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ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

พื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

Marketing Mix Affecting Consumer Decision Towards Purchasing of Ready-to-wear Local 

Cotton Clothing from Shops in Mueang Chiang Mai District 

อภชิญาฏ์ หุตะวรากร* และวรรณัย สายประเสริฐ** 

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอสิระนี้ มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผีลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ

ซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4P) 

ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด รวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 1 ปี จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา  ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ  

และค่าเฉลี่ย และใช้สถิติเชิงอนุมาน โดยการใช้สถิติทดสอบที (Independent Sample t – test) และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA)  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด อาชีพ

ลูกจ้าง/พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ 

ส่วนใหญ่คือ เสื้อ โดยมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท  

มคีวามถี่ในการซื้ออยู่ท่ีปีละ1 คร้ัง วันท่ีมาเลอืกซื้อสว่นใหญ่เป็นวัน เสาร-์อาทิตย์ ชว่งเวลา 13.00-17.00 น. แหล่งท่ีเลอืก

ซื้อ คือ     ตลาดวโรรส รูปแบบการสั่งซื้อโดยส่วนใหญ่จะมาเลือกซื้อเอง และมีการช าระเงินแบบเงินสด เป็นส่วนใหญ่  

เมื่อจ าแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามประเภทการซื้อ พบว่าผู้ซื้อประเภทปลีก ส่วนใหญ่ มีมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อค ร้ัง  

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท โดยมีความถี่ในการซื้อเป็นแบบรายปี และจะเลือกซื้อในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลาหลัง 

17.00 น. ส าหรับผู้ซื้อประเภทส่ง ส่วนใหญ่ มีมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง มากกว่า 5,000 บาท โดยมคีวามถี่ในการซื้อเป็น

แบบรายเดอืน และจะเลอืกซือ้ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00-17.00 น. 

 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ตอบแบบสอบถามในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมือง  

ผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ในระดับมากทุกปัจจัย โดยเรียงล าดับได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ล าดับแรกคือ 

ชนิดเนื้อผ้าสวมใส่สบาย ด้านราคา ล าดับแรกคือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ล าดับแรกคือ 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และด้านการส่งเสริมการตลาด ล าดับแรกคือ เจ้าของหรือพนักงานขาย บริการและ 

มอีัธยาศัยด ีตามล าดับ 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามเพศ อายุ ประเภทการซื้อ และมูลค่าการซื้อ พบว่า ปัจจัยส่วนประสม

การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้าย แตกต่างกันในบางปัจจัยย่อยท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 

ABSTRACT  

The objective of this research was to study marketing mix  that affected consumer decision towards the 

purchasing of ready-to-wear local cotton clothing from shops in Mueang Chiang Mai District.  The analysis was 

based on the 4P factors namely product, price, place and promotion.  The data was collected from 300 customers 

who had bought finished local cotton garments in Meaung Chiang Mai District in the past year.  The data was 

analysed using  frequency, percentage, and mean, as well as inferential statistics namely Independent Sample t-test 

and One-way ANOVA. 

The results of the study showed that most of the questionnaire respondents were female, 21-30 years old, 

single. Most were employees with monthly income of 10,001-20,000 baht.  Most had Bachelor’s degree.  The type 

of cotton garment they bought the most was blouses, and they spent less than 1,000 baht for each purchase.  They 

bought cotton garments once a year, mostly during weekends, between 13:00-17:00 hrs.  The most favourite place 

to buy cotton garments was Waroroj Market.  Mostly they went to buy at the market themselves, and they used 

cash for the purchase.  The information about the 2 groups of buyers were as follows.  Retail customers spent 1,000 

baht or less at each visit.  They bought cotton garments once a year, during weekends, and after 17:00 hrs.  

Whole-sale customers spent more than 5,000 baht at a visit, and bought monthly, between Mondays to Fridays, at 

12:00-17:00 hrs. 

From the study of marketing mix, it was found that the respondents ranked all factors at the high level, in 

the following order, with the highest ranked sub-factor for each: product, the fabric was comfortable to wear; price, 

the price matched the quality; place, the place was in a convenient location; and promotion, the salespeople were 

friendly. 

When analysing the data based on the differences in gender, age, type of garments purchased, and 

spending, it was found that market mix influenced their decision making differently in some of the sub-factors at the 

significance level of 0.05.     
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บทน า  

เสื้อผ้า  เป็นสิ่งทอท่ีท าขึ้นจากเส้นใยใชเ้ป็นเครื่องนุ่งหม่ เพื่อป้องกันความร้อน ความหนาว อกีทัง้สามารถบ่งบอก

ถึงรสนิยมและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผู้สวมใส่ได้ ตลอดจนสามารถสร้างบุคลิกภาพ และสามารถเลือกสวมใส่ได้ถูก

กาลเทศะ ดังนั้นเสื้อผ้าส าเร็จรูปจึงรวมไปถึงเสื้อผ้าท่ีเย็บส าเร็จเสร็จแล้ว มีหลากหลายขนาด หลายแบบ มีท้ังส าหรับ 

สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และเด็ก มีจัดจ าหนา่ยในสถานท่ีต่างๆ เพื่อความสะดวกของผู้บริโภค  

 ด้วยภาพรวมการค้าสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่มของประเทศไทยในเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม ปี 2557 พบว่าการ

ส่งออกสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีมูลค่า 4,437.13 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04 

โดยตลาดส่งออกเครื่องนุ่งหม่ท่ีมีมูลค่าการสง่ออกมากที่สุด ได้แก่ ตลาดสหรัฐอเมริกา (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

, 2557) จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้เห็นว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม มีการเติบโตขึ้นอย่างมากอีกท้ัง

สามารถสง่ออกไปยังประเทศต่างๆได้อีกมากมาย  

 เสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีท าจากผ้าฝ้ายในประเทศไทยมีภาพรวมยอดขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายในช่วงต้นปีท่ี  

ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเติบโต 25-30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี2556 โดยเฉพาะผ้าฝ้ายเติบโตสูงมาก เป็นผลมา

จากคนรุ่นใหม่สนใจหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น ตามกระแสความนิยมสินค้าไทยของคนไทยท่ีสูงขึ้นมาก อีกท้ังปัจจุบัน

