Osmud Rahman (2554) เป็นการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศหญิงและเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

และกลุ่มตัวอย่างชื่นชอบการสวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีมีขนาดพอดีกับรูปร่าง ส าหรับเพศหญิงกางเกงยีนส์ท่ีมีขนาดพอดีกับ

รูปร่างมักเป็นกางเกงยีนส์ท่ีมีระดับเอวต่ ามากที่สุด 

ส าหรับตราสินค้าท่ีนิยมเลือกซื้อมากท่ีสุด คือ Levi’s ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน ์ 

ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย  

ยา่นสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อกางเกงยีนส์ แบบไม่ระบุยี่ห้อ ท้ังนี้

ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากผลการศกึษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555)  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีลักษณะการเลอืกซือ้ตราสินคา้แบบไมเ่จาะจง(เลอืกตามใจชอบ) แตส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ ฐิตพิร ด่านดุษฎี 

(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัด

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ตราสินคา้ที่นยิมเลอืกซือ้ คือ Levi’s  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสาเหตุหลักในการสวมใส่กางเกงยีนส์มา

จาก ความชื่นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ Osmud Rahman (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้

และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการออกแบบกางเกงยีนส์ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่นชอบในการสวมใส่กางเกง
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ยนีส์ ผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อ

กางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีเหตุผลส าคัญ

ท่ีสุดในการเลือกซื้อกางเกงยีนส์คือ ซื้อเพราะความชอบส่วนตัว และผลการศึกษาของ ฐิติพร ด่านดุษฎี (2558) ท่ีศึกษา

เร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า 

เหตุผลหลักในการซื้อ คือ ความช่ืนชอบส่วนตัว 

ส าหรับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ คือ สวมใส่ได้พอดีกับรูปร่าง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

Osmud Rahman (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อการออกแบบ

กางเกงยีนส์ซึ่ งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบการสวมใส่กางเกงยีนส์ ท่ีมีขนาดพอดีกับรูปร่างมากท่ีสุด  

แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฐิติพร ด่านดุษฎี (2558) ท่ีศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่น

ไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม พจิารณาเลอืกซื้อกางเกงยนีส์

จาก ตรายี่ห้อ เป็นหลัก และผลการศึกษาของกอบกาญจน ์ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์

กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าเกณฑ์ท่ีใช้

พจิารณาในการเลอืกซื้อกางเกงยนีส์เป็นอันดับแรก คือ รูปทรงกางเกงยนีส์ ทัง้นี้ความแตกตา่งของข้อมูลอาจเนื่องมาจาก 

ตัวเลอืกในการสร้างข้อค าถามใชว้ลหีรือค าที่มีความครอบคลุมตา่งกัน  

 4. ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ จากการศึกษาพบวา่บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อกางเกงยีนส์ คือ ตนเอง 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

การเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่บุคคลท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ คือ ตนเอง มากท่ีสุด  และผลการศึกษาของ ฐิติพร ด่านดุษฎี (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า คือ 

ตนเอง เนื่องจากเช่ือมั่นในวจิารณญาณของตนเอง 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย  

2 คร้ังต่อปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ  (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลอืกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนสโ์ดยเฉลี่ย คือ 4-6 เดอืนตอ่ครัง้ และผลการศึกษาของ ฐิติพร ด่านดุษฎ ี(2558) ท่ีศึกษาเร่ือง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งพบว่า 

ความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส์ คือ ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากข้อค าถาม

เกี่ยวกับช่วงความถี่ในการซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ยในแบบสอบถามของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) และฐิติพร 

ด่านดุษฎ ี(2558) มกีารระบุช่วงห่างท่ีแตกต่างกับการศึกษาในคร้ังน้ี 

กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อกางเกงยีนส์โดยเฉลี่ย 1 ตัว ต่อคร้ัง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน ์ 

ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย  

ยา่นสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนกางเกงยนีส์ท่ีซื้อในแตล่ะคร้ัง คือ 1 

ตัว 
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6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื้อกางเกงยีนส์จาก ห้างสรรพสินค้า 

