
 
 

 
บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้าน
เช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจ านวน 200 ชุด 
สามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ ไดด้งัต่อไปน้ี 
 
สรุปผลการศึกษา 
  

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยเป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 66.50 และมีอาย ุ31-50 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 70.00 มีรายไดต่้อเดือน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.50 และประกอบอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 57.50 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ 10-12 เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 54.50 มีงบประมาณท่ีใชเ้ก่ียวกบัชุดแต่งงานของผูห้ญิงและผูช้ายอยู่ระหวา่ง 5,001-10,000 
บาท  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกร้านเช่าชุดแต่งงานโดยเจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั     
คิดเป็นร้อยละ 94.00  ผูท่ี้มีส่วนในการตดัสินใจเลือกชุดแต่งงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าสาว คิดเป็น     
ร้อยละ 31.20 รองลงมาเป็นเจา้บ่าว ร้อยละ 30.30 ในสัดส่วนใกล้เคียง ส าหรับผูท่ี้มีส่วนในการ
ก าหนดจ านวนชุดแต่งงาน ท่ีใชใ้นวนังาน ส่วนใหญ่เป็นเจา้สาว คิดเป็นร้อยละ 91.50  

จ านวนชุดแต่งงานท่ีใช้ในการจัดงานแต่งงานของผู ้หญิง ส่วนใหญ่ใช้ 2 ชุด 
เช่นเดียวกบัผูช้าย ส าหรับการใชบ้ริการท่ีร้านเช่าชุดแต่งงานจะมีลกัษณะการใชบ้ริการท่ีร้านเช่าชุด
แต่งงาน   โดยเช่าชุดแต่งงานพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ถึงร้อยละ 70.50 มีช่วงเวลาในการใช้บริการ 
18.01-21.00 น.วนัท่ีนิยมใชบ้ริการร้านเช่าชุดแต่งงานคือ วนัอาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 69.00 ส าหรับวนั
จนัทร์ไม่มีผูนิ้ยมใช้บริการ มีการหาขอ้มูลร้านเช่าชุดแต่งงานจากเพื่อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
33.90 รองลงมาคือ จากเวบ็ไซต ์คิดเป็นร้อยละ 26.80 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการ
เลอืกร้านเช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
ตารางที่ 53 สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 3 อนัดบัแรก ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

 1. มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว 
 2. มีจ านวนชุดใหเ้ลือกมากมาย 
 3. มีลกัษณะชุดใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ชุดไทย ชุดราตรี 

4.42   (มาก) 
4.31   (มาก) 
4.28   (มาก) 

  ปัจจยัดา้นราคา 

 1. มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 
 2. มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ 
 3. สามารถต่อรองราคาได ้

4.33   (มาก) 
4.24   (มาก) 
4.12   (มาก) 

  ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย 

 1. ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail 
 2. มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย 
 3. มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง 

4.15   (มาก) 
4.14   (มาก) 
3.99   (มาก) 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

 1. มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 
 2. มีการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัหรือเคยใชบ้ริการ 
 3. มีพนกังานคอยแนะน าสินคา้และบริการโดยเฉพาะ 

4.26   (มาก) 
4.21   (มาก) 
4.19   (มาก) 

ปัจจยัดา้นพนกังาน 
 
 

 1. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงาน   
ประเภทต่างๆ 
 2. พนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ 
 3. พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ 
 4. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 

4.38   (มาก) 
 
4.37   (มาก) 
4.37   (มาก) 
4.37   (มาก) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

 1. มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 
 2. มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก 
 3. การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด  
และแกข้นาดชุด 

4.32   (มาก) 
4.31   (มาก) 
4.28   (มาก) 
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ตารางที ่53 (ต่อ) สรุปปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

ปัจจยัย่อยทีม่ค่ีาเฉลีย่สูงสุด 3 อนัดบัแรก ค่าเฉลีย่ (แปลผล) 

ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ 

 1. มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน 
หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้ า 
 2. การแต่งกายของพนกังานสุภาพและสะอาดเรียบร้อย 
 3. การจดัตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงามมี
เอกลกัษณ์ 

4.20   (มาก) 
 
4.17   (มาก) 
4.12   (มาก) 

  
จากตารางท่ี 53 จากการศึกษาสามารถสรุปความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมการ 

ตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว (ค่าเฉล่ีย 4.42) รองลงมา คือ มี
จ านวนชุดให้เลือกมากมาย (ค่าเฉล่ีย 4.31) มีลกัษณะชุดให้เลือกหลากหลาย เช่น ชุดไทย ชุดราตรี 
(ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านราคา 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยด้านราคา ซ่ึงปัจจยัย่อยท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรกคือ มีการแจง้ราคาการให้บริการท่ีชดัเจน (ค่าเฉล่ีย 4.33) รองลงมาคือ มี
ราคาให้เลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.24) สามารถต่อรองราคาได ้(ค่าเฉล่ีย 4.12) 
ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่าย ซ่ึงปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/    
e-mail (ค่าเฉล่ีย 4.15) รองลงมาคือ มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย (ค่าเฉล่ีย 4.14) มีท่ีจอด
รถกวา้งขวาง (ค่าเฉล่ีย 3.99) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึง

ปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานให้ดูเป็นตวัอยา่ง (ค่าเฉล่ีย 
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4.26) รองลงมาคือ มีการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัหรือเคยใช้บริการ (ค่าเฉล่ีย 4.21) มีพนักงานคอย
แนะน าสินคา้และบริการโดยเฉพาะ (ค่าเฉล่ีย 4.19) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านพนักงาน 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังาน ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงาน
ประเภทต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 4.38) รองลงมาคือ พนักงานไม่กดดนัให้ลูกคา้ตดัสินใจ (ค่าเฉล่ีย 4.37) 
พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.37) และพนกังานมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉล่ีย 
4.37) ตามล าดบั 

ปัจจัยด้านกระบวนการ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการ ซ่ึงปัจจยัยอ่ย

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ (ค่าเฉล่ีย 4.32)   
รองลงมา คือ มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก (ค่าเฉล่ีย 4.31) การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนใน
การเช่าชุด ตดัชุด และแกข้นาดชุด (ค่าเฉล่ีย 4.28) ตามล าดบั  

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อปัจจยัย่อยดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 

ซ่ึงปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ มีห้องต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น ห้องลอง
ชุดแต่งงาน ห้องแต่งตวั ห้องน ้ า (ค่าเฉล่ีย 4.20) รองลงมาคือ การแต่งกายของพนกังานสุภาพและ
สะอาดเรียบร้อย (ค่าเฉล่ีย 4.17) การจดัตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงามมีเอกลกัษณ์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.12) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยย่อยที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด จ าแนกตาม 
เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ลกัษณะการเลอืกร้านเช่าชุดแต่งงาน  
 
ตารางที่ 54  สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามเพศ 
  

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด 

เพศ ปัจจยัย่อยทีค่่าเฉลีย่มผีลอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ชาย มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว  

หญิง มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว  

ปัจจยัด้านราคา 
ชาย มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน  

หญิง มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน  

ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย 

ชาย ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail 

หญิง 1. ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย  
2. ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail       

ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ชาย มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง  

หญิง มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง  

ปัจจยัด้าน
พนักงาน 

ชาย มีพนกังานมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ 

หญิง 1. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส  
2. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงานประเภทต่างๆ  
3. พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ และพนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ  

ปัจจยัด้าน
กระบวนการ 

ชาย มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้   

หญิง มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้   

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ชาย การแต่งกายของพนกังานสุภาพและสะอาดเรียบร้อย  

หญิง มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั 
หอ้งน ้ า 
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ตารางที่ 55  สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามอาย ุ
  

ปัจจยัส่วน
ประสมการตลาด 

อายุ ปัจจยัย่อยทีค่่าเฉลีย่มผีลอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ไม่เกิน 30 มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว          

31-50 มีการจดัแพคเกจ เช่น แพคเกจ A เช่าชุดเจา้สาว  2 ชุดและชุดเจา้บ่าว 2 ชุด 
แถมแต่งหนา้ฟรี แพคเกจ B เช่าชุดเจา้สาว 1 ชุดแถมชุดเจา้บ่าวฟรี 1 ชุด 

ปัจจยัด้านราคา 
ไม่เกิน 30 มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน   

31-50 มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้            

ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย 

ไม่เกิน 30 ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail      

31-50 มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย   

ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ไม่เกิน 30 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

31-50 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

ปัจจยัด้าน
พนักงาน 

ไม่เกิน 30 พนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ 

31-50 พนกังานมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้

ปัจจยัด้าน
กระบวนการ 

ไม่เกิน 30 มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้    

31-50 มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ไม่เกิน 30 อาคาร สถานท่ีดูใหม่          

31-50 มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั 
หอ้งน ้ า           
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ตารางที่ 56  สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
  
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
รายได้ต่อเดอืน ปัจจยัย่อยทีค่่าเฉลีย่มผีลอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

ไม่เกิน 10,000 มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว 

10,001-20,000 มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว 

20,001-30,000 มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว 

มากกวา่ 30,000 1. มีจ านวนชุดใหเ้ลือกมากมาย 
2. มีลกัษณะชุดใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ชุดไทย ชุดราตรี 

ปัจจยัด้านราคา 

ไม่เกิน 10,000 มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

10,001-20,000 มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

20,001-30,000 1. มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ 
2. มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

มากกวา่ 30,000 มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ 

ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย 

ไม่เกิน 10,000 มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย 

10,001-20,000 1. มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย 
2. ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail 

