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สวยงาม  มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน สวมใส่สบาย เจา้ของหรือพนักงานขายมีความรู้ในสินคา้และ
สามารถแนะน าสินคา้ใหเ้หมาะกบัลูกคา้ได ้ สีสันสวยงาม  แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาส
พิเศษไดห้ลายงาน สามารถต่อรองราคาได ้มีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา มีหอ้งลองเส้ือผา้ สามารถ
ปรับมาสวมใส่ไดใ้นชีวติประจ าวนั  และหลงัจากใส่ออกงานแลว้ 

ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มีราคาแพง ไม่ไดรั้บการบริการท่ี
ดีจากเจา้ของหรือพนกังานร้าน และไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างได ้
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ABSTRACT 
 

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

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ปัจจุบนัค่าใชจ่้ายซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภคชาวไทยมีอตัราการเติบโตสูงข้ึนเร่ือยๆ โดย
ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้หลากหลาย ทั้งสินคา้น าเขา้แบรนด์เนมไปจนถึงร้านคา้ขนาด
เล็กในสถานท่ีต่างๆ เช่น ตลาดนัด ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้า (ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2554) โดยผูบ้ริโภคนิยมให้ความส าคญักบัการแต่งกายส าหรับ
ออกงานเน่ืองในโอกาสพิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานหมั้น งานเล้ียงท่ีท างาน งานปีใหม่ งานค็อกเทล
หรืองานเทศกาลต่างๆ โดยมองวา่เป็นการให้เกียรติเจา้ของงาน และสถานท่ี โดยนิยมแต่งกายในชุดท่ี
ดูดีเป็นพิเศษ แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยม ภาพลกัษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่ (กรรณีย ์ถาวร
สุข, 2553)  ส่งผลให้ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษค่อนขา้งมาก 
และยินดีท่ีจะจ่ายสูงกวา่เส้ือผา้ทัว่ไปท่ีสวมใส่ในชีวติประจ าวนั ผูบ้ริโภคสามารถจดัหาชุดออกงานได้
จากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ การสั่งตดั การเช่า และการซ้ือแบบส าเร็จรูป โดยนิยมซ้ือแบบส าเร็จรูปมาก
ท่ีสุด เพราะ เส้ือผา้ส าเร็จรูปมีแบบ คุณภาพ ช่วงราคาให้เลือกหลากหลาย สามารถหาซ้ือไดง่้ายและ
สะดวกเพราะปัจจุบันเส้ือผา้ส าเร็จรูปมีช่องทางจ าหน่ายหลายช่องทาง ในขณะท่ีการสั่งตดันั้ น มี
ค่าใชจ่้ายสูง ใชเ้วลานาน เส้ือผา้มีความหลากหลายน้อยกวา่ และผา้มีให้เลือกไม่มากนกั ส่วนการเช่า
แมจ้ะเร่ิมได้รับความนิยม แต่ยงัมีแบบเส้ือผา้และราคาให้ผูบ้ริโภคเลือกไม่หลากหลายเท่าการซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูป (เจนจิรา ขาวสวย, 2557: สัมภาษณ์)  

จงัหวดัเชียงใหม่มีผูบ้ริโภคท่ีมีโอกาสไปงานในโอกาสพิเศษต่างๆ จ านวนมาก ใน
ทอ้งถ่ินส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย บุคคลทัว่ไป พนักงานบริษทั ขา้ราชการ นักเรียน นักศึกษา นัก
ธุรกิจโดยเฉพาะผูห้ญิงท่ีให้ความส าคญักบัการแต่งกายมากกวา่ผูช้าย จึงมีพฤติกรรมการซ้ือท่ีบ่อยคร้ัง 
(นพมาศ แกว้ยานะ, 2547) จะเห็นไดว้า่ผูห้ญิงชอบแต่งตวั ตามกระแสแฟชัน่มากกว่าผูช้ายและนิยม
ซ้ือเส้ือผา้ใหม่ส าหรับแต่ละงาน รวมทั้งผูห้ญิงเป็นเพศท่ีใชอ้ารมณ์มากกวา่เหตุผล เพราะฉะนั้นเม่ือมี
ส่ิงมากระตุน้ ก็ตดัสินใจท่ีจะซ้ือไดง่้ายกวา่ (กาญจนา หงษท์อง, 2554) แต่ยงัมีหลายปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ช่วงอายุ สถานะการมีครอบครัว วิถีการด าเนินชีวิต ตลอดจนอาชีพการ
ท างาน ส่ิงเหล่าน้ีลว้นท าให้การเลือกซ้ือชุดออกงานแตกต่างกนั และในบางปัจจยัจะกลายเป็นเง่ือนไข
หรือขอ้จ ากดัก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมในการบริโภคต่างกนั (ศูนยบ์ริการวิชาการ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2554)   
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ธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ใน อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการแข่งขนัสูง มีผูป้ระกอบการจ านวน
มาก เน่ืองจากสามารถเปิดกิจการไดง่้าย สังเกตไดจ้ากจ านวนรายช่ือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบั
เส้ือผา้ ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีการจดัตั้งใหม่ทุกปีโดยในปี 2555 มีจ านวน 17 ราย และในปี 2556 มี
จ านวน 18 ราย (กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย,์ 2555-2556) โดยผูศึ้กษาจะท าการศึกษา
จากร้านคา้ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่เพราะ อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางของร้านคา้เส้ือผา้
ส าเร็จรูปของภาคเหนือ และจากการส ารวจของผูศึ้กษาในเดือนตุลาคม 2557 พบว่า ร้านคา้เส้ือผา้
ส าเร็จรูปท่ีมีเส้ือผา้ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีขายในร้านมีจ านวนมาก 
โดยในเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตมี 98 ร้าน ในอุทยานการคา้กาดสวนแก้วมี 34 ร้าน ใน
โครงการกาดหน้ามอมี 20 ร้าน และในโครงการมาลินพลาซ่ามี 25 ร้าน จะเห็นได้ว่าผูบ้ริโภคมี
ทางเลือกมากมาย หากผูป้ระกอบการท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษ สามารถจดัหาสินคา้ท่ีตรง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ไดย้อ่มหมายถึงผลประกอบการท่ีดี เพราะเส้ือผา้ประเภทน้ีมกัมีก าไรสูง 
นอกจากน้ียงัช่วยลดความเส่ียงของเงินทุนท่ีจมกบัสินคา้ท่ีไม่สามารถขายได ้(เจนจิรา ขาวสวย, 2557: 
สัมภาษณ์) 

ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้า
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการต่อไปในอนาคต ในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
   
1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

1.3.2. สามารถน าขอ้มูลไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินคา้และกลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรับผูป้ระกอบการร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ต่อไป 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง ลกัษณะการกระท าของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ

เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ซ่ึงคน้หาโดยใช้ค  าถาม 7 ค าถามคือ 6W’s 1H อนั
ประกอบดว้ยผูบ้ริโภคท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน ซ้ือท าไม ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน
การซ้ือ ซ้ือเม่ือไหร่ ช่วงเวลาใดโอกาสอะไรบา้ง ซ้ือท่ีไหน และซ้ืออยา่งไร 

เส้ือผ้ำส ำเร็จรูปส ำหรับออกงำนในโอกำสพเิศษ หมายถึง เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ส าเร็จแลว้ มี
หลายขนาด หลายแบบ มีจ าหน่ายในสถานท่ีต่างๆ เช่น ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้เฉพาะอย่าง 
เป็นตน้ มกัมีรูปแบบ เน้ือผา้ การตดัเยบ็ท่ีสวยงาม ดูดี กว่าเส้ือผา้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เหมาะกบั
โอกาสพิเศษ เช่น ชุดเดรสยาว ชุดเดรสสั้น  

ผู้บริโภค หมายถึง ผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไปและเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้รวบรวมแนวคิด  ทฤษฎี และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 
 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 ทฤษฏีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการ

คน้หา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluating) และการใชจ่้าย 
(Disposing) ในผลิตภัณฑ์และบริการ โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคได ้
(Schiffman and Kanuk, 1994: 7 อา้งถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) จากความหมาย จะเห็น
วา่การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีการท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร 
(เงิน เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ) เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ซ่ึงนกัการตลาดตอ้งศึกษาวา่สินคา้ท่ีเขาจะท า
การเสนอขายนั้ นใครคือลูกค้า (Who) ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือเม่ือไหร่ 
(When) ซ้ือท่ีไหน (Where) ซ้ืออย่างไร (How) รวมทั้ งศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือ (Who 
participates)              (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552) 

ในการศึกษาและท าความเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามหลกัการตลาดเชิงเหตุผล
นกัการตลาดจะใช้โมเดลท่ีเรียกวา่ โมเดล 7O’s หรือท่ีเรียกว่า 6W’s 1H ในการคน้หาค าตอบเก่ียวกบั
ผูบ้ริโภคโดยโมเดล 7O’s มีลกัษณะเป็นค าถามและค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีนกัการ
ตลาดจะต้องค้นหาค าตอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการท าความเข้าใจกับพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์, 2555: 95) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2.1 แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?) 

ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางดา้น  
(1) ประชากรศาสตร์  
(2) ภูมิศาสตร์  
(3) จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์  
(4) พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยุท ธ์การตลาด  (4P’s) ประกอบด้วย      
กลยุท ธ์ด้าน ผ ลิตภัณฑ์  ร าค า  ก ารจัด
จ าห น่ าย และการส่งเส ริมการตลาด ท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได ้

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบ้ ริโภคต้องการซ้ือ (Objects)     
ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑก็์
คือ คุณสมบติัหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงมีความแตกต่างท่ีเหนือ
วา่คู่แข่ง 

กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย  
(1) ผลิตภณัฑห์ลกั  
(2) รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ ์ 
(3) ผลิตภณัฑค์วบ  
(4) ผลิตภณัฑท่ี์คาดหวงั  
(5) ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ความแตกต่าง
ท างการแข่ งขัน  ป ระกอบด้วย  ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ บริการ พนักงาน 
และผลิตภณัฑ ์

3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the customer 
buy?) 

วตัถุประสงค์ในการซ้ือ (Objectives) 
ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการทางด้านร่างกายและ
จิตวิทยา ซ่ึงเราตอ้งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ คือ  
(1) ปั จ จัยภ ายในห รือ ปั จจัยด้าน
จิตวทิยา  
(2) ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยด้าน
สงัคมวฒันธรรม  
(3) ปัจจยัส่วนบุคคล 

กลยทุธ์ท่ีใชม้าก คือ  
(1) กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
(2) กลยุท ธ์ด้านการส่งเส ริมการตลาด 
ประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสมัพนัธ์  
(3) กลยทุธ์ดา้นราคา  
(4) กลยทุธ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 142) 
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ตารางที่  2.1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ  
(Who participates in the 
buying) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือประกอบดว้ย  
(1) ผูริ้เร่ิม  (2) ผูมี้อิทธิพล  
(3) ผูต้ดัสินใจซ้ือ (4) ผูซ้ื้อ (5) ผูใ้ช ้

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากท่ีสุดคือกลยทุธ์ดา้นการ
โฆษณาและการส่งเสริมการตลาด  

5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When 
does the consume buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดือนใดของปี ช่วงฤดูกาลใดของ
ปี ช่วงวนัใดของเดือน ช่วงเวลาใด
ของวนั โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวนั
ส าคญัต่างๆ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) โดยควร
จะท าการส่งเสริมการตลาดเม่ือใดจึงจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ช่ อ งท างห รื อ แ ห ล่ ง  (Outlets) ท่ี
ผูบ้ ริโภคท าการซ้ือ เช่น ห้างสรรพ 
สินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า 
เป็นตน้ 

กลยุท ธ์ด้ าน ช่องท างการจัดจ าห น่ าย 
(Distribution Channel Strategies) บริษทัน า
ผลิตภณัฑ์สู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How 
does the consumer buy?)  

ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
(Operations) ประกอบด้วย (1) การ
รับรู้ปัญหา หรือการรับ รู้ถึงความ
ตอ้งการ (2) การคน้หาขอ้มูล (3) การ
ป ร ะ เมิ น ผ ล ท าง เลื อ ก  (4) ก าร
ตดัสินใจซ้ือ (5) พฤติกรรมภายหลัง
การซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
ก า ร ต ล า ด  (Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพัน ธ์ การตลาด
ทางตรง โดยพนักงานขายจะก าหนด
วตัถุประสงค์ในการขายให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

6. ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the consumer buy?) 

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ท่ี
ผูบ้ริโภคท าการซ้ือ เช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้าน
ขายของช า เป็นตน้ 

กลยุท ธ์ด้ าน ช่องท างการจัดจ าห น่ าย 
(Distribution Channel Strategies) บริษทัน า
ผลิตภณัฑ์สู่ตลาดเป้าหมายโดยพิจารณาว่า
จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 142) 
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ตารางที่  2.1 (ต่อ) แสดงค าถาม 7 ค าถาม (6Ws1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเกี่ยวกับวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค 

ค าถาม (6W’s 1H) ค าตอบทีต้่องการทราบ (7O’s) กลยุทธ์การตลาดทีเ่กีย่วข้อง 
7. ผูบ้ริโภคซ้ืออยา่งไร (How 
does the consumer buy?)  

ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ 
(Operations) ประกอบดว้ย  
(1) การรับรู้ปัญหา หรือการรับรู้ถึง
ความตอ้งการ  
(2) การคน้หาขอ้มูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) การตดัสินใจซ้ือ 
(5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธ์ท่ีใชม้ากคือกลยทุธ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด(Promotion Strategies) 
ประกอบด้วยการโฆษณาการขายโดยใช้
พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าวและการประชาสัมพัน ธ์ การตลาด
ทางตรง โดยพนักงานขายจะก าหนด
วตัถุประสงค์ในการขายให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

ท่ีมา: (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552: 142) 
 

2.1.1 ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix)  
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยภายในท่ีสามารถ

ควบคุมได ้เราสามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้
กิจการอยู่รอดได้ หรือเรียกได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีถูกใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ท าใหก้ลุ่มลูกคา้เป้าหมายพอใจ
และมีความสุขได ้โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ เรียกว่า 4P’s (วิเชียร วงศ์ณิชชา
กุล และคณะ, 2555: 13) ไดแ้ก่ 

1.ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
กลุ่มเป้าหมาย โดยผลิตภณัฑ์นั้นอาจจะมีตวัตน สามารถมองเห็นหรือจบัตอ้งได ้เช่น สินคา้ (Goods) 
หรืออาจจะไม่มีตวัตน เช่น บริการ (Service) ความคิด (Idea) เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ท่ีประสบความส าเร็จ
ในตลาดจะต้องมีรูปแบบ ลักษณะคุณภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงตามความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย เราสามารถพูดได้ว่าผลิตภณัฑ์เป็นองค์ประกอบตวัแรกใน 4P’s ท่ีลูกคา้จะให้ความ
สนใจในการเลือกซ้ือ  

2. ราคา (Price) เป็นส่ิงท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปของเงินตรา หรือเป็นมูล
ค่าท่ียอมรับในการแลกเปล่ียนผลิตภณัฑ์ท่ีน าเสนอ ซ่ึงการก าหนดราคาข้ึนอยู่กบัปัจจยัส าคญัหลาย
ประการ คือ ต้องให้เหมาะสมกับต้นทุนค่าใช้จ่ายของผูข้าย ความสามารถในการซ้ือของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย และส่ิงแวดลอ้มต่างๆทางการตลาด เช่น คู่แข่งขนั กฎหมายขอ้บงัคบัต่างๆ เป็นตน้ 

