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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคเพศหญิงจานวน 300 รายและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาโดยสถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี มี รายได้ส่ วนตัวเฉลี่ ยต่ อเดื อนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท และมี อาชี พ พนัก งานเอกชน/
ลูกจ้างเอกชน ผลการศึกษาพฤติกรรมในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษพบว่า
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเคยซื้ อคือ ชุ ดเดรสสั้น โดยมี
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ ออกงานเลี้ ยง
บริ ษทั คนในครอบครั วมี อิท ธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ และจะเลื อกซื้ อตามวันที่ สะดวก/ไม่แน่ นอน
แหล่งที่ซ้ื อเสื้ อผ้าจะเป็ นร้านค้าของแบรนด์ไทย ความถี่ ในการซื้ อ 2 เดือนต่อครั้ง มีปริ มาณซื้ อ 2 ชิ้ น
ต่อครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง 501 – 1,000 บาท ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อคือ เว็บไซต์
ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชั่น โดยผูต้ อบแบบสอบถามมี การเปรี ยบเที ยบคุ ณภาพ ลักษณะ และราคา
ก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยเกณฑ์สาคัญที่ใช้ในการประเมินราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถามในระดับมากโดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้านราคา ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การตลาด ด้านผลิ ตภัณ ฑ์ และด้า นการจัดจาหน่ าย ปั จจัย ย่อยของปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดด้า นต่ างๆที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรับ ออกงาน 10 อัน ดับ แรก ได้แก่ ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี รู ปแบบ
ง

สวยงาม มีป้ ายแสดงราคาที่ ชัด เจน สวมใส่ ส บาย เจ้าของหรื อพนักงานขายมี ความรู้ ในสิ นค้าและ
สามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับลูกค้าได้ สี สันสวยงาม แบบร่ วมสมัยที่สามารถใส่ ออกงานโอกาส
พิเศษได้หลายงาน สามารถต่อรองราคาได้ มีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า สามารถ
ปรับมาสวมใส่ ได้ในชีวติ ประจาวัน และหลังจากใส่ ออกงานแล้ว
ปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบ 3 อันดับแรก ได้แก่ สิ นค้ามีราคาแพง ไม่ได้รับการบริ การที่
ดีจากเจ้าของหรื อพนักงานร้าน และไม่สามารถหารู ปแบบที่เหมาะสมกับรู ปร่ างได้
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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,
ฉ

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.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ประวัติควำมเป็ นมำ
ปั จจุบนั ค่าใช้จ่ายซื้ อเสื้ อผ้าของผูบ้ ริ โภคชาวไทยมีอตั ราการเติบโตสู งขึ้นเรื่ อยๆ โดย
ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าหลากหลาย ทั้งสิ นค้านาเข้าแบรนด์เนมไปจนถึ งร้ านค้าขนาด
เล็ก ในสถานที่ ต่างๆ เช่ น ตลาดนัด ตลาดซู เปอร์ ม าร์ เก็ต และห้างสรรพสิ นค้า (ส านักงานส่ งเสริ ม
วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) โดยผูบ้ ริ โภคนิ ยมให้ความสาคัญกับการแต่งกายสาหรับ
ออกงานเนื่ องในโอกาสพิเศษ เช่ น งานแต่งงาน งานหมั้น งานเลี้ ยงที่ทางาน งานปี ใหม่ งานค็อกเทล
หรื องานเทศกาลต่างๆ โดยมองว่าเป็ นการให้เกียรติเจ้าของงาน และสถานที่ โดยนิ ยมแต่งกายในชุ ดที่
ดูดีเป็ นพิเศษ แสดงให้เห็นถึงรสนิ ยม ภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้ วมใส่ (กรรณี ย ์ ถาวร
สุ ข, 2553) ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับโอกาสพิเศษค่อนข้างมาก
และยินดีที่จะจ่ายสู งกว่าเสื้ อผ้าทัว่ ไปที่สวมใส่ ในชี วติ ประจาวัน ผูบ้ ริ โภคสามารถจัดหาชุดออกงานได้
จากหลายแหล่ง ได้แก่ การสั่งตัด การเช่ า และการซื้ อแบบสาเร็ จรู ป โดยนิ ยมซื้ อแบบสาเร็ จรู ปมาก
ที่สุด เพราะ เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปมีแบบ คุ ณภาพ ช่ วงราคาให้เลื อกหลากหลาย สามารถหาซื้ อได้ง่ายและ
สะดวกเพราะปั จจุ บ ันเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป มี ช่ องทางจาหน่ ายหลายช่ องทาง ในขณะที่ ก ารสั่ งตัดนั้น มี
ค่าใช้จ่ายสู ง ใช้เวลานาน เสื้ อผ้ามีความหลากหลายน้อยกว่า และผ้ามีให้เลือกไม่มากนัก ส่ วนการเช่ า
แม้จะเริ่ ม ได้รับความนิ ยม แต่ยงั มี แบบเสื้ อผ้าและราคาให้ผูบ้ ริ โภคเลื อกไม่ หลากหลายเท่ าการซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป (เจนจิรา ขาวสวย, 2557: สัมภาษณ์)
จังหวัดเชี ยงใหม่มีผบู ้ ริ โภคที่มีโอกาสไปงานในโอกาสพิเศษต่างๆ จานวนมาก ใน
ท้องถิ่ นส่ วนใหญ่ป ระกอบไปด้วย บุ คคลทัว่ ไป พนักงานบริ ษทั ข้าราชการ นักเรี ยน นักศึ กษา นัก
ธุ รกิจโดยเฉพาะผูห้ ญิงที่ให้ความสาคัญกับการแต่งกายมากกว่าผูช้ าย จึงมีพฤติกรรมการซื้ อที่บ่อยครั้ง
(นพมาศ แก้วยานะ, 2547) จะเห็ นได้วา่ ผูห้ ญิงชอบแต่งตัว ตามกระแสแฟชัน่ มากกว่าผูช้ ายและนิ ยม
ซื้ อเสื้ อผ้าใหม่สาหรับแต่ละงาน รวมทั้งผูห้ ญิงเป็ นเพศที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล เพราะฉะนั้นเมื่อมี
สิ่ งมากระตุน้ ก็ตดั สิ นใจที่จะซื้ อได้ง่ายกว่า (กาญจนา หงษ์ทอง, 2554) แต่ยงั มีหลายปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่ น ช่ วงอายุ สถานะการมี ครอบครัว วิถีการดาเนิ นชี วิต ตลอดจนอาชี พการ
ทางาน สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นทาให้การเลือกซื้ อชุ ดออกงานแตกต่างกัน และในบางปั จจัยจะกลายเป็ นเงื่อนไข
หรื อข้อจากัดกาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะนาไปสู่ พฤติกรรมในการบริ โภคต่างกัน (ศูนย์บริ การวิชาการ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ , 2554)
1

ธุ รกิจร้านขายเสื้ อผ้าใน อาเภอเมืองเชียงใหม่มีการแข่งขันสู ง มีผปู ้ ระกอบการจานวน
มาก เนื่องจากสามารถเปิ ดกิจการได้ง่าย สังเกตได้จากจานวนรายชื่อนิติบุคคลที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับ
เสื้ อผ้า ในจังหวัดเชี ยงใหม่ มี การจัดตั้งใหม่ทุ กปี โดยในปี 2555 มีจานวน 17 ราย และในปี 2556 มี
จานวน 18 ราย (กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, 2555-2556) โดยผูศ้ ึกษาจะทาการศึกษา
จากร้ านค้าในเขตอาเภอเมื องเชี ยงใหม่เพราะ อาเภอเมื องเชี ยงใหม่เป็ นศูนย์กลางของร้ านค้าเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ป ของภาคเหนื อ และจากการส ารวจของผูศ้ ึก ษาในเดื อนตุ ลาคม 2557 พบว่า ร้ านค้าเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปที่มีเสื้ อผ้าสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษเป็ นส่ วนหนึ่ งของสิ นค้าที่ขายในร้านมีจานวนมาก
โดยในเซ็ นทรั ลพลาซ่ า เชี ยงใหม่ แอร์ พอร์ ตมี 98 ร้ าน ในอุ ทยานการค้ากาดสวนแก้วมี 34 ร้าน ใน
โครงการกาดหน้ามอมี 20 ร้ า น และในโครงการมาลิ น พลาซ่ ามี 25 ร้ าน จะเห็ น ได้ว่า ผูบ้ ริ โ ภคมี
ทางเลือกมากมาย หากผูป้ ระกอบการที่จาหน่ายเสื้ อผ้าสาหรับโอกาสพิเศษ สามารถจัดหาสิ นค้าที่ตรง
กับความต้องการของลูกค้าได้ยอ่ มหมายถึ งผลประกอบการที่ดี เพราะเสื้ อผ้าประเภทนี้ มกั มีกาไรสู ง
นอกจากนี้ ยงั ช่วยลดความเสี่ ยงของเงินทุนที่จมกับสิ นค้าที่ไม่สามารถขายได้ (เจนจิรา ขาวสวย, 2557:
สัมภาษณ์)
ดัง นั้ นผู ้ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคในการซื้ อ เสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้าในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อ
ผูป้ ระกอบการต่ อ ไปในอนาคต ในการปรั บ ปรุ ง กลยุ ท ธ์ ท างการตลาดให้ เหมาะสมและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
1.3.2. สามารถนาข้อมูล ไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุ งสิ นค้าและกลยุทธ์ทาง
การตลาดสาหรั บผูป้ ระกอบการร้ านค้าที่ จาหน่ ายเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษ
ต่อไป
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1.4 นิยำมศัพท์
พฤติกรรมผู้บริ โภค หมายถึง ลักษณะการกระทาของผูบ้ ริ โภคที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป สาหรั บออกงานในโอกาสพิ เศษ ซึ่ งค้นหาโดยใช้คาถาม 7 คาถามคือ 6W’s 1H อัน
ประกอบด้วยผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน ซื้ อทาไม ใครมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใน
การซื้ อ ซื้ อเมื่อไหร่ ช่วงเวลาใดโอกาสอะไรบ้าง ซื้ อที่ไหน และซื้ ออย่างไร
เสื้อผ้ ำสำเร็ จรู ปสำหรับออกงำนในโอกำสพิเศษ หมายถึง เสื้ อผ้าที่ตดั เย็บสาเร็ จแล้ว มี
หลายขนาด หลายแบบ มี จาหน่ ายในสถานที่ ต่างๆ เช่ น ร้ านค้า ห้างสรรพสิ นค้า ร้ านค้าเฉพาะอย่าง
เป็ นต้น มักมีรูปแบบ เนื้ อผ้า การตัดเย็บที่สวยงาม ดู ดี กว่าเสื้ อผ้าทัว่ ไปในชี วิตประจาวัน เหมาะกับ
โอกาสพิเศษ เช่น ชุดเดรสยาว ชุดเดรสสั้น
ผู้บริ โภค หมายถึง ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงที่ มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปและเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอาเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ องพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานใน
โอกาสพิ เศษจากร้ านค้าในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ ในครั้ งนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้รวบรวมแนวคิ ด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
2. แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)
พฤติ ก รรมผู้บ ริ โ ภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งบุ ค คลท าการ
ค้นหา (Searching) การซื้ อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใช้จ่าย
(Disposing) ในผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบริ ก าร โดยคาดว่ า จะตอบสนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภคได้
(Schiffman and Kanuk, 1994: 7 อ้างถึงในศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ, 2552) จากความหมาย จะเห็ น
ว่าการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นการศึกษาวิธีการที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร
(เงิน เวลา บุคลากร และอื่นๆ) เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้าซึ่ งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสิ นค้าที่เขาจะทา
การเสนอขายนั้ น ใครคื อ ลู ก ค้า (Who) ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What) ท าไมจึ ง ซื้ อ (Why) ซื้ อ เมื่ อ ไหร่
(When) ซื้ อที่ ไ หน (Where) ซื้ ออย่ า งไร (How) รวมทั้ ง ศึ ก ษาว่ า ใครมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การซื้ อ (Who
participates)
(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552)
ในการศึกษาและท าความเข้าใจพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคตามหลักการตลาดเชิ งเหตุผล
นักการตลาดจะใช้โมเดลที่เรี ยกว่า โมเดล 7O’s หรื อที่เรี ยกว่า 6W’s 1H ในการค้นหาคาตอบเกี่ ยวกับ
ผูบ้ ริ โภคโดยโมเดล 7O’s มีลกั ษณะเป็ นคาถามและคาตอบเกี่ ยวกับพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่นกั การ
ตลาดจะต้อ งค้น หาค าตอบเพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการท าความเข้า ใจกับ พฤติ ก รรมและปั จจัย ที่ มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555: 95) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 2.1 แสดงคาถาม 7 คาถาม (6Ws1H) เพื่อหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์ พฤติกรรม
ผู้บริโภค
คาถาม (6W’s 1H)
1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in the target
market?)

2. ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What
does the consumer buy?)

3. ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้อ
(Why does the customer
buy?)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7O’s)
ลักษณะของกลุ่มเป้ าหมาย
(Occupants) ทางด้าน
(1) ประชากรศาสตร์
(2) ภูมิศาสตร์
(3) จิตวิทยาหรื อจิตวิเคราะห์
(4) พฤติกรรมศาสตร์
สิ่ ง ที่ ผูบ้ ริ โ ภคต้อ งการซื้ อ (Objects)
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิตภัณฑ์ก็
คือ คุณสมบัติหรื อองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่ งมีความแตกต่างที่ เหนื อ
ว่าคู่แข่ง

วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objectives)
ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อตอบสนองต่อ
ความต้อ งการทางด้า นร่ า งกายและ
จิตวิทยา ซึ่ งเราต้องศึกษาถึงปั จจัยที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ คือ
(1) ปั จจั ย ภายใน ห รื อ ปั จจั ย ด้ า น
จิตวิทยา
(2) ปั จจั ย ภายนอกหรื อปั จจั ย ด้ า น
สังคมวัฒนธรรม
(3) ปั จจัยส่วนบุคคล

ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552: 142)
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กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด (4P’s) ประกอบด้ ว ย
กลยุ ท ธ์ ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การจั ด
จ าหน่ าย และการส่ งเสริ มการตลาดที่
เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้ าหมายได้
กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
(1) ผลิตภัณฑ์หลัก
(2) รู ปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
(3) ผลิตภัณฑ์ควบ
(4) ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
(5) ศักยภาพของผลิ ต ภัณ ฑ์ค วามแตกต่ าง
ท างการแข่ ง ขั น ป ระกอบ ด้ ว ย ความ
แตกต่ างด้านผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ก าร พนักงาน
และผลิตภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ใช้มาก คือ
(1) กลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
(2) กลยุ ท ธ์ ด้ า นการส่ งเสริ มการตลาด
ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
(3) กลยุทธ์ดา้ นราคา
(4) กลยุทธ์ดา้ นช่องทางการจัดจาหน่าย

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการเกี่ ย วกั บ วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค
คาถาม (6W’s 1H)
4. ใครมีส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจซื้อ
(Who participates in the
buying)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7O’s)
บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations) ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อประกอบด้วย
(1) ผูร้ ิ เริ่ ม (2) ผูม้ ีอิทธิพล
(3) ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ (4) ผูซ้ ้ือ (5) ผูใ้ ช้
5. ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When โอกาสในการซื้ อ (Occasions) เช่ น
does the consume buy?)
ช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของ
ปี ช่ ว งวัน ใดของเดื อ น ช่ ว งเวลาใด
ของวัน โอกาสพิเศษหรื อเทศกาลวัน
สาคัญต่างๆ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where ช่ อ ง ท าง ห รื อ แ ห ล่ ง (Outlets) ที่
does the consumer buy?)
ผูบ้ ริ โ ภคท าการซื้ อ เช่ น ห้ า งสรรพ
สิ นค้า ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ร้านขายของชา
เป็ นต้น
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
does the consumer buy?)
(Operations) ประกอบด้ ว ย (1) การ
รั บ รู ้ ปั ญหา หรื อการรั บ รู ้ ถึ ง ความ
ต้องการ (2) การค้นหาข้อมูล (3) การ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ท าง เลื อ ก (4) ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อ (5) พฤติ กรรมภายหลัง
การซื้อ
6. ผูบ้ ริ โภคซื้อที่ไหน (Where ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlets) ที่
does the consumer buy?)
ผูบ้ ริ โภคทาการซื้อ เช่น
ห้างสรรพสิ นค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
ขายของชา เป็ นต้น

ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552: 142)
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กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือกลยุทธ์ดา้ นการ
โฆษณาและการส่งเสริ มการตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion Strategies) โดยควร
จะท าการส่ ง เสริ ม การตลาดเมื่ อ ใดจึ ง จะ
สอดคล้องกับโอกาสในการซื้อ
กลยุ ท ธ์ ด้ า น ช่ องท างการจั ด จ าห น่ าย
(Distribution Channel Strategies) บริ ษทั นา
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผ่านคนกลางอย่างไร
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริ ม
ก า ร ต ล า ด (Promotion Strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์ การตลาด
ทางตรง โดยพนั ก งานขายจะก าหน ด
วัต ถุป ระสงค์ในการขายให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้อ
กลยุ ท ธ์ ด้ า น ช่ องท างการจั ด จ าห น่ าย
(Distribution Channel Strategies) บริ ษทั นา
ผลิตภัณฑ์สู่ตลาดเป้ าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผ่านคนกลางอย่างไร