(เซ็นทรัล/โรบินสัน) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ  (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลอืกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานท่ีท่ีซื้อกางเกงยีนส์มากท่ีสุด คือ ร้านกางเกงยีนส์ในห้างสรรพสินค้า และผลการศึกษาของ  

ฐิติพร ด่านดุษฎี (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบวา่ แหลง่จ าหน่ายท่ีนิยมซือ้ คือ ห้างสรรพสนิค้า  

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีแหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ

กางเกงยนีส ์อันดับท่ี 1 คือ เว็บไซต์ ซึ่งไมส่อดคล้องกับผลการศกึษาของ ฐิติพร ด่านดุษฎี (2558) ท่ีศึกษาเร่ือง พฤตกิรรม

การเลือกซื้ อกางเกงยีนส์ของวัย รุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน  จั งหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่ งพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถาม มี เพ่ือน/คนรู้จัก เป็นผู้ท่ีให้ขอ้มูลต่อการเลอืกซือ้มากที่สุด เนื่องจากได้รับค าแนะน าท่ีด ีและเช่ือถือได้ 

ท้ังนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาของฐิติพร ด่านดุษฎี  (2558) เป็นกลุ่มวัยรุ่น  

ในการด าเนินชวีติประจ าวันจึงมโีอกาสในการพบเจอเพื่อนบ่อยกวา่ การศึกษาในคร้ังน้ีซึ่งเป็นการศึกษากลุ่มวัยท างาน 

นอกจากนั้นลักษณะการไปเลือกซื้อกางเกงยีนส์ คือ เจาะจงไปซื้อโดยเฉพาะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของ

วัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร คือ ซื้อยี่ห้อเดิมเป็นประจ า ทั้งนี้ความแตกต่างของข้อมูลอาจ

เนื่องมาจากค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อกางเกงยีนส์ท่ีใช้ในแบบสอบถามของกอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) 

เป็นค าถามพฤตกิรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองตราสินคา้เพียงอย่างเดียว 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อกางเกงยีนส์ของคนวัยท างานในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม่ สามารถอภปิรายผลได้ ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง คุณภาพ

ของสินค้า รูปทรงของกางเกงยีนส์ ความประณีตในการตัดเย็บ การออกแบบ(ดีไซน์)ของกางเกงยีนส์ มีเนื้อผ้าให้เลือก 

(ไมผ่สมผ้ายืดหรือผสมผ้ายืด) ความทันสมัยของสินค้า มีตราสินค้า การออกแบบ(ดีไซน์)ลายกระเป๋าหลังของกางเกงยีนส์ 

มีจ านวนผลิตภัณฑ์เพียงพอต่อการจ าหน่าย  มีการผลิตรุ่นใหม่ออกมาเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคตกิารเลือกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่น

ไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครซึ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง 

กางเกงยนีสม์กีารตัดเย็บท่ีปราณีตและกางเกงยนีสม์หีลายรูปทรง 

ปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน มีหลายระดับราคาให้เลือก ราคาถูกกว่าคู่แข่งขันและราคา

เท่ากันทุกชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง 

ปัจจัยท่ีมคีวามสัมพันธ์กับทัศนคตกิารเลือกซื้อกางเกงยนีส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งให้ความส าคัญตอ่ปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง ราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ กางเกงยนีสม์หีลายระดับ

ราคาให้เลอืก กางเกงยนีสม์ป้ีายบอกราคาท่ีชัดเจน 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง 

สถานท่ีจ าหนา่ยสะดวกตอ่การซื้อ มีขายในห้างสรรพสนิค้า ร้านค้าใกล้แหลง่ชุมชน ซึ่งสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของกอบ

กาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย 

ยา่นสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง สะดวกต่อ

การเลอืกซือ้ สามารถหาซื้อได้งา่ยตามหา้งสรรพสนิค้า พื้นท่ีการคา้ขายอยู่ใกล้แหลง่ชุมชน ไปมาสะดวก 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยในระดับความส าคัญมาก 

เร่ือง มีการให้ส่วนลด มีการลดราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ  การบริการอัธยาศัยและกิริยามารยาทของพนักงานขาย  

