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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ของผูบ้รโิภคในตลาดนัดสวนจตุจกัร 

โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ใน

ตลาดนัดสวนจตุจกัร จํานวน 400 คน ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25 – 34 ปี 

สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานเอกชน และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท มี

ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวม อยู่ในระดับดี และด้านสถานที่จดัจําหน่าย พนักงาน 

กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ผลติภณัฑ ์ราคา และสว่นผสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดอยู่ในระดบัดี

ทุกด้าน นอกจากนัน้ความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าประมาณ 4 ครัง้ต่อสามเดอืน มูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าโดยเฉลี่ยเท่ากบั 

1,158.42 บาท 

  ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามถีใ่นการซือ้

เสือ้ผา้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ตามลาํดบั และผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมมีลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาสถติทิีร่ะดบั0.01  

 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการซื้อเสื้อผ้า โดยด้านลกัษณะทาง

กายภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่า และดา้นราคามคีวามสมัพนัธ ์  ในทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่า

มาก นอกจากนัน้ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ โดยดา้นสถานทีจ่ดั

จาํหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และดา้นพนักงาน มคีวามสมัพนัธใ์นมทีศิทางเดยีวกนัระดบัค่อนขา้งตํ่า และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระดบัตํ่ามาก อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: ตลาด พฤตกิรรม เสือ้ผา้แฟชัน่ 
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Abstract 

 

 The objective of this research is to study fashion clothes buying behavior of consumers in 

Chatuchak Market. Questionnaires were used to collect data from 400 consumers aged 15 and above who 

bought fashion clothes in Chatuchak market. The findings revealed that the majority of the consumers were 

female between 25-34 years old, single, were bachelor’s degree holders who are private company employees 

with an average income of less than 15,000 baht per month. The respondents expressed good opinions 

toward overall service marketing mix level, as toward the aspects of place, service staff, procedure, physical 

characteristics, product, price, and promotion.  The purchase frequency was approximately 4 times in 3 

months, with an average spend of about 1,158.42 baht. 

 Consumers with different gender, marital status, education level, and average income had different 

purchase frequency with statistical significant level of 0.01. Consumers with different gender, age, education 

level, and average income had different amounts of spending on clothes with statistical significant level of 

0.01. 

 The service marketing mix factors correlated to purchase frequency, in which the aspect of 

physical characteristics correlated in the same direction to purchase frequency in the relatively low level, and 

the aspect of price correlated in the same direction to purchase frequency in the very low level. In addition, 

the service marketing mix factors correlated to the amount of spending, in which the aspects of price, 

promotion, and service staff correlated in the same direction to the amount of spending in the relatively low 

level, and the aspect of physical characteristics correlated in the same direction to the amount of spending in 

the very low level with statistical significant level of 0.01. 

 

Keywords: Marketing, Behavior, Clothing 

 

บทนํา 

 เสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย เป็นสิง่ที่สําคญัในการดํารงชวีติ ยิง่ในปจัจุบนั เสือ้ผ้ามไิด้ใช้สําหรบัห่อหุ้มร่างกาย  

เพื่อความอบอุ่น และปกป้องร่างกายเพียงเท่านัน้ แต่ยังบ่งบอกถึงรสนิยม รวมทัง้เสริมบุคลิกภาพให้แก่ผู้สวมใส ่

โดยเฉพาะผูห้ญงินัน้ เสือ้ผา้เครื่องแต่งกายนบัเป็นเรื่องทีส่าํคญัมาก เพราะนอกจากความสบายในการสวมใส่และความ

คล่องตวัแลว้ ยงับ่งบอกถงึความสวยความงามในมุมมองของตวัเองและผูพ้บเหน็อกีดว้ย 

 ปจัจุบนัช่องทางการจดัจาํหน่ายเสือ้ผา้แฟชัน่ผูห้ญงิหลากหลายช่องทาง ในทีน้ี่จะขอกล่าวถงึ ตลาดนัดสวน

จตุจกัร สําหรบัเสือ้ผ้าแฟชัน่ผู้หญงิที่ขายในตลาดนัดสวนจตุจกัรนัน้จะเปิดตัง้แต่วนัศุกร ์เวลา 20.00 น.ถึงวนัเสาร ์

18.00 น. และวนัอาทติย ์9.00 น. ถงึ 18.00 น. ระดบัแฟชัน่ของเสือ้ผา้มหีลายราคาใหเ้ลอืก ตัง้แต่ราคาชุดละไม่กีบ่าท

ไปยงัถงึหลกัพนั จงึทาํใหส้ามารถตอบสนองในการซือ้ของทุกเพศทุกวยัไดอ้ย่างครบถว้นและยงัเป็นทีนิ่ยมในการซือ้ 