3.  การจัดจ าหน่าย  (Place or Distribution) เป็นกระบวนการในการเคล่ือนย้าย
ผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือตลาดเป้าหมาย ซ่ึงมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การขนส่ง 
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การคลงัสินคา้ การเก็บรักษาสินคา้ การบริหารสินคา้คงเหลือ เป็นตน้ โดยอาจมีการเคล่ือนยา้ยสินคา้
และบริการผา่นสถาบนัคนกลางต่างๆ เช่น พ่อคา้ปลีก พ่อคา้ส่ง ตวัแทนจ าหน่ายหรือนายหนา้ เพื่อท า
ให้การจดัจ าหน่ายสินคา้ดีข้ึน อยา่งไรก็ตาม ในการจดัจ าหน่ายจะตอ้งมีการวางแผนท่ีรัดกุมว่าจะวาง
จ าหน่ายสินคา้ท่ีไหน เม่ือไหร่ ผา่นคนกลางคือใคร จะใชว้ธีิการขนส่งแบบไหนจึงจะประหยดั สะดวก 
รวดเร็ว จะเก็บรักษาสินคา้อยา่งไรจึงจะเหมาะสม เป็นตน้  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดระหว่าง
ผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีส าคญัเพื่อเตือนความทรงจ า แจง้ข่าวสาร 
หรือชักจูงใจให้เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์และการตดัสินใจซ้ือ ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัท่ี
ส าคญั 5 กิจกรรม คือ  

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นการแจง้หรือน าเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ
องคก์รและผลิตภณัฑ์ โดยผา่นส่ือ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ และมีผูอุ้ปถมัภจ่์าย
ค่าใชจ่้ายต่างๆ 

4.2 การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling) เป็นการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูล และ
จูงใจตลาดใหเ้กิดการซ้ือขายสินคา้ โดยเป็นการติดต่อซ้ือขายกนัแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและผูซ้ื้อ 
ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือเร็วข้ึน หรือทราบผลการเจรจาซ้ือขายไดร้วดเร็ว 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมท่ีช่วยกระตุน้ให้เกิดความ
สนใจทดลองใช้หรือการเลือกซ้ือสินค้าและบริการในปริมาณท่ีมากข้ึนและเร็วข้ึนได้ โดยอาศัย
กิจกรรมทางการตลาดต่างๆช่วย เช่น การลดราคา การแจกของแถมของช าร่วย การแจกคูปอง การให้
ชิงโชค การใหส่้วนลด หรือการใหแ้ลกซ้ือสินคา้พิเศษในราคาพิเศษ เป็นตน้ 

4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relations) เป็นการแจง้
ข่าวสารขอ้มูลความเคล่ือนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของกิจการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ ความรู้สึกท่ี
ดีใหก้บักิจการรวมถึงผลิตภณัฑท่ี์กิจการนั้นๆไดผ้ลิตข้ึน 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ซ่ึงอาจหมายความถึงช่องทางหลกัในการ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หรือกลุ่มลูกคา้ท่ีคาดหวงัโดยตรง และอาจ
หมายถึงระบบการส่งเสริมทางการตลาดท่ีใชใ้นการโฆษณาหน่ึงส่ือ หรือมากกวา่หน่ึงส่ือ เพื่อให้เกิด
การตอบสนอง และ/หรือ การแลกเปล่ียนท่ีสามารถวดัค่าได ้ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง  

 
2.2 ตลาดเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ธุรกิจร้านขายเส้ือผา้ใน อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีการแข่งขนัสูง ผูบ้ริโภคมีทางเลือก
มากมาย จากการส ารวจของผูศึ้กษาพบวา่ ร้านคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีมีเส้ือผา้ส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษเป็นส่วนหน่ึงของสินคา้ท่ีขายในร้านมีจ านวนมาก โดยในเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ตมี 
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98 ร้าน ในอุทยานการคา้กาดสวนแกว้มี 34 ร้าน ในโครงการกาดหน้ามอมี 20 ร้าน ในโครงการมาลิ
นพลาซ่ามี 25 ร้าน (ผูศึ้กษา, ส ารวจ พ.ย. 2557) 

สินคา้ท่ีเป็นแบรนด์จากต่างประเทศ (เช่น Zara, Mango, H&M) และ แบรนด์ไทย 
(เช่น Jaspal, Chaps, ESP) จะมีร้านเป็นของแบรนด์เองตั้งอยูใ่นส่วนพลาซ่าของห้างสรรพสินคา้ และมี
บางแบรนด์ท่ี เปิดทั้งในแผนกพลาซ่า และแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินคา้เดียวกนั เช่น ESP, 
Esprit, AIIZ, Blue Corner เป็นตน้ 

แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ (เช่น เซ็นทรัลของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟส
ติวลั      เชียงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการคา้กาดสวนแกว้, โรบินสันของเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต) จ าหน่ายทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศท่ีส่วนใหญ่ไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง 
ท าใหแ้ผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้มีสินคา้หลากหลายรูปแบบตามเอกลกัษณ์ของแบรนด์นั้นๆ 
สินคา้ท่ีจ  าหน่ายมีคุณภาพดีถึงดีมาก 

ร้านค้าอิสระนอกห้างสรรพสินค้า (เช่น ร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินทร์) และ 
คอมมูนิต้ีมอลล์ (เช่น สตาร์อเวนิว อาเขต, มีโชคพลาซ่า) นิยมจ าหน่ายเส้ือผา้ท่ีออกแบบ และผลิตเอง
โดยเจ้าของร้าน แบรนด์ไม่เป็นท่ีรู้จกัมากเหมือนแบรนด์ในห้างสรรพสินค้า เน้นรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของร้าน มีบางส่วนท่ีเป็นสินคา้ท่ีรับมาขาย แต่มกัเป็นแบบท่ีหาซ้ือไม่ไดท้ัว่ไปตาม
ตลาดนดั หรือหา้งสรรพสินคา้ สินคา้มีคุณภาพดี  

ตลาดนดั (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหนา้มอ)  เน้นจ าหน่ายสินค้าท่ีทีราคาถูก 
มีแบบตามแฟชั่น แต่คุณภาพวตัถุดิบ และการตดัเย็บไม่สูง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าน าเข้าจากจีนและ
โรงงานผลิตเส้ือผา้โหลในไทย 

ร้านค้าอิสระในห้างสรรพสินค้า (เช่น โครงการจงัค์ชั่นเอ๊กซ์ ชั้ นใต้ดินเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) ส่วนใหญ่จ าหน่ายสินคา้ท่ีผลิตจากทั้งในไทยและจีน มีคุณภาพปาน
กลาง  

 
2.3 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

รชวิกร สถาวร (2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัดา้น
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดนัด “ถนนคนเดินมีโชคพลาซ่า”  
จ  านวน 196 คน พบว่าผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 27 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้เดือนละ 2-3 คร้ัง โดนส่วนใหญ่
ไม่มีการวางแผนการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปล่วงหน้า นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปท่ีมีลกัษณะเน้ือนุ่มใส่
สบาย มีวตัถุประสงคเ์พื่อซ้ือให้ตนเองและตดัสินใจเลือกซ้ือดว้ยตนเอง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
กบัผูส้วมใส่เอง ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปแต่ละคร้ังภายใตง้บประมาณ 201-500 บาท ส าหรับความ
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คิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป ผลการวิจยัในภาครวมพบวา่ 
ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อการตดัสินใจในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
สถานท่ี และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก ขอ้เสนอจากการวิจยั ร้านคา้จ าหน่ายเส้ือผา้
ส าเร็จรูปควรมีเส้ือผา้ส าเร็จรูปให้หลากหลายรูปแบบ หลากหลายขนาด มีหลายระดบัราคาให้เลือก มี
ป้ายแสดงราคาสินคา้อยา่งชดัเจน ควรมีการจดัร้านคา้ใหมี้ความน่าสนใจ 

จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปจากผ้าฝ้ายพื้ น เมือง จ านวน 400 คน พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามนิยมซ้ือ สินคา้ผา้ฝ้ายพื้นเมืองประเภทเส้ือ  โดยมีความถ่ีในการซ้ือมากกวา่ 3 เดือนคร้ัง 
วตัถุประสงค์ในการซ้ือของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ เพื่อใช้เอง โดยมีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือ 
สวมใส่สบาย รูปแบบสวยงามถูกใจ และราคาถูก และเหตุผลอ่ืนๆคือ หน่วยงานก าหนดให้ใส่ ผูท่ี้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูต้อบแบบสอบถาม คือ ตนเอง ค่าใช้จ่ายในการซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ัง
คือ 300-600 บาท ส่วนใหญ่ซ้ือ 1-2 ตวัต่อคร้ัง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้
ฝ้ายพื้นเมืองเน่ืองในโอกาสวนัสงกรานต ์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัความส าคญัเร่ืองเจา้ของและพนกังานบริการขายดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยั
ดีมากกวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา 

Cotton USA (2555) ได้ เปิ ด เผยผลส ารวจวิจัยตลาด  2012 Cotton USA Global 
Lifestyle Monitor ซ่ึงเป็นการส ารวจเก่ียวกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคประเทศต่างๆ 
รวมถึงประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยส ารวจกลุ่มตวัอยา่งผูท่ี้เลือกซ้ือเส้ือผา้สวมใส่เองจ านวน 500 
ราย 

โดยแบ่งเป็นเพศชาย 250 คน และเพศหญิง 250 คน ในช่วงอายุระหว่าง 15-54 ปีท่ี
พ  านกัอาศยัตามหัวเมืองใหญ่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี หาดใหญ่ และนครราชสีมา 
พบว่า ผูบ้ริโภคคนไทย 90% ซ้ือเส้ือผา้ตามตลาดนัด ตามมาด้วย ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต 63% และ
หา้งสรรพสินคา้  57% แต่ความนิยมในการซ้ือเส้ือผา้จากร้านเส้ือผา้อิสระมีความนิยมเพิ่มข้ึนสูงสุดถึง 
16% (จาก 32% ในปี 2553 เป็น 48% ในปี 2555) ผูบ้ริโภคคนไทยให้ความเช่ือถือบุคคลใกล้ชิดเป็น
อยา่งมาก โดยเฉพาะเพื่อน และเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลเป็นอนัดบั 1 ถึงร้อยละ 53 ตามดว้ยสมาชิกใน
ครอบครัว ร้อยละ 40 และตดัสินใจโดยความชอบของตนเองร้อยละ 33 ในขณะท่ีตามร้านค้าปลีก 
ผูบ้ริโภคชาวไทยนิยมหาแหล่งไอเดียจากการจดั Display หน้าร้านถึง 33% Catalogue และพนักงาน
ขาย 14% และใบปลิว 4% ช่องทางการส่ือสารท่ีผูบ้ริโภคไดไ้อเดียในการซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด คือ ส่ือ
โทรทศัน์ 32% ส่ือส่ิงพิมพ ์นิตยสาร 26% และ ตามดารานกัแสดง 12% ส่วนปัจจยัส าคญัท่ีมีผลในการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ส่วนใหญ่พบวา่ ผูบ้ริโภคชาวไทยพิจารณาถึงความทนทานในการใชง้านเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีสุด ตามมาด้วยราคาและคุณภาพ เส้ือผา้ท่ีผูบ้ริโภคนิยมซ้ือจะเป็นเส้ือผา้สไตล์เบสิค
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มากกวา่เส้ือผา้แฟชัน่ตามกระแสถึง 73% และพบวา่ ผูบ้ริโภคคนไทยซ้ือเส้ือผา้ลดราคามากกวา่ 20% 
ข้ึนไปเพิ่มมากถึง 5% (จาก 51% ในปี 2553 เพิ่มเป็น 56% ในปี 2555)  
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา  
 

ในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี  

 
3.1 ขอบเขตและวธีิการศึกษา 

ขอบเขตเนือ้หา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีคือ พฤติกรรมผุบ้ริโภคประกอบด้วย  ใครอยู่ในตลาด

เป้าหมาย (Who)  ผู ้บริโภคซ้ืออะไร (What) ท าไมผู ้บริโภคจึงซ้ือ (Why) ใครมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจซ้ือ (Who participates) ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด (When) ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน (Where) และผูบ้ริโภค
ซ้ืออยา่งไร (How) รวมถึงส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ยผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมถึงปัญหาท่ีพบ 

ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคเพศหญิงอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่ชดั และเป็นการเก็บตวัอย่างของ

ทอ้งถ่ิน จึงใช้การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน  300 ตวัอย่าง โดยใช้ตารางขนาดตวัอย่างของ 
Seymour Sudman (กุณฑ ลี ร่ืนรมย์, 2549: 187) และใช้วิ ธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยผูต้อบแบบสอบถามคือไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคเพศหญิงอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเคยซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี 
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3.2 วธีิการศึกษา 
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

ใช้วิธีการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม  (Questionnaire) ของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคเพศหญิงท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีท่ีมีอายุ 15 ปีข้ึนไป จ านวน 300 ราย หลงัจากนั้นน า
แบบสอบถามท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกตอ้งและน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน

ในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใช้ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (6W’s 
1H) วา่ผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเป็นใคร (Who) ท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน (What) ซ้ือท าไม 
(Why) ใครมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการซ้ือ (Who participates) ซ้ือเม่ือไหร่ ช่วงเวลาใดโอกาส
อะไร (When) ซ้ือท่ีไหน (Where) และซ้ืออยา่งไร (How) เพื่อหาค าตอบของผูบ้ริโภคซ่ึงประกอบดว้ย 
ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลิตภณัฑ์ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ บทบาทของผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ โอกาสในการซ้ือ ช่องทางหรือแหล่งท่ีผูบ้ริโภคท าการซ้ือ และขั้นตอนใน
การตดัสินใจซ้ือ  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  

ส่วนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได ้
โดยผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pretest) จากกลุ่มตวัอยา่ง 20 ราย ไดผ้ล

ความเช่ือถือได ้(Reliability) คือ 0.912 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ขอ้มูลส่วนท่ี 1 ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน

โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistics) โดยใช ้ความถ่ี (Frequency)   ร้อยละ (Percentage)  

ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นแบบสอบถามท่ี
มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนกัของการ
ประเมินเป็น 5 ระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) ดงัน้ี  

       ระดับการมีผล                           คะแนน 
มากท่ีสุด    5 

 มาก     4 
 ปานกลาง    3 
 นอ้ย     2 
 นอ้ยท่ีสุด    1 
เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียค่าความส าคญั ก าหนดเป็นช่วง

คะแนน ดงัน้ี (John W. Best, 1959 อา้งถึงใน พิมพา หิรัญกิตติ, 2552) 
คะแนนเฉลีย่       การแปลความหมาย 

 4.50 – 5.00    มีผลในระดบัมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49    มีผลในระดบัมาก 

2.50  – 3.49    มีผลในระดบัปานกลาง 
1.50  – 2.49    มีผลในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49    มีผลในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ซ่ึงจะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้ ความถ่ี 
(Frequency)   ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ข้อมูลส่วนท่ี 4 ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้ประกอบดว้ย 
ความถ่ี (Frequency)   ร้อยละ (Percentage)  
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3.5 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษา 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ด าเนินการภายในสถานท่ีต่างๆท่ีจ าหน่าย

เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ 
 

3.6 ระยะเวลาทีด่ าเนินการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้เวลาทั้งส้ิน 8 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

2558 โดยเก็บขอ้มูลในช่วง 1-15 พฤษภาคม 2558 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ คร้ังน้ีไดแ้บ่งผลการศึกษา ออกเป็น 6 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางท่ี 4.1 – 4.14)  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (ตารางท่ี 4.15 – 4.19)  

ส่วนที ่3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ (ตารางท่ี 4.20 – 4.21) 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ตารางท่ี 4.22 – 4.26) 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน

ในโอกาสพิเศษร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ  าแนกตามอาย ุ(ตารางท่ี 4.27 – 4.31) 
ส่วนที่ 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอาย ุ (ตารางท่ี 
4.32 – 4.35) 
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ส่วนที ่1 : ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษ
จากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางที ่4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเคยซ้ือเส้ือผา้   
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 

