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การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคเพศหญิงจ านวน 300 รายและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี มีการศึกษาในระดบั
ปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-15,000 บาท และมีอาชีพพนักงานเอกชน/
ลูกจา้งเอกชน ผลการศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษพบวา่ 
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีผูต้อบแบบสอบถามเคยซ้ือคือ   ชุดเดรสสั้น โดยมี
วตัถุประสงค์ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ออกงานเล้ียง
บริษทั คนในครอบครัวมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ และจะเลือกซ้ือตามวนัท่ีสะดวก/ไม่แน่นอน 
แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้จะเป็นร้านคา้ของแบรนด์ไทย ความถ่ีในการซ้ือ 2 เดือนต่อคร้ัง มีปริมาณซ้ือ 2 ช้ิน
ต่อคร้ัง โดยมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อคร้ัง 501 – 1,000 บาท ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือคือ เวบ็ไซต์
ท่ีน าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชั่น โดยผูต้อบแบบสอบถามมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ และราคา
ก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยเกณฑส์ าคญัท่ีใชใ้นการประเมินราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกดา้นมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออก
งานในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมากโดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการจดัจ าหน่าย ปัจจยัย่อยของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน 10 อนัดับแรก ได้แก่ ราคา
เหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี รูปแบบ
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สวยงาม  มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน สวมใส่สบาย เจา้ของหรือพนักงานขายมีความรู้ในสินคา้และ
สามารถแนะน าสินคา้ใหเ้หมาะกบัลูกคา้ได ้ สีสันสวยงาม  แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาส
พิเศษไดห้ลายงาน สามารถต่อรองราคาได ้มีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา มีหอ้งลองเส้ือผา้ สามารถ
ปรับมาสวมใส่ไดใ้นชีวติประจ าวนั  และหลงัจากใส่ออกงานแลว้ 

ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มีราคาแพง ไม่ไดรั้บการบริการท่ี
ดีจากเจา้ของหรือพนกังานร้าน และไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างได ้
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ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to study the behaviors of consumers towards purchasing 
of special occasion ready-to-wear clothes from shop in Mueang Chiang Mai District.  Questionnaire 
was used to collect the data and the samples were 300 female consumers.  The data was analysed by 
frequency, percentage and mean. 
 It was found from the study that most questionnaire respondents were 20-30 years old, with 
Bachelor’s degree.  Their personal income was 10,001-15,000 baht per month.  Most were company 
employees.  From the study of consumers’ buying behaviors it was found that for special occasions, 
most consumers bought a short dress.  The reason they bought the dress was to wear at company 
parties the most.  The people who were influential on their buying decision were family members.  
The buying time was based on convenience.  They bought from Thai brands.  They bought 2 times a 
month, 2 pieces per purchase.  The expense per purchase was 501-1,000 baht.  The factor that 
affected their buying decision the most was fashion websites.  The consumers compared quality, 
styles and prices before making decision to buy and the most important criterion was that the quality 
matched the price.    
 All marketing mix factors affected buying decision in the following order: price, marketing 
promotion, product, and place.  The first 10 sub-factors which affected buying decision were as 
follows: the price matched the quality, friendly staff, beautiful style, price tag is available, comfort, 
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shop owner or staff were knowledgeable about the products and gave good suggestions, colors, 
fashionable and can be used for many occasions, the price was negotiable, variety of prices to 
choose from, availability of fitting room, and the dress can be adjusted to be worn in everyday life 
after.  
 The first 3 problems the consumers had were the high price, no suggestions from shop 
owner or staff, and consumers could not find the dress that was suitable for their body type. 
 