สินค้าผ้าฝ้ายท่ีมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑใ์หม่ๆ  จะมท้ัีงสนิค้าไลฟส์ไตล์ ของใชต้า่งๆ ของท่ีระลึก ของฝากของตกแตง่บ้าน 

และของใช้ในห้องนอนเป็นต้น โดยเหตุท่ีมีการแปรรูปผ้าฝ้ายมากขึน้นั้นเพราะผ้าฝ้ายมีราคาไม่สูง สามารถเพิ่มมูลค่าของ

สินค้าได้อย่างน้อย 10% ขึ้นไป รวมท้ังดีไซเนอร์รุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าฝ้ายออกแบบมากขึ้น เพราะสามารถสวมใส่ได้ใน  

ทุกโอกาส ท้ังในช่วงท่ีอากาศร้อนหรืออากาศเย็นนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์จากหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการ 

สวมใส่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่ในทอ้งถิ่น (Smart SME ข่าวค่ าทันโลก, 2557) 

 เสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองจากผ้าฝ้ายในอ าเภอเมอืงจังหวัดเชยีงใหม่ พบว่ามีการแข่งขันท่ีสูงขึ้น โดยมีการขยายตัว

ของร้านค้าเพิ่มขึ้น จากการสัมภาษณ์ คุณมลทิยา ปิณตนา เจ้าของร้าน    ลานนาผ้าฝ้าย ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าส าเร็จรูป

พื้นเมืองจากผ้าฝ้ายในรูปแบบทันสมัย เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี 2554 และขยายสาขาเพิ่มในปี 2556 จนมีท้ังหมด 2 สาขา  

ตัง้อยู่บริเวณ ตลาดวโรรส และไนท์บาซ่าร์ จังหวัดเชยีงใหม่ กล่าวว่า เสื้อผ้าพื้นเมอืงเป็นท่ีต้องการของนักท่องเท่ียวท้ังไทย

และต่างชาติอย่างมาก อีกท้ังคู่แข่งบริเวณใกล้เคียงก็เพิ่มมากขึ้น ท าให้ร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าประเภทนี้ในปัจจุบันต้องมี

การปรับรูปแบบให้น่าสนใจและขยายท าเลท่ีตั้งเพิ่ม เพื่อให้สินค้าสามารถเข้าถึงผู้ บริโภคได้มากขึ้น (มลทิยา, 2557:

สัมภาษณ์) และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีจ าหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมืองของจังหวัดเชยีงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ท่ีจังหวัด

ขอนแก่นคุณพวรรณตี กลั่นกล้า เจ้าของร้าน  พวรรณตี กล่าวว่า ความจริงแต่ละภูมิภาคจะมีเสื้อผ้าพื้นเมืองประจ า

ท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่กลับไม่เป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค แต่ส าหรับเสื้อผ้าพื้นเมืองของทางเชียงใหม่กลับเป็นท่ีต้องการใน

หลายๆภูมิภาค ด้วยเหตุนีเ้อง จึงเป็นเหตุให้มผีู้ประกอบการสนใจธุรกิจนี้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นท่ีแนน่อนวา่ จะท าให้เกิดคู่แข่ง

ทางการค้ามากขึ้นไปด้วย (พวรรณตี, 2557: สัมภาษณ์) จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีผู้ประกอบการสนใจประกอบธุรกิจค้าขาย

เสื้อผ้าพื้นเมอืงส าเร็จรูปจากผ้าฝ้ายมากขึ้น จากการสังเกตพบวา่มผีู้บริโภครายใหม่ท่ีเข้ามาเลือกซือ้สนิค้าในรูปแบบค้าส่ง

ในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้นโดยเฉพาะ ผู้บริโภคจากต่างจังหวัดมักจะมาเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองส าเร็จรูปจากผ้าฝ้ายใน

จังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อน าไปจ าหนา่ยตอ่ท่ีจังหวัดของตนเอง  
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 ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เห็นว่า การแข่งขันท่ีเพิ่มมากขึ้นและการเติบโตขึ้นของเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากผ้าฝ้ายเพิ่มขึ้น  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีท าจาก 

ผ้าฝ้ายในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ซึ่งผลการศึกษาคร้ังนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการจะได้น าข้อมูลเป็นแนวทาง

พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค เพื่อจะได้น าข้อมูลมาใช้ เป็นแนวทาง หรือเป็น

เคร่ืองมือเพื่อช่วยในด้านการตัดสินใจในการลงทุนการบริหารงานและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจร้านค้าส่งและปลีก

ตอ่ไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

1.แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) กล่าวว่า แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  

ของสินค้านั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาดไว้   

ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดซึ่งประกอบด้วย 

1.    ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ธุรกิจมีองค์ประกอบท่ีเป็นปัจจัยส าคัญประการแรก คือ ผลิตภัณฑ์

สินค้า หรือบริการ ส าหรับสินค้านั้นจ าแนกเป็น สินค้าท่ีจับต้องได้ และสินค้าท่ีจับต้องไม่ได้ เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็น

และความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งท่ีผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ

ผลิตภัณฑน์ัน้  

2.    ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน  ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่าง

คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนด

ราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการชัดเจน  และง่ายต่อการจ าแนกระดับบริการท่ีต่างกัน  

โดยมีวิธีการตัง้ราคา 3 วิธีดว้ยกัน คือ 1) ตั้งราคาตามตน้ทุน 2) การตัง้ราคาตามการแข่งขัน และ 3) การต้ังราคาตามการ

รับรู้คุณค่า 

3.    ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการ

น าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ  ซึ่งจะต้อง

พจิารณาในด้านท าเลท่ีตัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) โดยการให้บริการสินค้านั้น สามารถ

ให้บริการผ่านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ได้ 4 วิธี คือ 1) การให้บริการผ่านทางหน้าร้าน 2) การให้บริการถงึท่ีบ้านลูกค้าหรือ

สถานท่ีท่ีลูกค้าต้องการ 3) การให้บริการผ่านตัวแทน และ 4) การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นช่องทาง       

การจัดจ าหน่าย  (Channel of  Distribution) จึงหมายถึง “กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย สิทธิในตัว

ผลิตภัณฑ์ (และอาจรวมถึงตัวผลิตภัณฑ์) จากผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 80-81)  