ตารางที่ 2.1 (ต่ อ ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่ อ หาค าตอบ 7 ประการเกี่ ย วกั บ วิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค
คาถาม (6W’s 1H)
คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7O’s)
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร (How ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ
does the consumer buy?)
(Operations) ประกอบด้วย
(1) การรั บ รู ้ ปั ญ หา หรื อ การรั บ รู ้ ถึ ง
ความต้องการ
(2) การค้นหาข้อมูล
(3) การประเมินผลทางเลือก
(4) การตัดสิ นใจซื้อ
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์ การตลาดทีเ่ กีย่ วข้ อง
กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริ ม
การตลาด(Promotion Strategies)
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้
ข่ า วและการประชาสั ม พั น ธ์ การตลาด
ทางตรง โดยพนั ก งานขายจะก าหน ด
วัต ถุป ระสงค์ในการขายให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซื้อ

ที่มา: (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2552: 142)
2.1.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
ทฤษฎี ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นปั จ จัย ภายในที่ ส ามารถ
ควบคุ มได้ เราสามารถที่จะเปลี่ ยนแปลงหรื อปรับปรุ งให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
กิ จการอยู่รอดได้ หรื อ เรี ย กได้ว่า ส่ ว นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่ อ งมื อ ทาง
การตลาดที่ถูกใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทาให้กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายพอใจ
และมีความสุ ขได้ โดยประกอบด้วยองค์ประกอบที่สาคัญ 4 ประการ เรี ยกว่า 4P’s (วิเชียร วงศ์ณิชชา
กุล และคณะ, 2555: 13) ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็ นสิ่ งที่เสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้ าหมาย โดยผลิตภัณฑ์น้ นั อาจจะมีตวั ตน สามารถมองเห็ นหรื อจับต้องได้ เช่ น สิ นค้า (Goods)
หรื ออาจจะไม่มีตวั ตน เช่น บริ การ (Service) ความคิด (Idea) เป็ นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสาเร็ จ
ในตลาดจะต้อ งมี รูป แบบ ลัก ษณะคุ ณ ภาพ และคุ ณ สมบัติอื่น ๆ ตรงตามความต้อ งการของลู ก ค้า
กลุ่ มเป้ าหมาย เราสามารถพูดได้ว่าผลิ ตภัณฑ์เป็ นองค์ประกอบตัวแรกใน 4P’s ที่ ลูกค้าจะให้ความ
สนใจในการเลือกซื้ อ
2. ราคา (Price) เป็ นสิ่ งที่กาหนดมูลค่าของผลิ ตภัณฑ์ในรู ปของเงินตรา หรื อเป็ นมูล
ค่าที่ ยอมรับในการแลกเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ที่นาเสนอ ซึ่ งการกาหนดราคาขึ้นอยู่กบั ปั จจัยสาคัญหลาย
ประการ คื อ ต้อ งให้ เหมาะสมกับ ต้น ทุ น ค่ าใช้จ่า ยของผูข้ าย ความสามารถในการซื้ อ ของลู ก ค้า
กลุ่มเป้ าหมาย และสิ่ งแวดล้อมต่างๆทางการตลาด เช่น คู่แข่งขัน กฎหมายข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น
3. การจัด จ าหน่ า ย (Place or Distribution) เป็ นกระบวนการในการเคลื่ อ นย้า ย
ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตไปสู่ ผบู ้ ริ โภคหรื อตลาดเป้ าหมาย ซึ่ งมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การขนส่ ง
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การคลังสิ นค้า การเก็บรักษาสิ นค้า การบริ หารสิ นค้าคงเหลือ เป็ นต้น โดยอาจมีการเคลื่ อนย้ายสิ นค้า
และบริ การผ่านสถาบันคนกลางต่างๆ เช่น พ่อค้าปลีก พ่อค้าส่ ง ตัวแทนจาหน่ายหรื อนายหน้า เพื่อทา
ให้การจัดจาหน่ายสิ นค้าดี ข้ ึน อย่างไรก็ตาม ในการจัดจาหน่ ายจะต้องมีการวางแผนที่รัดกุมว่าจะวาง
จาหน่ายสิ นค้าที่ไหน เมื่อไหร่ ผ่านคนกลางคือใคร จะใช้วธิ ี การขนส่ งแบบไหนจึงจะประหยัด สะดวก
รวดเร็ ว จะเก็บรักษาสิ นค้าอย่างไรจึงจะเหมาะสม เป็ นต้น
4. การส่ งเสริ ม การตลาด (Promotion) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาดระหว่าง
ผูข้ ายกับผูซ้ ้ื อหรื อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยมีวตั ถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อเตือนความทรงจา แจ้งข่าวสาร
หรื อชัก จูงใจให้เกิ ดความต้องการในผลิ ตภัณ ฑ์และการตัดสิ นใจซื้ อ ประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก ที่
สาคัญ 5 กิจกรรม คือ
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นการแจ้ง หรื อน าเสนอข้อมู ล ข่ าวสารต่ างๆ ของ
องค์กรและผลิตภัณฑ์ โดยผ่านสื่ อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ และมีผอู ้ ุปถัมภ์จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ
4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นการแจ้งข่าวสาร ข้อมูล และ
จูงใจตลาดให้เกิดการซื้ อขายสิ นค้า โดยเป็ นการติดต่อซื้ อขายกันแบบเผชิญหน้าระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ
ซึ่ งจะทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อเร็ วขึ้น หรื อทราบผลการเจรจาซื้ อขายได้รวดเร็ ว
4.3 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) เป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยกระตุน้ ให้เกิ ดความ
สนใจทดลองใช้ห รื อ การเลื อ กซื้ อสิ น ค้าและบริ ก ารในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น และเร็ วขึ้ น ได้ โดยอาศัย
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆช่วย เช่น การลดราคา การแจกของแถมของชาร่ วย การแจกคูปอง การให้
ชิงโชค การให้ส่วนลด หรื อการให้แลกซื้ อสิ นค้าพิเศษในราคาพิเศษ เป็ นต้น
4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) เป็ นการแจ้ง
ข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวหรื อกิจกรรมต่างๆของกิจการ เพื่อเป็ นการสร้างภาพพจน์ ความรู ้สึกที่
ดีให้กบั กิจการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่กิจการนั้นๆได้ผลิตขึ้น
4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซึ่ งอาจหมายความถึ งช่ องทางหลักในการ
จัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ เพื่อให้เข้าถึ งกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หรื อกลุ่ มลู กค้าที่ คาดหวังโดยตรง และอาจ
หมายถึงระบบการส่ งเสริ มทางการตลาดที่ใช้ในการโฆษณาหนึ่ งสื่ อ หรื อมากกว่าหนึ่ งสื่ อ เพื่อให้เกิด
การตอบสนอง และ/หรื อ การแลกเปลี่ยนที่สามารถวัดค่าได้ ณ ที่ใดที่หนึ่ง
2.2 ตลาดเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ธุ รกิ จร้ านขายเสื้ อผ้าใน อาเภอเมื องเชี ยงใหม่มีการแข่งขันสู ง ผูบ้ ริ โภคมีทางเลื อก
มากมาย จากการสารวจของผูศ้ ึกษาพบว่า ร้านค้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่มีเสื้ อผ้าสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ นค้าที่ขายในร้านมีจานวนมาก โดยในเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ตมี
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98 ร้าน ในอุทยานการค้ากาดสวนแก้วมี 34 ร้าน ในโครงการกาดหน้ามอมี 20 ร้าน ในโครงการมาลิ
นพลาซ่ามี 25 ร้าน (ผูศ้ ึกษา, สารวจ พ.ย. 2557)
สิ นค้าที่ เป็ นแบรนด์จากต่ างประเทศ (เช่ น Zara, Mango, H&M) และ แบรนด์ไทย
(เช่น Jaspal, Chaps, ESP) จะมีร้านเป็ นของแบรนด์เองตั้งอยูใ่ นส่ วนพลาซ่าของห้างสรรพสิ นค้า และมี
บางแบรนด์ที่ เปิ ดทั้งในแผนกพลาซ่ า และแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้าเดี ยวกัน เช่ น ESP,
Esprit, AIIZ, Blue Corner เป็ นต้น
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า (เช่น เซ็นทรัลของห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชี ยงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, โรบินสันของเซ็นทรัลพลาซ่ า เชี ยงใหม่
แอร์ พอร์ ต) จาหน่ายทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศที่ส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านเป็ นของตนเอง
ทาให้แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้ามีสินค้าหลากหลายรู ปแบบตามเอกลักษณ์ของแบรนด์น้ นั ๆ
สิ นค้าที่จาหน่ายมีคุณภาพดีถึงดีมาก
ร้ า นค้าอิ ส ระนอกห้างสรรพสิ น ค้า (เช่ น ร้ านค้า ย่านถนนนิ ม มานเหมิ น ทร์ ) และ
คอมมูนิต้ ีมอลล์ (เช่น สตาร์ อเวนิ ว อาเขต, มีโชคพลาซ่ า) นิยมจาหน่ายเสื้ อผ้าที่ออกแบบ และผลิตเอง
โดยเจ้า ของร้ า น แบรนด์ ไ ม่ เป็ นที่ รู้จกั มากเหมื อ นแบรนด์ ในห้ า งสรรพสิ น ค้า เน้น รู ป แบบที่ เป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะของร้าน มีบางส่ วนที่เป็ นสิ นค้าที่รับมาขาย แต่มกั เป็ นแบบที่หาซื้ อไม่ได้ทวั่ ไปตาม
ตลาดนัด หรื อห้างสรรพสิ นค้า สิ นค้ามีคุณภาพดี
ตลาดนัด (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหน้ามอ) เน้นจาหน่ ายสิ น ค้าที่ ที ราคาถู ก
มีแบบตามแฟชั่น แต่คุณ ภาพวัตถุ ดิบ และการตัดเย็บไม่ สูง ส่ วนใหญ่ เป็ นสิ นค้านาเข้าจากจีน และ
โรงงานผลิตเสื้ อผ้าโหลในไทย
ร้ านค้าอิ ส ระในห้า งสรรพสิ น ค้า (เช่ น โครงการจังค์ชั่น เอ๊ก ซ์ ชั้น ใต้ดิน เซ็ น ทรั ล
พลาซ่ า เชี ยงใหม่ แอร์ พ อร์ ต) ส่ วนใหญ่ จาหน่ ายสิ นค้าที่ ผลิ ตจากทั้งในไทยและจี น มี คุณภาพปาน
กลาง
2.3 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
รชวิกร สถาวร (2553) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้ อและปั จจัยด้าน
การตลาดที่ มี ผ ลต่ อการซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ของผูบ้ ริ โภคในตลาดนัด “ถนนคนเดิ น มี โชคพลาซ่ า”
จานวน 196 คน พบว่าผูใ้ ห้ ข ้อมู ล ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง มี อายุเฉลี่ ย 27 ปี ส าเร็ จการศึ ก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าเดือนละ 2-3 ครั้ง โดนส่ วนใหญ่
ไม่มีการวางแผนการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปล่วงหน้า นิ ยมเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปที่มีลกั ษณะเนื้ อนุ่ มใส่
สบาย มีวตั ถุประสงค์เพื่อซื้ อให้ตนเองและตัดสิ นใจเลือกซื้ อด้วยตนเอง โดยคานึ งถึงความเหมาะสม
กับผูส้ วมใส่ เอง ส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปแต่ละครั้งภายใต้งบประมาณ 201-500 บาท สาหรับความ
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คิดเห็นต่อปั จจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป ผลการวิจยั ในภาครวมพบว่า
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
สถานที่ และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดในระดับมาก ข้อเสนอจากการวิจยั ร้านค้าจาหน่ายเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปควรมีเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปให้หลากหลายรู ปแบบ หลากหลายขนาด มีหลายระดับราคาให้เลือก มี
ป้ ายแสดงราคาสิ นค้าอย่างชัดเจน ควรมีการจัดร้านค้าให้มีความน่าสนใจ
จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอ
เมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นการซื้ อเสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ปจากผ้า ฝ้ ายพื้ น เมื อ ง จ านวน 400 คน พบว่ า ผู ้ต อบ
แบบสอบถามนิ ยมซื้ อ สิ นค้าผ้าฝ้ ายพื้นเมืองประเภทเสื้ อ โดยมีความถี่ในการซื้ อมากกว่า 3 เดือนครั้ง
วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ เพื่อใช้เอง โดยมี เหตุ ผลที่ เลื อกซื้ อคื อ
สวมใส่ สบาย รู ปแบบสวยงามถูกใจ และราคาถูก และเหตุผลอื่นๆคือ หน่ วยงานกาหนดให้ใส่ ผูท้ ี่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถาม คือ ตนเอง ค่าใช้จ่ายในการซื้ อโดยเฉลี่ ยต่อครั้ง
คือ 300-600 บาท ส่ วนใหญ่ซ้ื อ 1-2 ตัวต่อครั้ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้า
ฝ้ ายพื้นเมืองเนื่ องในโอกาสวันสงกรานต์ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ระดับความสาคัญเรื่ องเจ้าของและพนักงานบริ การขายด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัย
ดีมากกว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา
Cotton USA (2555) ได้ เ ปิ ดเผยผลส ารวจวิ จ ั ย ตลาด 2012 Cotton USA Global
Lifestyle Monitor ซึ่ งเป็ นการสารวจเกี่ ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคประเทศต่างๆ
รวมถึงประเทศไทย สาหรับประเทศไทยสารวจกลุ่มตัวอย่างผูท้ ี่เลือกซื้ อเสื้ อผ้าสวมใส่ เองจานวน 500
ราย
โดยแบ่งเป็ นเพศชาย 250 คน และเพศหญิง 250 คน ในช่ วงอายุระหว่าง 15-54 ปี ที่
พานักอาศัยตามหัวเมืองใหญ่ท้ งั ในเขตกรุ งเทพมหานคร เชี ยงใหม่ ชลบุรี หาดใหญ่ และนครราชสี มา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคคนไทย 90% ซื้ อ เสื้ อผ้า ตามตลาดนัด ตามมาด้ว ย ห้ างไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต 63% และ
ห้างสรรพสิ นค้า 57% แต่ความนิยมในการซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านเสื้ อผ้าอิสระมีความนิ ยมเพิ่มขึ้นสู งสุ ดถึง
16% (จาก 32% ในปี 2553 เป็ น 48% ในปี 2555) ผูบ้ ริ โภคคนไทยให้ความเชื่ อถื อบุคคลใกล้ชิดเป็ น
อย่างมาก โดยเฉพาะเพื่อน และเพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลเป็ นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 53 ตามด้วยสมาชิกใน
ครอบครัว ร้ อยละ 40 และตัดสิ นใจโดยความชอบของตนเองร้ อยละ 33 ในขณะที่ ตามร้านค้าปลี ก
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยนิ ยมหาแหล่งไอเดี ยจากการจัด Display หน้าร้านถึง 33% Catalogue และพนักงาน
ขาย 14% และใบปลิว 4% ช่องทางการสื่ อสารที่ผบู ้ ริ โภคได้ไอเดี ยในการซื้ อเสื้ อผ้ามากที่สุด คือ สื่ อ
โทรทัศน์ 32% สื่ อสิ่ งพิมพ์ นิ ตยสาร 26% และ ตามดารานักแสดง 12% ส่ วนปั จจัยสาคัญที่มีผลในการ
ตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้าส่ วนใหญ่พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทยพิจารณาถึงความทนทานในการใช้งานเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ สุด ตามมาด้วยราคาและคุ ณภาพ เสื้ อผ้าที่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อจะเป็ นเสื้ อผ้าสไตล์เบสิ ค
10

