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บทคัดย่อ 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ปกครองกลุ่มผู้บริโภคหน่วยสุดท้ายท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี  จ านวน 200 ราย  

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวเิคราะห์ข้อมูลใชส้ถิตเิชงิพรรณนา ได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย   ค่าสถิติทดสอบที (Independent Sample t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance: 

ANOVA) 

จากการศึกษาข้อมูลท่ัวไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 ปี สถานภาพสมรส  

มอีาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศกึษาปริญญาตรี มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001- 25,000 บาท  

ด้านพฤติกรรมการซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเสื้อผ้าเด็กท่ีเคยซื้อคือ เสื้อผ้าเด็กชายและเด็กหญิง 

การซื้อเสื้อเด็กโดยเฉลี่ยคร้ัง 1-2 ชิ้น  ขนาดของเสื้อผ้าเด็กท่ีซื้อในปัจจุบันคือ 12 ปี ยี่ห้อของเสื้อผ้าเด็กท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ 

ไม่ระบุยี่ห้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อเสื้อผ้าเด็กคือ เสื้อผ้าเด็กท่ีมีอยู่เล็กเกินไปเนื่องจากเด็กโตขึ้น   ผู้มีส่วนร่วมใน          

การตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กมากท่ีสุดคือ คนในครอบครัว การซื้อเสื้อผ้าเด็กใน 1 ปี โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง คือ 1-2 คร้ัง  

วันท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กบ่อยท่ีสุดคือ ไม่ก าหนดวันท่ีแน่นอน เทศกาลท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กมากท่ีสุด คือ วันเกิด ประเภทของร้าน

จ าหน่ายท่ีเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กมากท่ีสุด คือ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น บ๊ิกซี โลตัส  ลักษณะในการซื้อเสื้อผ้าเด็กคือซื้อ

แยกชิ้นเฉพาะเสื้อ กางเกง หรือ กระโปรง  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าเด็กต่อคร้ัง คือ 501-1,000 บาท ส่วนใหญ่

ความคิดเห็นต่อราคาท่ีเหมาะสมของเสื้อผ้าเด็กประเภทเสื้อ กางเกง กระโปรง ต่อชิ้น คือ ต่ ากว่า 200 บาท แหล่งท่ีรู้จัก

หรือทราบขอ้มูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก/สถานท่ีจ าหน่ายมากที่สุด คือ คนในครอบครัว รูปแบบรายการสง่เสริมการขายเสื้อผ้า

ท่ีชอบมากที่สุด คือ ส่วนลดราคา  

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลตอ่การซือ้เสื้อผ้าโดยรวมในระดับมากเรียงล าดับ

คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการสง่เสริมการตลาด  

                                                           

 * นักศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** อาจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ สวมใส่สบาย รองลงมาคือ  

มคีวามคงทน สามารถใชง้านได้นาน และคุณภาพของเนื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ ์ 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมผีลค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มป้ีายแสดงราคาชัดเจน รองลงมาคือ 

ราคาเหมาะสมกับสินค้า และราคาต่ ากว่ายี่ห้ออื่น   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ท่ีตั้งของร้านค้ามี

ความสะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ สามารถหาซื้อได้ง่าย สถานท่ีจ าหน่ายมีมาก และการจัดผลิตภัณฑ์ ณ  

จุดขายมีความน่าสนใจ   

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก  คือ มีการส่งเสริมการ

ขาย เช่น ลดราคา ซื้อ 2 แถม 1 มีการสะสมคะแนน หรือการแจกของท่ีระลึก เป็นต้น รองลงมาคือ มีพนักงานขายท่ี

สามารถแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑ์ได้ และมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน ์

นติยสาร เป็นต้น   

ABSTRACT 

 The study on “Behavior of Parents Towards Purchasing Children’s Apparel from Retailers in Muang Chiang 

Mai District” aimed to study the behavior of parents towards purchasing children’s apparel from the retailers in 

Muang Chiang Mai district. Samples of the study were identified to 200 top consumer-parents who purchased 

apparel for new-born to 12 years old children. Questionnaires were used as the tool to collect data. Then, data were 

analyzed by the descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean, the independent sample t-test, 

and the analysis of variance: ANOVA. 

  Results of the study on general background of respondents presented that most of them were female in the 

age of 21-30 years old. They were married and worked as employees of private company. They graduated in 

bachelor’s degree and earned monthly income at the average amount of 15,001-25000 Baht. 

According to the study on purchasing behavior, the majority of respondents used to purchase children’s 

apparel for boys and girls. In each time, they purchased 1-2 pieces of children’s apparel. Currently, the size of 

children’s apparel that they purchased was for 12 years old child and their favorite brand was not specified. Purpose 

of purchasing children’s apparel was to replace the old one that was too small for their growing children. Person to 

be involved in making purchasing decision for children’s apparel at the most was their family member. In a year, 

they purchased children’s apparel at 1-2 times on uncertain day. They mostly purchased children’s apparel on the 

birthday occasion from hyper marts such as Big-C and Tesco Lotus. They normally purchased the apparel in 

separated pieces: shirt, trousers, or skirt and spent 501-1,000 Baht in each time of purchase. The majority agreed 

that the appropriate price of a piece of children’s apparel: shirt, trousers, or skirt should be less than 200 Baht. They 
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were introduced or acknowledged on children’s apparel/its distribution place by family member.  The most favorite 

promotion of children’s apparel was cash discount. 