 เสือ้ผ้าผู้หญิงระดบับนนัน้ส่วนใหญ่จะเป็นเสือ้ผา้ที่นําเขา้จากต่างประเทศ เสือ้ผ้าผูห้ญงิระดบักลางจะเป็น

เสือ้ผา้ทีข่ายตามหา้งสรรพสนิคา้มรีาคาอยู่ในระดบัหลกัพนัขึน้ไป สว่นเสือ้ผา้ผูห้ญงิระดบัล่างซึง่เป็นเสือ้ผา้ทีม่รีาคาถูก

ไม่เน้นตราแบรนด์สนิค้าและผลติเป็นจํานวนมากๆ ซึ่งเป็นเสือ้ผา้ผู้หญิงที่ได้รบัความนิยม เน่ืองจากมรีาคาถูกทําให้

สามารถซือ้และเปลีย่นแบบไดต้ามทีค่วามตอ้งการในกลุ่มผูม้รีายไดไ้ม่สงูมากนกั รวมถงึกลุ่มลกูคา้ทีซ่ือ้ไปจาํหน่ายต่อ 

 จากการที่ได้ทําการสาํรวจทุกโครงการในตลาดนัดสวนจตุจกัร พบว่า จํานวนโครงการทีส่ามารถจําหน่าย

เสือ้ผา้ได ้มจีาํนวน 9 โครงการ แต่ละโครงการมปีระมาณ 100 รา้น รวมประมาณ 900 รา้นคา้ ทาํใหผู้ท้ีจ่าํหน่ายเสือ้ผา้
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ผูห้ญงิตอ้งแขง่ขนักนัในการจดัจาํหน่ายและนํากลยุทธต่์างๆมาใชใ้นการเลอืกลกูคา้ สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ใหส้นิคา้ 

เรยีกความเชื่อมนัใหก้บัผูบ้รโิภค โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดของรา้น 

 จากที่กล่าวมาขา้งต้น ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ของผูบ้รโิภคโดยจําแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านส่วนผสมทางการตลาดบรกิารกบัพฤติกรรม 

การซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ซึ่งผลที่ได้รบัจากการวจิยัในครัง้น้ี จะทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อ

เสือ้ผา้แฟชัน่ของผูบ้รโิภคและทราบว่าปจัจยัใดบา้งทีม่ผีลต่อการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในสวนจตุจกัรและสามารถนําผลที่

ไดม้าจากการวจิยัในครัง้น้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อทีส่ามารถกาํหนดกลยุทธส์ว่นผสมทางการตลาดบรกิาร

ในดา้นต่างๆไดเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคในตลาดนดัสวนจตุจกัร  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ของผู้บริโภคในตลาดนัด โดยจําแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตรซ์ึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน ระดบัทางการศกึษา และอาชพี 

 2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการกบัพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคใน

ตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

 1.  ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

  1.1  เพศ 

    1.1.1  ชาย 

     1.1.2  หญงิ 

  1.2  อายุ 

    1.2.1 อายุ 15 – 24 ปี 

   1.2.2  อายุ 25 – 34 ปี 

   1.2.3  อายุ 35 – 44 ปี 

   1.2.4  อายุ 45 ปีขึน้ไป 

  1.3  สถานภาพ 

    1.3.1 โสด 

   1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.3.3 หย่ารา้ง/แยกการอยู่ 

  1.4  ระดบัการศกึษา 

   1.4.1  ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

   1.4.2  ปรญิญาตร ี

   1.4.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี

  1.5  อาชพี 

   1.5.1  นกัเรยีน/นกัศกึษา/นิสติ 

   1.5.2  พนกังานบรษิทัเอกชน/รฐับาล/รฐัวสิาหกจิ 

   1.5.3   ธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ/แม่คา้ 

   1.5.4   อื่นๆโปรดระบ.ุ................................... 
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  1.6  รายได ้

   1.6.1 น้อยกว่า 15,000 บาท 

   1.6.2 15,000 – 24,999 บาท 

   1.6.3 25,000 – 34,999 บาท 

   1.6.4  35,000 – 44,999 บาท 

   1.6.5 45,000 – 54,999 บาท 

   1.6.6 55,000 บาท ขึน้ไป 

 2.  ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร  

  2.1  ผลติภณัฑ ์

  2.2  ราคา  

  2.3  ช่องทางจดัจาํหน่าย 

   2.4  การสง่เสรมิการตลาด 

  2.5  กระบวนการ 

  2.6  บุคลากร 

  2.7  ลกัษณะทางกายภาพ 

  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัจตุจกัร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัรแตกต่างกนั 

 2.  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์

 ประชากรศาสตร ์หมายถงึ ลกัษณะของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัไป โดยความแตกต่างทางประชากรศาสตร ์