มากกว่าเสื้ อผ้าแฟชัน่ ตามกระแสถึง 73% และพบว่า ผูบ้ ริ โภคคนไทยซื้ อเสื้ อผ้าลดราคามากกว่า 20%
ขึ้นไปเพิม่ มากถึง 5% (จาก 51% ในปี 2553 เพิม่ เป็ น 56% ในปี 2555)
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
ในการศึกษาเรื่ องพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป สาหรั บออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวิธีการศึกษาดังนี้
3.1 ขอบเขตและวิธีการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
เนื้ อ หาในการศึ ก ษาครั้ งนี้ คื อ พฤติ ก รรมผุบ้ ริ โ ภคประกอบด้วย ใครอยู่ใ นตลาด
เป้ าหมาย (Who) ผู ้บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What) ท าไมผู ้บ ริ โ ภคจึ ง ซื้ อ (Why) ใครมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสิ นใจซื้ อ (Who participates) ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด (When) ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน (Where) และผูบ้ ริ โภค
ซื้ ออย่างไร (How) รวมถึงส่ วนประสมการตลาดประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่ อง
ทางการจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) รวมถึงปัญหาที่พบ
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงอายุ 15 ปี ขึ้ นไปที่ เคยซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอาเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน
ขนาดตัวอย่างและวิธีการคัดเลือกตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ทราบจานวนประชากรที่ แน่ ชดั และเป็ นการเก็บตัวอย่างของ
ท้องถิ่ น จึ งใช้การกาหนดขนาดกลุ่ มตัวอย่างจานวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตัวอย่างของ
Seymour Sudman (กุ ณ ฑลี รื่ นรมย์ , 2549: 187) และใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย่ า งแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) โดยผูต้ อบแบบสอบถามคือได้แก่ ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงอายุ 15 ปี ขึ้นไปที่เคยซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี
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3.2 วิธีการศึกษา
ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
ใช้วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม (Questionnaire) ของกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคเพศหญิ งที่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป จานวน 300 ราย หลังจากนั้นนา
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้องและนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่โดยใช้คาถามเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (6W’s
1H) ว่าผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายเป็ นใคร (Who) ที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน (What) ซื้ อทาไม
(Why) ใครมี อิทธิ พ ลต่อการตัดสิ นใจในการซื้ อ (Who participates) ซื้ อเมื่ อไหร่ ช่ วงเวลาใดโอกาส
อะไร (When) ซื้ อที่ไหน (Where) และซื้ ออย่างไร (How) เพื่อหาคาตอบของผูบ้ ริ โภคซึ่ งประกอบด้วย
ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการจากผลิ ตภัณฑ์ วัตถุ ประสงค์ในการซื้ อ บทบาทของผูม้ ี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจ โอกาสในการซื้ อ ช่องทางหรื อแหล่งที่ผบู ้ ริ โภคทาการซื้ อ และขั้นตอนใน
การตัดสิ นใจซื้ อ
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ได้แก่
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจาหน่ าย (Place) และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด (Promotion)
ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ส่ วนที่ 4 ข้อมู ลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ อาชี พ ระดับการศึก ษา
รายได้
โดยผูศ้ ึกษาได้ ทาการทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) จากกลุ่มตัวอย่าง 20 ราย ได้ผล
ความเชื่อถือได้ (Reliability) คือ 0.912
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3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลส่ วนที่ 1 ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้ านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จะนามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยใช้ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ข้อมูลส่ วนที่ 2 ข้อมูลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ เป็ นแบบสอบถามที่
มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมินเป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้
ระดับการมีผล
คะแนน
มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความสาคัญ กาหนดเป็ นช่ วง
คะแนน ดังนี้ (John W. Best, 1959 อ้างถึงใน พิมพา หิ รัญกิตติ, 2552)
คะแนนเฉลีย่
การแปลความหมาย
4.50 – 5.00
มีผลในระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
มีผลในระดับมาก
2.50 – 3.49
มีผลในระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีผลในระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีผลในระดับน้อยที่สุด
ซึ่ ง จะน ามาวิเคราะห์ โดยใช้ ส ถิ ติพ รรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ความถี่
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)
ข้อ มู ล ส่ ว นที่ 4 ที่ ร วบรวมได้จ ากแบบสอบถาม จะน ามาวิ เคราะห์ โ ดยใช้ส ถิ ติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
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3.5 สถานทีใ่ ช้ ในการดาเนินการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่าง ดาเนิ นการภายในสถานที่ ต่างๆที่ จาหน่ าย
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา
การศึ กษาครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งสิ้ น 8 เดื อน ตั้งแต่เดื อนมกราคม – เดื อนกรกฎาคม พ.ศ.
2558 โดยเก็บข้อมูลในช่วง 1-15 พฤษภาคม 2558
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งนี้ได้แบ่งผลการศึกษา ออกเป็ น 6 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางที่ 4.1 – 4.14)
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางที่ 4.15 – 4.19)
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ตารางที่ 4.20 – 4.21)
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม (ตารางที่ 4.22 – 4.26)
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ (ตารางที่ 4.27 – 4.31)
ส่ วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ จาแนกตามอายุ (ตารางที่
4.32 – 4.35)
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ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามการเคยซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
เคยซื้อหรือไม่

จานวน
100
0
300

ใช่
ไม่ใช่
รวม

ร้ อยละ
100.00
0.00
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปส าหรั บ
ออกงานในโอกาสพิเศษ ในระยะเวลา 2 ปี ที่ผา่ นมา
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ประเภท

จานวน
139
117
94
108
126
78
28

ชุดเดรสสั้น
ชุดเดรสยาว
เสื้ อ
กระโปรงสั้น
กระโปรงยาว
กางเกง
จัมพ์สูท

ร้ อยละ
46.34
39.00
31.33
36.00
42.00
26.00
9.33

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ n=300

จากตารางที่ 4.2 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ คือ ชุ ดเดรสสั้น มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.34 รองลงมาคือ กระโปรงยาว คิดเป็ น ร้อย
ละ 42.00 ชุดเดรสยาว คิดเป็ นร้อยละ 39.00 กระโปรงสั้น คิดเป็ นร้อยละ 36.00 เสื้ อคิดเป็ น ร้อยละ
31.33 กางเกงคิดเป็ นร้อยละ 26.00 และจัมพ์สูท คิดเป็ นร้อยละ 9.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษประเภทใดบ่อยที่สุด
ประเภท
จานวน
ร้ อยละ
ชุดเดรสสั้น
77
25.67
ชุดเดรสยาว
61
20.33
เสื้ อ
51
17.00
กระโปรงสั้น
40
13.33
กระโปรงยาว
51
17.00
กางเกง
20
6.67
จัมพ์สูท
0
0
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.3 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ มากที่สุด คือ ชุ ดเดรสสั้น คิดเป็ นร้อยละ 25.67 รองลงมาคือ ชุดเดรสยาว คิดเป็ นร้อยละ
20.33 เสื้ อ และกระโปรงยาว คิดเป็ นร้อยละ 17.00 กระโปรงสั้น คิดเป็ นร้อยละ 13.33 และกางเกง คิด
เป็ นร้อยละ 6.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามความถี่ ในการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จานวนครั้งต่ อเดือน
เดือนละ 1/ครั้ง
2 เดือน/ครั้ง
3 เดือน/ครั้ง
มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง
รวม

จานวน
69
100
58
73
300

ร้ อยละ
23.00
33.34
19.33
24.33
100.00

จากตารางที่ 4.4 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ 2 เดือนต่อครั้ง มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.34 รองลงมา คือมากกว่า 3 เดือนต่อครั้ง คิด
เป็ นร้ อ ยละ 24.33 เดื อ นละ 1 ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 23.00 และ 3 เดื อ นต่ อ ครั้ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ19.33
ตามลาดับ

ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามจานวนชิ้นในแต่ละครั้ง
สาหรับการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จานวนชิ้น/ครั้ง
1 ชิ้น
2 ชิ้น
มากกว่า 2 ชิ้น
รวม

จานวน
135
158
7

ร้ อยละ
45.00
52.67
2.33

300

100.00

จากตารางที่ 4.5 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษ โดยซื้ อ 2 ชิ้นต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 52.67 รองลงมาซื้ อ 1 ชิ้นต่อครั้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 45.00 และ มากกว่า 2 ชิ้น ต่อครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 2.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่
ใช้ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ /ครั้ง
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
2,001 – 2,500 บาท
มากกว่า 2,501 บาท
รวม

จานวน
73
122
66
39
0
0

ร้ อยละ
24.33
40.67
22.00
13.00
0.00
0.00

300

100.00

จากตารางที่ 4.6 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมี ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยต่อการซื้ อเสื้ อผ้า
ส าเร็ จ รู ป ในแต่ ล ะครั้ ง มากที่ สุ ด คื อ ราคา 501 บาท แต่ ไ ม่ เกิ น 1,000บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 40.67
รองลงมา คือราคาต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 24.33 ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 22.00 และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามโอกาสพิ เศษในการซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ลักษณะงาน
งานแต่งงาน/งานหมั้น
งานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่
งานเลี้ยงบริ ษทั
งานเลี้ยงอาลาจบการศึกษา
งานเลี้ยงของสถานศึกษา
งานเลี้ยงรวมรุ่ น
งานมงคล

จานวน
187
128
196
102
68
60
70

ร้ อยละ
62.33
42.67
65.33
34.00
22.67
20.00
23.33

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

จากตารางที่ 4.7 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในโอกาสพิเศษส่ วน
ใหญ่ ซื้ อในโอกาสงานเลี้ยงบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 65.33 รองลงมา คืองานแต่งงานงานหมั้นคิดเป็ นร้อย
ละ 62.33 งานเลี้ยงคริ สต์มาส งานปี ใหม่ คิดเป็ นร้อยละ 42.67 งานเลี้ยงอาลาจบการศึกษาคิดเป็ นร้อย
ละ 34.00 งานมงคล คิดเป็ นร้อยละ 23.33 งานเลี้ยงของสถานศึกษา คิดเป็ นร้อยละ22.67 และงานเลี้ยง
รวมรุ่ นคิดเป็ นร้อยละ 20.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ผู้มีอทิ ธิพลในการตัดสิ นใจซื้อ
คนในครอบครัว
เพื่อน
ผูร้ ่ วมงาน/คนที่ทางาน
พนักงานขาย
อื่นๆ
รวม

จานวน
102
101
66
25

ร้ อยละ
34.00
33.67
22.00
8.33

6

2.00

300

100.00

อื่นๆ ได้แก่ แฟน 6 ราย

จากตารางที่ 4.8 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีบุคคลที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ มากที่สุดคือคนในครอบครัว คิดเป็ นร้อยละ 34.00
รองลงมาคือเพื่อน คิดเป็ นร้อยละ 33.67 ผูร้ ่ วมงาน/คนที่ทางาน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 พนักงานขายคิด
เป็ นร้อยละ 8.33 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามวันที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
วัน
จันทร์ -ศุกร์
เสาร์ -อาทิตย์
วันหยุดนักขัตฤกษ์
ตามสะดวก/ไม่แน่นอน
รวม
\จากตารางที่

จานวน
39
108
0
153

ร้ อยละ
13.00
36.00
0.00
51.00

300

100.00

4.9 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไปซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษตามวันที่สะดวก/ไม่แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ51.00 รองลงมาคือซื้ อในวันเสาร์ อาทิตย์ คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ซื้ อในวันจันทร์ -ศุกร์ คิดเป็ นร้อยละ13.00ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ในการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
สถานที่

จานวน
199
138
190
151
204
142
127

ตลาดนัด
คอมมูนิต้ ีมอลล์
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ
ร้านค้าของแบรนด์ไทย
ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า

ร้ อยละ
66.33
46.00
63.33
50.33
68.00
47.33
42.33

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ n=300

จากตารางที่ 4.10 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามเลือกสถานที่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยซื้ อที่ร้านค้าของแบรนด์ไทยเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 68.00
รองลงมาคื อ ตลาดนัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 66.33 แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้ างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้ อยละ
63.33 ร้ านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 50.33 ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า คิด
เป็ นร้อยละ 47.33 คอมมูนิต้ ีมอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 46.00 และร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ น
ร้อยละ 42.33 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามสถานที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากที่ใด
สถานที่
ตลาดนัด
คอมมูนิต้ ีมอลล์
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ
ร้านค้าของแบรนด์ไทย
ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า
รวม

จานวน
62
17
64
31
52
44
30

ร้ อยละ
20.67
5.67
21.33
10.33
17.33
14.67
10.00

300

100.00

จากตารางที่ 4.11 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิ เศษ โดยเลื อกซื้ อจากแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.33
รองลงมาคื อ ตลาดนัด คิ ดเป็ นร้ อยละ 20.67 ร้ านค้าของแบรนด์ไทย คิดเป็ นร้ อยละ17.33 ร้ านค้า
อิส ระในห้างสรรพสิ น ค้า คิ ดเป็ นร้ อยละ 14.67 ร้ านค้าของแบรนด์จากต่ างประเทศ คิดเป็ นร้ อยละ
10.33 ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 10.00 คอมมูนิต้ ี มอลล์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 5.67
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ปัจจัย
เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้อหาด้านแฟชัน่
โซเชียลมีเดีย
การจัดแสดงดิสเพลย์ หน้าร้านค้า
พนักงานขาย
แคตตาล็อกของแบรนด์
สื่ อโทรทัศน์
นิตยสารแฟชัน่

จานวน
221
202
133
104
123
156
205

ร้ อยละ
73.67
67.33
44.33
34.67
41.00
52.00
68.67

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ n=300

จากตารางที่ 4.12 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิ เศษ มาจากเว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชั่นเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้ อยละ
73.67 รองลงมาคื อ นิ ตยสารแฟชั่น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 68.67 โซเชี ย ลมี เดี ย คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 67.33 สื่ อ
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้ อยละ 52.00 การจัดแสดงดิ สเพลย์ หน้าร้านค้า คิดเป็ นร้ อยละ 44.33 แคตตาล็อก
ของแบรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 41.00 และพนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 34.67 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามการเปรี ยบเทียบคุณภาพ
ลักษณะและราคาของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้านก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
เปรียบเทียบหรือไม่
เปรี ยบเทียบ
ไม่เปรี ยบเทียบ
รวม

จานวน
186
114

ร้ อยละ
62.00
38.00

300

100.00

จากตารางที่ 4.13 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีการเปรี ยบเทียบคุณภาพ ลักษณะและ
ราคาของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้ านก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยมีการ
เปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ62.00 และไม่เปรี ยบเทียบ คิดเป็ นร้อยละ38.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.14 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเกณฑ์สาคัญที่ใช้ในการ
ประเมินการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน
เกณฑ์ ในการตัดสิ นใจ
รู ปแบบ สี สัน โดดเด่น ทันสมัย
เนื้อผ้ามีคุณภาพ การตัดเย็บประณี ต
ชื่อเสี ยง/ตราสิ นค้า/แบรนด์
ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ร้านค้าที่จาหน่ายตกแต่งสวยงามดู
น่าเชื่อถือ
เจ้าของ/พนักงานขายให้คาแนะนาที่ดี
มีการจัดโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสิ นค้า

จานวน
218
232
125
240

ร้ อยละ
72.67
77.33
41.67
80.00

83

27.67

94
167

31.33
55.67

หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ n=300

จากตารางที่ 4.14 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามมีเกณฑ์ในการประเมินและตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป สาหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษ โดยเลื อกพิ จารณาจาก ราคามี ค วามเหมาะสมกับ
คุณภาพเป็ นส่ วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ เนื้ อผ้ามีคุณภาพ การตัดเย็บประณี ต คิดเป็ น
ร้อยละ 77.33 รู ปแบบ สี สัน โดดเด่น ทันสมัย คิดเป็ นร้อยละ 72.67 มีการจัดโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา
สิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 55.67 ชื่ อเสี ยง/ตราสิ นค้า/แบรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 41.67 เจ้าของ/พนักงานขาย
ให้คาแนะนาที่ดี คิดเป็ นร้อยละ 31.33 และร้านค้าที่จาหน่ายตกแต่งสวยงามดูน่าเชื่ อถือ คิดเป็ นร้อยละ
27.67 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ยรวมของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ค่ าเฉลีย่ รวม (แปลผล)
ด้านผลิตภัณฑ์
3.95 (มาก)
ด้านราคา
4.33 (มาก)
ด้านการจัดจาหน่าย
3.95 (มาก)
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.04 (มาก)
จากตารางที่ 4.15 พบว่าทุ กปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้า
ในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่อยู่ในระดับมาก โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ด้านราคา (4.33) รองลงมาคือ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (4.04) และ ด้านผลิตภัณฑ์ (3.95) ซึ่ งมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ ด้านการจัดจาหน่ าย
(3.95)
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ตารางที่ 4.16 แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยในปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
รู ปแบบสวยงาม
สี สนั สวยงาม
การตัดเย็บประณี ต
เนื้อผ้ามีคุณภาพดี
สวมใส่สบาย
ดูแลรักษาง่าย
มีสินค้าให้เลือก
หลากหลาย
มีขนาดให้เลือก
หลากหลาย
ชื่อเสี ยงของแบรนด์
แบบตามเทรนด์แฟชัน่
ในขณะนั้น
แบบร่ วมสมัยที่สามารถ
ใส่ออกงานโอกาสพิเศษ
ได้หลายงาน

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
150
(50.00)
117
(39.00)
115
(38.33)
114
(38.00)
128
(42.67)
100
(33.33)
122
(40.67)
112
(37.33)
24
(8.00)
38
(12.67)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)
127
(42.33)
139
(46.33)
131
(42.67)
128
(42.67)
124
(41.33)
126
(42.00)
87
(29.00)
99
(33.00)
36
(12.00)
47
(15.67)

139
(46.33)

106
(35.33)

ระดับทีม่ ผี ล
ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
23
(7.67)
44
(14.67)
48
(16.00)
58
(19.33)
45
(15.00)
57
(19.00)
88
(29.33)
81
(27.30)
158
(52.66)
168
(56.00)
38
(12.67)
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น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
3
(1.00)
17
(5.67)
3
(1.00)
8
(2.67)
62
(20.67)
47
(15.66)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
20
(6.67)
0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
4.42
(มาก)
4.24
(มาก)
4.18
(มาก)
4.19
(มาก)
4.26
(มาก)
4.03
(มาก)
4.09
(มาก)
4.05
(มาก)
2.94
(ปานกลาง)
3.25
(ปานกลาง)

17
(5.67)

0
(0.00)

4.22
(มาก)

ตารางที่ 4.16 (ต่อ) แสดงจานวน ร้อยละ และค่าเฉลี่ ยในปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ของผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
รู ปแบบแปลกใหม่ โดด
เด่น
สามารถปรับมาสวมใส่ได้
ในชีวติ ประจาวัน
หลังจากใส่ออกงานแล้ว
มีบริ การเข้ารู ปให้ได้
ขนาด และความยาวตาม
รู ปร่ างผูส้ วมใส่จากทาง
ร้าน

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
74
(24.67)

ระดับทีม่ ผี ล
มาก
ปานกลาง
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
78
104
(26.00)
(34.66)

135
(45.00)

104
(34.66)

51
(17.00)

5
(1.67)

5
(1.67)

4.20
(มาก)

75
(25.00)

73
(24.34)

124
(41.33)

21
(7.00)

7
(2.33)

3.63
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)
36
(12.00)

น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่
จานวน (แปลผล)
(ร้ อยละ)
8
3.58
(2.67)
(มาก)

3.95
(มาก)