According to the study on marketing mix factors, the respondents revealed that the following factors 

influenced them towards purchasing children’s apparel at high level: product, price, place, and promotion, 

respectively. 

In product factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were to be 

comfortable to wear, to be made of durable cloth supporting the long term use, and qualities of fabric and its 

decorating items, respectively. 

 In price factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were clear price tag, 

reasonable price, and cheaper price than other brands, respectively. 

 In place factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were convenient 

location to transport, to be easy to find as there were large numbers of product distribution place, and to have 

attractive product display at a point of purchase, respectively. 

 In promotion factor, the top three elements influencing their purchase at the highest level were to offer 

special promotion such as cash discount, buy 2-get 1, reward point, or premium distribution, to have sales persons 

who could provide advice and information about the product to customers, and to have advertisement/public 

relations via media such as television, and magazine.  

บทน า 

ธุรกิจเสื้อผ้าเด็กเป็นอกีหนึ่งความท้าทายของผู้ประกอบการในการน าเสนอรูปแบบใหมท่ี่แตกตา่ง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของพ่อแม่ยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับการเลือกสรรเสื้อผ้าให้กับลูกหลาน ทั้งในเร่ืองของคุณภาพ การดีไซน์

และรูปแบบท่ีมีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นตลอดช่วงอายุของเด็กตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กเล็ก เด็กโต ไปจนถึงวัยยังทีน 

(Young Teen) เสื้อผ้าเด็กเป็นสินค้าท่ีพบได้ท่ัวไป ซึ่งหากดูความต้องการของตลาดแล้ว จะพบว่าเสื้อผ้าเด็กยังเป็นสินค้าท่ี

ได้รับความนิยมจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการเลือกซื้อเพื่อจะสวมใส่ให้กับลูกหลาน ซึ่งในการซื้อแต่ละคร้ังก็จะเป็นจ านวน

เงินท่ีไม่น้อย เนื่องจากพ่อแม่ยุคใหม่มีรายได้มากขึ้น จะมีความพิถีพิถันมากขึ้นในการเลือกซื้อสินค้าส าหรับลูกโดยไม่ได้

ค านึงเร่ืองราคาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อ  ดังจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดเสื้อผ้าเด็ก มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

นางกาญจนา ตัง้เสรีสุขสันต์ ผู้ช่วยผู้อ านวย การฝ่ายผลิตภัณฑเ์ด็ก บริษัทไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ผู้ท า

ตลาดผลิตภัณฑ์เด็ก อองฟองต์   ลิตเติ้ล วาโก้  แอบซอร์บา  และเซ็นท์แอนดรูว ์ได้กล่าวถึงภาพรวมตลาดเสื้อผ้าเด็กใน

ห้างสรรพสินค้าในปี 2557 ว่าได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ตลาดเติบโตเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1-2 โดย

มูลค่าตลาดรวมอยูท่ี่ 1.4 พันล้านบาท  ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2556 ท่ีผ่านมาตลาดเสื้อผ้าเด็กมีมูลค่าไม่ต่ ากวา่ 1.5 ล้านบาท 

แม้ว่าปัจจุบันอัตราการเกิดของเด็กไทยจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงตามโครงสร้างประชากรท่ีเร่ิมเปลี่ยนแปลงสู่ครอบครัว

เดี่ยวและขนาดครอบครัวท่ีเล็กลงมีบุตรลดลง  โดยจ านวนเด็กเกิดใหม่ลดลงจากเมื่อ 20 ปีก่อนปีละเกือบ 9 แสนกว่าคน
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ในปี 2557 มจี านวน 7.7 แสนคน  (กระทรวงสาธารณสุข, 2557)   แตเ่หตุผลประการหนึ่งท่ีท าให้มูลค่าตลาดเสื้อผ้าเด็กยัง

ขยายตัวอย่างต่อเนื่องก็คือไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยการพยายามสรรหาสิ่งท่ีดีท่ีสุด

ให้กับลูกหลานอยา่งเต็มท่ีในทุกๆ เร่ือง ดังจะเห็นได้วา่เสื้อผ้าก็เป็นสินค้ากลุ่มแรกๆ ท่ีกลุม่พอ่แมผู่้ปกครองจะนึกถึง ตั้งแต่

ชว่งเร่ิมตัง้ท้องไปจนถึงเตบิใหญ่ ตามพัฒนาการท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตล่ะชว่งวัย    

ปัจจุบันสินค้าเสื้อผ้าเด็กในท้องตลาดมีการพัฒนารูปแบบที่หลากหลาย โดยมีทั้งที่มีแบรนด์ และที่ไม่มี  

แบรนด์ ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตทั้งในประเทศและสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ  การจัดแบ่งสินค้าเสื้อผ้าเด็กได้มีการ

แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ สินค้าระดับบน ซึ่งส่วนมากเป็นสินค้าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงน าเข้าจาก ยุโรป หรือ อเมริกา  

และวางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ส าหรับสินค้าระดับกลางเป็นสินค้าน าเข้าจาก เกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่ งได้รับ

ความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีรูปแบบที่เป็นแฟชั่นสอดคล้องกับรสนิยมของชาวไทย รวมถึงสินค้าที่ผ ลิตใน

ประเทศท่ีเป็นแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง วางจ าหน่ายตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ และสินค้าระดับล่าง ส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ี

ผลิตในเมืองไทยมีท้ังมีแบรนด์เป็นของตนเองและไม่มีแบรนด์ วางจ าหน่ายตามร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ตลาดนัด หรือ

ตลาดเปิดท้ายทั่วไป ดังนั้นสินค้าเสื้อผ้าเด็กจึงมีราคาในหลายระดับ ซึ่งเป็นเหตุให้ธุรกิจเสื้อผ้าเด็กมีการแข่งขันสูง

(smeleader, 2558: ออนไลน์) 

 จากการสัมภาษณ ์คุณอาภาภรณ์  ค าก าพล (2 ตุลาคม 2558)  ผู้จัดจ าหน่ายเสื้อผ้าเด็กในจังหวัดเชยีงใหม่ได้ให้

ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเสื้อผ้าเด็กว่าเดิมตลาดเมืองไทยมีให้เลือกสรรค่อนข้างนอ้ย กล่าวคือ ในตลาดระดับบนจะเป็นเสื้อผ้า

เด็กท่ีมีแบรนด์ท่ีมีชื่อเสียง ราคาสูง เน้นคุณภาพเป็นหลัก และมักจะเป็นตลาดท่ีเฉพาะเจาะจง เช่น เจาะตลาดเด็กแรก

เกิด-เด็กเล็ก (อายุ 0-6 ปี) หรือเจาะกลุ่มตลาดเด็กโต (อายุ 6-12 ปี) และอีกตลาดจะเป็นตลาดเสื้อผ้าเด็กตลาดล่าง  

เน้นราคาถูกไม่มีแบรนด์ ไม่เน้น คุณภาพและดีไซน์มากนัก เจาะกลุ่มลูกค้าระดับล่าง แต่เมื่อมาถึงยุคปัจจุบันพฤติกรรม

ของผู้บริโภคเร่ิมเปลี่ยนไปตามสังคมและวัฒนธรรมการบริโภค ผู้คนหันมาสนใจภาพลักษณ์และการแต่งกายมากขึ้น   

การผลิตและขายเสื้อผ้าเด็กในปัจจุบันมลีูกเล่นและความนา่สนใจมากขึน้ โดยเฉพาะด้านคุณภาพของสินค้าท่ีสามารถสวม

ใส่ได้ในชีวติประจ าวันและในโอกาสตา่งๆ ด้านราคาการแขง่ขันในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กระดับล่างท่ีไม่เน้นคุณภาพมากนัก จะเน้น

การขายเชิงปริมาณ และความหลากหลาย ความแปลกใหม่ของรูปแบบท่ีน าเสนอมีน้อย ซึ่งมีช่องทางจ าหน่ายท่ีส าคัญ 

ได้แก่ รา้นค้ารายย่อย ตลาดนัด รา้นค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นต้น 

 ส าหรับภาวการณ์แข่งขันการจัดจ าหนา่ยเสื้อผ้าเด็กในจังหวัดเชียงใหม่นั้น ปัจจุบันมีร้านจ าหน่ายเสื้อผ้าเด็กเพิ่ม

มากขึ้น   ส่วนใหญ่แข่งขันกันในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กระดับบน  โดยน าสินค้าท่ีมีชื่อเสียง  เนน้สินค้าคุณภาพดี มคีวามปลอดภัย

เป็นหลัก  ราคาท่ีจ าหน่ายค่อนข้างสูง โดยการเจาะกลุ่มลูกค้าระดับบนท่ีมีก าลังซื้อสูง โดยสถานท่ีจ าหน่าย ได้แก่ 

ห้างสรรพสินค้า   นอกจากนั้นมีกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายเสื้อผ้าเด็กท่ีจัดจ าหน่ายสินค้าระดับกลาง ท่ีเน้นเนื้อผ้าดี ราคาไม่แพง  

การจัดจ าหนา่ยในร้านของตนเอง  โดยให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงสถานท่ีอยู่ของ

ลูกค้า (อาภาภรณ์  ค าก าพล, สัมภาษณ์) 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ตลาดเสื้อผ้าเด็กยังเป็นตลาดท่ีน่าสนใจในด้านความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น ประกอบกับ

แนวโนม้พฤตกิรรมการซื้อของพ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่ท่ีเต็มใจจะจ่ายส าหรับสินค้าที่มีสไตล์โดดเด่น มีเอกลักษณ์ท่ีชัดเจน 

ในขณะเดียวกันก็ใส่ใจในเร่ืองของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าด้วย โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองท่ีมีรายได้ระดับ

ปานกลางถึงสูง และมีความสนุกในการเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อสวมใส่ให้กับลูกหลาน นอกจากนี้จากการท่ีสินค้าเสื้อผ้าเด็กมี
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วางจ าหนา่ยอยา่งหลากหลายมากขึน้ ทัง้รูปแบบดีไซน์ ระดับราคา และคุณภาพ ท าให้กลุ่มพอ่แมผู่้ปกครองเหลา่นี้สนุกไป