ได้กล่าวไว้ว่า การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถานบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ

สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษา

สินค้าคงคลัง การจัดจ าหนา่ยจึงประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
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3.1 ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel Distribution) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมี

ความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือบริการส าหรับการใช้หรือบริโภค  หรือ หมายถึง เส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์  

และกรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภัณฑ์ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง 

ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรง (Direct channel) จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทาง

อุตสาหกรรม และใชช้อ่งทางอ้อมจากผู้ผลิต ผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค หรอืผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม 

3.2 การกระจายตัวสินค้า หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด  (Physical 

distribution หรือ Market logistics) หมาย ถึง งานท่ีเกี่ยวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติการตามแผน และการควบคุม 

การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกค้า โดยมุ่งหวังก าไร หรือ หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตไป

ยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค้าท่ีส าคัญมีดังนี้ (1) การขนส่ง (2) การเก็บรักษาสินค้า และ   

การคลังสนิค้า (3) การบริหารสินค้าคงเหลอื 

 4.    ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีมีความส าคัญในการติดต่อสื่อสาร

ให้ผู้ใช้บริการ  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรม   การใช้บริการและเป็นกุญแจ

ส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ์โดยการบริการท่ีต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคาค่อนข้างต่ า 

ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็นต้น การส่งเสริมการขายจึงมีบทบาทส าคัญท่ีช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้น กิจกรรม

ดังกล่าวจะประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เมื่อธุรกิจทราบวา่ลูกค้าต้องการอะไร มีรสนยิมแบบไหน เพื่อท่ีจะสร้าง

เคร่ืองมือให้เข้าถึงจิตใจสนองลุกค้าได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการขายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณ

ค่าใชจ้่ายท่ีจะต้องพยายามให้ได้ผลอย่างคุ้มคา่มากท่ีสุด ซึ่งมีหลายวธีิดังน้ี 

  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นทุกกิจกรรมในการเสนอข่าวสารโดยใชส้ื่อเกี่ยวกับองค์การ 

และผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ที่ตอ้งมกีารจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภร์ายการ เช่น การโฆษณาสินค้าหรือบริการผ่านสื่อ

วทิยุ โทรทัศน์ หนังสอืพิมพ ์นิตยสาร ฯลฯ 

  4.2 การขายตรงโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เป็นการใช้พนักงานขายเข้าไปติดต่อถึง

ตัวลูกค้า โดยการอธิบายรายละเอียดต่างๆของสินค้าให้ลูกค้าได้ทราบ ซึ่งเรียกว่าการน าเสนอ โดยจะต้องอาศัยเทคนิค

หรือวธีิการท่ีน่าสนใจ 

  4.3 การส่งเสริมการขายทางด้านลูกค้า (Sales Promotion) เป็นรูปแบบของการสร้างสิ่งดึงดูด

ใจให้กับลูกค้าโดยตรง เช่น การลด แลก แจก แถม หรือการเล่นเกมส์ชิงรางวัล ท าให้เป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าเกิด      

ความสนใจ หรอืมีความหวังในประโยชนท่ี์จะได้รับจากตัวสนิค้า 

   4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations (PR)) การให้ข่าว 

(Publicity) เป็นรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ หรือนโยบาย ผ่านสื่อโดยไม่ต้องมี          

การจ่ายเงินจากองค์การท่ีได้รับผลประโยชน์ แต่ในทางปฏิบัติจริงนั้นจะต้องมีการจ่ายเงินแก่สื่อมวลชน เพื่อจูงใจให้

เผยแพร่ขา่วสารให้ เชน่การให้ขา่วเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์บุคคล การจัดประชุม สัมมนา แก่สื่อมวลชน ส่วนการประชาสัมพันธ์  

(Public Relations)หมายถึง ความพยายามท่ีมกีารวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสร้างทัศนคติท่ีดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์

และต่อนโยบายขององค์การ การประชาสัมพันธ์เป็นการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มต่างๆ เช่นประชาชนท่ัวไป ผู้ถือหุ้น  



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                    ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน  2559) 

 

Vol. 2 No. 3 (July – September 2016)   739 

 

หน่วยราชการ ลูกค้า ฯลฯ วิธีการประชาสัมพันธ์ท าได้หลายวธีิ เช่น การตีพิมพ์ การให้ข่าวเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัท การจัดเหตุการณ์พิเศษต่างๆ อาทิ การประชุม การสัมมนา จัดงานกีฬาหรือเป็นสปอนเซอร์ การให้บริการชุมชน 

อาทิ การบริจาค การสนับสนุนกีฬา การอนุรักษว์ัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

2. ความต้องการหัตถกรรมผ้าและผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดเชียงใหม่  

ผลิตภัณฑ์ผ้าของจังหวัดเชียงใหม่นั้น กลุ่มลูกค้าประกอบด้วย ผู้บริโภคท่ีอยู่ในท้องถิ่น และนักท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวจังหวัดเชยีงใหม ่ท้ังน้ีแบ่งเป็นตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมาจากภาคอื่นๆ และตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมาจากต่างประเทศ  

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศ ความต้องการสินค้าหัตถกรรมผ้าจังหวัดเชียงใหม่ของกลุ่มลูกค้าใน

ประเทศ คิดเป็นสัดส่วน ท้ังหมด 40% ของกลุ่มลูกค้าหัตถกรรม ส่วนใหญ่สนใจสินค้าในกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง รูปแบบของ

ผลิตภัณฑใ์นปัจจุบัน ท่ีผู้บริโภคให้ความสนใจม ี3 รูปแบบ ได้แก่  

1. เสื้อผ้าส าเร็จรูปท่ีผ่านการออกแบบและตัดเย็บพร้อมใส่ ได้แก่ เสื้อ กระโปรง ผ้าซิ่น ซึ่งการออกแบบ

นัน้ขึ้นอยู่กับสมัยนิยม โดยในระยะหลังนี้ มีการออกแบบและประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองให้เข้ากับสมัยนิยม เพื่อขยายสู่ตลาด

วัยรุ่น โดยสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้กับเสื้อผ้าท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อความประหยัดและสวมใส่ได้ในหลายโอกาส     