20,001-30,000 ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail 

มากกวา่ 30,000 ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/e-mail 

ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ไม่เกิน 10,000 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

10,001-20,000 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

20,001-30,000 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

มากกวา่ 30,000 มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 
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ตารางที ่56 (ต่อ)สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยู่
ในระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามรายไดต่้อเดือน 
 

ปัจจยัส่วนประสม
การตลาด 

รายได้ต่อเดอืน ปัจจยัย่อยทีค่่าเฉลีย่มผีลอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 

ปัจจยัด้าน
พนักงาน 

ไม่เกิน 10,000 พนกังานมีทกัษะทางดา้นการออกแบบหรือตดัเยบ็เส้ือผา้ 

10,001-20,000 1. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
2. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงาน
ประเภทต่างๆ 

20,001-30,000 พนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ 

มากกวา่ 30,000 1. พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 
2. พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงาน
ประเภทต่างๆ 
3. พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ 
4. พนกังานมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้
5. พนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ 

ปัจจยัด้าน
กระบวนการ 

ไม่เกิน 10,000 มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 

10,001-20,000 การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด และแกข้นาดชุด 

20,001-30,000 มีขอ้มูลท่ีชดัเจนในการน าเสนอบริการใหลู้กคา้ 

มากกวา่ 30,000 1. มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก   
2. การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด และแกข้นาด
ชุด 
3. มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้       

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

ไม่เกิน 10,000 มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้ง
แต่งตวั หอ้งน ้ า 

10,001-20,000 มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้ง
แต่งตวั หอ้งน ้ า 

20,001-30,000 มีสถานท่ีรับลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะไม่ปะปนกนั 

มากกวา่ 30,000 มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้ง
แต่งตวั หอ้งน ้ า 
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ตารางที่ 57  สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ียมีผลอยูใ่น
ระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามลกัษณะการเลือกร้านเช่า 
  
ปัจจยัส่วนประสม

การตลาด 
ลกัษณะการเลอืกร้านเช่า ปัจจยัย่อยทีค่่าเฉลีย่มผีลอยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด 

ปัจจยัด้าน
ผลติภัณฑ์ 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว   

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน มีจ านวนชุดใหเ้ลือกมากมาย   

ปัจจยัด้านราคา 
เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 

ปัจจยัด้านการจดั
จ าหน่าย 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์
โทรสาร/ e-mail 

ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน 1. มีพนกังานคอยแนะน าสินคา้และบริการ
โดยเฉพาะ 
2. มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 

ปัจจยัด้าน
พนักงาน 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ 

ปัจจยัด้าน
กระบวนการ 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บั
ลูกคา้ 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก 

ปัจจยัด้าน
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดร้านเดียวกนั มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้ง
ลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้ า 

เจา้บ่าวและเจา้สาวเช่าชุดคนละร้าน 1. การแต่งกายของพนกังานสุภาพและสะอาด
เรียบร้อย  
2. มีหอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น 
หอ้งลองชุดแตง่งาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้ า 
3. มีสถานท่ีรับลูกคา้แต่ละรายโดยเฉพาะไม่
ปะปนกนั 
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ตารางที ่58 สรุปปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

 

  ล าดบั ปัจจยัย่อย ค่าเฉลีย่ (แปลผล) ปัจจยัหลกั 

1 มีใหบ้ริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว 4.42 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

2 
พนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุด
แต่งงานประเภทต่างๆ 

4.38 (มาก) ปัจจยัดา้นพนกังาน 

3 พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส  4.37 (มาก) ปัจจยัดา้นพนกังาน 

4 พนกังานมีความเอาใจใส่ลูกคา้ 4.37 (มาก) ปัจจยัดา้นพนกังาน 

5 พนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ 4.37 (มาก) ปัจจยัดา้นพนกังาน 

6 มีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน 4.33 (มาก) ปัจจยัดา้นราคา 

7 พนกังานมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ 4.33 (มาก) ปัจจยัดา้นพนกังาน 

8 มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ 4.32 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

9 มีจ านวนชุดใหเ้ลือกมากมาย 4.31 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

10 มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก 4.31 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

11 มีลกัษณะชุดใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ชุดไทย  ชุดราตรี 4.28 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

12 
การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด และ
แกข้นาดชุด  

4.28 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

13 
มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง 4.26 (มาก) ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด 

14 มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ 4.24 (มาก) ปัจจยัดา้นราคา 

15 
มีการจดัแพคเกจ เช่น แพคเกจ A เช่าชุดเจา้สาว  2 ชุด
และชุดเจา้บ่าว 2 ชุด แถมแต่งหนา้ฟรี แพคเกจ B เช่า
ชุดเจา้สาว 1 ชุดแถมชุดเจา้บ่าวฟรี 1 ชุด 