กับการเลือกสรรและแต่งตัวให้กับลูกหลาน จึงปฏเิสธไม่ได้เลยวา่ ธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความน่าสนใจอยู่

ไม่น้อย ส าหรับผู้ ประกอบการ SMEs ท่ีจะเข้าไปลงทุน หากจับกระแสความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้   ดังนั้น 

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

โดยศึกษากลุ่มตัวอยา่ง ซึ่งผลท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้จะเป็นข้อมูลท่ีเป็นประโยชนต์่อเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็น

แนวทางในทางการตลาด และวางแผนการตลาดให้สอดคล้องความต้องการของลูกค้า และทันต่อสภาวการณ์ของ

เศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จในการลงทุนต่อไป   

วัตถุประสงค ์

          เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากรา้นค้าปลีกในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

1. ให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากรา้นค้าปลีกในอ าเภอ 

เมอืงเชยีงใหม ่

2. เป็นข้อมูลแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็กใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนทางการตลาดให้ตรงตามความ

ตอ้งการของผู้บริโภค 

 

นิยามศัพท ์

พฤติกรรมของผู้ปกครอง หมายถึง ลักษณะการกระท าของผู้ปกครองท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกซื้อ เสื้อผ้าเด็ก   

ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่ซึ่งค้นหาโดยการใชค้ าถาม 7 ค าถาม คือ 6Ws และ 1H อันประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 

ผู้บริโภคซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน ผู้บริโภคซื้ออย่างไร   

ในการศึกษาคร้ังนี้สถานท่ีเก็บข้อมูลได้แก่ สถานท่ีจ าหน่ายเสื้อผ้าเด็กเล็กท่ีเป็นร้านประจ า สถานท่ีท างานของผู้ปกครอง 

สถานท่ีพัก เป็นต้น  

การซื้อ หมายถึง การซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้บริโภคหน่วยสุดท้าย ท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กในอ าเภอ

เมอืงเชยีงใหม ่

เสื้อผ้าเด็ก หมายถึง ผลิตภัณฑท่ี์ท าจากผ้าชนดิตา่งๆ ผ่านกระบวนการตัด เย็บ เป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป เช่น เสื้อ 

กางเกง กระโปรง ส าหรับเด็กอายุ 0-6  ปี และอายุ 6-12  ปี  

ร้านค้าปลีก  หมายถึง  รา้นค้าปลีกท่ีจ าหน่ายสินค้าเสื้อผ้าเด็ก ลักษณะเป็นร้านจ าหนา่ยประจ าไมม่ีการโยกยา้ย

สถานท่ีจ าหน่าย   ร้านค้าปลีกในการศึกษาคร้ังนี้จะไม่รวมร้านแผงลอยในตลาดนัด โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บจากผู้ท่ีซื้อ

สินค้าจากรา้นค้าปลีกเสื้อผ้าเด็กเล็กที่เป็นลักษณะรา้นประจ าเท่านัน้ 
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วิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษา 

  1) ขอบเขตเนื้อหา 

    เนื้อหาในการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นการศกึษาถึงพฤตกิรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้า

ปลีกในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ โดยใชแ้นวคิดในการถามค าถามท่ีใชเ้พื่อคน้หาลักษณะพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ 6 Ws และ 

1 H ซึ่งประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who is in the market?) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer 

buy?) ท าไมผู้บริโภค จึงซื้อ (Why does the consumer buy?) ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the 

buying?) ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด  (When does the customer buy?) ผู้บริโภคซื้อ ท่ีไหน  (Where does the customer buy?) 

ผู้บริโภคซื้ออย่างไร (How does the customer buy?)  รวมถึงการใช้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการศึกษา ได้แก่ 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหนา่ย และปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด 

  2) ขอบเขตประชากร 

        ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้ปกครองกลุ่มผู้บริโภคหน่วยสุดท้ายท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กตั้งแต่แรกเกิด

จนถึงอายุ 12 ปี  ซึ่งไมท่ราบจ านวนท่ีแน่นอน จ านวน 200 ราย 

วิธีการเก็บข้อมูล 

   1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

จากผู้ปกครองกลุ่มผู้บริโภคหน่วยสุดท้ายท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 

200 ราย 

            2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารงานวิจัย เอกสารอ้างอิง

ตา่งๆ วิทยานพินธ์ รายงานทางวิชาการและเว็บไซด์ทางอินเทอร์เน็ตท่ีเกี่ยวข้อง 

สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รอ้ยละ 69.0 มีอายุ 21-30 ปีมากที่สุด ร้อยละ 

43.0 สถานภาพสมรส ร้อยละ  56.0 มีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน  ร้อยละ 37.0  ระดับการศึกษาปริญญาตรี  

ร้อยละ 45.0 มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 15,001- 25,000 บาท ร้อยละ 26.5  

ส่วนที่  2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม ่  

จากการศึกษาด้านพฤติกรรมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุดเสื้อผ้าเด็กท่ีเคยซื้อคือ เสื้อผ้าเด็กชายและ

เด็กหญิง ร้อยละ 44.5 การซื้อเสื้อเด็กโดยเฉลี่ยคร้ัง 1-2 ชิ้น ร้อยละ 40.5 ขนาดของเสื้อผ้าเด็กท่ีซื้อในปัจจุบันคือ 12 ปี 