2. ผ้าทอพืน้เมอืงแบบผืน เพื่อให้ลูกค้าสามารถน าไปตัดแต่ง ในรูปแบบท่ีต้องการ  

3. ผลิตภัณฑจ์ากผ้าอื่นๆ เช่น กระเป๋า เนคไท เข็มขัด เป็นต้น 

ความต้องการของลูกค้าในประเทศ จะเน้นให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ผ้าในรูปแบบเสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นอันดับ

แรก รองลงมาคือผ้าผืนทอมือ และผลิตภัณฑ์จากผ้า ซึ่งปัจจุบันความต้องการรูปแบบของผลิตภัณฑ์จากผ้าอื่นๆ  

มคีวามตอ้งการท่ีสูงขึ้นเร่ือย (ศูนยบ์ริการขอ้มูลการค้าการลงทุน จังหวัดเชยีงใหม่, 2554) 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมท้ังนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาต ิ

อีกท้ังเป็นจังหวัดท่ีมีสินค้าให้เลือกซื้อหลายประเภท เช่น งานฝีมือ ผ้าไหม เคร่ืองเงิน เซรามิค เคร่ืองประดับ อุปกรณ์

ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมท่ีใหญ่ท่ีสุดคือ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย  

ซึ่งมีความโดดเด่นด้านงานแกะสลักไม้ และศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ท่ีมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย 

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าอื่นๆ เช่น ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ซึ่งเป็นถนนสายการลงทุน 

การค้า และการบันเทิง สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวนยิมไปซื้อของฝาก คือ ตลาดวโรรสซึ่งเป็นตลาดและแหล่งขายของฝากท่ีมี

ชื่อเสียงท่ีสุด นอกจากนี้นักท่องเท่ียวยังนิยมซื้อของฝากท่ีถนนคนเดินวัวลายในวันเสาร์ซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมท่ีมี

ชื่อเสียงในเร่ืองการท าเคร่ืองเงิน และถนนคนเดินในวันอาทิตยบ์ริเวณประตู ทา่แพ (แหลง่ช้อปป้ิงในเชยีงใหม่, 2558) 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่การตัดสนิใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายจาก

ร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ มีการศึกษาที่หลากหลาย โดยการศกึษาท่ีผ่านมา ได้แก่ การศกึษาของนพมาศ แก้วยานะ 

(2547) ชลิตยา สนธิไชย (2551) และ ศริิกุล มูลโรจน์ (2551) 
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วิธีการศึกษา  

1. ขอบเขตการศกึษา  

เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบด้วย การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคใน

การซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่  ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด 

2. ขั้นตอนการศกึษา 

1. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้า

ฝ้ ายจาก ร้านค้ า ในอ า เภอ เมื อง เชีย งใหม่  มี ระ เบี ยบวิ ธีก ารศึ กษา ซึ่ งป ระกอบด้ วย  ขอบ เขตการศึ กษา  

ขนาดตัวอย่างและวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง เคร่ืองมอืท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และระยะเวลาในการศึกษา 

2. รวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมือง  

ผ้าฝ้ายจากรา้นค้าในอ าเภอเมอืง เชยีงใหม่ ภายในระยะเวลาไมเ่กิน 1 ปี 

3. วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลในรูปแบบข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่ออธิบายข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้และและใช้สถิติ 

เชิงอนุมาน โดยการใช้สถิติทดสอบที (Independent Sample t – test) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

(One – way ANOVA) และท าการทดสอบคู่ความแตกต่าง (Multiple Comparison) น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ

ค าบรรยาย 

3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง 

เชียงใหม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนปี จึงใช้วิธีการก าหนดขนาดตัวอย่าง

โดยการเปิดตารางกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนและเป็นการเก็บตัวอย่างในท้องถิ่นของ Seymour Sudman 

(1976: 87) ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 300 รายเนื่องจากเป็นกลุ่มตัวอยา่งที่มคีวามเฉพาะเจาะจง 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามจากผู้บริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายจาก

ร้านค้าในอ าเภอเมือง เชียงใหม่ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการเลือกเก็บตัวอย่างใช้วิธีตามสะดวก มีสถานท่ีเก็บ

รวบรวมขอ้มูลคือ สถานท่ีจัดจ าหน่ายเสื้อผ้าพื้นเมอืงส าเร็จรูป อ าเภอเมอืง เชยีงใหม่ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 21-30 ปี สถานภาพโสด  

มีอาชีพลูกจ้าง/พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีลูกค้าประเภท
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ซื้อปลีกจ านวน 226 คนและซื้อส่ง จ านวน 74 คน และลูกค้าประเภทซื้อส่งมีการน าสินค้าไปจัดจ าหน่ายต่อท่ีจังหวัด

เชียงใหม่มากท่ีสุด ประเภทสินค้าท่ีเลือกซื้อ ส่วนใหญ่คือ เสื้อ โดยมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายโดย

เฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท มีความถี่ในการซื้ออยู่ท่ีปีละ1 คร้ัง วันท่ีมาเลือกซื้อส่วนใหญ่เป็นวัน  

เสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 13.00-17.00 น. แหล่งท่ีเลือกซื้อ คือ ตลาดวโรรส รูปแบบการสั่งซื้อโดยส่วนใหญ่จะมาเลือกซื้อ

เอง และมีการช าระเงนิแบบเงินสด เป็นสว่นใหญ่ 

 จากการศึกษา พบวา่ผู้ซือ้ประเภทปลีก ส่วนใหญ่ มีมูลค่าการซื้อเฉลี่ยตอ่ครัง้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000.- บาท 

โดยมีความถี่ในการซือ้เป็นแบบรายปี และจะเลือกซือ้ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย ์เวลาหลัง 17.00 น. 