4.22 (มาก) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

16 มีขอ้มูลท่ีชดัเจนในการน าเสนอบริการใหลู้กคา้ 4.22 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

17 
มีการปรับเปล่ียนบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

4.22 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

18 เวลาเปิด-ปิดร้าน สะดวกต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ 4.22 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 

19 
มีการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัหรือเคยใชบ้ริการ 4.21 (มาก) ปัจจยัดา้นส่งเสริม

การตลาด 

20 มีการนดัหมายจองคิวล่วงหนา้ 4.20 (มาก) ปัจจยัดา้นกระบวนการ 
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จากตารางท่ี 58 จากการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกร้านเช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าปัจจยัย่อยใน 20 
อนัดบัแรก ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยัและปัจจยัท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุด 
คือ ปัจจยัหลกัดา้นกระบวนการ (มีจ านวน 7 ปัจจยัยอ่ย) รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นพนกังาน (มีจ านวน 
5 ปัจจยัยอ่ย) ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (มีจ  านวน 4 ปัจจยัยอ่ย) ปัจจยัดา้นราคา (มีจ านวน 2 ปัจจยัย่อย) 
และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (มีจ านวน 2 ปัจจยัยอ่ย) ตามล าดบั 

โดยพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย 5 ล าดบัแรก อยูใ่นปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์ (มีจ  านวน 1 ปัจจยัยอ่ย) ไดแ้ก่ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว
และปัจจยัดา้นพนกังาน (มีจ านวน 4 ปัจจยัยอ่ย) ไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองพนกังานมีความรู้เก่ียวกบัชุด
แต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงานประเภทต่างๆ พนกังานมีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส พนกังานมีความ
เอาใจใส่ลูกคา้ และพนกังานไม่กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ย 5 ล าดบัถดัไปอยู่
ในปัจจยัด้านราคา (มีจ านวน 1 ปัจจยัย่อย) ได้แก่ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการแจง้ราคาการให้บริการท่ี
ชดัเจนปัจจยัดา้นพนกังาน (มีจ านวน 1 ปัจจยัยอ่ย) ไดแ้ก่ ปัจจยัย่อยเร่ืองพนกังานมีความน่าเช่ือถือ
และไวใ้จได้ปัจจยัดา้นกระบวนการ (มีจ านวน 2 ปัจจยัย่อย) ไดแ้ก่ ปัจจยัย่อยเร่ืองมีการตรวจเช็ค
สภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้ มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (มี
จ  านวน 1 ปัจจยัยอ่ย) ไดแ้ก่ ปัจจยัยอ่ยเร่ืองมีจ านวนชุดใหเ้ลือกมากมาย เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
 

ส่วนที ่4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 ปัญหาและขอ้เสนอแนะ สรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี คือ พนกังานมีส่วนส าคญัในการ

ตดัสินใจใชบ้ริการ ดงันั้นพนกังานควรให้ค  าแนะน า และสามารถตอบค าถามของผูใ้ชบ้ริการได้ (2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.00) การจดัแพคเกจ และการให้ส่วนลด มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจเลือกใช้
บริการ (2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00) ควรมีการเพิ่มขอ้มูลในส่ือออนไลน์ เช่น เวบ็ไซตข์องทางร้าน
โดยให้ขอ้มูลครบถว้นเพื่อประหยดัเวลาในการเดินทางไปติดต่อสอบถาม (2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.00) ควรมีบริการเช่าชุดส าหรับเพื่อนเจา้สาว (1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50) ร้านควรหาสถานท่ีจอด
รถให้กบัลูกคา้ เน่ืองจากการใช้บริการตอ้งใช้ระยะเวลานาน (1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50) ทางร้าน
ควรมีการสร้างละครหรือเร่ืองราวของเจา้บ่าวเจา้สาว ตั้งแต่เด็กจนปัจจุบนัโดยรวมไปในแพคเกจ
เช่าชุดแต่งงาน (1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50) ทางร้านควรจดัมุมสวย ๆ ให้ลูกคา้ไวถ่้ายรูปตอนลองชุด 
(1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50) 
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อภิปรายผล 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด

แต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ อภิปรายผลตามทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบดว้ย 
ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด พนักงาน กระบวนการให้บริการ และ
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเรียงตามล าดบัความส าคญัของแต่
ละปัจจยั ซ่ึงวดัจากจ านวนความถ่ีของปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 20 อนัดบัแรก ดงัน้ี 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้าน
เช่าชุดแต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เม่ือน าปัจจยัย่อยมาเรียงล าดบั พบว่าปัจจยัท่ีมีความถ่ีมาก
ท่ีสุดจากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 20 อนัดบัแรก คือ กลุ่มปัจจยัดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ 
ปัจจยัดา้นพนกังาน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 
นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีปัจจยัยอ่ยไม่ได้
อยูใ่น 20 อนัดบัแรก ซ่ึงแสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัทั้งสองนอ้ยกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 