จากตารางที่ 4.16 พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจของผู้ต อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) โดยปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล ในระดับ
มากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.42) รองลงมาคือสวมใส่ สบาย (ค่าเฉลี่ย
4.26) สี สัน สวยงาม (ค่ าเฉลี่ ย 4.24) แบบร่ วมสมัยที่ ส ามารถใส่ ออกงานโอกาสพิ เศษได้ห ลายงาน
(ค่าเฉลี่ ย 4.22) สามารถปรับมาสวมใส่ ได้ในชี วิตประจาวัน หลังจากใส่ ออกงานแล้ว(ค่าเฉลี่ ย 4.20)
เนื้ อ ผ้ามี คุ ณ ภาพดี (ค่ าเฉลี่ ย 4.19) การตัด เย็บ ประณี ต (ค่ าเฉลี่ ย 4.18) มี สิ น ค้าให้เลื อ กหลากหลาย
(ค่าเฉลี่ย 4.09) มีขนาดให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.05) ดูแลรักษาง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.03)มีบริ การเข้ารู ป
ให้ได้ขนาด และความยาวตามรู ป ร่ างผูส้ วมใส่ จากทางร้ าน (ค่าเฉลี่ ย 3.63) และรู ป แบบแปลกใหม่
โดดเด่น (ค่าเฉลี่ย 3.58) ตามลาดับ
ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล ในระดับปานกลางโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ แบบ
ตามเทรนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น (ค่าเฉลี่ย 3.25) และชื่อเสี ยงของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ย 2.94) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ ย ในปั จจัย ด้านราคาที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้าในอาเภอ
เมืองเชียงใหม่
ปัจจัยด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

สามารถต่อรองราคาได้
มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
มีสินค้าให้เลือกหลาย
ระดับราคา

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับทีม่ ผี ล
มาก
ปานกลาง
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

182
(60.67)

87
(29.00)

31
(10.33)

0
(0.00)

152
(50.67)
170
(56.67)
143
(47.67)

70
(23.33)
87
(29.00)
96
(32.00)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

69
(23.00)
25
(8.33)
49
(16.33)

9
(3.00)
18
(6.00)
8
(2.67)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่
จานวน (แปลผล)
(ร้ อยละ)
4.50
0
(มาก
(0.00)
ที่สุด)
0
4.22
(0.00)
(มาก)
0
4.36
(0.00)
(มาก)
4
4.22
(1.33)
(มาก)
4.33
(มาก)

จากตารางที่ 4.17 พบว่ า ปั จจั ย ด้ า นราคาที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจของผู้ต อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.33) โดยปั จจัยย่อยด้านราคาที่มีผล ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.50)
ปั จจัยย่อยด้านราคาที่ มีผล ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ มีป้ายแสดง
ราคาที่ชดั เจน(ค่าเฉลี่ย 4.36) รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาได้กบั มีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่าเฉลี่ ยในปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย
ทาเลที่ต้งั ของร้านค้าสะดวก
ในการเดินทาง
การจัดเรี ยงสิ นค้าดึงดูดและ
น่าสนใจ
มีสถานที่จอดรถสะดวก
ตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม
มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
มีการชาระเงินได้หลาย
รู ปแบบ เช่น บัตรเครดิตหรื อ
บัตรเดบิต

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
75
(25.00)
90
(30.00)
122
(40.67)
54
(18.00)
141
(47.00)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)
170
(56.67)
113
(37.67)
112
(37.33)
99
(33.00)
82
(27.33)

88
(29.33)

68
(22.67)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ระดับทีม่ ผี ล
ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
55
(18.33)
97
(32.33)
66
(22.00)
130
(43.33)
77
(25.67)
109
(36.33)

น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด ค่ าเฉลีย่
จานวน จานวน (แปลผล)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
0
0
4.07
(0.00)
(0.00)
(มาก)
0
0
3.98
(0.00)
(0.00)
(มาก)
0
0
4.19
(0.00)
(0.00)
(มาก)
9
8
3.61
(3.00)
(2.67)
(มาก)
0
0
4.21
(0.00)
(0.00)
(มาก)
15
(5.00)

20
(6.67)

3.63
(มาก)
3.95
(มาก)

จากตารางที่ 4.18 พบว่าปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95) โดยปั จจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มี
ผล ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า(ค่าเฉลี่ย 4.21) รองลงมาคือ มีสถานที่
จอดรถสะดวก (ค่าเฉลี่ ย 4.19) ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.07) การจัดเรี ยง
สิ นค้าดึงดูดและน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.98) และตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม(ค่าเฉลี่ย 3.61) ตามลาดับ

32

ตารางที่ 4.19 แสดงจานวน ร้ อยละ และค่ าเฉลี่ ยในปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาดที่ มี ผ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ปัจจัยด้ าน
การส่ งเสริมการตลาด
มีส่วนลดพิเศษ เช่น
ส่วนลดเงินสดหรื อ คูปอง
ส่วนลดในครั้งต่อไป
เจ้าของหรื อพนักงานขาย
บริ การด้วยรอยยิม้ และ
อัธยาศัยดี
เจ้าของหรื อพนักงานขายมี
ความรู ้ในสิ นค้าและ
สามารถแนะนาสิ นค้าให้
เหมาะกับลูกค้าได้
การโฆษณาร้านตามสื่ อ
ต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั เช่น
นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ
เป็ นต้น
การจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้า
ให้เลือกชม
มีบริ การรับเปลี่ยน/คืน
สิ นค้าในระยะเวลาที่
กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่
ตกลงไว้

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับทีม่ ผี ล
มาก
ปานกลาง
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

127
(42.33)

95
(31.67)

172
(57.33)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)

59
(19.67)

19
(6.33)

0
(0.00)

4.04
(มาก)

93
(31.00)

35
(11.67)

0
(0.00)

0
(0.00)

4.46
(มาก)

138
(46.00)

108
(36.00)

47
(15.67)

7
(2.33)

0
(0.00)

4.26
(มาก)

73
(24.33)

105
(35.00)

93
(31.00)

9
(3.00)

20
(6.67)

3.67
(มาก)

75
(25.00)

107
(35.67)

84
(28.00)

19
(6.33)

15
(5.00)

3.69
(มาก)

124
(41.33)

106
(35.34)

63
(21.00)

7
(2.33)

0
(0.00)

4.13
(มาก)

ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

4.04
(มาก)

จากตารางที่ 4.19 พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) โดยปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
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ที่ มีผล ในระดับมากโดยเรี ยงลาดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิ้มและ
อัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมาคือ เจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ในสิ นค้าและสามารถแนะนา
สิ นค้าให้เหมาะกับลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ ย 4.26) มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่ กาหนดหรื อ
เงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ (ค่าเฉลี่ ย 4.13) มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่ วนลดเงิ นสดหรื อ คูปองส่ วนลดในครั้ง
ต่อไป (ค่าเฉลี่ย 4.04) การจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้าให้เลือกชม (ค่าเฉลี่ย 3.69) และการโฆษณาร้านตาม
สื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ เป็ นต้น ค่าเฉลี่ย 4.20) ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.20 แสดงจานวน ร้ อยละค่ าเฉลี่ ยและแปลผลของปั ญหาที่ พ บในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเด็นปัญหา
รู ปแบบไม่ทนั สมัย
รู ปแบบไม่หลากหลาย
ไม่สามารถหารู ปแบบที่
เหมาะสมกับรู ปร่ างได้
ไม่สามารถหารู ปแบบที่
เหมาะสมกับธีม (theme)
ของงานได้
รู ปแบบไม่โดดเด่น หรื อมี
ลักษณะคล้ายกับร้านอื่น
ราคาไม่เหมาะสมกับ
คุณภาพ
ราคาต่อรองไม่ได้
สิ นค้ามีราคาแพง
ไม่มีป้ายแสดงราคาที่
ชัดเจน
ทาเลที่ต้งั ร้านไม่สะดวกใน
การเดินทาง
ไม่มีที่จอดรถหรื อสถานที่
จอดรถไม่สะดวก

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
24
(8.00)
46
(15.33)
49
(16.33)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)
64
(21.33)
103
(34.33)
125
(41.67)

ระดับทีม่ ผี ล
ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
192
(64.00)
128
(42.67)
95
(31.67)

38
(12.67)

92
(30.67)

139
(46.33)

31
(10.33)

0
(0.00)

3.46
(ปานกลาง)

30
(10.00)
36
(12.00)
24
(8.00)
78
(26.00)
57
(19.00)
28
(9.33)
54
(18.00)

105
(35.00)
123
(41.00)
140
(46.67)
135
(45.00)
74
(24.67)
110
(36.67)
84
(28.00)

119
(39.67)
101
(33.67)
109
(36.33)
66
(22.00)
141
(47.00)
138
(46.00)
121
(40.33)

46
(15.33)
0
(0.00)
27
(9.00)
21
(7.00)
28
(9.33)
24
(8.00)
41
(13.67)

0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

3.40
(ปานกลาง)
3.52
(มาก)
3.54
(มาก)
3.90
(มาก)
3.53
(มาก)
3.47
(ปานกลาง)
3.50
(มาก)
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น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)
20
(6.67)
17
(5.67)
25
(8.33)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
6
(2.00)
6
(2.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.31
(ปานกลาง)
3.55
(มาก)
3.62
(มาก)

ตารางที่ 4.20 (ต่ อ) แสดงจานวน ร้อยละค่าเฉลี่ยและแปลผลของปัญหาที่พบในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ประเด็นปัญหา
ไม่มีการรับเปลี่ยน/คืน
สิ นค้า
ไม่ได้รับการบริ การที่ดีจาก
เจ้าของหรื อพนักงานร้าน

มากทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
30
(10.00)
68
(22.67)

มาก
จานวน
(ร้ อยละ)
118
(39.33)
81
(27.00)
ค่ าเฉลีย่ รวม
(แปลผล)

ระดับทีม่ ผี ล
ปานกลาง
จานวน
(ร้ อยละ)
129
(43.00)
131
(43.66)

น้ อย
จานวน
(ร้ อยละ)
23
(7.67)
20
(6.67)

น้ อยทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)
0
(0.00)
0
(0.00)

ค่ าเฉลีย่
(แปลผล)
3.52
(มาก)
3.66
(มาก)
3.54
(มาก)

จากตารางที่ 4.20 พบว่าปั ญหาที่ผตู้ อบแบบสอบถามพบในระดับมากเรี ยงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ ย คื อ สิ นค้ามีราคาแพง (ค่าเฉลี่ ย 3.90) รองลงมาคือ ไม่ได้รับการบริ การที่ ดีจากเจ้าของหรื อ
พนักงานร้าน(ค่าเฉลี่ย 3.66) ไม่สามารถหารู ปแบบที่เหมาะสมกับรู ปร่ างได้ (ค่าเฉลี่ย 3.62) รู ปแบบไม่
หลากหลาย (ค่าเฉลี่ ย 3.55) ราคาต่อรองไม่ได้ (ค่าเฉลี่ ย 3.54) ไม่มีป้ายแสดงราคาที่ ชัดเจน(ค่าเฉลี่ ย
3.53) ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ และไม่มีการรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้า (ค่ า เฉลี่ ย 3.52) ไม่ มี ที่ จ อดรถ
หรื อสถานที่จอดรถไม่สะดวก(ค่าเฉลี่ย 3.50)
ปั ญหาที่ผตู ้ อบแบบสอบถามพบในระดับปานกลางเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ ย คือ ทาเล
ที่ ต้ งั ร้ านไม่ส ะดวกในการเดิ นทาง (ค่ าเฉลี่ ย 3.47) รองลงมาคือไม่ ส ามารถหารู ปแบบที่ เหมาะสม
กับธี ม (theme) ของงานได้ (ค่าเฉลี่ย 3.46) รู ปแบบไม่โดดเด่น หรื อมีลกั ษณะคล้ายกับร้านอื่น (ค่าเฉลี่ย
3.40) และรู ปแบบไม่ทนั สมัย (ค่าเฉลี่ย 3.31) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับ
การเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
จานวน
ร้ อยละ
ไม่มีขอ้ เสนอแนะ
212
70.67
มีขอ้ เสนอแนะ
88
29.33
รวม
300
100.00
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่มีขอ้ เสนอแนะ คิดเป็ นร้อย
ละ 70.67 และมีขอ้ เสนอแนะ คิดเป็ นร้อยละ 29.33
ตารางที่ 4.22 แสดงจานวนและร้ อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามปั ญหาในการเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ข้ อเสนอแนะ
จานวน
ร้ อยละ
ควรมีขนาดให้เลือกหลากหลาย
7
7.95
ความยาวของเสื้ อผ้าควรเหมาะสม
9
10.23
ควรมีแบบที่หลากหลาย
11
12.50
การตั้งราคาควรเหมาะสม
14
15.91
ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนขาย
6
6.82
พนักงานขายควรมีความจริ งใจ ไม่
2
2.27
เชียร์ สินค้าในเมื่อไม่เข้ากับรู ปร่ าง
ควรเพิ่มช่องทางในการชมสิ นค้า เช่น
2
2.27
Social Media
แบบหรื อขนาดที่ตอ้ งการหมด
7
7.95
เนื้อผ้าควรมีคุณภาพดี
8
9.09
พนักงานควรมีความรู ้เป็ นอย่างดี
2
2.27
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ตารางที่ 4.22 (ต่ อ) แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามข้อเสนอแนะในการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ข้ อเสนอแนะ
จานวน
ร้ อยละ
ควรมีแบบที่ทนั สมัย ตามเทรนด์
10
11.36
การตกแต่งร้านควรดึงดูดน่าเข้า
3
3.41
บัตรสมาชิกควรมีการลดราคา
2
2.27
มีหอ้ งลองสิ นค้า
5
5.68
รวม
88
100.00
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีขอ้ เสนอแนะเรี ยงตามลาดับร้อยละ
ดังนี้ คือ การตั้งราคาควรเหมาะสม คิดเป็ นร้อยละ15.91 รองลงมาคือ ควรมีแบบที่หลากหลายคิด
เป็ นร้ อยละ 12.50 ควรมี แบบที่ ท ันสมัย ตามเทรนด์คิ ดเป็ นร้ อยละ11.36 ความยาวของเสื้ อผ้าควร
เหมาะสม คิ ด เป็ นร้ อ ยละ10.23 เนื้ อ ผ้า ควรมี คุ ณ ภาพดี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9.09 ควรมี ข นาดให้ เลื อ ก
หลากหลายและแบบหรื อขนาดที่ตอ้ งการหมด คิดเป็ นร้อยละ 7.95 ควรตรวจสอบคุ ณภาพก่อนขาย
คิดเป็ นร้อยละ6.82 มีห้องลองสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ5.68 การตกแต่งร้ านควรดึงดูดน่ าเข้า คิดเป็ นร้อย
ละ3.41พนักงานขายควรมีความจริ งใจ ไม่เชียร์ สินค้าในเมื่อไม่เข้ากับรู ปร่ าง คิดเป็ นร้อยละ2.27 ควร
เพิม่ ช่องทางในการชมสิ นค้า เช่น Social Media พนักงานควรมีความรู ้เป็ นอย่างดีและบัตรสมาชิ ก
ควรมีการลดราคา คิดเป็ นร้อยละ 2.27 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 : ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.23 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน
35
178
73
14
300

ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
รวม

ร้ อยละ
11.67
59.33
24.33
4.67
100.00

จากตารางที่ 4.23 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 20-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ
59.33รองลงมาคือ 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 24.33 ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ11.67 และ41 - 50 ปี คิด
เป็ นร้อยละ 4.67
ตารางที่ 4.24 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช
อนุปริ ญญา/ปวส
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
51
43
179
27
300

ร้ อยละ
17.00
14.33
59.67
9.00
100.00

จากตารางที่ 4.24 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คิดเป็ นร้อยละ 59.67 รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/ปวช คิดเป็ นร้อยละ 17.00 อนุปริ ญญา/ปวส คิดเป็ น
ร้อยละ 14.33 และสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 9.00
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ตารางที่ 4.25 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000บาท
15,001-20,000บาท
20,001-25,000บาท
25,001-30,000บาท
รวม

จานวน
91
111
22
33
43
300

ร้ อยละ
30.34
37.00
7.33
11.00
14.33
100.00

จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมี รายได้ต่อเดื อน 10,001-15,000 บาท
มากที่ สุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 37.00 รองลงมา คื อ มี รายได้ ต่ ากว่า 10,000 บาทคิดเป็ นร้ อยละ 30.34 มี
รายได้ 25,001-30,000บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.33 มีรายได้ 20,001-25,000บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.33
และมีรายได้ 15,001-20,000บาทคิดเป็ นร้อยละ 7.33
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ตารางที่ 4.26 แสดงจานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน

ร้ อยละ

53

17.67

5
151
41
45
5
300

1.66
50.34
13.67
15.00
1.66
100.00

หมายเหตุ อื่นๆ ได้แก่ แพทย์ 1 ราย , นักร้อง 2 ราย ,ว่างงาน 2 ราย

จากตารางที่ 4.26 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาส่ วนใหญ่ เป็ นพนักงานเอกชน/ลูกจ้าง
เอกชน คิดเป็ นร้อยละ 53.34 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ น
ร้อยละ 17.67 นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ15.00 อาชี พรั บจ้างทัว่ ไป คิดเป็ นร้ อยละ 13.67 และ
อาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวและอื่นๆ คิดเป็ นร้อยละ1.66
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ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปสาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษ
ร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.27 แสดงจานวนและร้อยละ ของประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่
ซื้ อบ่อยที่สุดจาแนกตามอายุ
ประเภทของ
เสื้อผ้าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ

ชุดเดรสสั้น
ชุดเดรสยาว
เสื้ อ
กระโปรงสั้น
กระโปรงยาว
กางเกง
จัมพ์สูท
รวม

ช่ วงอายุ
ตา่ กว่ า 20 ปี
(n=35)

20-30 ปี
(n=178)