ส าหรับผู้ซื้อประเภทส่ง ส่วนใหญ่ มีมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง มากกวา่ 5,000 บาท โดยมีความถี่ในการซื้อเป็น

แบบรายเดอืน และจะเลอืกซือ้ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.00-17.00 น. 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป

พื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ  

จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

ส่วนที่ 2.1 ข้อมูลส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บรโิภคในการ 

ซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม่ 

  ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) 

  ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภัณฑท่ี์มีผลตอ่การตัดสนิใจในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม 4.11 

  เมื่อพิจารณาในรายละเอยีดพบวา่ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้การมีผล มากท่ีสุด 3 อันดับแรก 

คือ ชนิดเนื้อผ้า สวมใส่สบาย (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือ คุณภาพการตัดเย็บ (ค่าเฉลี่ย 4.24) และ รูปแบบสวยงาม 

ทันสมัย (ค่าเฉลี่ย 4.21) ตามล าดับ 

  ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 

ท่ีมีผลตอ่การตัดสนิใจในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มคี่าเฉลี่ยรวม 3.98 

  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.38) รองลงมาคือ ราคาถูกกว่าร้านค้าอื่น (ค่าเฉลี่ย 4.19) และสามารถต่อรอง

ราคาได้ (ค่าเฉลี่ย 4.13) ตามล าดับ 

  ปัจจัยดา้นชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน    

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้าย โดยรวมอยู่ในระดับมาก           

มคี่าเฉลี่ยรวม 3.84 
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  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 

ท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง (ค่าเฉลี่ย 4.19) รองลงมาคือ ที่จอดรถกว้างขวาง (ค่าเฉลี่ย 3.86) และจัดวางสินค้าให้

ชวนน่าซือ้ (ค่าเฉลี่ย 3.83) ตามล าดับ 

  ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน     

การสง่เสริมการตลาด ที่มผีลตอ่การตัดสนิใจในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้าย โดยรวมอยูใ่นระดับมาก มคี่าเฉลี่ย

รวม 3.59 

  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ 3 อันดับแรก คือ 

เจ้าของหรือพนักงานขาย บริการและมีอัธยาศัยดี (ค่าเฉลี่ย 4.13) รองลงมาคือ เจ้าของหรือพนักงานขาย ให้ข้อมูลแก่

ลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 3.95) และ มสี่วนลดพิเศษ หรอืแจกของแถม (ค่าเฉลี่ย 3.68) ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2.2 การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับการมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มี

ผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าในอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ และปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาความแตกต่างระหว่างระดับการมีผลของปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้าย และปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติทดสอบที (Independent Sample t – test) 

และการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way ANOVA) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 1. ใช้สถิติทดสอบที (Independent Sample t – test) 

1.1 ปัจจัยด้านเพศ  

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product)  

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้การมผีลดา้นผลิตภัณฑอ์ยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเพศหญิงให้

การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) โดยเพศชายและเพศหญิงให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านผลิตภัณฑ ์มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอยา่งมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดา้นลวดลาย สีสัน สวยงาม 

ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) และเพศหญิ งให้   

การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) โดยเพศชายและเพศหญิงให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาด  

ด้านราคา มีปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัย ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้การมีผลด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) 

และเพศหญิงให้การมีผลด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) โดยเพศชายและเพศหญิงให้การมี

ผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอยา่งมนีัย ส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 

0.05 ในดา้นมท่ีีจอดรถกว้างขวาง 
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ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 

3.47) และเพศหญิงให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) โดยเพศชายและเพศหญิงให้

การมผีลตอ่ปัจจัยสว่นประสมการตลาดดา้นการสง่เสริมการตลาด มีปัจจัยย่อยไมแ่ตกต่างกันอย่างมนีัย ส าคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

1.2 ปัจจัยด้านประเภทผู้ซื้อ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) 

  ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทซื้อปลีกให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)  

และประเภทซื้อส่งให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) โดยประเภทซื้อปลีกและส่งให้การมีผลต่อ

ปัจจัยสว่นประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์มีปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  

ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทซื้อปลีกให้การมผีลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.99) และประเภท

ซื้อส่งให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) โดยประเภทซื้อปลีกและส่งให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดดา้นราคา มีปัจจัยย่อยไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทซือ้ปลีกให้การมีผลด้านชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.84) และประเภทซื้อส่งให้การมีผลด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) โดยประเภทซื้อปลีก

และส่งให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  ด้านมท่ีีจอดรถกว้างขวาง และ มสีินค้ารองรับเพยีงพอต่อการจัดจ าหนา่ยในปริมาณมาก 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามประเภทซื้อปลีกให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.56) และประเภทซื้อส่งให้การมผีลด้านการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.71) โดยประเภทซื้อปลีกและ

ส่งให้การมีผลต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มปัีจจัยย่อยแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05  ด้านเจ้าของหรือพนักงานขาย บริการและมีอัธยาศัยดี และ เจ้าของหรือพนักงานสามารถ ให้ขอ้มูลแก่ลูกค้า

ได้ 

2. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) 

2.1  ปัจจัยด้านอายุ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มชีว่งอายุนอ้ยวา่ 20 – 30 ป ีให้การมผีลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.09) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 31 - 50 ปี ให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 4.15) และผู้ตอบ

แบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.97)  โดยในแต่ละช่วงอายุให้
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การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   

ในดา้นคุณภาพ การตัดเย็บ และมกีารรับเปลี่ยน-คืน สินคา้ 

ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุน้อยว่า 20 – 30 ปี ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

4.02) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ  31 - 50 ปี  ให้การมีผลด้านราคาอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3 .98)  

และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.82)  โดยในแต่ละช่วง

อายุให้การมีผลตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา  มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ในดา้นราคาถูกกวา่รา้นค้าอื่น 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามที่มชีว่งอายุนอ้ยวา่ 20 – 30 ป ีให้การมผีลดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย อยู่ในระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 31 - 50 ป ีให้การมผีลดา้นชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชว่งอายุ 51 ปีขึ้นไป ให้การมผีลด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย อยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 3.69)  โดยในแต่ละช่วงอายุให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  มีปัจจัย

ยอ่ยแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในดา้นท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง และมท่ีีจอดรถกว้างขวาง 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุน้อยว่า 20 – 30 ปี ให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดับ

มาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีชว่งอายุ 31 - 50 ปี ให้การมผีลด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.84) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีช่วงอายุ 51 ปีขึ้นไป ให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาด  อยู่ในระดับมาก

(ค่าเฉลี่ย 3.69)  โดยในแต่ละช่วงอายุให้การมผีลตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  มีปัจจัยย่อย

แตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05 ในดา้นท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง และมท่ีีจอดรถกว้างขวาง 

2.2 มูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อครั้ง 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้การมีผลด้าน