เคยซ้ือหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 

ใช่ 100 100.00 
ไม่ใช่ 0 0.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษ ในระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ชุดเดรสสั้น 139 46.34 
ชุดเดรสยาว 117 39.00 
เส้ือ 94 31.33 
กระโปรงสั้น 108 36.00 
กระโปรงยาว 126 42.00 
กางเกง 78 26.00 
จมัพสู์ท  28 9.33 

   หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้  n=300 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ คือ ชุดเดรสสั้น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.34 รองลงมาคือ กระโปรงยาว คิดเป็น   ร้อย
ละ 42.00 ชุดเดรสยาว คิดเป็นร้อยละ 39.00 กระโปรงสั้น คิดเป็นร้อยละ 36.00 เส้ือคิดเป็น    ร้อยละ 
31.33 กางเกงคิดเป็นร้อยละ 26.00 และจมัพสู์ท คิดเป็นร้อยละ 9.33 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษประเภทใดบ่อยท่ีสุด   

ประเภท จ านวน ร้อยละ 

ชุดเดรสสั้น 77 25.67 
ชุดเดรสยาว 61 20.33 
เส้ือ 51 17.00 
กระโปรงสั้น 40 13.33 
กระโปรงยาว 51 17.00 
กางเกง 20 6.67 
จมัพสู์ท 0 0 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ มากท่ีสุด คือ ชุดเดรสสั้น คิดเป็นร้อยละ 25.67 รองลงมาคือ ชุดเดรสยาว คิดเป็นร้อยละ 
20.33 เส้ือ และกระโปรงยาว คิดเป็นร้อยละ 17.00 กระโปรงสั้น คิดเป็นร้อยละ 13.33 และกางเกง คิด
เป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ 

จ านวนคร้ังต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
เดือนละ 1/คร้ัง 69 23.00 
2 เดือน/คร้ัง 100 33.34 
3 เดือน/คร้ัง 58 19.33 
มากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง 73 24.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ 2 เดือนต่อคร้ัง มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.34 รองลงมา คือมากกวา่ 3 เดือนต่อคร้ัง คิด
เป็นร้อยละ 24.33 เดือนละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.00 และ 3 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ19.33 
ตามล าดบั 

 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนช้ินในแต่ละคร้ัง
ส าหรับการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

จ านวนช้ิน/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
1 ช้ิน 135 45.00 
2 ช้ิน 158 52.67 
มากกวา่ 2 ช้ิน 7 2.33 

รวม 300 100.00 
     

จากตารางท่ี  4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออก
งานในโอกาสพิเศษ โดยซ้ือ 2 ช้ินต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 52.67  รองลงมาซ้ือ 1 ช้ินต่อคร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 45.00 และ มากกวา่ 2 ช้ิน ต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.33 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ี
ใชใ้นการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่/คร้ัง จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 73 24.33 
501 – 1,000 บาท 122 40.67 
1,001 – 1,500 บาท 66 22.00 
1,501 – 2,000 บาท 39 13.00 
2,001 – 2,500 บาท 0 0.00 
มากกวา่ 2,501 บาท 0 0.00 

รวม 300 100.00 
     

จากตารางท่ี  4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ ราคา 501 บาท  แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 40.67 
รองลงมา คือราคาต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.33  ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.00 และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามโอกาสพิเศษในการซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน  

ลกัษณะงาน จ านวน ร้อยละ 
งานแต่งงาน/งานหมั้น 187 62.33 
งานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ 128 42.67 
งานเล้ียงบริษทั 196 65.33 
งานเล้ียงอ าลาจบการศึกษา  102 34.00 
งานเล้ียงของสถานศึกษา 68 22.67 
งานเล้ียงรวมรุ่น 60 20.00 
งานมงคล 70 23.33 

 หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้    
 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในโอกาสพิเศษส่วน
ใหญ่ ซ้ือในโอกาสงานเล้ียงบริษทั คิดเป็นร้อยละ 65.33 รองลงมา คืองานแต่งงานงานหมั้นคิดเป็นร้อย
ละ 62.33 งานเล้ียงคริสตม์าส งานปีใหม่ คิดเป็นร้อยละ 42.67 งานเล้ียงอ าลาจบการศึกษาคิดเป็นร้อย
ละ 34.00 งานมงคล คิดเป็นร้อยละ 23.33 งานเล้ียงของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ22.67 และงานเล้ียง
รวมรุ่นคิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

ผู้มีอทิธิพลในการตัดสินใจซ้ือ จ านวน ร้อยละ 
คนในครอบครัว 102 34.00 
เพื่อน 101 33.67 
ผูร่้วมงาน/คนท่ีท างาน 66 22.00 
พนกังานขาย 25 8.33 
อ่ืนๆ 6 2.00 

รวม 300 100.00 
 อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แฟน 6 ราย 
 

 จากตารางท่ี  4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ มากท่ีสุดคือคนในครอบครัว  คิดเป็นร้อยละ 34.00  
รองลงมาคือเพื่อน  คิดเป็นร้อยละ 33.67  ผูร่้วมงาน/คนท่ีท างาน คิดเป็นร้อยละ 22.00 พนกังานขายคิด
เป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

วนั จ านวน ร้อยละ 
จนัทร์-ศุกร์ 39 13.00 
เสาร์-อาทิตย ์ 108 36.00 
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 0 0.00 
ตามสะดวก/ไม่แน่นอน 153 51.00 

รวม 300 100.00 
  

\จากตารางท่ี  4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไปซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษตามวนัท่ีสะดวก/ไม่แน่นอน คิดเป็นร้อยละ51.00 รองลงมาคือซ้ือในวนัเสาร์-
อาทิตย ์ คิดเป็นร้อยละ 36.00 ซ้ือในวนัจนัทร์-ศุกร์ คิดเป็นร้อยละ13.00ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีในการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

สถานที่ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดั 199 66.33 
คอมมูนิต้ีมอลล ์ 138 46.00 
แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ 190 63.33 
ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ 151 50.33 
ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย 204 68.00 
ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ 142 47.33 
ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ 127 42.33 

  หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   n=300 
 

จากตารางท่ี  4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกสถานท่ีในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยซ้ือท่ีร้านคา้ของแบรนดไ์ทยเป็นส่วนใหญ่  คิดเป็นร้อยละ 68.00  
รองลงมาคือ ตลาดนัด คิดเป็นร้อยละ 66.33  แผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
63.33 ร้านคา้ของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 50.33 ร้านคา้อิสระในห้างสรรพสินคา้ คิด
เป็นร้อยละ 47.33 คอมมูนิต้ีมอลล ์คิดเป็นร้อยละ 46.00 และร้านคา้อิสระนอกห้างสรรพสินคา้ คิดเป็น
ร้อยละ 42.33  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากท่ีใด 

สถานที่ จ านวน ร้อยละ 
ตลาดนดั 62 20.67 
คอมมูนิต้ีมอลล ์ 17 5.67 
แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ 64 21.33 
ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ 31 10.33 
ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย 52 17.33 
ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ 44 14.67 
ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ 30 10.00 

รวม 300 100.00 
 
 

จากตารางท่ี  4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ โดยเลือกซ้ือจากแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินค้ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 21.33  
รองลงมาคือตลาดนัด   คิดเป็นร้อยละ 20.67  ร้านค้าของแบรนด์ไทย คิดเป็นร้อยละ17.33 ร้านค้า
อิสระในห้างสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 14.67 ร้านค้าของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
10.33  ร้านคา้อิสระนอกห้างสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 10.00  คอมมูนิต้ีมอลล์ คิดเป็นร้อยละ 5.67 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ 221 73.67 
โซเชียลมีเดีย 202 67.33 
การจดัแสดงดิสเพลย ์หนา้ร้านคา้ 133 44.33 
พนกังานขาย 104 34.67 
แคตตาล็อกของแบรนด์ 123 41.00 
ส่ือโทรทศัน์ 156 52.00 
นิตยสารแฟชัน่ 205 68.67 

 หมายเหตุ ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้   n=300 
  

จากตารางท่ี  4.12 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษ มาจากเว็บไซต์ท่ีน าเสนอเน้ือหาด้านแฟชั่นเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 
73.67  รองลงมาคือ  นิตยสารแฟชั่น คิดเป็นร้อยละ 68.67  โซเชียลมีเดียคิดเป็นร้อยละ 67.33 ส่ือ
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 52.00 การจดัแสดงดิสเพลย์ หน้าร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 44.33 แคตตาล็อก
ของแบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 41.00  และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 34.67 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเปรียบเทียบคุณภาพ 
ลกัษณะและราคาของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ  

เปรียบเทยีบหรือไม่ จ านวน ร้อยละ 
เปรียบเทียบ 186 62.00 
ไม่เปรียบเทียบ 114 38.00 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะและ
ราคาของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้านก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยมีการ
เปรียบเทียบเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ62.00 และไม่เปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ38.00 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเกณฑส์ าคญัท่ีใชใ้นการ
ประเมินการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน  

เกณฑ์ในการตัดสินใจ จ านวน ร้อยละ 
รูปแบบ สีสัน โดดเด่น ทนัสมยั 218 72.67 
เน้ือผา้มีคุณภาพ การตดัเยบ็ประณีต 232 77.33 
ช่ือเสียง/ตราสินคา้/แบรนด์ 125 41.67 
ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 240 80.00 
ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายตกแต่งสวยงามดู
น่าเช่ือถือ 

83 27.67 

เจา้ของ/พนกังานขายใหค้  าแนะน าท่ีดี 94 31.33 
มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสินคา้ 167 55.67 

 หมายเหตุ : ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ n=300 
 

จากตารางท่ี  4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีเกณฑใ์นการประเมินและตดัสินใจซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกพิจารณาจาก ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 80.00 รองลงมาคือ เน้ือผา้มีคุณภาพ การตดัเยบ็ประณีต คิดเป็น
ร้อยละ 77.33 รูปแบบ สีสัน โดดเด่น ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 72.67  มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคา
สินคา้ คิดเป็นร้อยละ 55.67   ช่ือเสียง/ตราสินคา้/แบรนด์ คิดเป็นร้อยละ 41.67 เจา้ของ/พนกังานขาย
ให้ค  าแนะน าท่ีดี คิดเป็นร้อยละ 31.33 และร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายตกแต่งสวยงามดูน่าเช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 
27.67 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ตารางที่ 4.15  แสดงค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่รวม (แปลผล) 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.95 (มาก) 
ดา้นราคา 4.33 (มาก) 
ดา้นการจดัจ าหน่าย 3.95 (มาก) 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.04 (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบว่าทุกปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ของผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ดา้นราคา (4.33) รองลงมาคือ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด (4.04) และ ดา้นผลิตภณัฑ์ (3.95) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ดา้นการจดัจ าหน่าย 
(3.95)  
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบสวยงาม 150 
(50.00) 

127 
(42.33) 

23 
(7.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.42 
(มาก) 

สีสนัสวยงาม  117 
(39.00) 

139 
(46.33) 

44 
(14.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.24 
(มาก) 

การตดัเยบ็ประณีต 115 
(38.33) 

131 
(42.67) 

48 
(16.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.18 
(มาก) 

เน้ือผา้มีคุณภาพดี 114 
(38.00) 

128 
(42.67) 

58 
(19.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 
(มาก) 

สวมใส่สบาย 128 
(42.67) 

124 
(41.33) 

45 
(15.00) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.26 
(มาก) 

ดูแลรักษาง่าย 100 
(33.33) 

126 
(42.00) 

57 
(19.00) 

17 
(5.67) 

0 
(0.00) 

4.03 
(มาก) 

มีสินคา้ใหเ้ลือก
หลากหลาย 

122 
(40.67) 

87 
(29.00) 

88 
(29.33) 

3 
(1.00) 

0 
(0.00) 

4.09 
(มาก) 

มีขนาดใหเ้ลือก
หลากหลาย 

112 
(37.33) 

99 
(33.00) 

81 
(27.30) 

8 
(2.67) 

0 
(0.00) 

4.05 
(มาก) 

ช่ือเสียงของแบรนด ์ 24 
(8.00) 

36 
(12.00) 

158 
(52.66) 

62 
(20.67) 

20 
(6.67) 

2.94 
(ปานกลาง) 

แบบตามเทรนดแ์ฟชัน่
ในขณะนั้น 

38 
(12.67) 

47 
(15.67) 

168 
(56.00) 

47 
(15.66) 

0 
(0.00) 

3.25 
(ปานกลาง) 

แบบร่วมสมยัท่ีสามารถ
ใส่ออกงานโอกาสพิเศษ
ไดห้ลายงาน 

139 
(46.33) 

106 
(35.33) 

38 
(12.67) 

17 
(5.67) 

0 
(0.00) 

4.22 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.16  (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบแปลกใหม่ โดด
เด่น 

74 
(24.67) 

78 
(26.00) 

104 
(34.66) 

36 
(12.00) 

8 
(2.67) 

3.58 
(มาก) 

สามารถปรับมาสวมใส่ได้
ในชีวติประจ าวนั 
หลงัจากใส่ออกงานแลว้ 

135 
(45.00) 

104 
(34.66) 

51 
(17.00) 

5 
(1.67) 

5 
(1.67) 

4.20 
(มาก) 

มีบริการเขา้รูปใหไ้ด้
ขนาด และความยาวตาม
รูปร่างผูส้วมใส่จากทาง
ร้าน 

75 
(25.00) 

73 
(24.34) 

124 
(41.33) 

21 
(7.00) 

7 
(2.33) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.95 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี  4.16 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล ในระดบั
มากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ รูปแบบสวยงาม  (ค่าเฉล่ีย 4.42)  รองลงมาคือสวมใส่สบาย (ค่าเฉล่ีย 
4.26) สีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.24) แบบร่วมสมัยท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาสพิเศษได้หลายงาน 
(ค่าเฉล่ีย 4.22) สามารถปรับมาสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั หลงัจากใส่ออกงานแล้ว(ค่าเฉล่ีย 4.20) 
เน้ือผา้มีคุณภาพดี (ค่าเฉล่ีย 4.19) การตดัเย็บประณีต (ค่าเฉล่ีย 4.18) มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย 
(ค่าเฉล่ีย 4.09) มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.05) ดูแลรักษาง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.03)มีบริการเขา้รูป
ให้ได้ขนาด และความยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่จากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.63) และรูปแบบแปลกใหม่ 
โดดเด่น (ค่าเฉล่ีย 3.58)  ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผล ในระดบัปานกลางโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ แบบ
ตามเทรนดแ์ฟชัน่ในขณะนั้น (ค่าเฉล่ีย 3.25) และช่ือเสียงของแบรนด ์(ค่าเฉล่ีย 2.94) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม ่

ปัจจยัด้านราคา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
182 

(60.67) 
87 

(29.00) 
31 

(10.33) 
0 

(0.00) 
0 

(0.00) 

4.50 
(มาก
ท่ีสุด) 

สามารถต่อรองราคาได ้ 152 
(50.67) 

70 
(23.33) 

69 
(23.00) 

9 
(3.00) 

0 
(0.00) 

4.22 
(มาก) 

มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 170 
(56.67) 

87 
(29.00) 

25 
(8.33) 

18 
(6.00) 

0 
(0.00) 

4.36 
(มาก) 

มีสินคา้ใหเ้ลือกหลาย
ระดบัราคา 

143 
(47.67) 

96 
(32.00) 

49 
(16.33) 

8 
(2.67) 

4 
(1.33) 

4.22 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.33 
(มาก) 

 
จากตาราง ท่ี  4.17 พบว่าปั จจัยด้านราคาท่ี มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ

แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.33) โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผล ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.50)  

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผล ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีป้ายแสดง
ราคาท่ีชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.36)  รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาไดก้บัมีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.22) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวก
ในการเดินทาง 

75 
(25.00) 

170 
(56.67) 

55 
(18.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.07 
(มาก) 

การจดัเรียงสินคา้ดึงดูดและ
น่าสนใจ 

90 
(30.00) 

113 
(37.67) 

97 
(32.33) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.98 
(มาก) 

มีสถานท่ีจอดรถสะดวก 122 
(40.67) 

112 
(37.33) 