ร้อยละ 16.5  ยี่ห้อของเสื้อผ้าเด็กที่ซื้อมากที่สุดคือ ไมร่ะบุย่ีห้อ ร้อยละ 56.5 วัตถุประสงค์ในการซื้อเสื้อผ้าเด็กคือ เสื้อผ้า
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เด็กท่ีมีอยู่เล็กเกินไปเนื่องจากเด็กโตขึ้น ร้อยละ 63.0 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กมากท่ีสุดคือ คนใน

ครอบครัว ร้อยละ 45.0 การซื้อเสื้อผ้าเด็กใน 1 ปี โดยเฉลี่ยต่อคร้ัง คือ  1-2 คร้ัง ร้อยละ 45.0 วันท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กบ่อย

ท่ีสุดคือ ไม่ก าหนดวันท่ีแนน่อน ร้อยละ 66.0 เทศกาลท่ีซื้อเสื้อผ้าเด็กมากที่สุด คือ วันเกิด ร้อยละ 55.0 ประเภทของร้าน

จ าหนา่ยท่ีเลอืกซือ้เสื้อผ้าเด็กมากที่สุด คือ ร้านคา้ปลกีขนาดใหญ่ เชน่ บ๊ิกซี โลตัส ร้อยละ 70.0  ลักษณะในการซื้อเสื้อผ้า

เด็กมากที่สุดคือซื้อแยกช้ินเฉพาะเสื้อ กางเกง หรือ กระโปรง ร้อยละ 37.0  ค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าเด็กต่อครัง้ คือ 

501-1,000 บาท ร้อยละ 53.0 ส่วนใหญ่ความคิดเห็นต่อราคาท่ีเหมาะสมของเสื้อผ้าเด็กประเภทเสื้อ  กางเกง  กระโปรง 

ตอ่ช้ิน คือ ต่ ากว่า 200 บาท ร้อยละ 37.5  แหล่งท่ีรู้จักหรือทราบขอ้มูลเกี่ยวกับเสื้อผ้าเด็ก/สถานท่ีจ าหน่ายมากที่สุด  คือ 

คนในครอบครัว ร้อยละ 21.0 รูปแบบรายการส่งเสริมการขายเสื้อผ้าเด็ก ท่ีชอบมากท่ีสุด คือ ส่วนลดราคา  

ร้อยละ 68.5  

 

 ส่วนที่ 3 ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่    

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

โดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ  สวมใส่สบาย (คา่เฉลี่ย 

4.55)  รองลงมาคือ มีความคงทน สามารถใช้งานได้นาน (ค่าเฉลี่ย 4.54)  และคุณภาพของเนื้อผ้าและวัสดุอุปกรณ์ 

(ค่าเฉลี่ย  4.46)  

ปัจจัยด้านราคา จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยรวมใน

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือมีป้ายแสดงราคาชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 

4.71) รองลงมาคือ ราคาเหมาะสมกับสนิค้า (คา่เฉลี่ย 4.65)  และราคาต่ ากว่ายี่ห้ออื่น (คา่เฉลี่ย 4.24)  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อ          

การตัดสินใจซื้อโดยรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรกคือ ท่ีต้ังของ

ร้านค้ามีความสะดวกในการเดินทาง  (ค่าเฉลี่ย 4.57)  รองลงมาคือ สามารถหาซื้อได้ง่าย สถานท่ี จ าหน่ายมีมาก 

(ค่าเฉลี่ย 4.48) และการจัดผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายมคีวามนา่สนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.45)  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อโดยรวมใน      

ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) ในปัจจัยย่อยให้ระดับท่ีมีผลมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ มีการส่งเสริมการขาย เช่น      

ลดราคา ซือ้ 2 แถม 1 มีการสะสมคะแนน หรือการแจกของท่ีระลึก เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมา คือ มีพนักงานขาย

ท่ีสามารถแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับการซื้อผลิตภัณฑไ์ด้ (ค่าเฉลี่ย 425) และมีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 

เชน่ โทรทัศน์ นติยสาร เป็นต้น  (ค่าเฉลี่ย 4.17 )   

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็กโดยรวมในระดับมาก

เรียงล าดับคือ ด้านผลิตภัณฑ์ (ค่าเฉลี่ย 4.39) รองลงมาคือ ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย 4.36) ด้านการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย 

4.27) และด้านการส่งเสริมการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.98) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่   สามารถ

อภิปรายผลโดยใชแ้นวคิดทฤษฎกีารวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย

เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ ค าถามท่ีใช้ค้นหา

ลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ข้อ มาอภปิรายผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย  เป็นค าถามเพื่อตอ้งการทราบถึงตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี สถานภาพสมรส   มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน 15,001- 25,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวรรณ  สังข์ค าภาร์ (2557)  

ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของมารดาต่อการซื้อสินค้าส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านสื่อออนไลน์ ท่ีผลการศึกษาพบว่า  

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  แต่ไม่สอดคล้องกันในเร่ืองของอายุ  

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีพบวา่มชี่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนส่วนใหญ่ 10,001 – 20,000 บาท 

และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อรณิช  โชคชัย (2558) ที่ศกึษาเร่ืองส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในจังหวัด

สมุทรสาครในการซื้อเสื้อผ้าเด็กเล็ก  ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-25,000 บาท   