31 ปี ขึน้ ไป
(n=87)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

12
5
4
3
8
3

34.29
14.29
11.43
8.57
22.86
8.57

44
37
29
28
30
10

24.72
20.79
16.29
15.73
16.85
5.62

21
19
18
9
13
7

24.14
21.84
20.69
10.34
14.94
8.05

0

0.00

0

0.00

0

0.00

35

100.00

178

100.00

87

100.00

จากตารางที่ 4.27 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษ มากที่ สุ ด คื อ ชุ ด เดรสสั้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 34.29 รองลงมาคื อ
กระโปรงยาว คิดเป็ นร้อยละ 22.86 ชุ ดเดรสยาว คิดเป็ นร้อยละ 14.29 เสื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 11.43 และ
กระโปรงสั้นและกางเกง มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 8.57 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ20-30 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ มากที่สุด คือ ชุ ดเดรสสั้น คิดเป็ นร้อยละ 24.72 รองลงมาคือ ชุ ดเดรสยาว คิดเป็ นร้อยละ 20.79
กระโปรงยาว คิดเป็ นร้อยละ 16.85 เสื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 16.29 กระโปรงสั้น คิดเป็ นร้อยละ 15.73 และ
กางเกง คิดเป็ นร้อยละ 5.62 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ31ปี ขึ้นไป ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ มากที่สุด คือ ชุ ดเดรสสั้น คิดเป็ นร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ ชุ ดเดรสยาว คิดเป็ นร้อยละ 21.84
เสื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 20.69 กระโปรงยาว คิดเป็ นร้อยละ 14.94 กระโปรงสั้น คิดเป็ นร้อยละ 10.34 และ
กางเกง คิดเป็ นร้อยละ 8.05 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.28 แสดงจานวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ซ้ื อจาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ

ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่ อครั้งที่ซื้อ

ตา่ กว่ า 20 ปี

20-30 ปี

จานวน ร้ อยละ จานวน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท
501 – 1,000 บาท
1,001 – 1,500 บาท
1,501 – 2,000 บาท
2,001 – 2,500 บาท
มากกว่า 2,501 บาท
รวม

10
14
11
0
0
0
35

28.57
40.00
31.43
0.00
0.00
0.00
100.00

39
82
30
27
0
0
178

31ปี ขึน้ ไป

ร้ อยละ จานวน

ร้ อยละ

21.91
46.07
16.85
15.17
0.00
0.00
100.00

27.59
29.89
28.74
13.79
0.00
0.00
100.00

24
26
25
12
0
0
87

จากตารางที่ 4.28 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี มีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในแต่ละครั้ง มากที่สุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 31.43 และราคาต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-30 ปี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ในแต่ละครั้ง มากที่สุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 46.07 รองลงมา คือ
ราคาต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 21.91 ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 16.85 และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 15.17 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31ปี ขึ้นไปมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปในแต่ละครั้ง มากที่สุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.87
รองลงมา คือราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.74 ราคาต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 27.59 และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 13.79 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.29 แสดงจานวนและร้อยละ ของแหล่งจาหน่ ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษที่ซ้ื อบ่อยที่สุดจาแนกตามรายได้
รายได้
ตา่ กว่ า 10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

มากกว่ า 15,000บาท
ขึน้ ไป

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ตลาดนัด
คอมมูนิต้ ีมอลล์
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ
ร้านค้าของแบรนด์ไทย
ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า

25

27.47

18

16.22

19

19.39

5

5.49

12

10.81

0

0.00

19

20.88

22

19.82

23

23.47

5

5.49

13

11.71

13

13.27

17

18.68

18

16.22

17

17.35

11

12.09

14

12.61

19

19.39

9

9.89

14

12.61

7

7.14

รวม

91

100.00

111

100.00

98

100.00

แหล่ งทีซ่ ื้อบ่ อยทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4.29 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซื้ อจากตลาดนัด มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 27.47
รองลงมาคือ แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 20.88 ร้านค้าของแบรนด์ไทย คิด
เป็ นร้อยละ 18.68 ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 12.09 ร้านค้าอิสระนอก
ห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 9.89 และร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศและคอมมูนิต้ ีมอลล์และ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 5.49 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้10,001-15,000 บาทซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซื้ อจากแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 19.82
รองลงมาคือ ตลาดนัดและร้านค้าของแบรนด์ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 16.22 ร้านค้าอิสระ
ในห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 12.61
ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 11.71 และคอมมูนิต้ ีมอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 10.81
ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามมีรายได้มากกว่า 15,000บาทขึ้นไปซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซื้ อจากแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า มากที่สุด คิดเป็ นร้อย
ละ 23.47 รองลงมาคือ ตลาดนัดและร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ
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19.39 ร้านค้าของแบรนด์ไทย คิดเป็ นร้อยละ 17.35 ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ
13.27 และร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 7.14 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.30 แสดงจานวนและร้อยละ ของแหล่งจาหน่ ายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษที่ซ้ื อบ่อยที่สุดจาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
แหล่ งทีซ่ ื้อบ่ อยทีส่ ุ ด

ตา่ กว่ า 20 ปี
(n=35)

20-30 ปี
(n=178)

จานวน ร้ อยละ จานวน
ตลาดนัด
คอมมูนิต้ ีมอลล์
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ
ร้านค้าของแบรนด์ไทย
ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า

รวม

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)

ร้ อยละ จานวน

ร้ อยละ

9
5
7
3
5
3
3

25.71
14.29
20.00
8.57
14.29
8.57
8.57

41
4
31
19
32
29
22

23.03
2.25
17.42
10.67
17.98
16.29
12.36

12
8
26
9
15
12
5

13.79
9.20
29.89
10.34
17.24
13.79
5.75

35

100.00

178

100.00

87

100.00

จากตารางที่ 4.30 พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซื้ อจากตลาดนัด มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 25.71 รองลงมา
คือ แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 20.00 คอมมูนิต้ ีมอลล์และร้านค้าของแบรนด์
ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ / ร้านค้าอิสระใน
ห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 8.57 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ20-30 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ โดยเลือกซื้ อจากตลาดนัด มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 23.03 รองลงมาคือ ร้านค้าของแบรนด์ไทย
คิดเป็ นร้อยละ17.98 แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 17.42 ร้านค้าอิสระใน
ห้างสรรพสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 16.29 ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า คิดเป็ นร้อยละ 12.36 ร้านค้า
ของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 10.67 และคอมมูนิต้ ีมอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ตามลาดับ
ผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุ31ปี ขึ้นไป ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ โดยเลือกซื้ อจากแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.89 รองลงมา
คือร้านค้าของแบรนด์ไทย คิดเป็ นร้อยละ17.24 ตลาดนัดและร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 13.79 ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็ นร้อยละ 10.34 คอมมู
นิต้ ีมอลล์ คิดเป็ นร้อยละ 9.20 และร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.31 แสดงจานวนร้อยละของปั จจัยที่ มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรั บ
ออกงานในโอกาสพิเศษจาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
ปัจจัย

เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้อหาด้านแฟชัน่
โซเชียลมีเดีย
การจัดแสดงดิสเพลย์ หน้าร้านค้า
พนักงานขาย
แคตตาล็อกของแบรนด์
สื่ อโทรทัศน์
นิตยสารแฟชัน่

ตา่ กว่ า 20 ปี
(n=35)

20-30 ปี
(n=178)

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

24
26
14
14
16
22
23

68.57
74.29
40.00
40.00
45.71
62.86
65.71

138
115
84
56
68
89
126

77.53
64.61
47.19
31.46
38.20
50.00
70.79

59
61
35
34
39
45
56

75.64
78.21
44.87
43.59
50.00
57.69
71.79

จากตารางที่ 4.31 พบว่าปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถามที่อายุต่ากว่า 20 ปี มาจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็ นร้อยละ
74.29 รองลงมาคือ เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 68.57 นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็ น
ร้อยละ 65.71 สื่ อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 62.86 แคตตาล็อกของแบรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 45.71 การจัด
แสดงดิสเพลย์ หน้าร้านค้า คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และพนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ปี มาจากเว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ
77.53 รองลงมาคือ นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 70.79 โซเชียลมีเดีย คิดเป็ นร้อยละ 64.61 สื่ อ
โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 50.00 การจัดแสดงดิสเพลย์ หน้าร้านค้า คิดเป็ นร้อยละ 47.19 แคตตาล็อก
ของแบรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 38.20 และ พนักงานขายคิดเป็ นร้อยละ 31.46ตามลาดับ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป มาจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็ นร้อยละ 78.21 รองลงมาคือ
เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้อหาด้านแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 75.64 นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็ นร้อยละ 71.79 สื่ อ
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โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 57.69 แคตตาล็อกของแบรนด์ คิดเป็ นร้อยละ 50.00 การจัดแสดงดิสเพลย์
หน้าร้านค้า คิดเป็ นร้อยละ 44.87 และ พนักงานขาย คิดเป็ นร้อยละ 43.59ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปสาหรั บ
ออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉลี่ยและแปลผลของปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
ด้ านผลิตภัณฑ์

รู ปแบบสวยงาม
สี สนั สวยงาม
การตัดเย็บประณี ต
เนื้อผ้ามีคุณภาพดี
สวมใส่สบาย
ดูแลรักษาง่าย
มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
มีขนาดให้เลือกหลากหลาย
ชื่อเสี ยงของแบรนด์
แบบตามเทรนด์แฟชัน่ ใน
ขณะนั้น
แบบร่ วมสมัยที่สามารถใส่ออก
งานโอกาสพิเศษได้หลายงาน
รู ปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น
สามารถปรับมาสวมใส่ได้ใน
ชีวติ ประจาวัน หลังจากใส่ออก
งานแล้ว
มีบริ การเข้ารู ปให้ได้ขนาด และ
ความยาวตามรู ปร่ างผูส้ วมใส่
จากทางร้าน
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ า 20 ปี
(n=35)

20-30 ปี
(n=178)

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

ค่ าเฉลีย่

แปลผล

3.74
4.29
4.46
4.83
5.00
4.46
4.74
4.49

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

4.51
4.22
3.98
4.04
4.17
3.97
4.04
4.02

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.52
4.28
4.49
4.22
4.14
3.99
3.93
3.93

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2.74

ปานกลาง

3.03

ปานกลาง

2.83

ปานกลาง

3.00

ปานกลาง

3.25

ปานกลาง

3.37

ปานกลาง

4.29

มาก

4.18

มาก

4.29

มาก

4.29

มาก

3.33

ปานกลาง

3.82

มาก

4.43

มาก

4.16

มาก

4.17

มาก

4.49

มาก

3.48

ปานกลาง

3.57

มาก

4.23

มาก

3.88

มาก

3.97

มาก
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จากตารางที่ 4.32 พบว่ า ปั จ จัย ด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ นใจของผู้ต อบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้ านค้าในอ าเภอเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (ค่ าเฉลี่ ย 4.23) โดยปั จ จัย ย่อ ยด้า น
ผลิตภัณฑ์ที่มีผล ในระดับมากที่สุดเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ สวมใส่ สบาย (ค่าเฉลี่ย 5.00) รองลงมา
คือ เนื้อผ้ามีคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 4.83) และมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.74)
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่
มีขนาดให้เลือกหลาก หลาย มีบริ การเข้ารู ปให้ได้ขนาด และความยาวตามรู ปร่ างผูส้ วมใส่ จากทางร้าน
ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่ าเฉลี่ ย 4.49) รองลงมาคื อ การตัดเย็บประณี ต และดู แลรั กษาง่ าย ค่าเฉลี่ ยเท่ ากัน
(ค่าเฉลี่ ย 4.46) สามารถปรับมาสวมใส่ ได้ในชี วิตประจาวัน หลังจากใส่ ออกงานแล้ว (ค่าเฉลี่ ย 4.43)
สี สันสวยงามแบบร่ วมสมัยที่ สามารถใส่ ออกงานโอกาสพิเศษได้หลายงาน และ รู ปแบบแปลกใหม่
โดดเด่น ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.29) และรู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.74)
ปั จจัยย่อยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลางเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
ได้แก่ แบบตามเทรนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น(ค่าเฉลี่ ย 3.00) รองลงมาคือ ชื่ อเสี ยงของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ ย
2.74)
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ปี
ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.88) โดยปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผล ในระดับมากที่สุด ได้แก่
รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.51)
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่
สี สันสวยงาม(ค่าเฉลี่ ย 4.22) รองลงมาคือ แบบร่ วมสมัยที่สามารถใส่ ออกงานโอกาสพิเศษได้หลาย
งาน (ค่าเฉลี่ย 4.18) สวมใส่ สบาย(ค่าเฉลี่ย 4.17) สามารถปรับมาสวมใส่ ได้ในชี วิตประจาวัน หลังจาก
ใส่ ออกงานแล้ว(ค่ าเฉลี่ ย 4.16) เนื้ อผ้ามี คุ ณ ภาพดี และมี สิ นค้าให้เลื อกหลากหลาย ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากัน
(ค่าเฉลี่ย 4.04) มีขนาดให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉลี่ย 4.02) การตัดเย็บประณี ต(ค่าเฉลี่ย 3.98) และดูแล
รักษาง่าย(ค่าเฉลี่ย 3.97)
ปั จจัยย่อยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลางเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่ มี บ ริ ก ารเข้ารู ป ให้ ไ ด้ข นาด และความยาวตามรู ป ร่ างผูส้ วมใส่ จากทางร้ า น (ค่ า เฉลี่ ย 3.48)
รองลงมาคือ รู ปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น(ค่าเฉลี่ ย 3.33) แบบตามเทรนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น(ค่าเฉลี่ ย
3.25) และชื่อเสี ยงของแบรนด์ (ค่าเฉลี่ย 3.03)
ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี ขึ้ น
ไป ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษจากร้ านค้าในอาเภอเมื อง
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เชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 3.97) โดยปั จจัยย่อยด้านผลิ ตภัณฑ์ที่มีผล ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ รู ปแบบสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 4.52)
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่
การตัดเย็บประณี ต (ค่าเฉลี่ ย 4.49) รองลงมาคือ แบบร่ วมสมัยที่ สามารถใส่ ออกงานโอกาสพิเศษได้
หลายงาน(ค่าเฉลี่ ย 4.29) สี สันสวยงาม (ค่าเฉลี่ ย 4.28) สามารถปรับมาสวมใส่ ได้ในชี วิตประจาวัน
หลังจากใส่ ออกงานแล้ว(ค่าเฉลี่ย 4.17) สวมใส่ สบาย (ค่าเฉลี่ย 4.14) ดูแลรักษาง่าย (ค่าเฉลี่ ย 3.99) มี
สิ นค้าให้เลือกหลากหลายและมีขนาดให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 3.93)
ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลางเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย
ได้แก่ แบบตามเทรนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น(ค่าเฉลี่ ย 3.37) รองลงมาคื อ ชื่ อเสี ยงของแบรนด์(ค่าเฉลี่ ย
2.83)
ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉลี่ ยและแปลผลของปั จจัยด้านราคาที่ มี ผ ลต่ อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
ด้ านราคา

ตา่ กว่ า 20 ปี
(n=35)

20-30 ปี
(n=178)

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)

ค่ าเฉลีย่ แปลผล ค่ าเฉลีย่ แปลผล ค่ าเฉลีย่ แปลผล
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
สามารถต่อรองราคาได้
มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
มีสินค้าให้เลือกหลาย
ระดับราคา
ค่ าเฉลีย่ รวม

5.00
5.00
5.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.45
4.12
4.26

มาก
มาก
มาก

4.41
4.09
4.32

มาก
มาก
มาก

4.74

มากที่สุด

4.10

มาก

4.26

มาก

4.94

มากทีส่ ุ ด

4.23

มาก

4.27

มาก

จากตารางที่ 4.33 พบว่าปั จจัยด้านราคามีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม
ที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.94) โดยปั จจัยย่อยด้านราคาที่มีผล ใน
ระดับมากที่สุดเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถต่อรองราคาได้และมีป้าย
แสดงราคาที่ ชัดเจน ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากัน (ค่าเฉลี่ ย 5.00) รองลงมาคื อ มี สิ นค้าให้เลื อกหลายระดับราคา
(ค่าเฉลี่ย 4.74)
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ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ปี ใน
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.23)
ปั จจัย ย่อยด้านราคาที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจในระดับ มากเรี ยงล าดับ ค่าเฉลี่ ย ได้แก่
ราคาเหมาะสมกับ คุ ณ ภาพ(ค่ าเฉลี่ ย 4.45) รองลงมาคื อ มี ป้ ายแสดงราคาที่ ชัดเจน (ค่ าเฉลี่ ย 4.26)
สามารถต่อรองราคาได้(ค่าเฉลี่ย 4.12) และมีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา(ค่าเฉลี่ย 4.10)
ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป
ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ ย 4.27) โดยปั จจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมาก
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย ได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ (ค่าเฉลี่ ย 4.41) รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาที่
ชัดเจน(ค่าเฉลี่ ย 4.32) มีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา (ค่าเฉลี่ ย 4.26) และสามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉลี่ย 4.09)
ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉลี่ ยและแปลผลของปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
ด้ านการจัดจาหน่ าย

ทาเลที่ต้งั ของร้านค้า
สะดวกในการเดินทาง
การจัดเรี ยงสิ นค้าดึงดูด
และน่าสนใจ
มีสถานที่จอดรถสะดวก
ตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม
มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
มีการชาระเงินได้หลาย
รู ปแบบ เช่น บัตรเครดิต
หรื อบัตรเดบิต
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ า 20 ปี
20-30 ปี
(n=35)
(n=178)
ค่ าเฉลีย่ แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)
ค่ าเฉลีย่
แปลผล