ผลิตภัณฑ์อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.12) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าในการซื้อเฉลี่ยตอ่คร้ัง 1,001-5,000 บาท ให้การ

มีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง มากกว่า 

5,000 บาท ให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.94)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละมูลค่าการซื้อ

เฉลี่ยต่อคร้ัง ให้การมผีลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยยอ่ยแตกตา่งกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ 0.05 ในดา้นคุณภาพ การตัดเย็บ และชนิดเนื้อผ้า สวมใส่สบาย 

ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้การมีผลด้าน

ราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าในการซื้อเฉลี่ยตอ่ครัง้ 1,001-5,000 บาท ให้การมผีล

ด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง มากกวา่ 5,000 บาท 

ให้การมีผลดา้นราคาอยู่ในระดับมาก(คา่เฉลี่ย 3.85)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละมูลค่าการซือ้เฉลี่ยต่อคร้ัง ให้การมี
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ผลตอ่ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา มีปัจจัยย่อยแตกตา่งกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ และมป้ีายแสดงราคาชัดเจน 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้การมีผลด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.89) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ี มีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง  

1,001-5,000 บาท ให้การมผีลด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยอยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.80) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมี

มูลค่าในการซื้อเฉลี่ยตอ่คร้ัง มากกวา่ 5,000 บาท ให้การมผีลดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยอยูใ่นระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.64)   

โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง ให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการ  

จัดจ าหน่าย มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในด้านท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง  

และมท่ีีจอดรถกว้างขวาง 

ปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ให้การมีผลด้าน

การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.57) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มมีูลค่าในการซื้อเฉลี่ยตอ่คร้ัง 1,001-5,000 

บาท ให้การมผีลด้านการส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.68) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีมูลค่าในการซื้อ

เฉลี่ยต่อคร้ัง มากกว่า 5,000 บาท ให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาด  อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.57)  โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามในแต่ละมูลค่าการซื้อเฉลี่ยต่อคร้ัง ให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด  

มปัีจจัยย่อยไม่แตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีิระดับ 0.05  

2.3 ความถี่ในการซื้อ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายอาทิตย์ ให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน 

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.90) ผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามถี่ในการซือ้ต่อคร้ัง เป็นรายเดอืน ให้การมผีลดา้นผลิตภัณฑ์อยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อปีละ 3-4 คร้ัง ให้การมีผลด้านผลิตภัณฑ์อยู่ใน 

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.05) และผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามถี่ในการซื้อตอ่คร้ัง เป็นรายปี ให้การมผีลดา้นผลิตภัณฑอ์ยู่ใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง  ให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสม

การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ในด้านคุณภาพ การตัดเย็บ 

ลวดลาย สีสัน สวยงาม และชนิดเนื้อผ้า สวมใส่สบาย 

ปัจจัยดา้นราคา (Price) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมคีวามถี่ในการซื้อต่อครั้ง เป็นรายอาทิตย์ ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.78) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายเดือน ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก 

(ค่าเฉลี่ย 3.91) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อปีละ 3-4 คร้ัง ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 

3.95) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายปี ให้การมีผลด้านราคาอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย 

4.07)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง  ให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคา  
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มีปัจจัยย่อยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และมีป้ายแสดงราคา

ชัดเจน 

ปัจจัยดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายอาทิตย์ ให้การมีผลด้านช่องทางการ 

จัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.65) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายเดือน ให้การมี  

ผลด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.85) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อปีละ 3-4 คร้ัง  

ให้การมีผลด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย 3.67) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อ

ครัง้ เป็นรายปี ให้การมผีลดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย อยูใ่นระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.91)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ

ความถี่ในการซื้อตอ่ครัง้  ให้การมผีลต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มปัีจจัยยอ่ยแตกตา่งกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านจัดวางสินค้าให้ชวนน่าซื้อ ท่ีจอดรถกว้างขวาง และมสีินค้ารองรับเพียงพอ

ตอ่การจัดจ าหน่ายในปริมาณมาก 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซือ้ตอ่คร้ัง เป็นรายอาทิตย ์ให้การมีผลดา้นการส่งเสริมการตลาด 

อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.41) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง เป็นรายเดือน ให้การมีผลด้าน       

การส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.74) ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อปีละ 3-4 คร้ัง ให้การมี 

ผลดา้นการสง่เสริมการตลาด  อยูใ่นระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.45) และผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อต่อครั้ง 

เป็นรายปี ให้การมีผลด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.61)  โดยผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละ

ความถี่ในการซื้อต่อคร้ัง  ให้การมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีปัจจัยย่อยแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านมีส่วนลดพิเศษ หรือ แจกของแถม และเจ้าของหรือพนักงานสามารถ       

ให้ขอ้มูลแก่ลูกค้าได้ 

การอภิปรายผลการศึกษา ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  

1.  อภปิรายผลการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายจากร้านค้าใน

อ าเภอเมือง เชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุเฉลี่ยอยู่ท่ี 21-30 ปี สถานภาพโสด มีอาชีพลูกจ้าง/

พนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับการศกึษาสูงสุด ปริญญาตรี มูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าส าเร็จรูป

พื้นเมืองผ้าฝ้ายโดยเฉลี่ยต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

นพมาศ แก้วยานะ (2547) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซื้อและความพอใจของผู้ซื้อเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง และสอดคล้องกับ

ผลการศึกษาของ  ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป

จากผ้าฝ้าย ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในอ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-40 ปี 

ประกอบอาชพีลูกจ้างหรือพนักงาน  
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ปัจจัยสว่นประสมการตลาดผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายจากรา้นค้า

ในอ าเภอเมอืง เชยีงใหม่ ดา้นผลิตภัณฑ ์(Product) พบวา่ ให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ในดา้นชนดิเนื้อผ้าสวมใส่สบาย  

เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านของคุณภาพการตัดเย็บ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551)  

ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นพมาศ แก้วยานะ 

(2547) ท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปแบบและสีสันสวยงาม และไม่ สอดคล้องกับ 

ผลการศึกษาของ ชลิตยา สนธิไชย (2551) ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมทัีศนคตติ่อด้านผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าพื้นเมอืงต้องมรูีปแบบ

