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สารบัญตาราง 
 

ตาราง       หน้า 
1 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ   13 
2  แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ   13 

     3 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 14 
     4 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน  14 
     5 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ   15 
     6 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพสมรส  15 
     7 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณท่ีใชเ้ก่ียว 

  กบัชุดแต่งงานของผูห้ญิง       16 
     8 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามงบประมาณท่ีใชเ้ก่ียว  

  กบัชุดแต่งงานของผูช้าย       16 
     9 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการเลือก   
  ร้านเช่าชุดแต่งงาน        17 
   10 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีส่วนในการ   
  ตดัสินใจเลือกชุดแต่งงาน       17 
   11 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผูท่ี้มีส่วนในการ   
  ก าหนดจ านวนชุดแต่งงาน       18 
   12 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนชุดแต่งงาน  
  ท่ีใชใ้นการจดังานแต่งงานของผูห้ญิง      18 
   13 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามจ านวนชุดแต่งงาน   
  ท่ีใชใ้นการจดังานแต่งงานของผูช้าย      19 
   14 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะการใชบ้ริการ  
  ท่ีร้านเช่าชุดแต่งงาน        19 
   15 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 20 
   16 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวนัท่ีใชบ้ริการ  20 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
   17 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการหาขอ้มูลร้าน  
  เช่าชุดแต่งงาน         21 
   18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน  22 
   19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน   24 
   20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน  25 
   21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน 26 
   22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นพนกังาน ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน  28 
   23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม  
  การตลาดบริการดา้นกระบวนการ ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน  30 
   24 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความส าคญัของส่วนประสม   
  การตลาดบริการดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน 32 
   25 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์    
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    34 
   26 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา    
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    35 
   27 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   
   ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    37 
   28 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    38 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง       หน้า 
   29 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นดา้นพนกังาน   
   ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    39 
   30 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    41 
   31 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามเพศ    42 
   32 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    44 
   33 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา    
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    45 
   34 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    47 
   35 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    48 
   36 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นพนกังาน   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    50 
   37 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    52 
   38 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามอาย ุ    54 
   39 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   55 
   40 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา    
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   58 
   41 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   60 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
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   42 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   62 
   43 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นพนกังาน   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   64 
   44 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   66 
   45 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   68 
   46 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  70 
   47 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นราคา    
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  71 
   48 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  73 

   49 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  74 

   50 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นดา้นพนกังาน   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  76 
   51 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นกระบวนการ   
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  77 
   52 แสดงค่าเฉล่ียและระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ  
  ท่ีมีผลต่อการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า  79 
   53 สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด   
  แต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่       83 
   54 สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน   
  ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามเพศ     86 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตาราง         หน้า 
   55 สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน   
  ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามอาย ุ    87 
   56 สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน   
  ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน   88 
   57 สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานท่ีค่าเฉล่ีย   
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