4.03

มาก

4.19

มาก

3.84

มาก

4.03

มาก

3.92

มาก

4.08

มาก

4.46
4.46
4.71

มาก
มาก
มากที่สุด

4.16
3.51
4.07

มาก
มาก
มาก

4.14
3.47
4.30

มาก
ปานกลาง
มาก

4.46

มาก

3.21

ปานกลาง

4.15

มาก

4.35

มาก

3.84

มาก

3.99

มาก
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จากตารางที่ 4.34 พบว่าปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายมี ผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.35) โดยปั จจัยย่อยด้านการจัด
จาหน่ายที่มีผล ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า (ค่าเฉลี่ย 4.71)
ปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
ได้แก่ ตกแต่งร้ านค้าได้สวยงาม ตกแต่งร้ านค้าได้สวยงาม และมีการชาระเงินได้หลายรู ปแบบ เช่ น
บัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิตค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.46) รองลงมาคือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกใน
การเดินทางและการจัดเรี ยงสิ นค้าดึงดูดและน่าสนใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ย 4.03)
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 2030 ปี ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้าในอาเภอเมื อง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
ได้แก่ ท าเลที่ ต้ งั ของร้ านค้าสะดวกในการเดิ น ทาง(ค่ าเฉลี่ ย 4.19) รองลงมาคื อ มี ส ถานที่ จอดรถ
สะดวก(ค่าเฉลี่ย 4.16) มีห้องลองเสื้ อผ้า (ค่าเฉลี่ย 4.07) การจัดเรี ยงสิ นค้าดึงดูดและน่าสนใจ(ค่าเฉลี่ ย
3.92) และตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม(ค่าเฉลี่ย 3.51)
ปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายมีผลในระดับปานกลางเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ มีการ
ชาระเงินได้หลายรู ปแบบ เช่น บัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต(ค่าเฉลี่ย 3.21)
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ายมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี
ขึ้นไป ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมื อง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99)
ปั จจัยย่อยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย
ได้แก่ มีห้องลองเสื้ อผ้า(ค่าเฉลี่ ย 4.30) รองลงมาคือ มีการชาระเงิ นได้หลายรู ปแบบ เช่ น บัตรเครดิ ต
หรื อบัตรเดบิ ต(ค่ าเฉลี่ ย 4.14)มี ส ถานที่ จอดรถสะดวก (ค่าเฉลี่ ย 4.14) การจัดเรี ยงสิ นค้าดึ งดู ดและ
น่าสนใจ(ค่าเฉลี่ย 4.08)ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 3.84)
ปั จจัย ย่อ ยด้า นการจัด จาหน่ า ยที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจในระดับ ปานกลาง ได้แ ก่
ตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.47)
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉลี่ ยและแปลผลของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่ มีผลต่อการเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
ช่ วงอายุ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด

มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลด
เงินสดหรื อ คูปองส่วนลดใน
ครั้งต่อไป
เจ้าของหรื อพนักงานขาย
บริ การด้วยรอยยิม้ และ
อัธยาศัยดี
เจ้าของหรื อพนักงานขายมี
ความรู ้ในสิ นค้าและสามารถ
แนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับ
ลูกค้าได้
การโฆษณาร้านตามสื่ อต่างๆ
ให้เป็ นที่รู้จกั เช่น นิตยสาร
โซเชียลมีเดีย วิทยุ เป็ นต้น
การจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้า
ให้เลือกชม
มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้า
ในระยะเวลาที่กาหนดหรื อ
เงื่อนไขตามที่ตกลงไว้
ค่ าเฉลีย่ รวม

ตา่ กว่ า 20 ปี
20-30 ปี
(n=35)
(n=178)
ค่ าเฉลีย่ แปลผล ค่ าเฉลีย่
แปลผล

31ปี ขึน้ ไป
(n=87)
ค่ าเฉลีย่ แปลผล

4.74

มากที่สุด

3.82

มาก

4.20

มาก

5.00

มากที่สุด

4.22

มาก

4.72

มากที่สุด

5.00

มากที่สุด

3.96

มาก

4.56

มากที่สุด

4.46

มาก

3.42

ปานกลาง

3.89

มาก

4.57

มากที่สุด

3.54

มาก

3.64

มาก

4.83

มากที่สุด

3.99

มาก

4.14

มาก

4.77

มากทีส่ ุ ด

3.83

มาก

4.19

มาก

จากตารางที่ 4.35 พบว่าปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม การตลาดมี ผลต่ อการตัดสิ นใจของ
ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) โดยปั จจัยย่อย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากที่สุดเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าของ
หรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดีและเจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู ้ในสิ นค้าและ
สามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับลูกค้าได้ ค่าเฉลี่ ยเท่ากัน(ค่าเฉลี่ ย 5.00) รองลงมาคือ มีบริ การรับ
เปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ (ค่าเฉลี่ย 4.83) มีส่วนลดพิเศษ เช่น
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ส่ วนลดเงิ นสดหรื อ คู ปองส่ วนลดในครั้ งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.74) และการจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้าให้
เลือกชม (ค่าเฉลี่ย 4.57)
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลในระดับมากเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ การ
โฆษณาร้านตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.46)
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30
ปี ในการตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษจากร้ า นค้าในอ าเภอเมื อ ง
เชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83)
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี(ค่าเฉลี่ย 4.22) รองลงมาคือ
มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ (ค่าเฉลี่ย 3.99) เจ้าของ
หรื อพนักงานขายมีความรู ้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับลูกค้าได้ (ค่าเฉลี่ย 3.96) มี
ส่ วนลดพิ เศษ เช่ น ส่ วนลดเงิ นสดหรื อ คู ป องส่ วนลดในครั้ ง ต่ อไป (ค่ าเฉลี่ ย 3.82) และการจัดท า
แค็ตตาล็อกสิ นค้าให้เลือกชม (ค่าเฉลี่ย 3.54)
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับปานกลาง ได้แก่
การโฆษณาร้านตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ย 3.42)
ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ
31 ปี ขึ้นไป ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอ
เมืองเชี ยงใหม่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.19) โดยปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผล
ในระดับมากที่สุดเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี
(ค่าเฉลี่ย 4.72) รองลงมาคือ เจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้
เหมาะกับลูกค้าได้(ค่าเฉลี่ย 4.56)
ปั จจัยย่อยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในระดับมากเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ ย ได้แก่ มี ส่วนลดพิเศษ เช่ น ส่ วนลดเงิ นสดหรื อ คู ปองส่ วนลดในครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ ย 4.20)
รองลงมาคือ มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้(ค่าเฉลี่ ย
4.14) การโฆษณาร้ านตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่รู้จกั เช่ น นิ ตยสาร โซเชี ยลมี เดี ย วิทยุ เป็ นต้น (ค่าเฉลี่ ย
3.89) และการจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้าให้เลือกชม (ค่าเฉลี่ย 3.64)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาถึ งพฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูบ้ ริ โภคเพศหญิ งอายุ 15 ปี ขึ้ นไปที่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถ
สรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปสาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษา
สู ง สุ ด ในระดับ ปริ ญ ญาตรี มี รายได้ส่ วนตัวเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท และมี อ าชี พ
พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
ผู้บริโภคซื้ออะไร
ประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เคยซื้ อคือ ชุ ดเดรสสั้นมากที่สุด และประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่
ผูต้ อบแบบสอบถามซื้ อบ่อยที่สุดคือ ชุดเดรสสั้น
ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ ออกงานเลี้ยงบริ ษทั มากที่สุด
ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ
ผูม้ ี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษ
นอกจากตัวเองของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ คนในครอบครัว มากที่สุด
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ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิ เศษ
ตามวันที่สะดวก/ไม่แน่นอน มากที่สุด
ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน
แหล่งที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ ร้านค้าของแบรนด์ไทย แหล่งที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ซ้ื อ
บ่อยที่สุดคือ แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษคือ 2 เดื อนต่อครั้ง มี ปริ มาณซื้ อ 2 ชิ้ นต่อครั้ ง โดยมี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้ง 501 – 1,000
บาท ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลในการตั ด สิ นใจซื้ อคื อ เว็บ ไซต์ ที่ น าเสนอเนื้ อหาด้ า นแฟชั่ น ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีการเปรี ยบเทียบคุณภาพ ลักษณะ และราคาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยเกณฑ์สาคัญที่ใช้ใน
การประเมินคือราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาดทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดทุ ก ด้านมี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถามในระดับมากโดยเรี ยงตามลาดับ ได้แก่ ด้าน
ราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการจัดจาหน่าย
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
สู งสุ ด อันดับแรกได้แก่ รู ปแบบสวยงาม
ปัจจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้านราคาที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ น ใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่ อการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
สู งสุ ด อันดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อ
การซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจสู งสุ ด อันดับแรกได้แก่ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามต่อ
การซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจสู งสุ ด อันดับแรกได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลปัญหาทีพ่ บในการเลือกซื้อการซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจาก
ร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
จากการศึกษาพบว่าปั ญหาในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
มีค่าเฉลี่ย อยูใ่ นระดับมาก โดยปั ญหาที่ผตู้ อบแบบสอบถามพบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สิ นค้ามี
ราคาแพง ไม่ได้รับการบริ การที่ดีจากเจ้าของหรื อพนักงานร้าน ไม่สามารถหารู ปแบบที่เหมาะสมกับ
รู ปร่ างได้ รู ปแบบไม่หลากหลาย และราคาต่อรองไม่ได้
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่าส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี
การศึ กษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ส่วนตัวเฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท และมี
อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
ส่ วนที่ 5 ข้ อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปสาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษ
ร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามทุ กช่ วงอายุ ส่ วนใหญ่ ซ้ื อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป
ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษมากที่ สุ ด คื อ ชุ ดเดรสสั้ น มี ค่ า ใช้จ่า ยโดยเฉลี่ ย ต่ อการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปในแต่ละครั้งส่ วนใหญ่ คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานใน
โอกาสพิเศษ โดยจากตลาดนัดมากที่สุด และปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดคือ โซเชียล
มีเดีย
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ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 20-30 ปี ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ จากตลาดนัดมากที่สุด และปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุดคือ เว็บไซต์ที่นาเสนอ
เนื้อหาด้านแฟชัน่
ผูต้ อบแบบสอบถามช่ วงอายุ 31 ปี ขึ้ นไป ซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานใน
โอกาสพิเศษ โดยจากแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด ปั จจัยที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจ
ซื้ อมากที่สุดคือ โซเชียลมีเดีย
ส่ วนที่ 6 ข้ อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็ จรู ปสาหรั บ
ออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
จากการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่ าย และด้านส่ งเสริ มการตลาด พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในทุ กช่ วงอายุส่ วนใหญ่ ให้
ความสาคัญกับทุกปั จจัยในระดับมาก
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่มีอายุต่ากว่า 20
ปี ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมี อยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ สวมใส่ สบาย
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ปี
ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ รู ปแบบสวยงาม
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายที่มีอายุ 31
ปี ขึ้นไป ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ รู ปแบบสวยงาม
ปัจจัยด้ านราคา
ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ต่อ
การซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สามารถต่อรองราคาได้และมี
ป้ ายแสดงราคาที่ชดั เจน
ปัจจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 20-30 ปี ต่อการ
ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
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ปั จจัยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี ขึ้นไป ต่อ
การซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ปัจจัยด้ านการจัดจาหน่ าย
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่ากว่า
20 ปี ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 2030 ปี ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกในการเดินทาง
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุ 31 ปี
ขึ้นไป ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี
อายุต่ ากว่า 20 ปี ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมี อยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วย
รอยยิ้มและอัธยาศัยดี และเจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้
เหมาะกับลูกค้าได้
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มี
อายุ 20-30 ปี ต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่ นระดับมาก โดย
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิ้มและ
อัธยาศัยดี
ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
อายุ 31 ปี ขึ้นไปต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสู งสุ ดอันดับแรกได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้
และอัธยาศัยดี
5.2 อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาตามทฤษฎี และแนวคิ ดที่ เกี่ ย วข้องในเรื่ อง การวิเคราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) สามารถตอบคาถาม 6Ws และ 1H ได้ดงั ต่อไปนี้
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ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who)
จากกการศึ ก ษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่า ง 20-30 ปี มี
การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มี รายได้ส่วนตัวเฉลี่ ยต่อเดื อนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท และมี
อาชี พ พนัก งานเอกชน/ลู กจ้างเอกชน ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึ กษาของรชวิก ร สถาวร (2553) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อและปั จจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
ของผูบ้ ริ โภคในตลาดนัด “ถนนคนเดินมีโชคพลาซ่ า” พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุ
เฉลี่ย 27 ปี สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ผู้บริโภคซื้ออะไร (What)
ประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เคยซื้ อคื อ ชุ ดเดรสสั้ นมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ กระโปรงยาวและชุ ดเดรสยาว ประเภทของเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ผตู ้ อบแบบสอบถามซื้ อบ่อยที่สุดคือ ชุดเดรสสั้น รองลงมา
คือ ชุดเดรสยาว และกระโปรงยาว
ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ ออกงานเลี้ ยงบริ ษทั มากที่สุด รองลงมาคือ งานแต่งงาน/งานหมั้น
และเลี้ยงคริ สต์มาส/งานปี ใหม่
ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อ (Whom)
ผูม้ ี อิท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้าส าเร็ จรู ป ส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เศษ
นอกจากตัวเองของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่คือ คนในครอบครัว มากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน
และผูร้ ่ วมงาน/คนที่ทางาน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ได้ทาการศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภค
คนไทยให้ความเชื่ อถือบุคคลใกล้ชิดเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะเพื่อน และเพื่อนร่ วมงานมีอิทธิ พลเป็ น
อันดับ 1 ตามด้วยสมาชิ กในครอบครั ว ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผลการศึ ก ษาของ Cotton USA (2555)
ผูต้ อบแบบสอบถามคื อ ผู้บ ริ โภคจากหลายจังหวัด ทั้ง ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เชี ย งใหม่ ชลบุ รี
หาดใหญ่และนครราชสี มาซึ่ งเป็ นการศึกษาทั้งประเทศ แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะพื้นที่อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When)
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป สาหรั บออกงานในโอกาสพิเศษ
ตามวัน ที่ ส ะดวก/ไม่ แ น่ น อน มากที่ สุ ด ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ผลของ จิ ราภรณ์ บุ ญ หลี (2554) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้า
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ฝ้ ายพื้ น เมื อง ที่ พ บว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ซ้ื อในวัน เสาร์ -อาทิ ตย์ เนื่ องจากกลุ่ ม ตัวอย่าง
แตกต่างกัน
ผู้บริโภคซื้อทีไ่ หน (Where)
แหล่งที่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่คือ ร้านค้าของแบรนด์ไทย รองลงมาคือ ตลาดนัด และแผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ทางาน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรม
การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคประเทศต่างๆ รวมถึ งประเทศไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภคคนไทย 90% ซื้ อ
เสื้ อผ้า ตามตลาดนัด ตามมาด้ว ย ห้ า งไฮเปอร์ ม าร์ เก็ ต 63% และห้ างสรรพสิ น ค้า 57% ทั้ง นี้ อาจ
เนื่ องมาจากผลการศึ กษาของ Cotton USA (2555) ไม่ ได้เจาะจงประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แต่ใน
การศึกษานี้ ได้ทาการเจาะจงถึงประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปว่าสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร (How)
จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลในการตัดสิ นใจซื้ อคื อ เว็บ ไซต์ที่ น าเสนอ
เนื้ อหาด้านแฟชัน่ ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย พบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวไทย
นิยมหาแหล่งไอเดียจากการจัด ดิสเพลย์หน้าร้านเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผลการศึกษาของ
Cotton USA (2555) ไม่ได้เจาะจงประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป แต่ในการศึกษานี้ ได้ทาการเจาะจงถึ ง
ประเภทเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปว่าสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษคือ 2 เดื อนต่อครั้ง มี ปริ มาณซื้ อ 2 ชิ้ นต่อครั้ ง โดยมี ค่าใช้จ่ายเฉลี่ ยต่อครั้ง 501 – 1,000
บาท ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของข้าราชการในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายพื้นเมือง ที่พบว่าค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อโดยเฉลี่ยต่อครั้งคือ 300-600 บาท ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษมีราคาเฉลี่ยสู งกว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เปรี ยบเที ยบคุ ณ ภาพ ลักษณะ และราคาของเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษก่อนตัดสิ นใจซื้ อ คิดเป็ นร้อยละ 62.00 ซึ่ งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ ใ นการซื้ อ เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป จากผ้า ฝ้ ายพื้ น เมื อ ง ที่ พ บว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่
เปรี ยบเทียบคุ ณภาพ ลักษณะ ราคาของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายพื้นเมืองก่อนการตัดสิ นใจ คิดเป็ น
ร้อยละ 86.50
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ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คือ รู ปแบบสวยงามมากที่สุด รองลงมาคือ สวมใส่ สบายและสี สันสวยงาม ซึ่ งสอดคล้อง
กับผลของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอเมือง
เชี ยงใหม่ ในการซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ป จากผ้าฝ้ ายพื้ น เมื อง ที่ พ บว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้
ความสาคัญด้านผลิตภัณฑ์ คือรู ปแบบสวยงามมากที่สุด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านราคา
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อยด้าน
ราคา คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน และสามารถต่อรองราคา
ซึ่ งสอดคล้องกับผลของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการใน
อาเภอเมืองเชี ยงใหม่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายพื้นเมื อง ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ความสาคัญด้านราคา คือราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มากที่สุด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อยด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย คือ มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า รองลงมาคือ มีสถานที่จอดรถสะดวกและ ทาเลที่ต้ งั ของ
ร้ า นค้า สะดวกในการเดิ น ทาง ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลของ จิ ราภรณ์ บุ ญ หลี (2554) ได้ท าการศึ ก ษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายพื้นเมือง
ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญด้านช่องทางการจัดจาหน่าย คือ ทาเลที่ต้ งั สะดวก
ในการเดินทาง รองลงมาคือ การจัดวางสิ นค้าเป็ นระเบียบ และมีที่จอดรถสะดวก
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้ านการส่ งเสริมการตลาด
จากการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยย่อยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด คือ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้ว ยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี รองลงมาคือ คือ
เจ้าของหรื อพนักงานขายมี ความรู ้ ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับลู กค้าได้ และมี
บริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับผลของ
จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ทาการศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ใน
การซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากผ้าฝ้ ายพื้นเมือง ที่พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญด้าน
การส่ งเสริ ม การตลาด คื อ เจ้าของและพนัก งานขาย บริ การด้วยรอยยิ้มและอัธ ยาศัยดี เจ้าของและ
พนักงานขายให้ความสนใจลูกค้า และมีส่วนลดพิเศษ
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5.3 ข้ อค้ นพบ
จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ มีขอ้ ค้นพบตามแนวคิดวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของเสื้ อผ้ า ส าเร็ จรู ปส าหรั บ ออกงานในโอกาสพิ เ ศษ ที่ ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามเคยซื้ อคือชุด เดรสสั้น และประเภทของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามซื้ อบ่อยที่สุดคือชุ ดเดรสั้นเช่นกัน โดยผูต้ อบแบบสอบถามช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี
นิ ยมซื้ อชุ ดเดรสสั้น และกระโปรงยาว ช่ วงอายุ 20-30 ปี นิ ยมซื้ อชุ ดเดรสสั้น และชุ ดเดรสยาว และ
ช่ วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป นิ ยมซื้ อชุ ดเดรสสั้น ชุ ดเดรสยาว และเสื้ อ นอกจากนี้ ไม่มีผูต้ อบแบบสอบถาม
ในช่วงอายุใดเลยที่ซ้ื อจัมพ์สูท
2. ผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละช่วงอายุ ซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิ เศษจากแหล่ ง ต่ า งๆดังนี้ ช่ วงอายุต่ ากว่า 20 ปี ส่ วนมากซื้ อที่ ต ลาดนัด และแผนกเสื้ อ ผ้า สตรี ใ น
ห้างสรรพสิ นค้า ช่ วงอายุ 20-30 ปี ส่ วนมากซื้ อที่ ตลาดนัด ร้ านค้าของแบรนด์ไทย และแผนกเสื้ อผ้า
สตรี ในห้างสรรพสิ นค้า และช่ วงอายุ 31 ปี ขึ้นไปส่ วนมากซื้ อที่แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
และร้านค้าของแบรนด์ไทย
3. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ ยต่อการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปในแต่ละครั้ง มากที่สุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิ น
1,000บาท โดยช่ ว งอายุ ต่ า กว่ า 20 ปี ส่ วนใหญ่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ย 501-1,000 บาท และ ไม่ มี ผู ้ ต อบ
แบบสอบถามในช่ วงอายุน้ ี ที่ มีค่าใช้จ่าย มากกว่า 1,500 เลย ช่ วงอายุ 20-30 ปี ส่ วนใหญ่ มีค่าใช้จ่าย
501-1,000 บาท และช่ วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป มีค่าใช้จ่ายหลากหลาย คือ 501 – 1,000 บาท 1,001 – 1,500
บาท และ 1,501 – 2,000 บาท นอกจากนี้ ไม่มีผตู ้ อบแบบสอบถามในช่ วงอายุใดเลยที่มีค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ยต่อครั้ง มากกว่า 2,000 บาท
4. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
เนื่องในโอกาสงานเลี้ยงบริ ษทั โดยช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ส่ วนใหญ่ซ้ื อเนื่ องในโอกาสงานแต่งงาน/งาน
หมั้น รองลงมาคือ งานเลี้ยงอาลาจบการศึกษามากที่สุด และงานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ ช่วงอายุ 20-30
ปี ส่ วนใหญ่ซ้ื อเนื่ องในโอกาสงานเลี้ ยงบริ ษทั มากที่สุด รองลงมาคือ คือ งานแต่งงาน/งานหมั้น และ
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งานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ และช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไปส่ วนใหญ่ซ้ื อเนื่องในโอกาสงานแต่งงาน/งานหมั้น
มากที่สุด รองลงมาคือ คือ งานเลี้ยงบริ ษทั และงานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่
5. หากแบ่งประเภทสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษตามความเป็ นแบรนด์
โดยสังเกตจากสถานที่ ที่ร้านค้าจาหน่าย สามารถแบ่งได้ โดย ประเภทไม่มีแบรนด์ มีจาหน่ายที่ ตลาด
นัด คอมมูนิต้ ีมอลล์ ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า ประเภทแบ
รนด์ ไ ทยมี จ าหน่ ายที่ แผนกเสื้ อผ้ า สตรี ในห้ า งสรรพสิ นค้ า และร้ า นค้ า ของแบรนด์ ไ ทย
(Flagship/Standalone Store) ประเภทแบรนด์จากต่ างประเทศ มี จาหน่ า ยที่ ร้านค้า ของแบรนด์ จาก
ต่างประเทศ (Flagship/Standalone Store) จากผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามในทุกช่วงรายได้
ต่างๆ ส่ วนใหญ่ซ้ื อสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษที่ไม่มีแบรนด์มากที่สุด
6. ผูต้ อบแบบสอบถามมีส่วนใหญ่เปรี ยบเทียบคุณภาพ ลักษณะและราคาของเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้านก่อนตัดสิ นใจ
7. เกณฑ์สาคัญที่ใช้ในการประเมินการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษของผูต้ อบแบบสอบถามคือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
8. ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษทั้งในภาพรวมและทั้งแยกย่อยตามช่ วงอายุ มีลกั ษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ผูต้ อบแบบสอบในทุก
ช่ วงอายุ ส่ วนใหญ่ ได้แรงบันดาลใจในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิ เศษจาก
โซเชียลมีเดีย มากที่สุด ตามด้วยเว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้อหาด้านแฟชัน่ และนิตสารแฟชัน่
9. จากการศึกษาปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์จาแนกตามอายุ พบว่าแต่ละช่วงอายุมีปัจจัยย่อย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจต่างกัน โดยช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี นิ ยมเลื อกซื อเสื้ อผ้าสาหรับออกงานที่สวมใส่
สบาย เนื้ อผ้ามีคุณภาพดี และซื้ อจากร้านที่มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ส่ วนปั จจัยอื่นๆส่ วนใหญ่อยูใ่ น
ระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสู งกว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในช่วงอายุอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าช่วงอายุน้ ีมีความ
ต้องการและคาดหวังจากสิ นค้ามากกว่าช่ วงอายุอื่น ช่ วงอายุ 20-30 ปี เน้นเสื้ อผ้าสาหรับออกงานที่ มี
รู ป แบบสวยงามมากที่ สุ ดเพี ย ง ปั จจัยย่อยอื่ น ไม่ มี ผ ลมากนัก เมื่ อเที ยบกับ ช่ วงอายุอื่น ๆ และไม่ ไ ด้
คานึงถึง รู ปแบบแปลกใหม่โดดเด่น หรื อบริ การเข้ารู ปให้ได้ขนาด และความยาวตามรู ปร่ างผูส้ วมใส่
จากทางร้าน และช่ วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป เน้นเสื้ อผ้าสาหรับออกงานที่มีรูปแบบสวยงาม มากที่สุดเพียง
ส่ วนปั จจัยอื่นๆส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก นอกจากนี้ สังเกตได้วา่ ชื่ อเสี ยงของแบรนด์ และแบบตามเท
รนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น ไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อในทุกช่วงอายุ
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10.