ท่ีมีเอกลักษณ์ ทั้งนี้เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างแตกตา่งกัน ส่วนด้านราคา (Price) การศกึษาคร้ังนี้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ

ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อในด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านราคาถูกกว่าร้านอื่น  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นพมาศ แก้วยานะ (2547) ที่วา่ราคาต้องมคีวามเหมาะสมกับคุณภาพ แตไ่ม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ซึ่งให้การติดป้ายแสดงราคาท่ีชัดเจน มาเป็นอันดับแรก เนื่องจากกลุ่ม

ตัวอย่างท่ีเป็นนักท่องเท่ียว ซึ่งนักท่องเท่ียวมักให้ความส าคัญกับการแสดงป้ายราคา จึงท าให้ผลการศึกษาท่ีได้ไม่

สอดคล้องกัน เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มกัน ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  (Place) พบว่า ให้ระดับท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อในด้านท าเลท่ีตั้งสะดวกตอ่การเดินทาง เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านมีท่ีจอดรถกว้างขวาง ไม่สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ นพมาศ แก้วยานะ (2547) ท่ีว่าสินค้าต้องหาซื้อได้ไม่ยาก และ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551)  การแสดง

ผลิตภัณฑ์นา่สนใจ เนื่องด้วยกลุ่มตัวอยา่งท่ีเก็บแบบสอบถามคนละกลุ่มกัน ซึ่งนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มักเลือกซื้อสินค้าท่ี

มกีารจัดวางดูดี นา่ซือ้ เพื่อน าไปเป็นของฝาก ส าหรับด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) พบวา่ ให้ระดับท่ีมีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อในด้านเจ้าของหรือพนักงานขาย บริการและมีอัธยาศัยดี  เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นด้านเจ้าของหรือ

พนักงานขาย ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นพมาศ แก้วยานะ (2547) ให้ความส าคัญกับการ

ตอ้นรับเป็นอยา่งดีของผู้ขาย และ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ให้ความส าคัญต่อการบริการ อัธยาศัย และกิริยามารยาทของ

พนักงานขาย กัน เนื่องด้วยเป็นปัจจัยพืน้ฐานส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกซือ้  

ปัญหาที่มผีลตอ่การตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อ การศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ปัญหาที่พบด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

เร่ืองของสีตก สีซีดง่าย ซักแล้วหด รองลงมา คือการตัดเย็บไม่มีคุณภาพ ใส่ได้ไม่บ่อย สินค้าไม่คงทน ไม่มีไซส์  

และสีตามท่ีต้องการ และรูปแบบไมน่่าสนใจ ตามล าดับ สอดคล้องกับการศกึษาของ นพมาศ แก้วยานะ (2547) ท่ีให้มกีาร

ปรับปรุงคุณภาพเสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมืองในด้านคุณภาพของสีท่ีน ามาย้อมเป็นอันดับแรก  และต้องการให้ปรับปรุงด้านการ

ออกแบบให้ทันสมัยรวมถึงขนาดของเสื้อผ้า และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ท่ีกล่าวว่า

ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ ในส่วนของราคาไม่เหมาะสมกับคุณภาพ อีกทั้งต่อรองราคาไม่ได้ ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) พบว่า ไมม่ีป้ายแสดงราคาสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ ศิริกุล มูลโรจน์ (2551) ท่ีให้ความส าคัญ

ในเร่ืองการตดิป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน 

2. ข้อค้นพบ 

1) ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เสื้อเป็นสินค้าท่ีเลือกซื้อมากท่ีสุด โดยรวมแล้ว        

มักมาเลือกซื้อในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00-17.00 น. และมีสถานท่ีซื้อคือ คลาดวโรรส และถนนคนเดินท่าแพ  

(วันอาทิตย์ ) ส าหรับผู้ซื้อประเภทส่ง จะน าไปจัดจ าหน่ายต่อ ท่ีจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย กรุงเทพมหานคร  

และอุบลราชธาน ี
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2) ผู้ซื้อประเภทปลีกส่วนใหญ่ มักเลือกซื้อในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 12.00 จนถึง 17.00น. เป็นต้นไป  

และมีมูลค่าการซือ้เฉลี่ยตอ่คร้ัง นอ้ยกว่า 1,000 บาท และมีความถี่ในการซื้อเป็นรายปี หรอืประมาณปีละครัง้ อีกท้ังยังให้

ความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ เร่ือง คุณภาพการตัดเย็บ และชนิดเนื้อผ้าสวมใส่สบาย และด้านราคา ในเร่ื องของ ราคา

เหมาะสมกับคุณภาพ และมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มากกว่าผู้ซื้อประเภทส่ง และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

ให้ความส าคัญในเร่ือง ท าเลท่ีต้ังสะดวกต่อการเดินทาง และมีท่ีจอดรถกว้างขวาง มากกวา่ผู้ซือ้ประเภทส่ง  

3) ผู้ซื้อประเภทส่งส่วนใหญ่ มักเลือกซื้อในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00น. ให้ความส าคัญกับการช าระ

เงินได้หลายรูปแบบ เช่น เงินสด, เงินเชื่อ, บัตรเครดิต อีกท้ังให้ความส าคัญในเร่ืองของการบริการท่ีดี และเจ้าของหรือ

พนักงานมีอัธยาศัยท่ีดีและให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ รวมถึงการมีสินค้ารองรับเพียงพอต่อการจัดจ าหน่ายในปริมาณมาก 

มากกวา่ผู้ซือ้ประเภทปลีก 

4) ส าหรับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เร่ืองลวดลาย สีสัน สวยงาม มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพศ

หญิง ในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายมากกวา่เพศชาย ในขณะที่ปัจจัยยอ่ยด้านชนิดเนื้อผ้าสวมใส่สบายจะมีผล

ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพศชายมากกว่าเพศหญิง และผู้บริโภคท่ีมีช่วงอายุ 31-50 ปี ให้ความสนใจในเร่ืองของ

คุณภาพการตัดเย็บ ส่วนชว่งอายุนอ้ยวา่ 20-30ปี จะให้ความสนใจในเร่ืองของรูปแบบสวยงาม ทันสมัย และลวดลายสีสัน

สวยงาม อีกท้ังยังพบว่าผู้บริโภคต้องการให้เสื้อผ้ามีรูปแบบท่ีวัยรุ่น และวัยท างานใส่ได้สวยงาม รวมถึงการมีผ้า