แต่ไม่สอดคล้องกันในเร่ืองของอายุ ท่ีพบว่ามีอายุ 31-40 ปี  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัณย์  เรืองสุริยะพงศ ์

(2554) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอ้อมส าเร็จรูป

ส าหรับทารก ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัท แต่ละไม่สอดคล้องกันในเร่ืองของรายได้ ที่พบวา่มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาท 

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร  เป็นค าถามเพื่อต้องการทราบถึงสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการซื้อและต้องการได้จาก

ผลิตภัณฑจ์ากการศกึษาพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสื้อผ้าเด็กที่เคยซือ้คอื   เสื้อผ้าเด็กชายและเด็กหญิง 

ยี่ห้อของเสื้อผ้าเด็กท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ  ไม่ระบุยี่ห้อ  การซื้อเสื้อผ้าเด็กโดยเฉลี่ยคร้ัง 1-2 ชิน้ และขนาดของเสื้อผ้าเด็กที่ซื้อ

ในปัจจุบันคือ 12 ปี โดยการซื้อเสื้อผ้าเด็กใน 1 ปี โดยเฉลี่ยตอ่คร้ัง คือ 1-2 คร้ัง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของอรณิช  

โชคชัย (2558) ที่ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามซื้อเสื้อผ้าเด็กโดยเฉลี่ย 1-2 คร้ังต่อปี โดยซือ้คร้ังละ 1-2 ชิน้ แต่

ไมส่อดคล้องกันในเร่ืองของขนาดเสื้อผ้าท่ีซือ้ท่ีพบวา่ ซื้อขนาด 0-3 เดือนในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กเล็กขนาด 0-24 เดือน และซื้อ

ขนาด 5 ขวบ ในกลุ่มเสื้อผ้าเด็กเล็กขนาด 3-6 ขวบ และยี่ห้อท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อมากท่ีสุดคือ Kids Corners 

และ Papa และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของรัชดาวรรณ  สังข์ค าภาร์ (2557)   ท่ีผลการศึกษาพบว่า   ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้สนิค้าหมวดเครื่องแต่งกาย ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า เคร่ืองประดับและกระเป๋า ทัง้นี้ผลการศกึษาท่ี

ไมส่อดคล้องกันเนอืงจากกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาแตกต่างกัน  

3. ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีัตถุประสงค์ในการซื้อเสื้อผ้า

เด็กคือเสื้อผ้าเด็กท่ีมีอยู่เล็กเกินไป เนื่องจากเด็กโตขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย (2558)  

ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการซื้อคือ เสื้อผ้าเด็กท่ีมีอยู่เล็กเกินไป เนื่องจากเด็กโตขึ้น 

เชน่กัน 
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4. ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อ จากการศกึษาพบวา่ ส่วนใหญ่ผู้มีสว่นร่วมในการตัดสนิใจเลอืกซือ้ 

เสื้อผ้าเด็กมากที่สุดคือ  คนในครอบครัว  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย (2558)  ท่ีผลการศกึษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามตัดสนิใจซื้อด้วยตนเอง 

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด จากการศึกษาพบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่วันท่ีซือ้เสื้อผ้าเด็กบอ่ยท่ีสุดคือ 

ไมก่ าหนดวันท่ีแน่นอน 

6. ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน จากการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ประเภทของร้านจ าหนา่ยท่ีเลอืกซื้อเสื้อผ้าเด็กจากมาก 

ท่ีสุด คือ ร้านค้าปลกีขนาดใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของอรณิช  โชคชัย (2558) ที่ผลการศึกษา

พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามซือ้เสื้อผ้าเด็กจากสถานท่ีจ าหนา่ยคือร้านคา้ปลกีขนาดใหญ่ เช่น บิ๊กซี โลตัส เชน่กัน 

7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร จากการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลักษณะในการซือ้เสื้อผ้าเด็ก 

มากที่สุดคือซื้อแยกช้ินเฉพาะเสื้อ กางเกง หรือ กระโปรง โดยมีคา่ใชจ้่ายเฉลี่ยในการซือ้เสื้อผ้าเด็กต่อครัง้ คือ 501-1,000 

บาท  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย (2558) ท่ีผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะ 

การซือ้คอืซือ้เป็นชุดท่ีทางรา้นจัดไว ้และมีค่าใชจ้่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้าเด็กต่อครัง้คือ 201-400 บาท 

ส าหรับปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

สามารถอภปิรายผลการศึกษาได้ ดังตอ่ไปน้ี 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อซื้อเสื้อผ้าเด็กในระดับมากท่ีสุด

ล าดับแรกคือ สวมใส่สบาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัณย์  เรืองสุริยะพงศ์ (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับทารก ที่ผลการศึกษาพบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ  การสวมใส่สบาย  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย 

(2558) ท่ีผลการศึกษาพบวา่   ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลมากต่อผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ความคงทน   สามารถใชง้าน

ได้นาน 

ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อซื้อเสื้อผ้าเด็กในระดับมากท่ีสุดล าดับ

แรกคือมีป้ายแสดงราคาชดัเจน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย (2558)  ท่ีผลการศกึษาพบว่า  ปัจจัย