66 
(22.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.19 
(มาก) 

ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม 54 
(18.00) 

99 
(33.00) 

130 
(43.33) 

9 
(3.00) 

8 
(2.67) 

3.61 
(มาก) 

มีหอ้งลองเส้ือผา้ 141 
(47.00) 

82 
(27.33) 

77 
(25.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.21 
(มาก) 

มีการช าระเงินไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น บตัรเครดิตหรือ
บตัรเดบิต 

88 
(29.33) 

68 
(22.67) 

109 
(36.33) 

15 
(5.00) 

20 
(6.67) 

3.63 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.95 
(มาก) 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่าปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.95) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมี
ผล ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีหอ้งลองเส้ือผา้(ค่าเฉล่ีย 4.21)  รองลงมาคือ มีสถานท่ี
จอดรถสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.19) ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 4.07) การจดัเรียง
สินคา้ดึงดูดและน่าสนใจ (ค่าเฉล่ีย 3.98) และตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม(ค่าเฉล่ีย 3.61) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ และค่าเฉล่ียในปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัด้าน 
การส่งเสริมการตลาด 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

มีส่วนลดพิเศษ เช่น 
ส่วนลดเงินสดหรือ คูปอง
ส่วนลดในคร้ังต่อไป  

127 
(42.33) 

95 
(31.67) 

59 
(19.67) 

19 
(6.33) 

0 
(0.00) 

4.04 
(มาก) 

เจา้ของหรือพนกังานขาย
บริการดว้ยรอยยิม้และ
อธัยาศยัดี 

172 
(57.33) 

93 
(31.00) 

35 
(11.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

4.46 
(มาก) 

เจา้ของหรือพนกังานขายมี
ความรู้ในสินคา้และ
สามารถแนะน าสินคา้ให้
เหมาะกบัลูกคา้ได ้

138 
(46.00) 

108 
(36.00) 

47 
(15.67) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

4.26 
(มาก) 

การโฆษณาร้านตามส่ือ
ต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น 
นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วทิย ุ
เป็นตน้ 

73 
(24.33) 

105 
(35.00) 

93 
(31.00) 

9 
(3.00) 

20 
(6.67) 

3.67 
(มาก) 

การจดัท าแคต็ตาลอ็กสินคา้
ใหเ้ลือกชม 

75 
(25.00) 

107 
(35.67) 

84 
(28.00) 

19 
(6.33) 

15 
(5.00) 

3.69 
(มาก) 

มีบริการรับเปล่ียน/คืน
สินคา้ในระยะเวลาท่ี
ก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ี
ตกลงไว ้

124 
(41.33) 

106 
(35.34) 

63 
(21.00) 

7 
(2.33) 

0 
(0.00) 

4.13 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.04 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของ

ผูต้อบแบบสอบถามในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.04) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด
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ท่ีมีผล ในระดบัมากโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ เจา้ของหรือพนักงานขายบริการด้วยรอยยิ้มและ
อธัยาศยัดี (ค่าเฉล่ีย 4.46)  รองลงมาคือ เจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน า
สินคา้ให้เหมาะกบัลูกคา้ได(้ค่าเฉล่ีย 4.26) มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือ
เง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.13) มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสดหรือ คูปองส่วนลดในคร้ัง
ต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.04) การจดัท าแค็ตตาล็อกสินคา้ให้เลือกชม (ค่าเฉล่ีย 3.69) และการโฆษณาร้านตาม
ส่ือต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วทิย ุเป็นตน้ ค่าเฉล่ีย 4.20) ตามล าดบั 
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ส่วนที ่3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและแปลผลของปัญหาท่ีพบในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ประเดน็ปัญหา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

รูปแบบไม่ทนัสมยั 24 
(8.00) 

64 
(21.33) 

192 
(64.00) 

20 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.31 
(ปานกลาง) 

รูปแบบไม่หลากหลาย 46 
(15.33) 

103 
(34.33) 

128 
(42.67) 

17 
(5.67) 

6 
(2.00) 

3.55 
(มาก) 

ไม่สามารถหารูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัรูปร่างได ้

49 
(16.33) 

125 
(41.67) 

95 
(31.67) 

25 
(8.33) 

6 
(2.00) 

3.62 
(มาก) 

ไม่สามารถหารูปแบบท่ี
เหมาะสมกบัธีม (theme) 
ของงานได ้

38 
(12.67) 

92 
(30.67) 

139 
(46.33) 

      31 
(10.33) 

0 
(0.00) 

3.46 
(ปานกลาง) 

รูปแบบไม่โดดเด่น หรือมี
ลกัษณะคลา้ยกบัร้านอ่ืน 

30 
(10.00) 

105 
(35.00) 

119 
(39.67) 

46 
(15.33) 

0 
(0.00) 

3.40 
(ปานกลาง) 

ราคาไม่เหมาะสมกบั
คุณภาพ 

36 
(12.00) 

123 
(41.00) 

101 
(33.67) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

3.52 
(มาก) 

ราคาต่อรองไม่ได ้ 24 
(8.00) 

140 
(46.67) 

109 
(36.33) 

27 
(9.00) 

0 
(0.00) 

3.54 
(มาก) 

สินคา้มีราคาแพง 78 
(26.00) 

135 
(45.00) 

66 
(22.00) 

21 
(7.00) 

0 
(0.00) 

3.90 
(มาก) 

ไม่มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน 

57 
(19.00) 

74 
(24.67) 

141 
(47.00) 

28 
(9.33) 

0 
(0.00) 

3.53 
(มาก) 

ท าเลท่ีตั้งร้านไม่สะดวกใน
การเดินทาง 

28 
(9.33) 

110 
(36.67) 

138 
(46.00) 

24 
(8.00) 

0 
(0.00) 

3.47 
(ปานกลาง) 

ไม่มีท่ีจอดรถหรือสถานท่ี
จอดรถไม่สะดวก 

54 
(18.00) 

84 
(28.00) 

121 
(40.33) 

41 
(13.67) 

0 
(0.00) 

3.50 
(มาก) 
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) แสดงจ านวน ร้อยละค่าเฉล่ียและแปลผลของปัญหาท่ีพบในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ประเดน็ปัญหา 

ระดบัทีม่ผีล 

ค่าเฉลีย่ 
(แปลผล) 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

ไม่มีการรับเปล่ียน/คืน
สินคา้ 

30 
(10.00) 

118 
(39.33) 

129 
(43.00) 

23 
(7.67) 

0 
(0.00) 

3.52 
(มาก) 

ไม่ไดรั้บการบริการท่ีดีจาก
เจา้ของหรือพนกังานร้าน 

68 
(22.67) 

81 
(27.00) 

131 
(43.66) 

20 
(6.67) 

0 
(0.00) 

3.66 
(มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.54 
(มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบในระดบัมากเรียงตามล าดบั

ค่าเฉล่ีย คือ สินคา้มีราคาแพง  (ค่าเฉล่ีย 3.90) รองลงมาคือ ไม่ไดรั้บการบริการท่ีดีจากเจา้ของหรือ
พนกังานร้าน(ค่าเฉล่ีย 3.66) ไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัรูปร่างได ้(ค่าเฉล่ีย 3.62) รูปแบบไม่
หลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 3.55) ราคาต่อรองไม่ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.54) ไม่มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน(ค่าเฉล่ีย 
3.53) ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ และไม่มีการรับเปล่ียน/คืนสินคา้  (ค่ าเฉ ล่ีย 3.52) ไม่ มี ท่ีจอดรถ
หรือสถานท่ีจอดรถไม่สะดวก(ค่าเฉล่ีย 3.50)  

ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบในระดบัปานกลางเรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย คือ ท าเล
ท่ีตั้ งร้านไม่สะดวกในการเดินทาง  (ค่าเฉล่ีย 3.47) รองลงมาคือไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสม
กบัธีม (theme) ของงานได ้(ค่าเฉล่ีย 3.46) รูปแบบไม่โดดเด่น หรือมีลกัษณะคลา้ยกบัร้านอ่ืน (ค่าเฉล่ีย  
3.40) และรูปแบบไม่ทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 3.31) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.21  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบั
การเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีขอ้เสนอแนะ 212 70.67 
มีขอ้เสนอแนะ 88 29.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อย
ละ 70.67 และมีขอ้เสนอแนะ คิดเป็นร้อยละ 29.33 

 
ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปัญหาในการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

ควรมีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย 7 7.95 
ความยาวของเส้ือผา้ควรเหมาะสม 9 10.23 
ควรมีแบบท่ีหลากหลาย 11 12.50 
การตั้งราคาควรเหมาะสม 14 15.91 
ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนขาย 6 6.82 
พนกังานขายควรมีความจริงใจ ไม่
เชียร์สินคา้ในเม่ือไม่เขา้กบัรูปร่าง 

2 2.27 

ควรเพิ่มช่องทางในการชมสินคา้ เช่น 
Social Media 

2 2.27 

แบบหรือขนาดท่ีตอ้งการหมด 7 7.95 
เน้ือผา้ควรมีคุณภาพดี 8 9.09 
พนกังานควรมีความรู้เป็นอยา่งดี 2 2.27 
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ตารางที่ 4.22 (ต่อ) แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามขอ้เสนอแนะในการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ข้อเสนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

ควรมีแบบท่ีทนัสมยั ตามเทรนด์ 10 11.36 
การตกแต่งร้านควรดึงดูดน่าเขา้ 3 3.41 
บตัรสมาชิกควรมีการลดราคา 2 2.27 
มีหอ้งลองสินคา้ 5 5.68 

รวม 88 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีขอ้เสนอแนะเรียงตามล าดบัร้อยละ
ดงัน้ี     คือ การตั้งราคาควรเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ15.91 รองลงมาคือ ควรมีแบบท่ีหลากหลายคิด
เป็นร้อยละ 12.50 ควรมีแบบท่ีทันสมัย ตามเทรนด์คิดเป็นร้อยละ11.36  ความยาวของเส้ือผา้ควร
เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ10.23 เน้ือผ้าควรมีคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ  9.09 ควรมีขนาดให้เลือก
หลากหลายและแบบหรือขนาดท่ีตอ้งการหมด คิดเป็นร้อยละ 7.95 ควรตรวจสอบคุณภาพก่อนขาย 
คิดเป็นร้อยละ6.82 มีห้องลองสินคา้ คิดเป็นร้อยละ5.68 การตกแต่งร้านควรดึงดูดน่าเขา้ คิดเป็นร้อย
ละ3.41พนกังานขายควรมีความจริงใจ ไม่เชียร์สินคา้ในเม่ือไม่เขา้กบัรูปร่าง คิดเป็นร้อยละ2.27 ควร
เพิ่มช่องทางในการชมสินคา้ เช่น Social Media พนกังานควรมีความรู้เป็นอย่างดีและบตัรสมาชิก
ควรมีการลดราคา คิดเป็นร้อยละ 2.27 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 :   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.23  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 20 ปี 35 11.67 
20-30 ปี 178 59.33 
31-40 ปี 73 24.33 
41-50 ปี 14 4.67 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.23 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 
59.33รองลงมาคือ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.33  ต  ่ากว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ11.67 และ41 - 50 ปี คิด
เป็นร้อยละ 4.67  

 
   ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มธัยมศึกษา/ปวช 51 17.00 
อนุปริญญา/ปวส 43 14.33 
ปริญญาตรี 179 59.67 
สูงกวา่ปริญญาตรี 27 9.00 

รวม 300 100.00 
   

จากตารางท่ี  4.24 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 59.67  รองลงมาคือ มธัยมศึกษา/ปวช  คิดเป็นร้อยละ 17.00 อนุปริญญา/ปวส  คิดเป็น
ร้อยละ 14.33 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 9.00 
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 ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 10,000 บาท 91 30.34 
10,001-15,000บาท 111 37.00 
15,001-20,000บาท 22 7.33 
20,001-25,000บาท 33 11.00 
25,001-30,000บาท 43 14.33 

รวม 300 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได้ต่อเดือน 10,001-15,000 บาท
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 37.00  รองลงมา คือ มีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 30.34  มี
รายได้ 25,001-30,000บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33  มีรายได้ 20,001-25,000บาท คิดเป็นร้อยละ 14.33 
และมีรายได ้15,001-20,000บาทคิดเป็นร้อยละ 7.33 
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   ตารางที ่4.26  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

53 17.67 

คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 5  1.66 
พนกังานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน 151 50.34 
รับจา้งทัว่ไป 41 13.67 
นกัเรียน/นกัศึกษา 45 15.00 
อ่ืนๆ 5 1.66 

รวม 300 100.00 
    หมายเหตุ อ่ืนๆ ไดแ้ก่ แพทย ์1 ราย , นกัร้อง 2 ราย ,วา่งงาน 2 ราย  
 

จากตารางท่ี  4.26 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน/ลูกจา้ง
เอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.34 รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 17.67 นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ15.00 อาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 13.67 และ
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัและอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ1.66 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละ ของประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ี
ซ้ือบ่อยท่ีสุดจ าแนกตามอาย ุ
 

ประเภทของ 
เส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน

โอกาสพเิศษ 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31 ปีขึน้ไป 
(n=87) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ชุดเดรสสั้น 12 34.29 44 24.72 21 24.14 

ชุดเดรสยาว 5 14.29 37 20.79 19 21.84 

เส้ือ 4 11.43 29 16.29 18 20.69 

กระโปรงสั้น 3 8.57 28 15.73 9 10.34 

กระโปรงยาว 8 22.86 30 16.85 13 14.94 

กางเกง 3 8.57 10 5.62 7 8.05 

จมัพสู์ท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 35 100.00 178 100.00 87 100.00 
 

 

จากตารางท่ี  4.27 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ มากท่ีสุด คือ ชุดเดรสสั้ น คิดเป็นร้อยละ 34.29  รองลงมาคือ 
กระโปรงยาว คิดเป็นร้อยละ 22.86 ชุดเดรสยาว คิดเป็นร้อยละ 14.29 เส้ือ คิดเป็นร้อยละ 11.43 และ 
กระโปรงสั้นและกางเกง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ20-30 ปีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ มากท่ีสุด คือ ชุดเดรสสั้น คิดเป็นร้อยละ 24.72 รองลงมาคือ ชุดเดรสยาว คิดเป็นร้อยละ 20.79 
กระโปรงยาว คิดเป็นร้อยละ 16.85 เส้ือ คิดเป็นร้อยละ 16.29 กระโปรงสั้น คิดเป็นร้อยละ 15.73 และ
กางเกง คิดเป็นร้อยละ 5.62 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอาย3ุ1ปีข้ึนไป ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ มากท่ีสุด คือ ชุดเดรสสั้น คิดเป็นร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ ชุดเดรสยาว คิดเป็นร้อยละ 21.84 
เส้ือ คิดเป็นร้อยละ 20.69 กระโปรงยาว คิดเป็นร้อยละ 14.94 กระโปรงสั้น คิดเป็นร้อยละ 10.34 และ
กางเกง คิดเป็นร้อยละ 8.05 ตามล าดบั 



 

43 
 

ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีซ้ือจ าแนกตามอาย ุ

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ต่อคร้ังที่ซ้ือ 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 20-30 ปี 31ปีขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 10 28.57 39 21.91 24 27.59 
501 – 1,000 บาท 14 40.00 82 46.07 26 29.89 
1,001 – 1,500 บาท 11 31.43 30 16.85 25 28.74 
1,501 – 2,000 บาท 0 0.00 27 15.17 12 13.79 
2,001 – 2,500 บาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
มากกวา่ 2,501 บาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 35 100.00 178 100.00 87 100.00 
 

 

จากตารางท่ี  4.28 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าใชจ่้ายโดย
เฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.43 และราคาต ่ากวา่
หรือเท่ากบั 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-30 ปีมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ในแต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 46.07 รองลงมา คือ
ราคาต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.91  ราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 16.85 และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.17  ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31ปีข้ึนไปมีค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท คิดเป็นร้อยละ 29.87 
รองลงมา คือราคา 1,001 แต่ไม่เกิน 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.74 ราคาต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.59  และราคา 1,501 แต่ไม่เกิน 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.79  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละ ของแหล่งจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดจ าแนกตามรายได ้