หลากหลายสี หลากหลายแบบ และเพิ่มคุณภาพให้มากขึ้น ปัจจัยด้านราคา (Price) เร่ืองราคาถูกกว่าร้านอื่น มีผลต่อ

ผู้บริโภคท่ีมีชว่งอายุนอ้ยกว่า 20 – 30 ปีในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้าย มากกวา่ ชว่งอายุ 31-50 ปี และ 51 ปี

ขึ้นไป ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เร่ืองด้านท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทางการมีท่ีจอดรถกว้างขวาง  

มผีลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคเพศชายในการซือ้เสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมอืงผ้าฝ้ายมากกว่าเพศหญิง และผู้บริโภคท่ีมชีว่ง

อายุน้อยว่า 20-30 ปี จะให้ความสนใจในเร่ืองท าเลท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง และการมีท่ีจอดรถกว้างขวาง มากกว่า  

ช่วงอายุ 31-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไป  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เร่ือง มีการแนะน าแบบปากต่อปาก 

มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปพื้นเมืองผ้าฝ้ายของผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกว่า  

เพศชาย 

5) ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด ด้านผลิตภัณฑ์ คือเร่ืองของสีตก สีซีดง่าย ซักแล้วหด รวมถึงการตัดเย็บไม่มีคุณภาพ 

และสินค้าใส่ได้ไม่บ่อย ไมค่งทน 

3. ข้อเสนอแนะ 

 1) พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทเสื้อ เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสินค้าแรกท่ีผู้บริโภคเลือกซื้อมากท่ีสุด 

รวมถึงขยายช่องทางการจัดจ าหน่ายไปยังจังหวัดต่างๆท่ียังมีการแข่งขันท่ียังไม่สูงมาก นอกเหนือจากจังหวัดท่ี 

ผู้ตอบแบบสอบถามได้น าไปจัดจ าหนา่ย 

2) ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเน้นผู้ซื้อประเภทค้าปลีก ควรขยายชอ่งทางการจัดจ าหน่าย ที่สามารถจัดจ าหน่ายได้

ในช่วงเวลาหลัง 5 โมงเย็นขึ้นไปได้ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เช่น การเปิดหน้าร้านเพิ่ม ตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ หรือใน

ห้างสรรพสินค้า ถนนคนเดิน เพื่อจับกลุ่มลูกค้าประเภทซื้อปลีกได้ นอกจากนี้อาจมีการเพิ่มคุณภาพการตัดเย็บ การเลอืก

ชนิดเนื้อผ้าให้สวมใส่สบาย แต่ด้านราคาก็จะมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งราคาก็จะเหมาะสมกับคุณภาพเช่นกัน ส าหรับ

แหล่งท่องเท่ียว หรือตลาด ควรมีการบริการท่ีจอดรถเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกต้า หากสามารถเพิ่มช่อง
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ทางการจัดจ าหน่ายท่ีแก้ปัญหาส าหรับผู้ซื้อประเภทซื้อปลีก ในเร่ืองของการเดินทางหรือท่ีจอดรถ อาจขยาย               

การจัดจ าหนา่ยเพิ่มเตมิทางรา้นค้าออนไลน์ เพื่อลดปัญหาในการเดินทางและการหาที่จอดรถ 

3) ส าหรับผู้ประกอบการท่ีเน้นผู้ซื้อประเภทค้าส่ง ควรเพิ่มรูปแบบในการช าระเงนิ เพิ่มเตมิจากเงนิสด โดยการให้

เครดิต หรือเงินเชื่อ เป็นต้น แต่ต้องมั่นใจในลูกค้าว่าสามารถช าระหนี้สินได้เป็นอย่างดี โดยอาจท าลายลั กษณ์อักษรไว ้ 

เพื่อเป็นหลักฐาน นอกจากนี้ร้านค้าประเภทส่ง จะต้องมกีารฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้บรกิารท่ีดี และให้ข้อมูลแก่ลูกค้าได้ 

ส าหรับการสต๊อกสินค้านั้น ร้านค้าควรมีการค านวน และท าการนับจ านวนสินค้าเข้าและออกภายในร้าน เพื่อดูแนวโน้ม  

ว่าควรมีการสั่งซื้อหรือสั่ งผลิตสินค้าเมื่อสต๊อกสินค้าเหลือในระดับใด เพื่อท่ีจะได้มีสินค้ารองรับเพียงพอต่อ                

การจัดจ าหนา่ย โดยอาจมกีารน าเทคโนโลย ีหรอืโปรแกรมตรวจนับสตอ๊กมาใช้ร่วมดว้ย 

4) ด้านผลิตภัณฑ์พัฒนาด้านลวดลาย สีสัน สวยงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของเพศหญิง ส่วนของเพศ

ชาย เลือกชนิดเนื้อผ้าท่ีสวมใส่สบาย มาใช้กับรูปแบบเสื้อของเพศชาย ส่วนด้านราคาควรมีการหาแหล่ง  supplier  

โดยตรงเพื่อลดการส่งผ่านพ่อค้าคนกลางท่ีจะท าให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นกว่าร้านค้าอื่น ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ควรมีการประสานกับตลาดหรือแหล่งท่องเท่ียวเพื่อขยายพื้นท่ีในการจอดรถ รวมถึงการขายทางออนไลน์เพื่อลดปัญหา

การเดินทาง  

5) ส าหรับปัญหาหลักในเร่ืองช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นในเร่ืองของการจราจร ท าเลท่ีตั้ง และท่ีจอดรถ  

ซึ่งไมเ่พียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ในกรณีท่ีไม่สามารถเพิ่มท่ีจอดรถได้ ทางร้านค้าอาจมีนโยบายบริการส่งสินค้า 

หรือการเปิดร้านค้าออนไลน์ เพื่อลดปัญหาการเดินทาง อีกท้ังยังสนองลูกค้าท่ีต้องการดูแบบสินค้าท้ังออนไลน์ หรือเป็น  

โบชัวร์ ทางร้านค้าหรือผู้จัดจ าหน่าย ควรท่ีจะจัดท ารูปภาพเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ และจัดท าแผ่นพับส าหรับหน้าร้านไว้

อกีด้วย 
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