มีส่วนลดในการเป็นสมาชิก มีการให้ของแถม มีพนักงานแนะน าผลิตภัณฑ์ มีการออกสื่อโฆษณาต่างๆ การจัดแสดง

ผลิตภัณฑ์น่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กอบกาญจน์ ศักดิ์ประเสริฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมี

ความสัมพันธ์กับทัศนคติการเลือกซื้อกางเกงยีนส์ของวัยรุ่นไทย ย่านสยามสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้

ความส าคัญตอ่ปัจจัยยอ่ยในระดับความส าคัญมาก เร่ือง การให้ส่วนลดจากการเป็นสมาชิกหรือจากการซื้อจ านวนมากๆ 

มพีนักงานให้ค าแนะน าสนิค้า 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแผนการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ในการ

วางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภคมากท่ีสุด ตามกรอบความคิดเกี่ยวกับ  

กลยุทธ์การตลาด ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดตามเป้าหมาย ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อการวางแผน

การตลาดและพัฒนากลยุทธ์การตลาด จ าแนกตามเพศ และ เจเนอเรชั่น ดังต่อไปนี้ 

ตลาดเป้าหมายจ าแนกตามเพศ 

พฤตกิรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมอืงเชยีงใหมใ่นการซื้อกางเกงยนีส์ของเพศชายและเพศหญิงมพีฤตกิรรมท่ี

ใกล้เคียงกัน แต่สิ่งท่ีแตกตา่งกันคือเพศชายนิยมซื้อกางเกงยีนสรู์ปทรงขากระบอก (Straight) โดยเป็นกางเกงยนีส์ประเภท

ผ้าดิบและเนื้อผ้าไม่มีส่วนผสมของผ้ายืด และเพศหญิงนิยมซื้อกางเกงยีนส์รูปทรงขาเดฟ (Skinny) โดยเป็นกางเกงยีนส์

ประเภทผ้าฟอกและเนือ้ผ้ามีส่วนผสมของผ้ายดื สื่อท่ีมีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อกางเกงยนีสข์องเพศชาย คือ ค าบอกเล่า

ของคนรู้จัก ส่วนของเพศหญิง คือ พนักงานขาย/พนักงานแนะน าสินค้า และในกรณีท่ีไม่พอใจหลังภายหลังได้สวมใส่

กางเกงยีนส์ท่ีตัดสินใจซื้อ เพศชายจะน ากางเกงยนีส์ไปให้ผู้อื่น/บริจาค จากการศึกษาดังกล่าวจึงน าข้อแตกต่างท่ีโดดเด่น

มาสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาด ดังนี ้

เพศชาย มีพฤติกรรมกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โดยนิยมซื้อกางเกงยีนส์รูปทรงขากระบอก (Straight) โดยเป็น

กางเกงยีนส์ประเภทผ้าดิบและเนื้อผ้าไม่มสี่วนผสมของผ้ายืด มสีื่อท่ีมีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยนีส์ คือ ค าบอก

เล่าของคนรู้จัก และในกรณีท่ีไมพ่อใจหลังภายหลังได้สวมใส่กางเกงยนีส์ท่ีตัดสนิใจซือ้จะน ากางเกงยีนสไ์ปให้ผู้อื่น/บริจาค 

ดังนั้นควรมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญในเร่ืองรูปทรงของกางเกงยีนส์ท่ีควรมีการท ารูปทรงขากระบอก 

(Straight) ท่ีเหมาะสมกับรูปร่างของเพศชายและคุณภาพของกรรมวิธีการยอ้มผ้าในกางเกงยีนสป์ระเภทผ้าดิบ และเนื้อผ้า

ท่ีน ามาผลิตเป็นกางเกงยีนส์ควรเป็นเนื้อผ้าท่ีไมม่ีส่วนผสมของผ้ายืด (Cotton 100%) ซึ่งสามารถท าให้เกิดร้ิวร้อยการเฟด
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ยนีส์ได้ เปรียบเหมือนบันทึกการเดินทางอกีรูปแบบหนึ่งตลอดระยะเวลาหรือประสบการณ์ในการสวมใส่กางเกงยนีส์ และ

ควรมีกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญ ในการท าการส่งเสริมการขายเพื่อให้มีการกระตุ้นและบอกต่อ 

เช่น หากแนะน าเพื่อนหรือบุคคลอื่นให้ซื้อ สามารถใช้เป็นส่วนลดราคาได้ เป็นต้น และการเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

กิจกรรม Like & Share บน Facebook เพื่อลุ้นรับของรางวัลหรือจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เร่ือง

ยีนส์  เป็นต้น เพื่อ เป็นการสร้างการสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) หรือการตลาดแบบผึ้ งแตกรัง  

(Buzz Marketing) ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพสูง และควรมีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด

โดยสามารถน ากางเกงยีนส์เก่าหรือกางเกงยนีสท่ี์ไม่ได้ใชน้ ามาแลกเป็นยีนส์ตัวใหม่ได้ โดยผู้ประกอบการจะน ากางเกงยนีส์

ท่ีถูกน ามาแลกไปบริจาคให้กับองค์กรหรือผู้ท่ีขาดแคลนในด้านเสื้อผ้า เป็นการท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคม โดยผู้ท่ีน ายีนส์มาแลกอาจจะได้ส่วนลดในการซือ้ยีนส์ตัวใหม่หรือบัตรก านัลในการซื้อในคร้ังถัดไป 

เพศหญิง มีพฤติกรรมกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โดยนิยมซื้อกางเกงยนีส์รูปทรงขาเดฟ (Skinny) โดยเป็นกางเกง

ยนีส์ประเภทผ้าฟอก และเนื้อผ้ามีส่วนผสมของผ้ายืด และสื่อท่ีมอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยนีส์ คือ คือ พนักงาน

ขาย/พนักงานแนะน าสินค้า ดังนั้นควรมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ในเร่ืองรูปทรงของกางเกงยีนส์ควรมีการท ารูปทรงขาเดฟ  

(Skinny) ท่ีเหมาะสมกับรูปร่างของเพศหญิง มีกรรมวิธีการฟอกผ้าท่ีมีคุณภาพ และเนื้อผ้าควรมี ส่วนผสมของผ้ายืด

เนื่องจากเพศหญิงต้องการความสบายใจการสวมใส่และความคล่องตัวในการด าเนินชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงการท าให้

ยีนส์มีรอยขาดก็เป็นแฟชั่นอย่างหนึ่งของกางเกงยีนส์ผ้าฟอกท่ีเพศหญิงให้ความนิยม และควรมีกลยุทธ์การส่งเสริม

การตลาด โดยให้ความส าคัญในอบรม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับพนักงานขาย/พนักงานแนะน าสินค้า  

เพื่อพนักงานจะได้มีข้อมูลไว้ให้บริการกับผู้บริโภคได้อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วน มีความรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และสามารถตอบข้อ

ซักถามต่างๆได้  มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดใีนการให้บริการและบริการดว้ยความเต็มใจ ยิ้มแยม้แจ่มใส ใส่ใจผู้บริโภค รวมถึงการ

พัฒนาบุคลิกและการแต่งกายของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากการอบรมพนักงานแล้ว ควรออกกฎระเบียบในเร่ือง

การร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ โดยควรมีบทลงโทษ เช่น หักเงินเดือน เป็นต้น เพราะหากผู้บริโภค

เป้าหมายหลักมีทัศนคติท่ีดีต่อร้าน จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อร้าน มีโอกาสเกิดการสื่อสารแบบปากต่อปากมาก

ขึน้ ซึ่งถือวา่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอีกวธีิหน่ึงท่ีให้ผลในวงกวา้ง และมีต้นทุนท่ีต่ า 

 ตลาดเป้าหมายจ าแนกตามเจเนอเรชั่น 

พฤติกรรมของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อกางเกงยีนส์ของเจเนอเรชั่น ซี วาย เอ็กซ์และเบ

บีบู้มเมอร์ มีพฤตกิรรมท่ีใกล้เคียงกัน แตส่ิ่งท่ีแตกต่างกันคือ เจเนอเรชั่น ซี นิยมซื้อกางเกงยนีสรู์ปทรงทรงขาเดฟ (Skinny) 