แหล่งทีซื่้อบ่อยทีสุ่ด 

รายได้ 

ต า่กว่า 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 
มากกว่า 15,000บาท 

ขึน้ไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตลาดนดั 25 27.47 18 16.22 19 19.39 

คอมมูนิต้ีมอลล ์ 5 5.49 12 10.81 0 0.00 

แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้  19 20.88 22 19.82 23 23.47 

ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ  5 5.49 13 11.71 13 13.27 

ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย  17 18.68 18 16.22 17 17.35 

ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้  11 12.09 14 12.61 19 19.39 

ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้  9 9.89 14 12.61 7 7.14 

รวม 91 100.00 111 100.00 98 100.00 
 

 

จากตารางท่ี  4.29 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซ้ือจากตลาดนดั มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 27.47  
รองลงมาคือ แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 20.88 ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย  คิด
เป็นร้อยละ 18.68 ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้  คิดเป็นร้อยละ 12.09 ร้านคา้อิสระนอก
หา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 9.89 และร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศและคอมมูนิต้ีมอลลแ์ละ
มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 5.49 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีรายได1้0,001-15,000 บาทซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน
ในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซ้ือจากแผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.82
รองลงมาคือ ตลาดนดัและร้านคา้ของแบรนดไ์ทย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 16.22 ร้านคา้อิสระ
ในหา้งสรรพสินคา้และร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 12.61 
ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 11.71  และคอมมูนิต้ีมอลล ์คิดเป็นร้อยละ 10.81 
ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดม้ากกวา่ 15,000บาทข้ึนไปซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซ้ือจากแผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 23.47 รองลงมาคือ ตลาดนดัและร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
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19.39  ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย คิดเป็นร้อยละ 17.35 ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 
13.27  และร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 7.14  ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละ ของแหล่งจ าหน่ายเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดจ าแนกตามอาย ุ

แหล่งทีซื่้อบ่อยทีสุ่ด 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ตลาดนดั  9 25.71 41 23.03 12 13.79 
คอมมูนิต้ีมอลล ์ 5 14.29 4 2.25 8 9.20 
แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้  7 20.00 31 17.42 26 29.89 
ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ  3 8.57 19 10.67 9 10.34 
ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย  5 14.29 32 17.98 15 17.24 
ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้  3 8.57 29 16.29 12 13.79 
ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้  3 8.57 22 12.36 5 5.75 

รวม 35 100.00 178 100.00 87 100.00 
 

 

จากตารางท่ี  4.30 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ โดยเลือกซ้ือจากตลาดนดั มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 25.71  รองลงมา
คือ แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 20.00 คอมมูนิต้ีมอลลแ์ละร้านคา้ของแบรนด์
ไทย มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 14.29 ร้านคา้ของแบรนด์จากต่างประเทศ / ร้านคา้อิสระใน
หา้งสรรพสินคา้และร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 8.57 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ20-30 ปี ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ โดยเลือกซ้ือจากตลาดนดั มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 23.03 รองลงมาคือ ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย 
คิดเป็นร้อยละ17.98 แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 17.42  ร้านคา้อิสระใน
หา้งสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 16.29 ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ คิดเป็นร้อยละ 12.36 ร้านคา้
ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.67  และคอมมูนิต้ีมอลล ์คิดเป็นร้อยละ 2.25 ตามล าดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ31ปีข้ึนไป ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ โดยเลือกซ้ือจากแผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 29.89  รองลงมา
คือร้านคา้ของแบรนดไ์ทย คิดเป็นร้อยละ17.24 ตลาดนดัและร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ มี
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ค่าเฉล่ียเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 13.79 ร้านคา้ของแบรนด์จากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.34  คอมมู
นิต้ีมอลล ์คิดเป็นร้อยละ 9.20 และร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 10.00  ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนร้อยละของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษจ าแนกตามอาย ุ

ปัจจยั 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ 24 68.57 138 77.53 59 75.64 
โซเชียลมีเดีย 26 74.29 115 64.61 61 78.21 
การจดัแสดงดิสเพลย ์หนา้ร้านคา้ 14 40.00 84 47.19 35 44.87 
พนกังานขาย 14 40.00 56 31.46 34 43.59 
แคตตาลอ็กของแบรนด ์ 16 45.71 68 38.20 39 50.00 
ส่ือโทรทศัน ์ 22 62.86 89 50.00 45 57.69 
นิตยสารแฟชัน่ 23 65.71 126 70.79 56 71.79 

 

จากตารางท่ี  4.31 พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถามท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มาจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 
74.29 รองลงมาคือ เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 68.57 นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็น
ร้อยละ 65.71 ส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 62.86 แคตตาล็อกของแบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 45.71 การจดั
แสดงดิสเพลย ์หนา้ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 40.00    ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี มาจากเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 
77.53 รองลงมาคือ นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 70.79 โซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 64.61 ส่ือ
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 50.00 การจดัแสดงดิสเพลย ์หนา้ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 47.19 แคตตาล็อก
ของแบรนด ์ คิดเป็นร้อยละ 38.20  และ พนกังานขายคิดเป็นร้อยละ 31.46ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไป มาจากโซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 78.21 รองลงมาคือ 
เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 75.64 นิตยสารแฟชัน่ คิดเป็นร้อยละ 71.79 ส่ือ
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โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 57.69 แคตตาล็อกของแบรนด ์คิดเป็นร้อยละ 50.00  การจดัแสดงดิสเพลย ์
หนา้ร้านคา้ คิดเป็นร้อยละ 44.87 และ พนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 43.59ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
ตารางที่ 4.32 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ
 

ด้านผลติภณัฑ์ 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

รูปแบบสวยงาม 3.74 มาก 4.51 มากท่ีสุด 4.52 มากท่ีสุด 
สีสนัสวยงาม 4.29 มาก 4.22 มาก 4.28 มาก 
การตดัเยบ็ประณีต 4.46 มาก 3.98 มาก 4.49 มาก 
เน้ือผา้มีคุณภาพดี 4.83 มากท่ีสุด 4.04 มาก 4.22 มาก 
สวมใส่สบาย 5.00 มากท่ีสุด 4.17 มาก 4.14 มาก 
ดูแลรักษาง่าย 4.46 มาก 3.97 มาก 3.99 มาก 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 4.74 มากท่ีสุด 4.04 มาก 3.93 มาก 
มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย 4.49 มาก 4.02 มาก 3.93 มาก 
ช่ือเสียงของแบรนด ์ 2.74 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 2.83 ปานกลาง 

แบบตามเทรนดแ์ฟชัน่ใน
ขณะนั้น 

3.00 ปานกลาง 3.25 ปานกลาง 3.37 ปานกลาง 

แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออก
งานโอกาสพิเศษไดห้ลายงาน 

4.29 มาก 4.18 มาก 4.29      มาก 

รูปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น 4.29 มาก 3.33 ปานกลาง 3.82 มาก 

สามารถปรับมาสวมใส่ไดใ้น
ชีวติประจ าวนั หลงัจากใส่ออก
งานแลว้ 

4.43 มาก 4.16 มาก 4.17       มาก 

มีบริการเขา้รูปใหไ้ดข้นาด และ
ความยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่
จากทางร้าน 

4.49 มาก 3.48 ปานกลาง 3.57 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.23 มาก 3.88 มาก 3.97 มาก 
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จากตารางท่ี  4.32 พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) โดยปัจจัยย่อยด้าน
ผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล ในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  สวมใส่สบาย  (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมา
คือ เน้ือผา้มีคุณภาพดี (ค่าเฉล่ีย 4.83) และมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.74) 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ 
มีขนาดใหเ้ลือกหลาก หลาย มีบริการเขา้รูปใหไ้ดข้นาด และความยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่จากทางร้าน
ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ การตดัเย็บประณีต และดูแลรักษาง่าย ค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.46) สามารถปรับมาสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั หลงัจากใส่ออกงานแลว้ (ค่าเฉล่ีย 4.43) 
สีสันสวยงามแบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาสพิเศษไดห้ลายงาน และ รูปแบบแปลกใหม่ 
โดดเด่น ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) และรูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.74) 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่ แบบตามเทรนด์แฟชัน่ในขณะนั้น(ค่าเฉล่ีย 3.00)  รองลงมาคือ ช่ือเสียงของแบรนด์ (ค่าเฉล่ีย 
2.74) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี 
ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  
รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.51) 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  
สีสันสวยงาม(ค่าเฉล่ีย 4.22)  รองลงมาคือ แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาสพิเศษไดห้ลาย
งาน (ค่าเฉล่ีย 4.18) สวมใส่สบาย(ค่าเฉล่ีย 4.17) สามารถปรับมาสวมใส่ไดใ้นชีวิตประจ าวนั หลงัจาก
ใส่ออกงานแล้ว(ค่าเฉล่ีย 4.16) เน้ือผา้มีคุณภาพดีและมีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ียเท่ากัน 
(ค่าเฉล่ีย 4.04) มีขนาดให้เลือกหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 4.02) การตดัเยบ็ประณีต(ค่าเฉล่ีย 3.98) และดูแล
รักษาง่าย(ค่าเฉล่ีย 3.97) 

ปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ได้แก่ มีบริการเข้ารูปให้ได้ขนาด และความยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่จากทางร้าน (ค่าเฉล่ีย 3.48) 
รองลงมาคือ รูปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น(ค่าเฉล่ีย 3.33)  แบบตามเทรนด์แฟชัน่ในขณะนั้น(ค่าเฉล่ีย 
3.25)  และช่ือเสียงของแบรนด ์(ค่าเฉล่ีย 3.03) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึน
ไป ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอ าเภอเมือง
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เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.97) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผล ในระดบัมาก
ท่ีสุด ไดแ้ก่ รูปแบบสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.52)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  
การตดัเยบ็ประณีต (ค่าเฉล่ีย 4.49) รองลงมาคือ แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงานโอกาสพิเศษได้
หลายงาน(ค่าเฉล่ีย 4.29) สีสันสวยงาม (ค่าเฉล่ีย 4.28) สามารถปรับมาสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวนั 
หลงัจากใส่ออกงานแลว้(ค่าเฉล่ีย 4.17) สวมใส่สบาย (ค่าเฉล่ีย 4.14) ดูแลรักษาง่าย (ค่าเฉล่ีย 3.99) มี
สินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายและมีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.93) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ได้แก่ แบบตามเทรนด์แฟชัน่ในขณะนั้น(ค่าเฉล่ีย 3.37) รองลงมาคือ ช่ือเสียงของแบรนด์(ค่าเฉล่ีย 
2.83) 
 

ตารางที่ 4.33 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ด้านราคา 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 5.00 มากท่ีสุด 4.45 มาก 4.41 มาก 
สามารถต่อรองราคาได ้ 5.00 มากท่ีสุด 4.12 มาก 4.09 มาก 
มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 5.00 มากท่ีสุด 4.26 มาก 4.32 มาก 
มีสินคา้ใหเ้ลือกหลาย
ระดบัราคา 

4.74 มากท่ีสุด 4.10 มาก 4.26 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.94 มากทีสุ่ด 4.23 มาก 4.27 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา่ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.94) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นราคาท่ีมีผล ใน
ระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  สามารถต่อรองราคาไดแ้ละมีป้าย
แสดงราคาท่ีชัดเจน ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ มีสินค้าให้เลือกหลายระดบัราคา 
(ค่าเฉล่ีย 4.74)  
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ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 ปี ใน
การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.23) 

ปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดับมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ได้แก่  
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ(ค่าเฉล่ีย 4.45)  รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน (ค่าเฉล่ีย 4.26) 
สามารถต่อรองราคาได(้ค่าเฉล่ีย 4.12) และมีสินคา้ใหเ้ลือกหลายระดบัราคา(ค่าเฉล่ีย 4.10)  

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปีข้ึนไป 
ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.27) โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมาก
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ (ค่าเฉล่ีย 4.41) รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาท่ี
ชดัเจน(ค่าเฉล่ีย 4.32) มีสินคา้ให้เลือกหลายระดบัราคา (ค่าเฉล่ีย 4.26) และสามารถต่อรองราคาได้
(ค่าเฉล่ีย 4.09)  
 

ตารางที่ 4.34 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ด้านการจดัจ าหน่าย 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้
สะดวกในการเดินทาง 

4.03 มาก 4.19 มาก 3.84 มาก 

การจดัเรียงสินคา้ดึงดูด
และน่าสนใจ 

4.03 มาก 3.92 มาก 4.08 มาก 

มีสถานท่ีจอดรถสะดวก 4.46 มาก 4.16 มาก 4.14 มาก 
ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม 4.46 มาก 3.51 มาก 3.47 ปานกลาง 
มีหอ้งลองเส้ือผา้ 4.71 มากท่ีสุด 4.07 มาก 4.30 มาก 
มีการช าระเงินไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น บตัรเครดิต
หรือบตัรเดบิต 

4.46 มาก 3.21 ปานกลาง 4.15 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.35 มาก 3.84 มาก 3.99 มาก 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่าปัจจยัด้านการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.35) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการจดั
จ าหน่ายท่ีมีผล ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่  มีหอ้งลองเส้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.71)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่  ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม  ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม และมีการช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น 
บตัรเครดิตหรือบตัรเดบิตค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.46) รองลงมาคือ ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวกใน
การเดินทางและการจดัเรียงสินคา้ดึงดูดและน่าสนใจ ค่าเฉล่ียเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.03) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-
30 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.84) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ได้แก่  ท าเลท่ีตั้ งของร้านค้าสะดวกในการเดินทาง(ค่าเฉล่ีย 4.19)  รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถ
สะดวก(ค่าเฉล่ีย 4.16) มีห้องลองเส้ือผา้ (ค่าเฉล่ีย 4.07) การจดัเรียงสินคา้ดึงดูดและน่าสนใจ(ค่าเฉล่ีย 
3.92) และตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม(ค่าเฉล่ีย 3.51) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลในระดบัปานกลางเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่ มีการ
ช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น บตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต(ค่าเฉล่ีย 3.21) 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 31 ปี
ข้ึนไป ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.99)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 
ไดแ้ก่ มีห้องลองเส้ือผา้(ค่าเฉล่ีย 4.30) รองลงมาคือ มีการช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น บตัรเครดิต
หรือบตัรเดบิต(ค่าเฉล่ีย 4.14)มีสถานท่ีจอดรถสะดวก (ค่าเฉล่ีย 4.14) การจดัเรียงสินค้าดึงดูดและ
น่าสนใจ(ค่าเฉล่ีย 4.08)ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวกในการเดินทาง (ค่าเฉล่ีย 3.84)  

ปัจจัยย่อยด้านการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับปานกลาง ได้แก่  
ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม (ค่าเฉล่ีย 3.47) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงค่าเฉล่ียและแปลผลของปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ  าแนกตามอาย ุ

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ช่วงอายุ 

ต า่กว่า 20 ปี 
(n=35) 

20-30 ปี 
(n=178) 

31ปีขึน้ไป 
(n=87) 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 
มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลด
เงินสดหรือ คูปองส่วนลดใน
คร้ังต่อไป  

4.74 มากท่ีสุด 3.82 มาก 4.20 
 

มาก 
 

เจา้ของหรือพนกังานขาย
บริการดว้ยรอยยิม้และ
อธัยาศยัดี 

5.00 มากท่ีสุด 4.22 มาก 4.72 มากท่ีสุด 

เจา้ของหรือพนกังานขายมี
ความรู้ในสินคา้และสามารถ
แนะน าสินคา้ใหเ้หมาะกบั
ลูกคา้ได ้

5.00 มากท่ีสุด 3.96 มาก 4.56 มากท่ีสุด 

การโฆษณาร้านตามส่ือต่างๆ
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น นิตยสาร 
โซเชียลมีเดีย วทิย ุเป็นตน้ 