ด้านราคาท่ีมีผลมากต่อผู้ตอบแบบสอบถาม คือราคาเหมาะสมกับสินค้า และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัณย ์  

เรืองสุริยะพงศ ์(2554) ท่ีผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุดคอืราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมีผลต่อซื้อเสื้อผ้าเด็กใน

ระดับมากท่ีสุดล าดับแรกคือ  ท่ีตั้งของร้านค้ามีความสะดวกในการเดินทาง  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  

อรณิช  โชคชัย (2558)  ท่ีผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลมากต่อผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 

ท่ีตั้งของร้านมีความสะดวกในการเดินทาง เช่นกัน  ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัณย์   เรืองสุริยะพงศ์ (2554)  

ท่ีผลการศกึษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุดคอืช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีสะดวกในการซือ้ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  ปัจจัยย่อยท่ีผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับท่ีมผีลต่อซื้อเสื้อผ้าเด็กในระดับ

มากล าดับแรกคือมีการส่งเสริมการขาย เชน่ ลดราคา ซื้อ 2 แถม 1 มีการสะสมคะแนน หรือการแจกของท่ีระลึก เป็นต้น 

ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอรณิช  โชคชัย (2558) ที่ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมี 
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ผลมากต่อผู้ตอบแบบสอบถาม คือพนักงานขายสามารถแนะน าและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้  สอดคล้องกับ  

ผลการศึกษาของศรัณย์ เรืองสุริยะพงศ์ (2554) ท่ีผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ   

การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุและสิ่งพมิพ ์  

 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของผู้ปกครองในการซื้อเสื้อผ้าเด็กจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่  

มขี้อเสนอแนะ ดังตอ่ไปน้ี 

 ด้านพฤติกรรมการซือ้   

          จากการศึกษาพบวา่ วัตถุประสงค์ในการซื้อเสื้อผ้าเด็กที่ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายเพศหญิง ทุกช่วงรายได้

เฉลี่ยต่อเดือน  เพราะเสื้อผ้าเด็กท่ีมีอยู่เล็กเกินไป เนื่องจากเด็กโตขึ้น  และด้านผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นการสวมใส่สบาย  ดังนั้น

ขั้นตอนการผลิตผู้ผลิตต้องให้ความใส่ใจในการผลิตให้มากขึ้น โดยการคัดสรรวัตถุดบิท่ีมีคุณภาพมาใชใ้นการผลิต 

ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกอย่างคือสถานท่ีท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ ห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลกาดสวนแก้ว  โรบินสัน 

เมญ่า และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่น บ๊ิกซี โลตัส  ดังนั้น หากผู้ประกอบการต้องการน าเสนอผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเด็กต่อ

ลูกค้าต้องเน้นท่ีการเดินทางสะดวกเข้าถึงจุดขายได้ง่าย ได้แก่ การกระจายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคโดยผ่านทางช่องทาง

ร้านคา้ปลกีขนาดใหญ่เหลา่นีใ้ห้มากขึ้น 

 ประเด็นท่ีค้นพบ คือ การท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่การเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กจะไม่ระบุยี่ห้อ  ดังนั้น  ผู้จัดจ าหน่าย    

ควรน าผลิตภัณฑม์าจ าหนา่ยให้หลากหลายยี่ห้อเพื่อเป็นทางเลือกให้แกผู่้ปกครอง 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ปกครองยังมีการซื้อน้อยคร้ัง โดยการซื้อเสื้อผ้าเด็กใน 1 ปี เฉลี่ยต่อคร้ัง เพียง 1-2 

ครั้ง  ดังนัน้ ผู้ผลิต/ผู้จัดจ าหนา่ยควรกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีการซื้อมากขึน้  โดยมีการจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็น

ตัวช่วยกระตุ้นการซื้อสินค้ามากขึ้น ตัวกระตุ้นดังกล่าวอาจมาในรูปแบบของการลดราคา และการแจกของแถมต่างๆ    

เป็นต้น และการจัดรายการพิเศษส าหรับผู้มาซือ้ตรงกับวันเกิดของเด็ก 

ส าหรับข้อเสนอแนะในส่วนของส่วนประสมการตลาดผู้ศึกษา มีข้อเสนอแนะส าหรับผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่าย

เสื้อผ้าเด็กในการปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ    

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กเล็กของผู้ปกครองจากร้านค้าปลีกในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นล าดับแรก  โดยผู้ผลิตควรจัดหา

วัตถุดิบท่ีมีคุณภาพดี มีความคงทน และเหมาะกับภูมิอากาศเมืองร้อนของไทย รวมถึงให้ความส าคัญในขั้นตอนการตัดเย็บท่ี

มุ่งเน้นคุณภาพท่ีดี เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคงทน สามารถใช้งานได้นาน ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญในเร่ืองของรูปแบบ  

ขนาด รวมท้ังผู้ผลิตจะตอ้งมคีวามรู้ในเร่ืองสรีระ สัดส่วนของเด็กเป็นอยา่งดี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสวมใส่ได้สะดวก  

            จากการศึกษาในคร้ังนี้ ยังพบว่าผู้ปกครองจะซื้อเสื้อผ้าเด็กแยกชิ้นเฉพาะเสื้อ กางเกง หรือ กระโปรง รวมถึง 