ส่วนเจเนอเรชั่น วาย เอ็กซ์และเบบ้ีบูมเมอร์ นิยมซื้อกางเกงยีนส์รูปทรงขากระบอก (Straight) โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อกางเกงยนีส์ของเจเนอเรชั่น ซี คือ อนิเตอร์เน็ต เจเนอเรชั่น วาย คือ ค าบอกเล่าของคนรู้จัก เจเนอเรชั่น เอ็กซ์

และเบบี้บูมเมอร์ คือ พนักงานขาย/พนักงานแนะน าสินค้า โดยแหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกางเกงยีนส์  

กรณีมีการศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อนการตัดสินใจซื้อ ของเจเนอเรชั่น วาย คือ เว็บไซต์ และ เจเนอเรชั่น ซี เอ็กซ์และ 

เบบี้บูมเมอร์ คือ คนรู้จัก/เพื่อน ในกรณีท่ีไม่พอใจหลังภายหลังได้สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีตัดสินใจซื้อ เจเนอเรชั่น วาย  

จะน ากางเกงยนีสไ์ปให้ผู้อื่น/บริจาค จากการศกึษาดังกล่าวจึงน าข้อแตกตา่งที่โดดเด่นมาสร้างเป็นกลยุทธ์การตลาด ดังนี้ 
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เจเนอเรชั่น ซี มีพฤตกิรรมกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โดยนิยมซื้อกางเกงยีนส์รูปทรงขาเดฟ (Skinny) โดยสื่อท่ีมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ คือ อินเตอร์เน็ต มีแหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกางเกงยีนส์ กรณีมี

การศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อนการตัดสินใจซื้อคือ คนรู้จัก/ เพื่อน ดังนั้นควรมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้

ความส าคัญในเร่ืองรูปทรงของกางเกงยีนส์ท่ีควรมีการท ารูปทรงขาเดฟ  (Skinny) ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีนิยมของเจเนอเรชั่น ซี 

กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย ควรให้ความส าคัญกับชอ่งทางการจัดจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตโดยการเพิ่มช่องทางให้สามารถซื้อ

ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้สามารถสร้างความสะดวกไมต่อ้งเดินทางไปซื้อสินค้าเอง และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดควรให้

ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ร้านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Blog และ Line Official  

เป็นต้น ที่คอยให้ขา่วสารอยูเ่สมอ เนื่องจากการหาข้อมูลในอนิเตอร์เน็ตมคีวามสะดวกสบาย อกีทัง้ยังสามารเข้าถึงกลุ่ม เจ

เนอเรชั่น ซี ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า ส าหรับ

กลุ่มเจเนอเรชั่น ซี ท่ีสามารถในการเรียนรู้และใช้เทคโลโนยีต่างๆ ให้อย่างรวดเร็วให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับ

ผู้ประกอบการได้ เพื่อการสอบถามถึงรายละเอยีดต่างๆ เพิ่มเตมิสนิค้ารวมถึงขอ้มูลในด้านอ่ืนๆ 

เจเนอเรชั่น วาย มีพฤติกรรมกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โดยนิยมซื้อกางเกงยีนส์ รูปทรงขากระบอก (Straight) 

โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ คือ ค าบอกเล่าของคนรู้จัก  มีแหล่งการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ

กางเกงยีนส์ กรณีมีการศึกษาข้อมูลกางเกงยีนส์ก่อนการตัดสินใจซื้อคือ เว็บไซต์ และในกรณีท่ีไม่พอใจหลังภายหลังได้

สวมใส่กางเกงยีนส์ท่ีตัดสินใจซื้อจะน ากางเกงยีนส์ไปให้ผู้อื่น/บริจาค  ดังนั้นควรมีกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์  ควรให้

ความส าคัญในเร่ืองรูปทรงของกางเกงยีนส์ท่ีควรมีการท ารูปทรงขากระบอก (Straight) ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีนิยมของเจเนอ

เรชั่น วาย กลยุทธ์การจัดจ าหน่ายควรให้ความส าคัญกับช่องทางการจัดจ าหน่ายทางเว็บไซต์ โดยการเพิ่มช่องทางทาง