ปัจจัยด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นกระบวนการท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัโดยมีความถ่ีมากท่ีสุดใน 20 
อนัดบัแรก ซ่ึงมีความถ่ีของปัจจยัยอ่ยจ านวน 7 ปัจจยั มีความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ มี
การตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ มีขั้นตอนในการใช้บริการไม่ยุ่งยาก มีขอ้มูลท่ี
ชดัเจนในการน าเสนอบริการให้ลูกคา้ การก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด และแก้
ขนาดชุด มีการปรับเปล่ียนบริการใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้ เวลาเปิด-ปิดร้าน สะดวกต่อการ
ใชบ้ริการของลูกคา้ มีการนดัหมายจองคิวล่วงหนา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอารยา ปัญญา
นุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจาก
ผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจยัด้านกระบวนการมีความส าคญัอยู่ใน
ล าดบัสุดทา้ยของส่วนประสมการตลาดบริการ ทั้งน้ีความไม่สอดคล้องอาจเกิดจากลกัษณะของ
กลุ่มตัวอย่าง ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ปัจจัยด้านพนักงาน จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังานท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคใน
การเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัโดยมีความถ่ีอยู่ในล าดบัท่ี 2 ใน 20 อนัดบั
แรก ซ่ึงมีความถ่ีของปัจจยัยอ่ยจ านวน 5 ปัจจยั มีความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ พนกังาน
มีความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงานประเภทต่างๆ พนักงานมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้
แจ่มใส พนักงานมีความเอาใจใส่ลูกค้า พนักงานไม่กดดันให้ลูกค้าตดัสินใจ พนักงานมีความ
น่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิราวรรณ วงษร์าช (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัใน
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การตดัสินใจซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา ใน
จงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบวา่ มีปัจจยัยอ่ยดา้นพนกังาน เร่ืองการมีอธัยาศยัท่ีดีในการให้บริการและพนกังาน
บริการดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด  

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภค
ในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคได้ให้ความส าคญัโดยมีความถ่ีอยู่ในล าดบัท่ี 3 ใน 20 
อนัดบัแรก ซ่ึงมีความถ่ีของปัจจยัยอ่ยจ านวน 4 ปัจจยั มีความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ มี
ให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว มีจ านวนชุดให้เลือกมากมาย มีลกัษณะชุดให้เลือกหลากหลาย 
เช่น ชุดไทย ชุดราตรี มีการจดัแพคเกจ เช่น แพคเกจ A เช่าชุดเจา้สาว 2 ชุดและชุดเจา้บ่าว 2 ชุด 
แถมแต่งหนา้ฟรี แพคเกจ B เช่าชุดเจา้สาว 1 ชุดแถมชุดเจา้บ่าวฟรี 1 ชุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอารยา ปัญญานุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มี
ค่าเฉล่ียทุกปัจจยัย่อยในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิราวรรณ วงษ์ราช (2551) ท่ี
ศึกษาปัจจยัในการตดัสินใจซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ 
กรณีศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบวา่ มีปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ เร่ืองมีรูปแบบแพคเกจให้เลือกหลาย
แบบหลายประเภท มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการ
เลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัโดยมีความถ่ีอยูใ่นล าดบัท่ี 4 ใน 20 อนัดบัแรก 
ซ่ึงมีความถ่ีของปัจจยัยอ่ยจ านวน 2 ปัจจยั มีความส าคญัในระดบัมากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ มีการแจง้ราคา
การใหบ้ริการท่ีชดัเจน มีราคาใหเ้ลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
อารยา ปัญญานุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นราคา เร่ืองการมีราคา
ใหเ้ลือกหลายระดบั แยกตามแต่ละประเภทของบริการใหเ้ลือกได ้มีค่าเฉล่ียระดบัมาก 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัโดยมีความถ่ี
อยูใ่นล าดบัท่ี 5 ใน 20 อนัดบัแรก ซ่ึงมีความถ่ีของปัจจยัยอ่ยจ านวน 2 ปัจจยั มีความส าคญัในระดบั
มากทุกปัจจยั ไดแ้ก่ มีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง มีการบอกต่อของคนท่ีรู้จกัหรือเคย
ใชบ้ริการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอารยา ปัญญานุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ี
พบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด เร่ืองการประชาสัมพนัธ์ผลงานท่ีผา่นมา มีค่าเฉล่ียระดบั
มาก 
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ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัยอ่ยดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อ
ผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญัน้อยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ โดยไม่มี
ปัจจยัย่อยอยู่ใน 20 อนัดบัแรก แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 
อนัดบัแรกมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์/
โทรสาร/ e-mail มีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย มีท่ีจอดรถกวา้งขวาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอารยา ปัญญานุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ปัจจยัยอ่ยดา้นการ
จดัจ าหน่าย เร่ือง ความสะดวกในการติดต่อทางโทรศพัท/์โทรสาร และการท่ีสามารถติดต่อกบัผูรั้บ
จดัการงานแต่งงานไดท้าง e-mail มีค่าเฉล่ียระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิราวรรณ 
วงษ์ราช (2551) ท่ีศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา ในจงัหวดัภูเก็ต ท่ีพบว่า มีปัจจยัย่อยดา้นการจดัจ าหน่าย 
เร่ืองความสะดวกในการติดต่อไดห้ลายวิธี และสามารถติดต่อทางอินเตอร์เน็ตได ้มีค่าเฉล่ียระดบั
มาก 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ จากการศึกษาพบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพ ท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ผูบ้ริโภคไดใ้ห้ความส าคญันอ้ยกวา่
ปัจจยัอ่ืนๆ โดยไม่มีปัจจยัย่อยอยู่ใน 20 อนัดบัแรก แต่อย่างไรก็ตามปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 3 อนัดบัแรกมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีห้องต่างๆเพียงพอ
ต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั ห้องน ้ า การแต่งกายของพนกังานสุภาพและ
สะอาดเรียบร้อย การจดัตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงามมีเอกลกัษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของอารยา ปัญญานุวฒัน์ (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใช้บริการจากผูรั้บจดัการงานแต่งงานในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบว่าปัจจยัย่อยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เร่ือง มีห้องรับรองลูกคา้สะดวกสบาย และการจดัตกแต่งสถานท่ีภายใน
ของผูรั้บจดัการงานมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ เพิ่มความน่าเช่ือถือในการติดต่อใช้บริการ มี
ค่าเฉล่ียระดบัมาก และไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของจิราวรรณ วงษ์ราช (2551) ท่ีศึกษาปัจจยัใน
การตดัสินใจซ้ือรูปแบบการแต่งงานแบบครบวงจรของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ กรณีศึกษา ใน
จังหวัดภู เก็ต ท่ีพบว่า มีปัจจัยย่อยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เร่ือง มีห้องรับรองลูกค้า
สะดวกสบาย มีค่าเฉล่ียระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีความไม่สอดคลอ้งอาจเกิดจากลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 
สถานท่ีท่ีท าการศึกษา ลกัษณะของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีความแตกต่างกนั จึงส่งผลให้ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัออกไป 
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ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด

แต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีขอ้คน้พบดงัน้ี 
1. เม่ือพิจารณาจากการเรียงล าดบัค่าเฉล่ียของปัจจยัยอ่ย 20 อนัดบัแรกพบว่า ปัจจยั

ยอ่ยท่ีมีความส าคญัและมีความถ่ีสูงท่ีสุด คือ กลุ่มปัจจยัดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ปัจจยัดา้น
พนกังาน ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ซ่ึงท าให้
ทราบว่าผูบ้ริโภคให้ความส าคัญกับกระบวนการสูงท่ีสุด และผูบ้ริโภคยงัให้ความส าคญัด้าน
พนกังาน มากกวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด  

2. กลุ่มของปัจจยัย่อยท่ีไม่ได้อยู่ใน 20 อนัดบัแรก ได้แก่ ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย
และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ แต่ทั้ง 2 ปัจจยัน้ีผูบ้ริโภคก็ให้ความส าคญัของปัจจยัยอ่ยใน
ระดบัมากทุกปัจจยั 

3. เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ีย
มีผลอยู่ในระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทั้งเพศชายและเพศหญิง ให้
ความส าคญักับปัจจยัย่อยเหมือนกันในปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจัด
จ าหน่าย ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัด้านกระบวนการ และให้ความส าคญัต่างกนัใน 
ปัจจยัด้านพนักงานและปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และเม่ือพิจารณาปัจจยัในแต่ละด้าน
พบว่า เพศหญิงให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในระดบัปานกลางในเร่ืองการให้ผ่อนช าระเป็น
งวดๆไปจนถึงหลงัการแต่งงาน ส่วนเพศชายให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
ระดบัปานกลางในเร่ือง ร้านมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมชุมชนและมีการออกร้าน Wedding 
Fair ในงานต่างๆ ส่วนปัจจยัยอ่ยท่ีเหลือทั้งหมด ทั้งเพศชายและเพศหญิงให้ความส าคญัในระดบั
มาก 

4. เม่ือพิจารณาปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุดแต่งงาน ท่ีค่าเฉล่ีย
มีผลอยูใ่นระดบัสูงท่ีสุด จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัแรกเหมือนกนัในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองร้านให้บริการควรมีแฟ้มรูปภาพ
แสดงผลงานให้ดูเป็นตวัอย่าง และให้ความส าคญัต่างกนัส าหรับปัจจยัท่ีเหลือ ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลิตภณัฑ์ คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองร้านท่ี
ให้บริการควรให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว อายุ 31-50 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกใน
เร่ืองร้านท่ีให้บริการควรมีการจดัแพคเกจ เช่น แพคเกจ A เช่าชุดเจา้สาว 2 ชุดและชุดเจา้บ่าว 2 ชุด 
แถมแต่งหน้าฟรี แพคเกจ B เช่าชุดเจา้สาว 1 ชุดแถมชุดเจา้บ่าวฟรี 1 ชุด ปัจจยัดา้นราคา ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองการแจง้ราคาการให้บริการ