การซื้อเป็นชุดท่ีเข้าชุดกัน  ดังนั้น ผู้ผลิตควรผลิตสินค้าทั้งแยกชิ้นเฉพาะเสื้อ กางเกง กระโปรง รวมถึงมีในลักษณะเป็นชุด   

โดยเน้นในเร่ืองของการสวมใส่สบาย ของเสื้อผ้าเด็กทั้งเป็นชุด และแยกชิ้น  เสื้อผ้าท่ีเป็นชุดเข้ากันผู้ผลิตจะต้องเลือกสรร

วัตถุดบิ วัสดุ อุปกรณ ์และลายพิมพ ์ลายปักให้เหมาะสมกับการผลิตสินค้าแบบเป็นชุด 
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 ปัจจัยดา้นราคา  จากผลการศึกษาพบวา่ การมป้ีายแสดงราคาชัดเจน และ ราคาเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพ 

มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าเด็กของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ดังนั้นในการก าหนด  กลยุทธ์ราคาส าหรับเสื้อผ้าเด็กนั้น 

ผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายควรเน้นในเร่ืองราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมท้ังผู้ผลิตจะต้องค านึงถึงราคาท่ี

ลูกค้าสามารถซื้อได้ ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าราคาท่ีเหมาะสมต่อชิ้นคือต่ ากว่า 200 บาท แล้วน ามาพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับราคาตามเป้าหมาย อีกท้ังควรมีป้ายแสดงราคาสินค้าท่ีชัดเจนและเห็นได้ง่าย เนื่องจากเป็น

ปัจจัยย่อยท่ีมีผลต่อการซือ้เสื้อผ้าเด็กของผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากที่สุดดว้ยเชน่กัน 

 ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าท่ีตั้งของร้านค้ามีความสะดวกในการเดินทาง  มีผลต่อ   

การซื้อเสื้อผ้าเด็กของผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด ดังนั้น  ผู้จัดจ าหน่ายควรเลือกสถานท่ีจ าหนา่ยท่ีมที าเลท่ีตัง้ท่ีสะดวกใน

การเดินทาง มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีรถสาธารณะผ่าน ซึ่งมีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในระดับมากท่ีสุด  ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย 

ควรท าการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และวางจ าหน่ายสินค้าร่วมกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่นบ๊ิกซี โลตัส ท่ีเป็นช่องทาง           

จัดจ าหน่ายท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง และเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายท่ีผู้ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อมากท่ีสุด รวมถึงการจัด

แต่งผลิตภัณฑ์  ณ จุดขายให้มีความน่าสนใจ โดดเด่น ก็ เป็นสิ่ งจ าเป็นเพื่ อสร้างความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์  

โดยอาจจัดวางและตกแต่งสินค้าเมื่อมีคอลเลคชั่นใหม่ๆ หรือจัดแต่งจุดขายให้เหมาะสมกับเทศกาล เช่น ในเทศกาลวาเลนไทน ์

อาจจัดแต่งบูธสินค้าด้วยสีแดงหรือสีชมพู  เป็นต้น  และเนื่องจากการขยายตัวของเทคโนโลยีการสื่อสาร เช่นอินเทอร์เน็ต  

มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน  ดังนั้น ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญในการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายทางอินเทอร์เน็ต

เพิ่มขึ้นด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้บริโภค เช่น จัดท าเฟสบุ๊ก (facebook) หรือ อินสตราแกรม (Instragram) เพื่อเป็น

ชอ่งทางในการแนะน าสินค้าใหม่ๆ  แม้ว่าจากการศึกษาในคร้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามยังให้ความส าคัญเป็นล าดับท่ี 4 ก็ตาม แต่

เนื่องจากกระแสการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารมีอัตราท่ีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว   ดังนั้น  ช่องทางการจัดจ าหน่ายทาง

อินเทอร์เน็ต จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีน่าสนใจเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่ีถูกกว่าช่องทางอื่นๆ และเป็นช่องทางท่ีสามารถสื่อสารถึง

ลูกค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทันเวลา 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบว่า  มีการส่งเสริมการขาย เช่น ลดราคา ซื้อ 2 

แถม 1 มีการสะสมคะแนน  หรือการแจกของท่ีระลึก  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กเป็นล าดับแรก  และรูปแบบ

รายการส่งเสริมการขายท่ีชอบมากท่ีสุดคือการลดราคา ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายควรร่วมมือกันในการจัดรายการ

ส่งเสริมการขายโดยการ ลด แลก แจก แถม เชน่การสะสมยอดซื้อเพื่อรับส่วนลดในการซื้อคร้ังต่อไป การซื้อ 2 แถม 1 ในชว่งท่ี

น าเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ หรือในช่วงเทศกาล  หรือช่วงวันเกิด การจัดงานการส่งเสริมการขาย ณ จุดขายในช่วงวันหยุด      

สุดสัปดาห์ หรือช่วงต้นเดือน โดยผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายควรท าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทราบถึงโปรโมช่ันท่ี

ผู้ผลิตและผู้จัดจ าหนา่ยจัดท า ผ่านทางทีวี นติยสารเกี่ยวกับแมแ่ละเด็ก และแผ่นพับ เป็นตน้ 
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