4.46 มาก 3.42 ปานกลาง 3.89 
 

มาก 
 

การจดัท าแคต็ตาลอ็กสินคา้
ใหเ้ลือกชม 

4.57 มากท่ีสุด 3.54 มาก 3.64 มาก 

มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้
ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือ
เง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้

4.83 มากท่ีสุด 3.99 มาก 4.14 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.77 มากทีสุ่ด 3.83 มาก 4.19 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของ
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.77) โดยปัจจยัยอ่ย
ดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เจา้ของ
หรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดีและเจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และ
สามารถแนะน าสินคา้ให้เหมาะกบัลูกคา้ได้ ค่าเฉล่ียเท่ากนั(ค่าเฉล่ีย 5.00) รองลงมาคือ มีบริการรับ
เปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้(ค่าเฉล่ีย 4.83) มีส่วนลดพิเศษ เช่น 
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ส่วนลดเงินสดหรือ คูปองส่วนลดในคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.74) และการจดัท าแค็ตตาล็อกสินคา้ให้
เลือกชม (ค่าเฉล่ีย 4.57) 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลในระดบัมากเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  การ
โฆษณาร้านตามส่ือต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วทิย ุเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 4.46) 

               ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 20-30 
ปี ในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านค้าในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.83)  

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี(ค่าเฉล่ีย 4.22)  รองลงมาคือ 
มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้(ค่าเฉล่ีย 3.99) เจา้ของ
หรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้เหมาะกบัลูกคา้ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.96) มี
ส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสดหรือ คูปองส่วนลดในคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 3.82) และการจดัท า
แคต็ตาล็อกสินคา้ใหเ้ลือกชม (ค่าเฉล่ีย 3.54)  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
การโฆษณาร้านตามส่ือต่างๆใหเ้ป็นท่ีรู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วทิย ุเป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 3.42) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ
31 ปีข้ึนไป ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 4.19) โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผล 
ในระดบัมากท่ีสุดเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย ไดแ้ก่  เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี 
(ค่าเฉล่ีย 4.72) รองลงมาคือ เจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้
เหมาะกบัลูกคา้ได(้ค่าเฉล่ีย 4.56) 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในระดบัมากเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ีย ได้แก่ มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสดหรือ คูปองส่วนลดในคร้ังต่อไป (ค่าเฉล่ีย 4.20) 
รองลงมาคือ มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ีตกลงไว(้ค่าเฉล่ีย 
4.14) การโฆษณาร้านตามส่ือต่างๆให้เป็นท่ีรู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วิทยุ เป็นตน้ (ค่าเฉล่ีย 
3.89) และการจดัท าแคต็ตาล็อกสินคา้ใหเ้ลือกชม (ค่าเฉล่ีย 3.64)  
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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริโภคเพศหญิงอายุ 15 ปีข้ึนไปท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี สามารถ 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
จากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีการศึกษา

สูงสุดในระดับปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตัวเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี  10,001-15,000 บาท และมีอาชีพ
พนกังานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน 

ผู้บริโภคซ้ืออะไร  
ประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เคยซ้ือคือ ชุดเดรสสั้ นมากท่ีสุด และประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ชุดเดรสสั้น  

ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออก

งานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ออกงานเล้ียงบริษทัมากท่ีสุด   
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  
ผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

นอกจากตวัเองของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ คนในครอบครัว มากท่ีสุด  
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ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

ตามวนัท่ีสะดวก/ไม่แน่นอน มากท่ีสุด  
ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน  
แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ ร้านคา้ของแบรนด์ไทย แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีซ้ือ
บ่อยท่ีสุดคือ แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ 

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน

โอกาสพิเศษคือ  2 เดือนต่อคร้ัง มีปริมาณซ้ือ 2 ช้ินต่อคร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 501 – 1,000 
บาท ปัจจัยท่ี มี อิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคือ เว็บไซต์ ท่ีน าเสนอเน้ือหาด้านแฟชั่น ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ และราคาก่อนตดัสินใจซ้ือ โดยเกณฑ์ส าคญัท่ีใชใ้น
การประเมินคือราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทุกด้านมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถามในระดบัมากโดยเรียงตามล าดบั ไดแ้ก่ ดา้น
ราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นการจดัจ าหน่าย  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
สูงสุด อนัดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบสวยงาม  

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อการซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
สูงสุด อนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ

การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจสูงสุด อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีหอ้งลองเส้ือผา้  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามต่อ

การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจสูงสุด อนัดบัแรกไดแ้ก่ เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี  
 
ส่วนที ่3 ข้อมูลปัญหาทีพ่บในการเลอืกซ้ือการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษจาก
ร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

จากการศึกษาพบวา่ปัญหาในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
มีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก โดยปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ สินคา้มี
ราคาแพง  ไม่ไดรั้บการบริการท่ีดีจากเจา้ของหรือพนกังานร้าน ไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
รูปร่างได ้รูปแบบไม่หลากหลาย และราคาต่อรองไม่ได ้
 
ส่วนที ่4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มี
การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-15,000 บาท และมี
อาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน 
 
ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ
ร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  จ าแนกตามอายุ 

จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษมากท่ีสุด คือ ชุดเดรสสั้ น มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ังส่วนใหญ่ คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 1,000บาท 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปี ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ โดยจากตลาดนดัมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ โซเชียล
มีเดีย 
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ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 20-30 ปี ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษ จากตลาดนดัมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุดคือ เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอ
เน้ือหาดา้นแฟชัน่ 

ผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษ โดยจากแผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุดคือ โซเชียลมีเดีย 

 
ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับ
ออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงอายุส่วนใหญ่ให้
ความส าคญักบัทุกปัจจยัในระดบัมาก 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 

ปีต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ สวมใส่สบาย 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปี

ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบสวยงาม 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายท่ีมีอาย ุ31 

ปีข้ึนไป ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ รูปแบบสวยงาม 

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปีต่อ

การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ  สามารถต่อรองราคาไดแ้ละมี
ป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน 

ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-30 ปีต่อการ
ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
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ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปีข้ึนไป ต่อ
การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 

20 ปี ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ มีหอ้งลองเส้ือผา้ 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ20-

30 ปี ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวกในการเดินทาง 

ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ31 ปี

ข้ึนไป ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ มีหอ้งลองเส้ือผา้ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี

อายุต  ่ากว่า 20 ปีต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกได้แก่ เจา้ของหรือพนักงานขายบริการดว้ย
รอยยิ้มและอธัยาศยัดี และเจา้ของหรือพนักงานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้
เหมาะกบัลูกคา้ได ้

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อาย ุ20-30 ปี ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิ้มและ
อธัยาศยัดี 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
อายุ 31 ปีข้ึนไปต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษโดยรวมมีอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจสูงสุดอนัดบัแรกไดแ้ก่ เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิ้ม
และอธัยาศยัดี 

 
5.2 อภิปรายผล 

ผลการศึกษาตามทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวข้องในเร่ือง การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) สามารถตอบค าถาม 6Ws และ 1H ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) 
จากกการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มี

การศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี มีรายได้ส่วนตวัเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 10,001-15,000 บาท และมี
อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน  ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของรชวิกร สถาวร (2553) ได้
ท  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือและปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ของผูบ้ริโภคในตลาดนดั “ถนนคนเดินมีโชคพลาซ่า” พบวา่ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ
เฉล่ีย 27 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What) 
ประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

เคยซ้ือคือ ชุดเดรสสั้ นมากท่ีสุด รองลงมาคือ กระโปรงยาวและชุดเดรสยาว ประเภทของเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือบ่อยท่ีสุดคือ ชุดเดรสสั้น รองลงมา
คือ ชุดเดรสยาว และกระโปรงยาว 

ท าไมผู้บริโภคจึงซ้ือ (Why) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออก

งานในโอกาสพิเศษคือเพื่อสวมใส่ออกงานเล้ียงบริษทัมากท่ีสุด รองลงมาคือ งานแต่งงาน/งานหมั้น 
และเล้ียงคริสตม์าส/งานปีใหม่  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ (Whom) 
ผูมี้อิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

นอกจากตวัเองของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือ คนในครอบครัว มากท่ีสุด รองลงมาคือ เพื่อน 
และผูร่้วมงาน/คนท่ีท างาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ไดท้  าการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย พบวา่ ผูบ้ริโภค
คนไทยให้ความเช่ือถือบุคคลใกลชิ้ดเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเพื่อน และเพื่อนร่วมงานมีอิทธิพลเป็น
อนัดับ 1 ตามด้วยสมาชิกในครอบครัว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) 
ผูต้อบแบบสอบถามคือผู ้บริโภคจากหลายจังหวดัทั้ งในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี 
หาดใหญ่และนครราชสีมาซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งประเทศ แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ผู้บริโภคซ้ือเมื่อใด (When) 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

ตามวนัท่ีสะดวก/ไม่แน่นอน มากท่ีสุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้
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ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือในวนัเสาร์-อาทิตย ์เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง
แตกต่างกนั 

ผู้บริโภคซ้ือทีไ่หน (Where) 
แหล่งท่ีซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่คือ ร้านคา้ของแบรนด์ไทย รองลงมาคือ ตลาดนดั และแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินคา้ 
ท างาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
การจบัจ่ายใช้สอยของผูบ้ริโภคประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย พบว่า ผูบ้ริโภคคนไทย 90% ซ้ือ
เส้ือผ้าตามตลาดนัด ตามมาด้วย ห้างไฮเปอร์มาร์เก็ต 63% และห้างสรรพสินค้า  57% ทั้ งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ไม่ได้เจาะจงประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูป แต่ใน
การศึกษาน้ี ไดท้  าการเจาะจงถึงประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปวา่ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ 

ผู้บริโภคซ้ืออย่างไร (How) 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือคือ เว็บไซต์ท่ีน าเสนอ

เน้ือหาดา้นแฟชัน่ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Cotton USA (2555) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบั
พฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของผูบ้ริโภคประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย พบวา่ ผูบ้ริโภคชาวไทย
นิยมหาแหล่งไอเดียจากการจดั ดิสเพลยห์นา้ร้านเป็นส่วนใหญ่ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผลการศึกษาของ 
Cotton USA (2555) ไม่ไดเ้จาะจงประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูป แต่ในการศึกษาน้ี ไดท้  าการเจาะจงถึง
ประเภทเส้ือผา้ส าเร็จรูปวา่ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษคือ  2 เดือนต่อคร้ัง มีปริมาณซ้ือ 2 ช้ินต่อคร้ัง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคร้ัง 501 – 1,000 
บาท ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรม
ของขา้ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบวา่ค่าใชจ่้าย
ในการซ้ือโดยเฉล่ียต่อคร้ังคือ 300-600 บาท ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษมีราคาเฉล่ียสูงกวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เปรียบเทียบคุณภาพ ลักษณะ และราคาของเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษก่อนตดัสินใจซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 62.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของจิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ ราคาของเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมืองก่อนการตดัสินใจ คิดเป็น
ร้อยละ 86.50 
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ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลติภัณฑ์ 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น

ผลิตภณัฑ์ คือ รูปแบบสวยงามมากท่ีสุด รองลงมาคือ สวมใส่สบายและสีสันสวยงาม ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลของ      จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัดา้นผลิตภณัฑ ์คือรูปแบบสวยงามมากท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น

ราคา คือ ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน และสามารถต่อรองราคา
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นราคา คือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ มากท่ีสุด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น

ช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ มีหอ้งลองเส้ือผา้ รองลงมาคือ มีสถานท่ีจอดรถสะดวกและ ท าเลท่ีตั้งของ
ร้านค้าสะดวกในการเดินทาง  ซ่ึงสอดคล้องกับผลของ จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง 
ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ท าเลท่ีตั้งสะดวก
ในการเดินทาง รองลงมาคือ การจดัวางสินคา้เป็นระเบียบ และมีท่ีจอดรถสะดวก 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด 
จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้น

การส่งเสริมการตลาด คือ เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี รองลงมาคือ คือ 
เจา้ของหรือพนักงานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้เหมาะกบัลูกคา้ได้ และมี
บริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลของ 
จิราภรณ์ บุญหลี (2554) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมของขา้ราชการในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปจากผา้ฝ้ายพื้นเมือง ท่ีพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัดา้น
การส่งเสริมการตลาด คือ เจา้ของและพนักงานขาย บริการด้วยรอยยิ้มและอธัยาศยัดี เจา้ของและ
พนกังานขายใหค้วามสนใจลูกคา้ และมีส่วนลดพิเศษ 
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5.3 ข้อค้นพบ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบตามแนวคิดวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ดงัต่อไปน้ี 

1. ประเภทของเส้ื อผ้าส า เร็จรูปส าห รับออกงานในโอกาสพิ เศษ ท่ีผู ้ตอบ

แบบสอบถามเคยซ้ือคือชุด เดรสสั้น และประเภทของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

ท่ีผูต้อบแบบสอบถามซ้ือบ่อยท่ีสุดคือชุดเดรสั้นเช่นกนั โดยผูต้อบแบบสอบถามช่วงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี 

นิยมซ้ือชุดเดรสสั้น และกระโปรงยาว ช่วงอายุ 20-30 ปี นิยมซ้ือชุดเดรสสั้น และชุดเดรสยาว และ

ช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป นิยมซ้ือชุดเดรสสั้ น ชุดเดรสยาว และเส้ือ นอกจากน้ีไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม

ในช่วงอายใุดเลยท่ีซ้ือจมัพสู์ท 

2. ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละช่วงอายุ ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส

พิเศษจากแหล่งต่างๆดังน้ี ช่วงอายุต  ่ากว่า 20 ปีส่วนมากซ้ือท่ีตลาดนัด และแผนกเส้ือผา้สตรีใน

ห้างสรรพสินคา้ ช่วงอายุ 20-30 ปีส่วนมากซ้ือท่ีตลาดนัด ร้านคา้ของแบรนด์ไทย และแผนกเส้ือผา้

สตรีในห้างสรรพสินคา้  และช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไปส่วนมากซ้ือท่ีแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินคา้

และร้านคา้ของแบรนดไ์ทย 

3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

มีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในแต่ละคร้ัง มากท่ีสุด คือ ราคา 501 บาท แต่ไม่เกิน 

1,000บาท  โดยช่วงอายุต  ่ ากว่า 20 ปี  ส่ วนใหญ่ มีค่ าใช้ จ่าย  501-1,000 บาท  และ ไม่ มีผู ้ตอบ

แบบสอบถามในช่วงอายุน้ีท่ีมีค่าใช้จ่าย มากกว่า 1,500 เลย ช่วงอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่าย 

501-1,000 บาท และช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป มีค่าใช้จ่ายหลากหลาย คือ 501 – 1,000 บาท 1,001 – 1,500 

บาท และ 1,501 – 2,000 บาท นอกจากน้ีไม่มีผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายุใดเลยท่ีมีค่าใช้จ่ายโดย

เฉล่ียต่อคร้ัง มากกวา่ 2,000 บาท 

4. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ

เน่ืองในโอกาสงานเล้ียงบริษทั โดยช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองในโอกาสงานแต่งงาน/งาน

หมั้น รองลงมาคือ งานเล้ียงอ าลาจบการศึกษามากท่ีสุด และงานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ ช่วงอาย ุ20-30 

ปีส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองในโอกาสงานเล้ียงบริษทัมากท่ีสุด รองลงมาคือ คือ งานแต่งงาน/งานหมั้น และ
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งานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ และช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไปส่วนใหญ่ซ้ือเน่ืองในโอกาสงานแต่งงาน/งานหมั้น 

มากท่ีสุด รองลงมาคือ คือ งานเล้ียงบริษทั และงานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ 

5. หากแบ่งประเภทส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษตามความเป็นแบรนด ์