97 

 

ท่ีชดัเจน อายุ 31-50 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองควรมีราคาให้เลือกหลายระดบัตาม
คุณภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ความส าคญั
เป็นล าดบัแรกในเร่ืองความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท/์โทรสาร/ e-mail อายุ 31-50 ปี 
ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองมีท าเลท่ีตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย ปัจจยัดา้นพนกังาน 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองพนกังานไม่กดดนัให้
ลูกคา้ตดัสินใจ อายุ 31-50 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองพนกังานมีความน่าเช่ือถือและ
ไวใ้จได ้ปัจจยัดา้นกระบวนการ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบั
แรกในเร่ืองควรมีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ อายุ 31-50 ปี ให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัแรกในเร่ืองการมีขั้นตอนในการใช้บริการไม่ยุง่ยาก และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ 
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุไม่เกิน 30 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองอาคาร สถานท่ีดูใหม่  
อายุ 31-50 ปี ให้ความส าคญัเป็นล าดบัแรกในเร่ืองมีห้องต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น ห้อง
ลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในการเลือกร้านเช่าชุด
แต่งงานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบวา่ปัจจยัท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดจากปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดใน 
20 อันดับแรก คือ กลุ่มปัจจัยด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านพนักงาน ปัจจัยด้าน
ผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นการ
จดัจ าหน่ายและปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีปัจจยัยอ่ยไม่ไดอ้ยูใ่น 20 อนัดบัแรก ดงันั้นผู ้
ศึกษามีขอ้เสนอแนะตามล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยั ไดแ้ก่  

ปัจจัยด้านกระบวนการ  
ผูใ้หบ้ริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรแจง้ขั้นตอนการบริการให้ลูกคา้รับทราบตั้งแต่แรก 

รวมทั้งใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนในการน าเสนอบริการแก่ลูกคา้ ควรลดขั้นตอนต่างๆให้ไม่ยุง่ยากซบัซ้อน 
มีการก าหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการเช่าชุด ตดัชุด และแกข้นาดชุด มีการแจง้เวลาเปิด-ปิดร้าน 
เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการใช้บริการของลูกค้า มีการนัดหมายจองคิวล่วงหน้า และให้
ความส าคญักบัการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบัลูกคา้ นอกจากน้ีควรมีการติดตามลูกคา้
เป็นระยะๆในทุกขั้นตอน ควรมีการปรับเปล่ียนการบริการใหเ้ขา้กบัลูกคา้แต่ละราย  
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ปัจจัยด้านพนักงาน   
ผูใ้ห้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรมีการอบรมให้ความรู้แก่พนกังาน ให้พนกังานมี

ความรู้เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงานประเภทต่างๆ รวมทั้งทกัษะการพูดท่ีดึงดูดลูกคา้ 
มีอธัยาศยัดี ยิม้แยม้แจ่มใส มีความเอาใจใส่ลูกคา้  

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์   
ผูใ้ห้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรมีจ านวนชุดให้เลือกมากมาย มีลกัษณะชุดให้เลือก

หลากหลาย เช่น ชุดไทย ชุดราตรี มีให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว และมีการจดัแพคเกจ เช่น 
แพคเกจ A เช่าชุดเจา้สาว 2 ชุดและชุดเจา้บ่าว 2 ชุด แถมแต่งหนา้ฟรี แพคเกจ B เช่าชุดเจา้สาว 1 ชุด
แถมชุดเจา้บ่าวฟรี 1 ชุด  

ปัจจัยด้านราคา   
ผูใ้หบ้ริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรมีการแจง้ราคาการใหบ้ริการท่ีชดัเจน โดยมีราคาให้

เลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ รวมทั้งใหลู้กคา้สามารถต่อรองราคาไดต้ามความเหมาะสมโดย
พิจารณาจากการใชบ้ริการหรือสินคา้จากทางร้าน เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้ใช้บริการจากทางร้านมากข้ึน
และมีความรู้สึกพอใจท่ีไดรั้บส่วนลด นอกจากน้ีควรมีทางเลือกการช าระเงินหลากหลายรูปแบบ 
เช่น การช าระเงินสดจะมีส่วนลดใหก้บัลูกคา้ หรือการช าระดว้ยบตัรเครดิต  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผูใ้ห้บริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรมีเอกสาร แผ่นพบัและมีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงาน

ให้ดูเป็นตวัอย่าง มีพนกังานคอยแนะน าสินคา้และบริการโดยเฉพาะ มีส่วนลดให้หากใช้บริการ
หรือเช่ามากกวา่ 1 ชุด รวมทั้ง การให้ส่วนลดพิเศษในเทศกาลต่างๆ เพื่อเป็นการดึงดูดลูกคา้ให้เขา้
มาใชบ้ริการ เพื่อใหเ้กิดการบอกต่อจากลูกคา้ท่านหน่ึงไปยงัอีกท่านหน่ึงไดโ้ดยง่ายอีกดว้ย  

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย   
ร้านเช่าชุดแต่งงานควรตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนท่ีมีความสะดวกในการเขา้ถึง มีความ

สะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์ โทรสาร และe-mail รวมทั้งมีบริการจดัส่ง-รับคืนสินคา้ 
นอกจากน้ีร้านคา้ควรมีเวบ็ไซต์ หรือ Social Network เพื่อท่ีลูกคา้สามารถเขา้ถึงร้านคา้ไดง่้าย 
สามารถเขา้ไปดูสินคา้และบริการเม่ือใดก็ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเขา้ไปท่ีร้าน  

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  
 ผูใ้หบ้ริการร้านเช่าชุดแต่งงานควรให้ความส าคญักบัการมีห้องต่างๆเพียงพอต่อความ

ตอ้งการและไม่ปะปนกนั เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั ห้องน ้ า พนกังานควรแต่งกายสุภาพ
และสะอาดเรียบร้อย รวมทั้งควรมีการจดัตกแต่งสถานท่ี บรรยากาศภายในร้านสวยงามมีเอกลกัษณ์ 
มีการติดรูปตวัอยา่งไวท่ี้มุมต่างๆของร้าน  
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 นอกจากน้ียงัมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมส าหรับลูกคา้เฉพาะกลุ่มดงัน้ี 
 1. ส าหรับลูกคา้ท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี ร้านผูใ้ห้บริการควรมีการให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าว

และเจ้าสาว ในด้านราคาควรมีการแจ้งราคาการให้บริการท่ีชัดเจนแก่ลูกค้า มีช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์/โทรสาร/ e-mail ภายในร้านควรมีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานให้ดูเป็น
ตวัอย่างและพนกังานไม่ควรกดดนัให้ลูกคา้ตดัสินใจ มีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบให้กบั
ลูกคา้ อาคารและสถานท่ีภายในร้านควรดูใหม่          

2. ส าหรับลูกคา้ท่ีมีอาย ุ31-50 ปี ร้านผูใ้ห้บริการควรมีการจดัแพคเกจ เช่น แพคเกจ A 
เช่าชุดเจา้สาว 2 ชุดและชุดเจา้บ่าว 2 ชุด แถมแต่งหน้าฟรี แพคเกจ B เช่าชุดเจา้สาว 1 ชุดแถมชุด
เจา้บ่าวฟรี 1 ชุด ให้แก่ลูกคา้และในดา้นราคาควรจะมีราคาให้เลือกหลายระดบัตามคุณภาพสินคา้ 
ร้านควรตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชนเขา้ถึงง่าย ควรมีแฟ้มรูปภาพแสดงผลงานให้ดูเป็นตวัอย่าง ส าหรับ
พนกังานตอ้งมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้ มีขั้นตอนในการใชบ้ริการไม่ยุง่ยาก ภายในร้านควรมี
หอ้งต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น หอ้งลองชุดแต่งงาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้า 

3. ส าหรับลูกคา้เพศหญิง ในดา้นพนกังาน ควรมีอธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส มีความรู้
เก่ียวกบัชุดแต่งงานและรูปแบบชุดแต่งงานประเภทต่างๆ มีความเอาใจใส่ลูกคา้ และพนกังานไม่
กดดนัใหลู้กคา้ตดัสินใจ และภายในร้านควรมีห้องต่างๆเพียงพอต่อความตอ้งการ เช่น ห้องลองชุด
แต่งงาน หอ้งแต่งตวั หอ้งน ้า 

 ส าหรับลูกคา้เพศชาย ในดา้นพนกังาน พนกังานควรมีความน่าเช่ือถือและไวใ้จได ้
โดยการแสดงออกจากลกัษณะการพูด บุคลิกท่าทาง การแต่งกายของพนักงานสุภาพและสะอาด
เรียบร้อย  

ส่วนในดา้นอ่ืนๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีลกัษณะการใชบ้ริการเหมือนกนัคือ ทาง
ร้านควรมีการให้บริการทั้งชุดเจา้บ่าวและเจา้สาว มีการแจง้ราคาการให้บริการท่ีชดัเจน ร้านควรมี
ความสะดวกในการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์/โทรสาร/ e-mail ภายในร้านควรมีแฟ้มรูปภาพ
แสดงผลงานใหดู้เป็นตวัอยา่ง และมีการตรวจเช็คสภาพชุดก่อนส่งมอบใหก้บัลูกคา้   