เว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย แสดงการน าเสนอสินค้าผ่านเว็บไซต์ท่ีน่าสนใจ เพ่ิมความสะดวกสบายในการซื้อผ่านทาง

เว็บไซต์และควรให้ข้อมูลสินค้าของร้านอย่างละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดควรให้

ความส าคัญในการส่งเสริมการขายเพื่อให้มีการกระตุ้นและบอกต่อเช่น หากแนะน าเพื่อนหรือบุคคลอื่นให้ซื้อ สามารถใช้

เป็นส่วนลดราคาได้ เป็นต้น และการเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม Like & Share บน Facebook เพื่อลุ้นรับของ

รางวัลหรือจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เร่ืองยนีส์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างการสื่อสารแบบปากต่อ

ปาก (Word of Mouth) หรือการตลาดแบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง และควรมีกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดโดยสามารถน ากางเกงยีนส์เก่าหรือกางเกงยีนส์ท่ีไมไ่ด้ใช้น ามา

แลกเป็นยีนส์ตัวใหม่ได้ โดยผู้ประกอบการจะน ากางเกงยีนส์ท่ีถูกน ามาแลกไปบริจาคให้กับองค์กรหรือผู้ท่ีขาดแคลนใน

ด้านเสื้อผ้า เป็นการท ากิจกรรมท่ีแสดงถึงความรับผิดชอบตอ่สังคม และผู้ท่ีน ายีนส์มาแลกอาจจะได้ส่วนลดในการซื้อยนีส์

ตัวใหม่หรือบัตรก านัลในการซื้อในคร้ังถัดไป 

เจเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเบบี้บูมเมอร์ มีพฤติกรรมกรรมการซื้อกางเกงยีนส์โดยนิยมซื้อกางเกงยีนส์รูปทรง 

ขากระบอก (Straight) โดยสื่อท่ีมอีิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อกางเกงยีนส์ คือ พนักงานขาย/พนักงานแนะน าสินค้า มีแหล่ง

การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกางเกงยีนส์ คือ คนรู้จัก/ เพื่อน ดังนั้นควรมกีลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญใน

เร่ืองรูปทรงของกางเกงยีนส์ ควรท ารูปทรงขากระบอก (Straight) ซึ่งเป็นรูปทรงท่ีนิยมของเจเนอเรชั่น เอ็กซ์และเบบ้ีบูม

เมอร์ และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ควรให้ความส าคัญในอบรมแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับพนักงานขาย/
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พนักงานแนะน าสินค้า เพื่อพนักงานจะได้มีข้อมูลไว้ให้บริการกับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีความรู้ในตัว

ผลิตภัณฑ์และสามารถตอบข้อซักถามต่างๆ ได้  มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีในการให้บริการและบริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม

แจ่มใส ใส่ใจผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาบุคลิกและการแต่งกายของพนักงานอย่างเหมาะสม นอกจากการอบรมพนักงาน

แล้ว ควรออกกฎระเบียบในเร่ืองการร้องเรียนหรือความไม่พึงพอใจในการบริการ โดยควรมีบทลงโทษ เช่น หักเงินเดือน 

เป็นต้น เพราะหากผู้บริโภคเป้าหมายหลักมีทัศนคติท่ีดีต่อร้าน จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความภักดีต่อร้าน มีโอกาสเกิด       

การสื่อสารแบบปากตอ่ปากมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอกีวธีิหนึ่งท่ีให้ผลในวงกวา้ง และมตี้นทุนท่ีต่ า และ

ควรท าการส่งเสริมการขายเพื่อให้มีการกระตุ้นและบอกต่อ เช่น หากแนะน าเพื่อนหรือบุคคลอื่นให้ซื้อ สามารถใช้เป็น

ส่วนลดราคาได้ เป็นต้น และการเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม  Like & Share บน Facebook เพื่อลุ้นรับของ

รางวัลหรือจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เร่ืองยนีส์ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างการสื่อสารแบบปากต่อ

ปาก (Word of Mouth) หรือการตลาดแบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) ให้มากขึ้น ซึ่งเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง 
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