จากการศึกษาปั จจัยด้านราคาจาแนกตามอายุ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามช่วง

อายุต่ากว่า 20 ปี ให้คานึงถึงราคาในทุกด้านมากกว่า ช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป
11.

จากการศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นการจัด จ าหน่ า ยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ต อบ

แบบสอบถามช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ให้ความสาคัญในระดับมากที่สุด กับการมีห้องลองเสื้ อผ้า ในขณะ
ที่ ช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไปไม่มีปัจจัยย่อยในระดับมากที่สุด แต่โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
12.

จากการศึกษาปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดจาแนกตามอายุ พบว่าช่วงอายุ

ต่ ากว่า 20 ปี คานึ งถึ งการส่ งเสริ มการตลาดหลายปั จจัย ได้แก่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วย
รอยยิม้ และอัธยาศัยดี เจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะ
กับลูกค้าได้ มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าในระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ มีส่วนลด
พิเศษ เช่น ส่ วนลดเงินสดหรื อ คูปองส่ วนลดในครั้งต่อไป และการจัดทาแค๊ตตาล็อกสิ นค้าให้เลือกชม
ช่ วงอายุ 20-30 ปี คานึ งถึ งการที่ เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี มากกว่า
ปั จจัยย่อยอื่น และช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป คานึงถึงการที่เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วยรอยยิม้ และ
อัธยาศัยดี และเจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้เหมาะกับลูกค้า
ได้ มากกว่าปั จจัยย่อยอื่น
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะที่สามารถนามาเป็ น
ข้อมูลปรับปรุ งกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายของผูป้ ระกอบการ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนได้ แก่ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี
ช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป ดังนี้
ด้ านผลิตภัณฑ์
สิ นค้าที่จาหน่ายไม่จาเป็ นต้องตามเทรนแฟชัน่ และไม่จาเป็ นต้องมีแบรนด์ เพราะ
ลูกค้าส่ วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับแบรนด์ แต่เน้นที่ รู ปแบบ ความสวยงาม และคุณภาพมากกว่า
ควรจาหน่ายเสื้ อผ้าทั้งขนาดมาตรฐาน และเสื้ อผ้าขนาดพิเศษ เช่น ขนาดใหญ่พิเศษ หรื อ ขนาดสาหรับ
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ลูกค้าที่สูงเป็ นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายยิง่ ขึ้น โดยผูป้ ระกอบการสามารถหาข้อมูลลักษณะสิ นค้า
ได้จากโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชัน่ และนิตยสารแฟชัน่ ทั้งนี้ควรจัดหาสิ นค้าให้
ตรงตามความต้องการของกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี กลุ่มลูกค้าในช่วงอายุต่ากว่า
20 ปี ส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษา มีสังคมต่างจากกลุ่มช่วงอายุอื่นๆ ดังนั้นโอกาสพิเศษที่ออกงาน
จะต่างจากช่วงอายุอื่นบ้าง เสื้ อผ้าที่ผปู ้ ระกอบการจัดหามาจาหน่ายควรเหมาะกับ งานแต่งงาน/งาน
หมั้น งานเลี้ยงอาลาจบการศึกษา และงานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ ควรเป็ นเสื้ อผ้าที่สวมใส่ สบาย
เนื้อผ้ามีคุณภาพดี ลูกค้าในวัยนี้ชื่นชอบการได้เลือกสิ นค้าที่มีความหลากหลาย ดังนั้นผูป้ ระกอบการ
ควรจัดหาและจัดวางสิ นค้าให้ดูหลากหลาย ดูมีสินค้าจานวนมาก เช่น เดรสหนึ่งแบบอาจผลิตจากผ้า
เกรดเดียวกันแต่มีหลายลายผ้า และหลากหลายสี เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจและเข้ามาชมภายในร้าน
ประเภทเสื้ อผ้าที่ขายควรเน้นชุดเดรสสั้น และกระโปรงยาว แต่ไม่ควรนาจัมพ์สูทมาจาหน่าย
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 20-30 ปี กลุ่มลูกค้าในช่วงอายุต่ากว่า 20-30
ปี ส่ วนใหญ่อยูใ่ นวัยทางาน และนิยมซื้ อสาหรับออกงานเลี้ยงบริ ษทั มากกว่าช่วงอายุอื่น ตามด้วย งาน
แต่งงาน/งานหมั้น และงานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ ผูป้ ระกอบการควรวางเสื้ อผ้าสาหรับงานเลี้ยงบริ ษทั
ที่ดิสเพลย์หน้าร้าน เพื่อดึงดูดลูกค้า สิ นค้าที่นามาจาหน่ายควรเน้นความสวยงามเป็ นหลัก เรื่ องสวม
ใส่ สบายหรื อแบบที่แปลกใหม่เป็ นปั จจัยรองลงมา เพราะกลุ่มลูกค้าช่วงอายุน้ ีเน้นความสวยงามของ
เสื้ อผ้ามากที่สุด ประเภทเสื้ อผ้าที่ขายควรเน้นชุดเดรสสั้น และชุดเดรสยาว แต่ไม่ควรนาจัมพ์สูทมา
จาหน่าย
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป กลุ่มลูกค้าในช่วงอายุ 31 ปี ขึ้น
ไป นิยมซื้ อสาหรับงานแต่งงาน/งานหมั้น งานเลี้ยงบริ ษทั และงานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ สิ นค้าที่
นามาจาหน่ายควรเน้นความสวยงามเป็ นหลัก เรื่ องสวมใส่ สบาย เป็ นปั จจัยรองลงมา เสื้ อผ้าที่ขายควร
เน้นชุดเดรสสั้น ชุดเดรสยาว และเสื้ อ แต่ไม่ควรนาจัมพ์สูทมาจาหน่าย
ด้ านราคา
ลูกค้าทุกกลุ่มให้ความสาคัญกับสิ นค้าที่ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ผูป้ ระกอบการ
ต้องหลีกเลี่ยงการตั้งราคาสิ นค้าสู งเกินจริ ง ควรติดป้ ายราคาให้ชดั เจนบนสิ นค้าทุกตัว และอาจ ติดป้ าย
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ราคาหน้าร้านที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกร้าน เช่น ติดว่า “ชุดสวยออกงาน เริ่ มต้นที่ 500 บาท”
จะช่วยดึงดูดลูกค้า เพราะเห็นว่า สิ นค้าที่จาหน่ายไม่ได้สูงเกินไปและอยูใ่ นช่วงราคาที่ลูกค้าสามารถ
จ่ายได้ ผูป้ ระกอบการควรจัดหาสิ นค้าที่สามารถจาหน่ายได้ในช่วงที่ตรงตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี แม้กลุ่มลูกค้าในวัยนี้จะยังไม่มี
รายได้ หรื อรายได้ไม่สูง แต่มีกาลังซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับออกงานในช่วงราคาที่สูงคล้ายช่วงอายุอื่น ดังนั้น
ผูป้ ระกอบการสามารถจาหน่ายสิ นค้าที่มีราคาสู งได้ แต่ไม่ควรสู งกว่า 1,500 บาท และเน้นสิ นค้า
ในช่วงราคา 500-1,000 บาท และเนื่องจากเป็ นกลุ่มที่มียงั ไม่มีรายได้ หรื อรายได้ไม่สูง ลูกค้าจึงให้
ความสาคัญกับการใช้จ่าย มีการพิจารณาไตร่ ตรองมากกว่า กลุ่มอื่น ในการขายผูป้ ระกอบการอาจพูด
เสนอว่าส่ วนลดพิเศษ เพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้าสนใจและตัดสิ นใจซื้ อง่ายขึ้น
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 20-30 ปี สิ นค้าที่ผปู ้ ระกอบการจาหน่ายไม่
ควรสู งกว่า 2,000 บาท และเน้นสิ นค้าในช่วงราคา 500-1,000 บาท
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป ผูป้ ระกอบการสามารถจัดหา
สิ นค้ามาขายได้หลายช่วงราคา เพราะลูกค้าในช่วงอายุน้ ีไม่ได้ยดึ ติดกับราคามากนัก โดยซื้ อทั้งช่วง
ราคา ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท 501 – 1,000 บาท 1,001 – 1,500 บาทแต่ไม่ควรสู งกว่า 2,000 บาท
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
สาหรับร้านที่กาลังจะเปิ ดให้บริ การควรเลือกทาเลที่สะดวกต่อการเดินทาง และมีที่
จอดรถ โดยควรตั้งอยูใ่ นสถานที่ที่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายนิยมไปซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับออกงานมากที่สุด ดังนี้
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ผูป้ ระกอบการควรเลือกเปิ ด
กิจการที่ตลาดนัด หรื อ ติดต่อขายที่แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า ในกรณี ที่ขายที่ตลาดนัดหาก
เป็ นไปได้ควรมีหอ้ งลองสิ นค้า หรื อหากมีขอ้ จากัดด้านสถานที่อาจเสนอให้ลูกค้านาไปลองในบริ เวณ
ใกล้เคียงหรื อนากลับไปลองที่บา้ นโดยวางเงินเต็มจานวนไว้เมื่อนากลับมาคืนจะได้รับเงินคืนไป
เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ให้ความสาคัญกับการใช้จ่าย มีการพิจารณาไตร่ ตรองมากกว่า กลุ่มอื่น การเสนอให้
ลองสิ นค้าจะกระตุน้ ให้ลูกค้าสนใจและตัดสิ นใจซื้ อง่ายขึ้น และควรติดป้ ายหน้าร้านว่า สามารถลอง
ได้
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ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 20-30 ปี ผูป้ ระกอบการควรเลือกเปิ ด
กิจการที่ตลาดนัด หรื อ ติดต่อขายที่แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป ผูป้ ระกอบการควรติดต่อขายที่
แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า หรื อเปิ ดเช่าพื้นที่ในห้างสรรพสิ นค้า
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ทุกกลุ่มลูกค้าชอบร้านค้าที่บริ การด้วยรอยยิม้ และอัธยาศัยดี ดังนั้น เจ้าของกิจการ
ต้องให้ความสาคัญกับการเลือกพนักงานขาย โดยเลือกคนทีมีใจรักในงานขายและเป็ นมิตร
ในการออกงานในโอกาสพิเศษลูกค้าต้องการแต่งกายในชุดที่ดูดีเป็ นพิเศษ เพราะ
แสดงให้เห็นถึงรสนิยม ภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้ วมใส่ ส่ งผลให้ลูกค้าให้
ความสาคัญกับการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาหรับโอกาสพิเศษค่อนข้างมากจึงต้องการความคิดเห็นหรื อ
ข้อแนะนามากเป็ นพิเศษ ทั้งเจ้าของและพนักงานขายต้องมีความรู ้ในสิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้า
ให้เหมาะกับลูกค้าได้ เช่น สามารถเลือกแบบที่เหมาะกับรู ปร่ างของลูกค้า สามารถแนะนาได้วา่ ชุดนี้
ควรใส่ กบั รองเท้าหรื อเครื่ องประดับแบบไหน ธี มงานแต่ละอย่างควรแต่งตัวอย่างไร อาจมีรูปภาพ
ประกอบเพื่ออธิ บายให้ลูกค้าเข้าใจมากขึ้น
ควรมีโซเชียลมีเดียของร้าน เช่น เฟซบุคหรื อเว็บไซต์ในการแสดงแคตตาล็อกของ
ร้าน ใช้อินสตาแกรมโพสข้อมูลเป็ นแรงบันดาลใจให้ลูกค้า ใช้ไลน์เพื่อติดต่อให้คาแนะนาเสื้ อผ้าที่
ทางร้านจาหน่ายแก่ลูกค้าในกรณี ที่ลูกค้าไม่สะดวกมาชมสิ นค้าด้วยตนเอง หรื ออยากได้คาแนะนา
หลังจากซื้ อสิ นค้าไป โดยอาจชักชวนให้ลูกค้าติดตามโซเชียลมีเดียของร้านเมื่อลูกค้าเข้ามาในร้าน
หรื อติดข้อมูลไว้ที่บริ เวณร้าน รวมทั้งถุงใส่ สินค้าของร้าน โซเชียลมีเดียของร้านควรมีการอัพเดตเป็ น
ประจาอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้ง เพื่อให้ลูกค้าสนใจติดตามอยูเ่ สมอ
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี ควรติดป้ ายหน้าร้านว่ามี
บริ การเปลี่ยนคืนสิ นค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาชมสิ นค้าในร้านควรพูดเสนอส่ วนลดพิเศษ เช่น ซื้ อสองชิ้นลด
20% หรื อถ้าเป็ นนักเรี ยนได้ส่วนลด 10% เป็ นต้น รวมทั้งพูดแนะนาว่าทางร้านมีบริ การแนะนาสิ นค้า
ที่เหมาะกับลูกค้าได้ หากลูกค้าทราบธี มของงานเป็ นต้น
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ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 20-30 ปี ผูป้ ระกอบการไม่จาเป็ นต้องพูด
เสนอส่ วนลดในทันที แต่ควรเน้นพูดแนะนาข้อดีของสิ นค้าของสิ นค้าแต่ละส่ วน เช่น เสื้ อผ้าในราว
แขวนนี้สวยเพราะทาจากผ้าลูกไม้แบบละเอียด เป็ นต้น เมื่อลูกค้าสนใจแต่ยงั ไม่ตดั สิ นใจซื้ อจึงอาจ
เสนอส่ วนลด เพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
ร้านค้าที่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในช่วงอายุ 31 ปี ขึ้นไป ผูป้ ระกอบการไม่จาเป็ นต้อง
พูดเสนอส่ วนลดในทันที แต่ควรพูดแนะนาว่าทางร้านมีบริ การแนะนาสิ นค้าที่เหมาะกับลูกค้าได้ หาก
ลูกค้าทราบธีมของงานเป็ นต้น เมื่อลูกค้าสนใจแต่ยงั ไม่ตดั สิ นใจซื้ อจึงอาจเสนอส่ วนลด เพื่อให้ลูกค้า
ตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
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แบบสอบถามเลขที่..........