โดยสังเกตจากสถานท่ี ท่ีร้านคา้จ าหน่าย สามารถแบ่งได ้โดย ประเภทไม่มีแบรนด ์มีจ าหน่ายท่ี ตลาด

นดั คอมมูนิต้ีมอลล์ ร้านคา้อิสระในห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้อิสระนอกห้างสรรพสินคา้ ประเภทแบ

รนด์ไทยมีจ าห น่ าย ท่ี  แผนกเส้ือผ้าสตรีในห้ างสรรพสินค้าและร้านค้าของแบรนด์ไทย 

(Flagship/Standalone Store) ประเภทแบรนด์จากต่างประเทศ มีจ าหน่ายท่ีร้านค้าของแบรนด์จาก

ต่างประเทศ (Flagship/Standalone Store) จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามในทุกช่วงรายได้

ต่างๆ ส่วนใหญ่ซ้ือส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษท่ีไม่มีแบรนดม์ากท่ีสุด 

6. ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนใหญ่เปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะและราคาของเส้ือผา้

ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของแต่ละร้านก่อนตดัสินใจ 

7. เกณฑ์ส าคญัท่ีใชใ้นการประเมินการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงาน

ในโอกาสพิเศษของผูต้อบแบบสอบถามคือ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ 

8. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส

พิเศษทั้งในภาพรวมและทั้งแยกยอ่ยตามช่วงอายุ มีลกัษณะคลา้ยกนั กล่าวคือ ผูต้อบแบบสอบในทุก

ช่วงอายุ ส่วนใหญ่ได้แรงบนัดาลใจในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจาก 

โซเชียลมีเดีย มากท่ีสุด ตามดว้ยเวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ และนิตสารแฟชัน่ 

9. จากการศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจ์ าแนกตามอาย ุพบวา่แต่ละช่วงอายมีุปัจจยัยอ่ย

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่างกนั โดยช่วงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี นิยมเลือกซือเส้ือผา้ส าหรับออกงานท่ีสวมใส่

สบาย เน้ือผา้มีคุณภาพดี และซ้ือจากร้านท่ีมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย ส่วนปัจจยัอ่ืนๆส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียสูงกวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายอ่ืุนๆ แสดงให้เห็นวา่ช่วงอายุน้ีมีความ

ตอ้งการและคาดหวงัจากสินคา้มากกว่าช่วงอายุอ่ืน ช่วงอายุ 20-30 ปีเน้นเส้ือผา้ส าหรับออกงานท่ีมี

รูปแบบสวยงามมากท่ีสุดเพียง ปัจจยัย่อยอ่ืนไม่มีผลมากนักเม่ือเทียบกบัช่วงอายุอ่ืนๆ และไม่ได้

ค  านึงถึง รูปแบบแปลกใหม่โดดเด่น หรือบริการเขา้รูปให้ไดข้นาด และความยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่

จากทางร้าน และช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป เน้นเส้ือผา้ส าหรับออกงานท่ีมีรูปแบบสวยงาม มากท่ีสุดเพียง 

ส่วนปัจจยัอ่ืนๆส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก นอกจากน้ีสังเกตไดว้า่ ช่ือเสียงของแบรนด ์และแบบตามเท

รนดแ์ฟชัน่ในขณะนั้น ไม่ค่อยมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือในทุกช่วงอาย ุ
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10. จากการศึกษาปัจจยัดา้นราคาจ าแนกตามอายุ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามช่วง

อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ใหค้  านึงถึงราคาในทุกดา้นมากกวา่ ช่วงอาย ุ20-30 ปี และช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไป 

11.  จากการศึกษาปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายจ าแนกตามอายุ พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามช่วงอายุต  ่ากวา่ 20 ปี ใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุด กบัการมีห้องลองเส้ือผา้ ในขณะ

ท่ี ช่วงอายุ 20-30 ปี และช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไปไม่มีปัจจยัยอ่ยในระดบัมากท่ีสุด แต่โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก  

12. จากการศึกษาปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามอาย ุพบวา่ช่วงอายุ

ต  ่ากว่า 20 ปี ค  านึงถึงการส่งเสริมการตลาดหลายปัจจยั ได้แก่ เจา้ของหรือพนักงานขายบริการดว้ย

รอยยิม้และอธัยาศยัดี เจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้เหมาะ

กบัลูกคา้ได ้มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ีตกลงไว ้มีส่วนลด

พิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสดหรือ คูปองส่วนลดในคร้ังต่อไป และการจดัท าแค๊ตตาล็อกสินคา้ให้เลือกชม  

ช่วงอายุ 20-30 ปี ค  านึงถึงการท่ีเจา้ของหรือพนักงานขายบริการด้วยรอยยิ้มและอธัยาศยัดีมากกว่า

ปัจจยัยอ่ยอ่ืน และช่วงอายุ 31 ปีข้ึนไป ค านึงถึงการท่ีเจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ยรอยยิม้และ

อธัยาศยัดี และเจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ใหเ้หมาะกบัลูกคา้

ได ้มากกวา่ปัจจยัยอ่ยอ่ืน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน

โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน ามาเป็น

ขอ้มูลปรับปรุงกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายของผูป้ระกอบการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได ้แก่ กลุ่มลูกคา้ท่ีมีอายชุ่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 

ช่วงอาย ุ20-30 ปี และช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไป ดงัน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 

สินคา้ท่ีจ  าหน่ายไม่จ  าเป็นตอ้งตามเทรนแฟชัน่ และไม่จ  าเป็นตอ้งมีแบรนด ์เพราะ

ลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัแบรนด ์แต่เนน้ท่ี รูปแบบ ความสวยงาม และคุณภาพมากกวา่ 

ควรจ าหน่ายเส้ือผา้ทั้งขนาดมาตรฐาน และเส้ือผา้ขนาดพิเศษ เช่น ขนาดใหญ่พิเศษ หรือ ขนาดส าหรับ
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ลูกคา้ท่ีสูงเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการขายยิง่ข้ึน โดยผูป้ระกอบการสามารถหาขอ้มูลลกัษณะสินคา้

ไดจ้ากโซเชียลมีเดีย เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ และนิตยสารแฟชัน่ ทั้งน้ีควรจดัหาสินคา้ให้

ตรงตามความตอ้งการของกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี  กลุ่มลูกคา้ในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 

20 ปีส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน นกัศึกษา มีสังคมต่างจากกลุ่มช่วงอายอ่ืุนๆ ดงันั้นโอกาสพิเศษท่ีออกงาน

จะต่างจากช่วงอายุอ่ืนบา้ง เส้ือผา้ท่ีผูป้ระกอบการจดัหามาจ าหน่ายควรเหมาะกบั งานแต่งงาน/งาน

หมั้น งานเล้ียงอ าลาจบการศึกษา และงานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่  ควรเป็นเส้ือผา้ท่ีสวมใส่สบาย 

เน้ือผา้มีคุณภาพดี ลูกคา้ในวยัน้ีช่ืนชอบการไดเ้ลือกสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ควรจดัหาและจดัวางสินคา้ใหดู้หลากหลาย ดูมีสินคา้จ านวนมาก เช่น เดรสหน่ึงแบบอาจผลิตจากผา้

เกรดเดียวกนัแต่มีหลายลายผา้ และหลากหลายสี เพื่อดึงดูดใหลู้กคา้สนใจและเขา้มาชมภายในร้าน 

ประเภทเส้ือผา้ท่ีขายควรเนน้ชุดเดรสสั้น และกระโปรงยาว แต่ไม่ควรน าจมัพสู์ทมาจ าหน่าย 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ20-30 ปี กลุ่มลูกคา้ในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20-30 

ปี ส่วนใหญ่อยูใ่นวยัท างาน และนิยมซ้ือส าหรับออกงานเล้ียงบริษทัมากกวา่ช่วงอายอ่ืุน ตามดว้ย งาน

แต่งงาน/งานหมั้น และงานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ ผูป้ระกอบการควรวางเส้ือผา้ส าหรับงานเล้ียงบริษทั

ท่ีดิสเพลยห์นา้ร้าน เพื่อดึงดูดลูกคา้ สินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายควรเนน้ความสวยงามเป็นหลกั  เร่ืองสวม

ใส่สบายหรือแบบท่ีแปลกใหม่เป็นปัจจยัรองลงมา เพราะกลุ่มลูกคา้ช่วงอายน้ีุเนน้ความสวยงามของ

เส้ือผา้มากท่ีสุด ประเภทเส้ือผา้ท่ีขายควรเนน้ชุดเดรสสั้น และชุดเดรสยาว แต่ไม่ควรน าจมัพสู์ทมา

จ าหน่าย 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ31 ปี ข้ึนไป กลุ่มลูกคา้ในช่วงอาย ุ31 ปีข้ึน

ไป นิยมซ้ือส าหรับงานแต่งงาน/งานหมั้น งานเล้ียงบริษทั และงานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ สินคา้ท่ี

น ามาจ าหน่ายควรเนน้ความสวยงามเป็นหลกั  เร่ืองสวมใส่สบาย เป็นปัจจยัรองลงมา เส้ือผา้ท่ีขายควร

เนน้ชุดเดรสสั้น ชุดเดรสยาว และเส้ือ แต่ไม่ควรน าจมัพสู์ทมาจ าหน่าย 

ด้านราคา 

ลูกคา้ทุกกลุ่มใหค้วามส าคญักบัสินคา้ท่ีราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ผูป้ระกอบการ

ตอ้งหลีกเล่ียงการตั้งราคาสินคา้สูงเกินจริง ควรติดป้ายราคาใหช้ดัเจนบนสินคา้ทุกตวั และอาจ ติดป้าย
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ราคาหนา้ร้านท่ีสามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกร้าน เช่น ติดวา่ “ชุดสวยออกงาน เร่ิมตน้ท่ี 500 บาท” 

จะช่วยดึงดูดลูกคา้ เพราะเห็นวา่ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายไม่ไดสู้งเกินไปและอยูใ่นช่วงราคาท่ีลูกคา้สามารถ

จ่ายได ้ผูป้ระกอบการควรจดัหาสินคา้ท่ีสามารถจ าหน่ายไดใ้นช่วงท่ีตรงตามกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี แมก้ลุ่มลูกคา้ในวยัน้ีจะยงัไม่มี

รายได ้หรือรายไดไ้ม่สูง แต่มีก าลงัซ้ือเส้ือผา้ส าหรับออกงานในช่วงราคาท่ีสูงคลา้ยช่วงอายอ่ืุน ดงันั้น

ผูป้ระกอบการสามารถจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีราคาสูงได ้แต่ไม่ควรสูงกวา่ 1,500 บาท และเนน้สินคา้

ในช่วงราคา 500-1,000 บาท และเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมียงัไม่มีรายได ้หรือรายไดไ้ม่สูง ลูกคา้จึงให้

ความส าคญักบัการใชจ่้าย มีการพิจารณาไตร่ตรองมากกวา่ กลุ่มอ่ืน ในการขายผูป้ระกอบการอาจพดู

เสนอวา่ส่วนลดพิเศษ เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้สนใจและตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ20-30 ปี สินคา้ท่ีผูป้ระกอบการจ าหน่ายไม่

ควรสูงกวา่ 2,000 บาท และเนน้สินคา้ในช่วงราคา 500-1,000 บาท  

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไป ผูป้ระกอบการสามารถจดัหา

สินคา้มาขายไดห้ลายช่วงราคา เพราะลูกคา้ในช่วงอายน้ีุไม่ไดย้ดึติดกบัราคามากนกั โดยซ้ือทั้งช่วง

ราคา ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 500 บาท  501 – 1,000 บาท 1,001 – 1,500 บาทแต่ไม่ควรสูงกวา่ 2,000 บาท 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ส าหรับร้านท่ีก าลงัจะเปิดให้บริการควรเลือกท าเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง และมีท่ี

จอดรถ โดยควรตั้งอยูใ่นสถานท่ีท่ีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายนิยมไปซ้ือเส้ือผา้ส าหรับออกงานมากท่ีสุด ดงัน้ี 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ผูป้ระกอบการควรเลือกเปิด

กิจการท่ีตลาดนดั หรือ ติดต่อขายท่ีแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินคา้  ในกรณีท่ีขายท่ีตลาดนดัหาก

เป็นไปไดค้วรมีหอ้งลองสินคา้ หรือหากมีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีอาจเสนอใหลู้กคา้น าไปลองในบริเวณ

ใกลเ้คียงหรือน ากลบัไปลองท่ีบา้นโดยวางเงินเตม็จ านวนไวเ้ม่ือน ากลบัมาคืนจะไดรั้บเงินคืนไป

เพราะลูกคา้กลุ่มน้ีใหค้วามส าคญักบัการใชจ่้าย มีการพิจารณาไตร่ตรองมากกวา่ กลุ่มอ่ืน การเสนอให้

ลองสินคา้จะกระตุน้ใหลู้กคา้สนใจและตดัสินใจซ้ือง่ายข้ึน และควรติดป้ายหนา้ร้านวา่ สามารถลอง

ได ้
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ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ20-30 ปี ผูป้ระกอบการควรเลือกเปิด

กิจการท่ีตลาดนดั หรือ ติดต่อขายท่ีแผนกเส้ือผา้สตรีในห้างสรรพสินคา้ 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไป ผูป้ระกอบการควรติดต่อขายท่ี

แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ หรือเปิดเช่าพื้นท่ีในหา้งสรรพสินคา้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ทุกกลุ่มลูกคา้ชอบร้านคา้ท่ีบริการดว้ยรอยยิม้และอธัยาศยัดี ดงันั้น เจา้ของกิจการ

ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการเลือกพนกังานขาย โดยเลือกคนทีมีใจรักในงานขายและเป็นมิตร 

 ในการออกงานในโอกาสพิเศษลูกคา้ตอ้งการแต่งกายในชุดท่ีดูดีเป็นพิเศษ เพราะ

แสดงใหเ้ห็นถึงรสนิยม ภาพลกัษณ์และสถานภาพทางสังคมของผูส้วมใส่ ส่งผลใหลู้กคา้ให้

ความส าคญักบัการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าหรับโอกาสพิเศษค่อนขา้งมากจึงตอ้งการความคิดเห็นหรือ

ขอ้แนะน ามากเป็นพิเศษ ทั้งเจา้ของและพนกังานขายตอ้งมีความรู้ในสินคา้และสามารถแนะน าสินคา้

ใหเ้หมาะกบัลูกคา้ได ้เช่น สามารถเลือกแบบท่ีเหมาะกบัรูปร่างของลูกคา้  สามารถแนะน าไดว้า่ชุดน้ี

ควรใส่กบัรองเทา้หรือเคร่ืองประดบัแบบไหน ธีมงานแต่ละอยา่งควรแต่งตวัอยา่งไร อาจมีรูปภาพ

ประกอบเพื่ออธิบายใหลู้กคา้เขา้ใจมากข้ึน  

ควรมีโซเชียลมีเดียของร้าน เช่น เฟซบุคหรือเวบ็ไซตใ์นการแสดงแคตตาล็อกของ

ร้าน ใชอิ้นสตาแกรมโพสขอ้มูลเป็นแรงบนัดาลใจใหลู้กคา้ ใชไ้ลน์เพื่อติดต่อใหค้  าแนะน าเส้ือผา้ท่ี

ทางร้านจ าหน่ายแก่ลูกคา้ในกรณีท่ีลูกคา้ไม่สะดวกมาชมสินคา้ดว้ยตนเอง หรืออยากไดค้  าแนะน า

หลงัจากซ้ือสินคา้ไป โดยอาจชกัชวนใหลู้กคา้ติดตามโซเชียลมีเดียของร้านเม่ือลูกคา้เขา้มาในร้าน 

หรือติดขอ้มูลไวท่ี้บริเวณร้าน รวมทั้งถุงใส่สินคา้ของร้าน โซเชียลมีเดียของร้านควรมีการอพัเดตเป็น

ประจ าอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะสองคร้ัง เพื่อใหลู้กคา้สนใจติดตามอยูเ่สมอ 

ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี ควรติดป้ายหนา้ร้านวา่มี

บริการเปล่ียนคืนสินคา้ เม่ือลูกคา้เขา้มาชมสินคา้ในร้านควรพดูเสนอส่วนลดพิเศษ เช่น ซ้ือสองช้ินลด 

20% หรือถา้เป็นนกัเรียนไดส่้วนลด 10% เป็นตน้ รวมทั้งพดูแนะน าวา่ทางร้านมีบริการแนะน าสินคา้

ท่ีเหมาะกบัลูกคา้ได ้หากลูกคา้ทราบธีมของงานเป็นตน้ 
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ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ20-30 ปี ผูป้ระกอบการไม่จ  าเป็นตอ้งพดู

เสนอส่วนลดในทนัที แต่ควรเนน้พดูแนะน าขอ้ดีของสินคา้ของสินคา้แต่ละส่วน เช่น เส้ือผา้ในราว

แขวนน้ีสวยเพราะท าจากผา้ลูกไมแ้บบละเอียด เป็นตน้ เม่ือลูกคา้สนใจแต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือจึงอาจ

เสนอส่วนลด เพื่อใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

 ร้านคา้ท่ีมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในช่วงอาย ุ31 ปีข้ึนไป ผูป้ระกอบการไม่จ  าเป็นตอ้ง

พดูเสนอส่วนลดในทนัที แต่ควรพดูแนะน าวา่ทางร้านมีบริการแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะกบัลูกคา้ได ้หาก

ลูกคา้ทราบธีมของงานเป็นตน้ เม่ือลูกคา้สนใจแต่ยงัไม่ตดัสินใจซ้ือจึงอาจเสนอส่วนลด เพื่อใหลู้กคา้

ตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 
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แบบสอบถามเพือ่การค้นคว้าแบบอสิระ 

เร่ือง 
พฤติกรรมผู้บริโภคในการซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษ 

จากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือ
จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นขอ้มูลในเชิงวชิาการต่อไป 

อน่ึง ขอ้มูลท่ีท่านตอบในแบบสอบถามคร้ังน้ี จะน าเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ในเชิง
วชิาการเท่านั้น และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

สุธินี โชติวจิิตร 
ผู้ศึกษา 

ค าช้ีแจง 
 เส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษ หมายถึง หมายถึง เส้ือผา้ท่ีตดัเยบ็ส าเร็จแลว้ มีหลาย
ขนาด หลายแบบ มีจ าหน่ายในสถานท่ีต่างๆ เช่น ร้านคา้ ห้างสรรพสินคา้ ร้านคา้เฉพาะอย่าง เป็นตน้ มกัมี
รูปแบบ เน้ือผา้ การตดัเยบ็ท่ีสวยงาม ดูดี กวา่เส้ือผา้ทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั เหมาะกบัโอกาสพิเศษ เช่น ชุดเด
รสยาว ชุดเดรสสั้น  
 โอกาสพเิศษ ได้แก่ งานแต่งงาน/งานหมั้น งานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่ งานเล้ียงบริษทั งานเล้ียงอ าลา
จบการศึกษา (เช่น งานบายเนียร์ งานพรอม) งานเล้ียงของสถานศึกษา (เช่น วนัครบรอบก่อตั้งโรงเรียน) งาน
เล้ียงรวมรุ่น งานมงคล (เช่น งานบวช งานบุญ) 

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  
ส่วนท่ี 1  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ 

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน

โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ส่วนท่ี 3  ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
ส่วนท่ี 4  ขอ้มลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

แบบสอบถามเลขท่ี.......... 
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ส่วนที ่1  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 

1. ท่านเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่
ภายใน 2 ปีท่ีผา่นมาใช่หรือไม่ 
□ 1. ใช่     □ 2. ไม่ใช่ 

2. ท่านเคยซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ ประเภทใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 
1 ขอ้) 
□ 1. ชุดเดรสสั้น    □ 2. ชุดเดรสยาว 
□ 3. เส้ือ    □ 4. กระโปรงสั้น 
□ 5. กระโปรงยาว   □ 6. กางเกง 
□ 7. จมัพสู์ท    □ 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

3. ท่านเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษประเภทใดบ่อยทีสุ่ด (ตอบเพียง 1 
ขอ้) 
□ 1. ชุดเดรสสั้น    □ 2. ชุดเดรสยาว 
□ 3. เส้ือ    □ 4. กระโปรงสั้น 
□ 5. กระโปรงยาว   □ 6. กางเกง 
□ 7. จมัพสู์ท    □ 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) …………………… 

4. ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน   
□ 1. เดือนละ 1/คร้ัง   □ 2. 2 เดือน/คร้ัง  
□ 3. 3 เดือน/คร้ัง   □ 4. มากกวา่ 3 เดือน/คร้ัง 

5. โดยส่วนใหญ่ท่านซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจ านวนก่ีช้ินในแต่ละ
คร้ัง  
□ 1. 1 ตวั     
□ 2. 2 ตวั  
□ 3. มากกวา่ 2 ตวั 

6. ค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีใชใ้นการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษ 
□ 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 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. มากกวา่ 2,501 บาท 



 
 

 

75 
 

7. ท่านเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษส าหรับโอกาสใดบา้ง (ตอบได้
มากกวา่ 1 ขอ้)   
□ 1. งานแต่งงาน/งานหมั้น   
□ 2. งานเล้ียงคริสตม์าส/ปีใหม่    
□ 3. งานเล้ียงบริษทั    
□ 4. งานเล้ียงอ าลาจบการศึกษา (เช่น งานบายเนียร์ งานพรอม)   
□ 5. งานเล้ียงของสถานศึกษา (เช่น วนัครบรอบก่อตั้งโรงเรียน)   
□ 6. งานเล้ียงรวมรุ่น 

□ 7. งานมงคล (เช่น งานบวช งานบุญ) 
8. นอกจากตัวท่านเองแล้วผูใ้ดมีส่วนส าคญัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษของท่าน (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
 □ 1. คนในครอบครัว   □ 2. เพื่อน  
□ 3. ผูร่้วมงาน/คนท่ีท างาน  □ 4. พนกังานขาย  
□ 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………… 

9. โดยปกติท่านซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษในวนัใด 
□ 1. จนัทร์-ศุกร์    □ 2. เสาร์-อาทิตย ์ 
□ 3. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์   □ 4. ตามสะดวก/ไม่แน่นอน 

10. ท่านซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่งใดบา้งในจงัหวดัเชียงใหม่ 
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
□ 1. ตลาดนดั (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหนา้มอ)    
□ 2. คอมมูนิต้ีมอลล ์(เช่น สตาร์อเวนิว อาเขต, มีโชคพลาซ่า) 
□ 3. แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ (เช่น เซ็นทรัลของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟส

ติวลั      เชียงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการคา้กาดสวนแกว้, โรบินสันของเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต)   

□ 4. ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ (เช่น Zara, Mango, H&M) 
□ 5. ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย (เช่น Jaspal, Chaps, ESP) 
□ 6. ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ (เช่น โครงการจงัคช์ัน่เอก๊ซ์ ชั้นใตดิ้นเซ็นทรัลพลาซ่า

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 
□ 7. ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ (เช่น ร้านคา้ยา่นถนนนิมมานเหมินทร์) 
□ 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………..……… 
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11. ท่านซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่งใดบ่อยทีสุ่ดในจงัหวดั
เชียงใหม่ (ตอบเพียง 1 ขอ้) 
□ 1. ตลาดนดั (เช่น มาลินพลาซ่า, โครงการกาดหนา้มอ)    
□ 2. คอมมูนิต้ีมอลล ์(เช่น สตาร์อเวนิว อาเขต, มีโชคพลาซ่า) 
□ 3. แผนกเส้ือผา้สตรีในหา้งสรรพสินคา้ (เช่น เซ็นทรัลของหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัลเฟส

ติวลั    เชียงใหม่, เซ็นทรัลของอุทยานการคา้กาดสวนแกว้, โรบินสันของเซ็นทรัล
พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต)   

□ 4. ร้านคา้ของแบรนดจ์ากต่างประเทศ (เช่น Zara, Mango, H&M) 
□ 5. ร้านคา้ของแบรนดไ์ทย (เช่น Jaspal, Chaps, ESP) 
□ 6. ร้านคา้อิสระในหา้งสรรพสินคา้ (เช่น โครงการจงัคช์ัน่เอก๊ซ์ ชั้นใตดิ้นเซ็นทรัลพลาซ่า 

เชียงใหม่ แอร์พอร์ต) 
□ 7. ร้านคา้อิสระนอกหา้งสรรพสินคา้ (เช่น ร้านคา้ยา่นถนนนิมมานเหมินทร์) 
□ 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………..……… 

12. ท่านไดแ้รงบนัดาลใจในการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากแหล่ง
ใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
□ 1. เวบ็ไซตท่ี์น าเสนอเน้ือหาดา้นแฟชัน่ 
□ 2. โซเชียลมีเดีย (เช่น เฟสบุค/อิสตาแกรมของดารานกัแสดง)  
□ 3. การจดัแสดงดิสเพลย ์หนา้ร้านคา้  
□ 4. พนกังานขาย    
□ 5. แคตตาล็อกของแบรนด์ 
□ 6. ส่ือโทรทศัน์ (เช่น รายการเกมส์โชว/์ทอลคโ์ชว,์ รายการแฟชัน่การแต่งกาย ละคร) 
□ 7. นิตยสารแฟชัน่ (เช่น แพรว แอล คลีโอ สุดสัปดาห์) 

13. ท่านเปรียบเทียบคุณภาพ ลกัษณะ และราคาของเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษของแต่ละร้านก่อนตดัสินใจซ้ือหรือไม่ 
□ 1. เปรียบเทียบ เพราะ ………………………..………    
□ 2. ไม่เปรียบเทียบ เพราะ ………………………..……… 
 
 
 
 



 
 

 

77 
 

14. เกณฑส์ าคญัท่ีใชใ้นการประเมินการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาส
พิเศษของท่านคืออะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  
□ 1. รูปแบบ สีสัน โดดเด่น ทนัสมยั    
□ 2. เน้ือผา้มีคุณภาพ การตดัเยบ็ประณีต 
□ 3. ช่ือเสียง/ตราสินคา้/แบรนด์ 
□ 4. ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพ  
□ 5. ร้านคา้ท่ีจ  าหน่ายตกแต่งสวยงามดูน่าเช่ือถือ 
□ 6. เจา้ของ/พนกังานขายใหค้  าแนะน าท่ีดี 
□ 7. มีการจดัโปรโมชัน่ เช่น ลดราคาสินคา้ 
□ 8. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ………………………..……… 

ส่วนที ่2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการจดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานใน
โอกาสพิเศษจากร้านคา้ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ ล าดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. รูปแบบสวยงาม 

     

2. สีสันสวยงาม       
3. การตดัเยบ็ประณีต      
4. เน้ือผา้มีคุณภาพดี      
5. สวมใส่สบาย      
6. ดูแลรักษาง่าย      
7. มีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย      
8. มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย      
9. ช่ือเสียงของแบรนด์      
10.  แบบตามเทรนด์แฟชัน่ในขณะนั้น      
11.  แบบร่วมสมยัท่ีสามารถใส่ออกงาน

โอกาสพิเศษไดห้ลายงาน 
     

12.  รูปแบบแปลกใหม่ โดดเด่น      
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

13.  สามารถปรับมาสวมใส่ไดใ้น
ชีวติประจ าวนั หลงัจากใส่ออกงานแลว้ 

     

14.  มีบริการเขา้รูปใหไ้ดข้นาด และความ
ยาวตามรูปร่างผูส้วมใส่จากทางร้าน 

     

ด้านราคา 
1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

2. สามารถต่อรองราคาได ้      
3. มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน      
4. มีสินคา้ใหเ้ลือกหลายระดบัราคา      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. ท าเลท่ีตั้งของร้านคา้สะดวกในการ

เดินทาง 

     

2. การจดัเรียงสินคา้ดึงดูดและน่าสนใจ      
3. มีสถานท่ีจอดรถสะดวก      
4. ตกแต่งร้านคา้ไดส้วยงาม      
5. มีหอ้งลองเส้ือผา้      
6. มีการช าระเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น 

บตัรเครดิตหรือบตัรเดบิต 
     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
1. มีส่วนลดพิเศษ เช่น ส่วนลดเงินสด

หรือ คูปองส่วนลดในคร้ังต่อไป  

     

2. เจา้ของหรือพนกังานขายบริการดว้ย
รอยยิม้และอธัยาศยัดี 

     

3. เจา้ของหรือพนกังานขายมีความรู้ใน
สินคา้และสามารถแนะน าสินคา้ให้
เหมาะกบัลูกคา้ได ้
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ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
ระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ 

มากทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

4. การโฆษณาร้านตามส่ือต่างๆใหเ้ป็นท่ี
รู้จกั เช่น นิตยสาร โซเชียลมีเดีย วทิย ุ
เป็นตน้ 

     

5. การจดัท าแค็ตตาล็อกสินคา้ใหเ้ลือกชม      
6. มีบริการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ใน

ระยะเวลาท่ีก าหนดหรือเง่ือนไขตามท่ี
ตกลงไว ้

     

 
ส่วนที ่3  ปัญหาและขอ้เสอแนะ 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ เพื่อล าดบัความส าคญัของปัญหาท่ีพบ 

1. ปัญหาท่ีพบในการเลือกซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพิเศษจากร้านคา้ใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ปัญหา 

ปัญหาทีพ่บในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออก
งานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านผลติภัณฑ์ 
1. รูปแบบไม่ทนัสมยั 

     

2. รูปแบบไม่หลากหลาย      
3. ไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบั

รูปร่างได ้
     

4. ไม่สามารถหารูปแบบท่ีเหมาะสม
กบัธีม (theme) ของงานได ้

     

5. รูปแบบไม่โดดเด่น หรือมีลกัษณะ
คลา้ยกบัร้านอ่ืน 
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ปัญหา 

ปัญหาทีพ่บในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออก
งานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
มากทีสุ่ด 

(5) 
มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

ด้านราคา 
1. ราคาไม่เหมาะสมกบัคุณภาพ 

     

2. ราคาต่อรองไม่ได ้      
3. สินคา้มีราคาแพง      
4. ไม่มีป้ายแสดงราคาท่ีชดัเจน      

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
5. ท าเลท่ีตั้งร้านไม่สะดวกในการ

เดินทาง 

     

6. ไม่มีท่ีจอดรถหรือสถานท่ีจอดรถไม่
สะดวก 

     

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
7. ไม่มีการรับเปล่ียน/คืนสินคา้ 

     

8. ไม่ไดรั้บการบริการท่ีดีจากเจา้ของ
หรือพนกังานร้าน 

     

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆเกี่ยวกบัการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าส าเร็จรูปส าหรับออกงานในโอกาสพเิศษจากร้านค้าใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน □ หนา้ค าตอบท่ีตรงกบัท่าน 

1. อาย ุ
□ 1. ต ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. 20-30 ปี  
□ 3. 31-40 ปี     □ 4. 41-50 ปี 
□ 5. 51-60 ปี     □ 5. 61 ปีข้ึนไป 

2. ระดบัการศึกษาสูงสุดของท่านท่ีจบการศึกษาแลว้ หรือก าลงัศึกษาอยู ่
□ 1. ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่  

□ 2. มธัยมศึกษา/ปวช   

□ 3. อนุปริญญา/ปวส  
□ 4. ปริญญาตรี    
□ 5. สูงกวา่ปริญญาตรี  

3. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 
□ 1. ต ่ากวา่ 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 บาทข้ึนไป 

4. อาชีพของท่าน 
□ 1. ขา้ราชการ/พนกังานของรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
□ 2. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
□ 3. พนกังานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน    
□ 4. รับจา้งทัว่ไป 
□ 5. นกัเรียน/นกัศึกษา      
□ 6. อ่ืนๆระบุ........................... 
 

 
***ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี*** 
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