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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผล
ต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใช้
บริการและก าลงัจะใชบ้ริการเช่าชุดแต่งงานภายในระยะเวลา 1 ปี จ  านวน 200 ราย น ามาวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  

จากการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 31 - 50 ปี 
มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มีสถานภาพสมรสแลว้ 10-12 เดือน มีงบประมาณท่ีใชเ้ก่ียวกบัชุด
แต่งงานของผูห้ญิงและผูช้ายอยูร่ะหวา่ง 5,001-10,000 บาท และส่วนใหญ่เลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน
โดยเจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั 

เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยแต่ละดา้นของปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการ พบวา่ปัจจยั
ยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์มีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว รองลงมา คือ มีจ านวนชุดให้
เลือกมากมาย  และมีลกัษณะชุดใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ชุดไทย ชุดราตรี ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นราคามีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในระดบัปานกลาง
และระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการแจง้ราคาการให้บริการท่ีชดัเจน รองลงมา
คือ มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ และสามารถต่อรองราคาได ้ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในระดบั
มากทุกปัจจัยย่อย โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทาง
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โทรศพัท์/โทรสาร/ e-mail รองลงมาคือ มีท าเลท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่ายและมีท่ีจอดรถ
กวา้งขวาง ตามล าดบั 

ปัจจยัย่อยดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน
ในระดบัปานกลางและระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงาน
ให้ดูเป็นตวัอย่าง รองลงมาคือ มีการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัหรือเคยใช้บริการและมีพนกังานคอย
แนะน าสินคา้และบริการโดยเฉพาะตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในระดบัมาก
ทุกปัจจยัยอ่ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบ
ชุดแต่งงานประเภทต่างๆ รองลงมาคือ พนกังานไม่กดดนัให้ลูกคา้ตดัสินใจ และพนกังานมีความ
เอาใจใส่ลูกคา้ พนักงานมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส และพนักงานมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ 
ตามล าดบั 

ปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในระดบั
มากทุกปัจจยัย่อย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ รองลงมา คือ มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก และการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการ
เช่าชุด ตดัชุด และแกข้นาดชุด ตามล าดบั 

ปัจจัยย่อยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมีผลต่อผู ้บริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด
แต่งงานในระดบัมากทุกปัจจยัยอ่ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ มีห้องต่างๆเพียงพอต่อความ
ตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้า รองลงมาคือ การแต่งกายของพนกังานสุภาพ
และสะอาดเรียบร้อย และการจัดตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงามมีเอกลักษณ์ 
ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to study services marketing mix 
affecting consumers towards selecting wedding gown rental shop in Mueang Chiang Mai district. 
Data were collected from 200 consumers and potential consumers. All data obtained were 
analyzed by using descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 

The findings presented that most respondents were female in ages between 35-50 
years old, holding Bachelor’s degree as the highest educational level, earning monthly income at 
the amount of 10,001-20,000 baht, working as employee of private company, and having held the 
married status at 10-12 months ago. They usually set the budget for renting male and female 
wedding gowns at the amount between 5,001-10,000 baht and mostly selected to rent the gowns 
from the same shop. 

Considering on sub-factors of each service marketing mix factor, the findings 
indicated that all sub-factors of Product factor affected the consumers to select the wedding gown 
rental shop at high level and hereafter were respectively shown the highest ones: the availability 
of bride and groom wedding gowns for rent, the large number of different designed wedding 
gowns to select, and the various types of wedding gowns: Thai wedding gowns and evening 
wedding gowns, to select.  

Sub-factors of Price factor affected the consumers to select the wedding gown rental 
shop at moderate and high levels and hereafter were respectively shown the highest ones: the 
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clear notice on service charges, the various rates in according to product quality, and the 
negotiable prices. 

All sub-factors of Place factor affected the consumers to select the wedding gown 
rental shop at high level and hereafter were respectively shown the highest ones: the convenient 
communication via telephone/facsimile/ Email, the accessible location where was located in 
community area and easy to access, and the availability of large parking space. 

Sub-factors of Promotion factor affected the consumers to select the wedding gown 
rental shop at moderate and high levels and hereafter were respectively shown the highest ones: 
having portfolio to present its previous works to consumers, the word-of-mouth done by fellows 
or previous consumers, and the informative staff to give advices on products and services to 
consumers. 

All sub-factors of People factor affected the consumers to select the wedding gown 
rental shop at high level and hereafter were respectively shown the highest ones: the knowledge 
of staff towards different designs and types of wedding gowns, the staff who did not force the 
consumer to make decision, the attention of staff to consumer, the friendliness of staff, and the 
reliability of staff.  

All sub-factors of Process factor affected the consumers to select the wedding gown 
rental shop at high level and hereafter were respectively shown the highest ones: re-checking the 
neatness of wedding gowns before delivering them to consumers, having simple process to get 
services, and having fixed and clear due dates for renting period, tailoring period, and dress-fixing 
period. 

All sub-factors of Physical Evidence factor affected the consumers to select the 
wedding gown rental shop at high level and hereafter were respectively shown the highest ones: 
having sufficient rooms as needed such as fitting room, dressing room, and restroom, the polite 
and clean dressing of staff, and the decoration of shop with beautiful and unique atmosphere.  