แบบสอบถามเพือ่ การค้ นคว้าแบบอิสระ
เรื่อง
พฤติกรรมผู้บริ โภคในการซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
แบบสอบถามนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในหลัก สู ต รบริ หารธุ รกิ จ มหาบัณ ฑิ ต คณะ
บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่ ผูศ้ ึกษาจึงขอความร่ วมมือ
จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่อเป็ นข้อมูลในเชิงวิชาการต่อไป
อนึ่ ง ข้อมู ลที่ ท่ านตอบในแบบสอบถามครั้ งนี้ จะนาเสนอในภาพรวมและนาไปใช้ในเชิ ง
วิชาการเท่านั้น และขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
สุ ธินี โชติวจิ ิตร
ผู้ศึกษา
คาชี้แจง
เสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ หมายถึง หมายถึง เสื้ อผ้าที่ตดั เย็บสาเร็ จแล้ว มีหลาย
ขนาด หลายแบบ มีจาหน่ ายในสถานที่ ต่างๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าเฉพาะอย่าง เป็ นต้น มักมี
รู ปแบบ เนื้อผ้า การตัดเย็บที่สวยงาม ดูดี กว่าเสื้ อผ้าทัว่ ไปในชีวิตประจาวัน เหมาะกับโอกาสพิเศษ เช่น ชุดเด
รสยาว ชุดเดรสสั้น
โอกาสพิเศษ ได้ แก่ งานแต่งงาน/งานหมั้น งานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่ งานเลี้ยงบริ ษทั งานเลี้ยงอาลา
จบการศึกษา (เช่น งานบายเนี ยร์ งานพรอม) งานเลี้ยงของสถานศึกษา (เช่น วันครบรอบก่อตั้งโรงเรี ยน) งาน
เลี้ยงรวมรุ่ น งานมงคล (เช่น งานบวช งานบุญ)
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้า
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ส่ วนที่ 2 ปัจจัยส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม

73

ส่ วนที่ 1 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน □ หน้าคาตอบที่ท่านเลือก
1. ท่านเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชี ยงใหม่
ภายใน 2 ปี ที่ผา่ นมาใช่หรื อไม่
□ 1. ใช่
□ 2. ไม่ใช่
2. ท่านเคยซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
□ 1. ชุดเดรสสั้น
□ 2. ชุดเดรสยาว
□ 3. เสื้ อ
□ 4. กระโปรงสั้น
□ 5. กระโปรงยาว
□ 6. กางเกง
□ 7. จัมพ์สูท
□ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………
3. ท่านเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษประเภทใดบ่ อยทีส่ ุ ด (ตอบเพียง 1
ข้อ)
□ 1. ชุดเดรสสั้น
□ 2. ชุดเดรสยาว
□ 3. เสื้ อ
□ 4. กระโปรงสั้น
□ 5. กระโปรงยาว
□ 6. กางเกง
□ 7. จัมพ์สูท
□ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………
4. ความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน
□ 1. เดือนละ 1/ครั้ง
□ 2. 2 เดือน/ครั้ง
□ 3. 3 เดือน/ครั้ง
□ 4. มากกว่า 3 เดือน/ครั้ง
5. โดยส่ วนใหญ่ ท่านซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจานวนกี่ชิ้นในแต่ละ
ครั้ง
□ 1. 1 ตัว
□ 2. 2 ตัว
□ 3. มากกว่า 2 ตัว
6. ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งที่ใช้ในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
□ 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 500 บาท
□ 2. 501 – 1,000 บาท
□ 3. 1,001 – 1,500 บาท
□ 4. 1,501 – 2,000 บาท
□ 5. 2,001 – 2,500 บาท
□ 6. มากกว่า 2,501 บาท
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7. ท่านเคยซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษสาหรับโอกาสใดบ้าง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
□ 1. งานแต่งงาน/งานหมั้น
□ 2. งานเลี้ยงคริ สต์มาส/ปี ใหม่
□ 3. งานเลี้ยงบริ ษทั
□ 4. งานเลี้ยงอาลาจบการศึกษา (เช่น งานบายเนียร์ งานพรอม)
□ 5. งานเลี้ยงของสถานศึกษา (เช่น วันครบรอบก่อตั้งโรงเรี ยน)
□ 6. งานเลี้ยงรวมรุ่ น
□ 7. งานมงคล (เช่น งานบวช งานบุญ)
8. นอกจากตัวท่านเองแล้วผูใ้ ดมีส่วนสาคัญที่มีอิทธิ พลในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป
สาหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน (ตอบเพียง 1 ข้อ)
□ 1. คนในครอบครัว
□ 2. เพื่อน
□ 3. ผูร้ ่ วมงาน/คนที่ทางาน
□ 4. พนักงานขาย
□ 5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………
9. โดยปกติท่านซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษในวันใด
□ 1. จันทร์ -ศุกร์
□ 2. เสาร์ -อาทิตย์
□ 3. วันหยุดนักขัตฤกษ์
□ 4. ตามสะดวก/ไม่แน่นอน
10. ท่านซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่งใดบ้างในจังหวัดเชียงใหม่
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ 1. ตลาดนัด (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหน้ามอ)
□ 2. คอมมูนิต้ ีมอลล์ (เช่น สตาร์ อเวนิว อาเขต, มีโชคพลาซ่า)
□ 3. แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า (เช่น เซ็นทรัลของห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, โรบินสันของเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
□ 4. ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ (เช่น Zara, Mango, H&M)
□ 5. ร้านค้าของแบรนด์ไทย (เช่น Jaspal, Chaps, ESP)
□ 6. ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า (เช่น โครงการจังค์ชนั่ เอ๊กซ์ ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
□ 7. ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า (เช่น ร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินทร์ )
□ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………..………
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11. ท่านซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่งใดบ่ อยทีส่ ุ ดในจังหวัด
เชียงใหม่ (ตอบเพียง 1 ข้อ)
□ 1. ตลาดนัด (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหน้ามอ)
□ 2. คอมมูนิต้ ีมอลล์ (เช่น สตาร์ อเวนิว อาเขต, มีโชคพลาซ่า)
□ 3. แผนกเสื้ อผ้าสตรี ในห้างสรรพสิ นค้า (เช่น เซ็นทรัลของห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเฟส
ติวลั เชียงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว, โรบินสันของเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
□ 4. ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ (เช่น Zara, Mango, H&M)
□ 5. ร้านค้าของแบรนด์ไทย (เช่น Jaspal, Chaps, ESP)
□ 6. ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสิ นค้า (เช่น โครงการจังค์ชนั่ เอ๊กซ์ ชั้นใต้ดินเซ็นทรัลพลาซ่า
เชียงใหม่ แอร์ พอร์ ต)
□ 7. ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสิ นค้า (เช่น ร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินทร์ )
□ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………..………
12. ท่านได้แรงบันดาลใจในการซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่ง
ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ 1. เว็บไซต์ที่นาเสนอเนื้ อหาด้านแฟชัน่
□ 2. โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุค/อิสตาแกรมของดารานักแสดง)
□ 3. การจัดแสดงดิสเพลย์ หน้าร้านค้า
□ 4. พนักงานขาย
□ 5. แคตตาล็อกของแบรนด์
□ 6. สื่ อโทรทัศน์ (เช่น รายการเกมส์โชว์/ทอลค์โชว์, รายการแฟชัน่ การแต่งกาย ละคร)
□ 7. นิตยสารแฟชัน่ (เช่น แพรว แอล คลีโอ สุ ดสัปดาห์)
13. ท่านเปรี ยบเทียบคุณภาพ ลักษณะ และราคาของเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษของแต่ละร้านก่อนตัดสิ นใจซื้ อหรื อไม่
□ 1. เปรี ยบเทียบ เพราะ ………………………..………
□ 2. ไม่เปรี ยบเทียบ เพราะ ………………………..………
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14. เกณฑ์สาคัญที่ใช้ในการประเมินการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาส
พิเศษของท่านคืออะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ 1. รู ปแบบ สี สัน โดดเด่น ทันสมัย
□ 2. เนื้อผ้ามีคุณภาพ การตัดเย็บประณี ต
□ 3. ชื่อเสี ยง/ตราสิ นค้า/แบรนด์
□ 4. ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
□ 5. ร้านค้าที่จาหน่ายตกแต่งสวยงามดูน่าเชื่อถือ
□ 6. เจ้าของ/พนักงานขายให้คาแนะนาที่ดี
□ 7. มีการจัดโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสิ นค้า
□ 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………..………
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการจัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน □ ลาดับของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ระดับการมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
ด้ านผลิตภัณฑ์
1. รู ปแบบสวยงาม
2. สี สันสวยงาม
3. การตัดเย็บประณี ต
4. เนื้อผ้ามีคุณภาพดี
5. สวมใส่ สบาย
6. ดูแลรักษาง่าย
7. มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย
8. มีขนาดให้เลือกหลากหลาย
9. ชื่อเสี ยงของแบรนด์
10. แบบตามเทรนด์แฟชัน่ ในขณะนั้น
11. แบบร่ วมสมัยที่สามารถใส่ ออกงาน
โอกาสพิเศษได้หลายงาน
12. รู ปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น
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ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด

ระดับการมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

13. สามารถปรับมาสวมใส่ ได้ใน
ชีวติ ประจาวัน หลังจากใส่ ออกงานแล้ว
14. มีบริ การเข้ารู ปให้ได้ขนาด และความ
ยาวตามรู ปร่ างผูส้ วมใส่ จากทางร้าน
ด้ านราคา
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
2. สามารถต่อรองราคาได้
3. มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
4. มีสินค้าให้เลือกหลายระดับราคา
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
1. ทาเลที่ต้ งั ของร้านค้าสะดวกในการ
เดินทาง
2. การจัดเรี ยงสิ นค้าดึงดูดและน่าสนใจ
3. มีสถานที่จอดรถสะดวก
4. ตกแต่งร้านค้าได้สวยงาม
5. มีหอ้ งลองเสื้ อผ้า
6. มีการชาระเงินได้หลายรู ปแบบ เช่น
บัตรเครดิตหรื อบัตรเดบิต
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่ วนลดเงินสด
หรื อ คูปองส่ วนลดในครั้งต่อไป
2. เจ้าของหรื อพนักงานขายบริ การด้วย
รอยยิม้ และอัธยาศัยดี
3. เจ้าของหรื อพนักงานขายมีความรู้ใน
สิ นค้าและสามารถแนะนาสิ นค้าให้
เหมาะกับลูกค้าได้
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ปัจจัยส่ วนผสมทางการตลาด

ระดับการมีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

4. การโฆษณาร้านตามสื่ อต่างๆให้เป็ นที่
รู ้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ
เป็ นต้น
5. การจัดทาแค็ตตาล็อกสิ นค้าให้เลือกชม
6. มีบริ การรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้าใน
ระยะเวลาที่กาหนดหรื อเงื่อนไขตามที่
ตกลงไว้
ส่ วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสอแนะ
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน □ เพื่อลาดับความสาคัญของปั ญหาที่พบ
1. ปั ญหาที่พบในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่

ปัญหา

ปัญหาทีพ่ บในการเลือกซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้ านผลิตภัณฑ์
1. รู ปแบบไม่ทนั สมัย
2. รู ปแบบไม่หลากหลาย
3. ไม่สามารถหารู ปแบบที่เหมาะสมกับ
รู ปร่ างได้
4. ไม่สามารถหารู ปแบบที่เหมาะสม
กับธี ม (theme) ของงานได้
5. รู ปแบบไม่โดดเด่น หรื อมีลกั ษณะ
คล้ายกับร้านอื่น
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ปัญหา

ปัญหาทีพ่ บในการเลือกซื้อเสื้ อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออก
งานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าในอาเภอเมืองเชียงใหม่
มากทีส่ ุ ด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีส่ ุ ด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)

ด้ านราคา
1. ราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ
2. ราคาต่อรองไม่ได้
3. สิ นค้ามีราคาแพง
4. ไม่มีป้ายแสดงราคาที่ชดั เจน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
5. ทาเลที่ต้ งั ร้านไม่สะดวกในการ
เดินทาง
6. ไม่มีที่จอดรถหรื อสถานที่จอดรถไม่
สะดวก
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
7. ไม่มีการรับเปลี่ยน/คืนสิ นค้า
8. ไม่ได้รับการบริ การที่ดีจากเจ้าของ
หรื อพนักงานร้าน
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆเกี่ยวกับการเลือกซื้อเสื้อผ้ าสาเร็จรู ปสาหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้ านค้ าใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ส่ วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงใน □ หน้าคาตอบที่ตรงกับท่าน
1. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. 20-30 ปี
□ 3. 31-40 ปี
□ 4. 41-50 ปี
□ 5. 51-60 ปี
□ 5. 61 ปี ขึ้นไป
2. ระดับการศึกษาสู งสุ ดของท่านที่จบการศึกษาแล้ว หรื อกาลังศึกษาอยู่
□ 1. ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
□ 2. มัธยมศึกษา/ปวช
□ 3. อนุปริ ญญา/ปวส
□ 4. ปริ ญญาตรี
□ 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
□ 1. ต่ากว่า 10,000 บาท
□ 2. 10,001-15,000 บาท
□ 3. 15,001-20,000 บาท
□ 4. 20,001-25,000 บาท
□ 5. 25,001-30,000 บาท
□ 5. 30,001 บาทขึ้นไป
4. อาชีพของท่าน
□ 1. ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 2. ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
□ 3. พนักงานเอกชน/ลูกจ้างเอกชน
□ 4. รับจ้างทัว่ ไป
□ 5. นักเรี ยน/นักศึกษา
□ 6. อื่นๆระบุ...........................

***ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่ วมมืออย่างดียงิ่ ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ***
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล

นางสาวสุ ธินี โชติวจิ ิตร

วัน เดือน ปี เกิด

19 มกราคม 2528

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทางาน

พ.ศ. 2551 Test Analyst บริ ษทั HiSoft Singapore
พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด บลูริเวอร์ การเมนท์
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั Senior QA Engineer บริ ษทั LannaSoftworks
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