จะมอีทิธพิลต่อการสือ่สาร ลกัษณะประชากรศาสตร ์(พรทพิย ์วรกจิโภคาทร. 2529: 312) 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42) อธบิายว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบดว้ย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑใ์ชบ้่อยมากในการแบ่งส่วน

ตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่สาํคญัและสถิตทิี่วดัไดข้องประชากรทีช่่วยกําหนดตลาดเป้าหมาย 

ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูล

ดา้นประชากรศาสตรจ์ะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธภิาพต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่า

ตวัแปรอื่น 

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 ธงชยั สนัตวิงษ์ (2540: 26) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถึงการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึง             

ซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าและการซึง่สนิคา้และบรกิาร รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจซึง่มมีาอยู่ก่อนแลว้ 

ซึง่มสีว่นในการกาํหนดใหม้กีารกระทาํ ดงักล่าว 
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ 

 คอทเลอร ์ และอามสตอง (Kotler; & Armstrong. 1996: 6) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 

หมายถงึ กลุ่มของเครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถทาํงานร่วมกนัใหเ้กดิผลในตลาดเป้าหมาย 

เมื่อจะกล่าวถงึกลยุทธข์องการผลติสนิคา้แลว้นัน้ นักการตลาดส่วนใหญ่มกัจะใชส้่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หรอื 4P’s ซึง่จะประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้และบรกิาร, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ

การตลาด แต่ตามหลกัการจรงิของการบรกิารจะเกี่ยวกบัปจัจยัความต้องการของลูกค้าและมเีวลาเขา้มาเกี่ยวขอ้ง 

ดงันัน้เราจงึต้องนําหลกัการของ“8P’s” ของการบรหิารสาํหรบัธุรกจิการบรกิารแบบบูรณาการซึง่องค์ประกอบต่างๆ 

เหล่าน้ีจะมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจของผูจ้ดัการดา้นการบรกิารกเ็ป็นได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคือผู้บริโภคที่มีอายุตัง้แต่ 15 ปีขึ้นไปที่ซื้อเสื้อผ้าในตลาดนัดสวนจตุจกัร

เน่ืองจากเป็นกลุ่มลกูคา้ทีส่ามารถตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ดว้ยตวัเองซึง่ไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไปทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัรซึง่ไม่สามารถกําหนดหรอื ทราบจํานวนของประชากรทีแ่น่นอนไดผู้ว้จิยัจงึกําหนดกลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรใน

การคาํนวณกลุ่มตวัอย่างของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2549:175) ในการทําวจิยัครัง้น้ีใชร้ะดบัความน่าเชื่อถอืที ่95% ความ

น่าจะเป็นของประชากรทีจ่ะศกึษา 50%และมคีวามคลาดเคลื่อนที ่5% 

 จากการคํานวณได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างประมาณ 385 ตวัอย่าง เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีส่มบูรณ์ จงึมกีารเพิม่

กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 4 ของกลุ่มตวัอย่างที่ได้จากการคํานวณ ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในครัง้น้ีจงึมจีํานวน

ทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง โดยใช ้วธิกีารเลอืกสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เจาะจงไปทีบ่รเิวณสวนจตุจกัร 

โดยเลอืกพืน้ที ่7 โครงการทีข่ายเสือ้ผา้แฟชัน่เป็นหลกั คอืโครงการที ่12 14 16 18 21 22 และ23 และวธิกีารสุ่ม

ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาด

นดัสวนจตุจกัร สรุปผลไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า ผู้บรโิภคที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 297 คน คดิเป็นร้อยละ 

74.25 และรองลงมาเพศชาย จาํนวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.75ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25 – 34 ปี จํานวน 46.00 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 72.25 รองลงมา มอีายุระหว่าง 15 – 24 ปีจาํนวน 161 คน คดิเป็น 40.25 อายุระหว่าง 35 – 44 ปี จํานวน 

28 คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และอายุระหว่าง 45 ปี ขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 ตามลาํดบั 

 สถานภาพสมรส พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 322 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 80.50 รองลงมามสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 และสถานภาพหย่า / 

หมา้ย / แยกกนัอยู่ จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจํานวน 

287 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.75 รองลงมามกีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.25 และผู้

ทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 56 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.00 ตามลาํดบั 
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 อาชีพ พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพี พนกังานเอกชนจํานวน 185 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 46.25 รองลงมานักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ จํานวน 141 คน คดิเป็นร้อยละ 35.25 อาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของ

กิจการ/แม่ค้า จํานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 อาชีพรัฐบาล จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และอาชีพ

รฐัวสิาหกจิ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 

15,000 บาท จํานวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 – 24,999 บาท จํานวน 

116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.00 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท จํานวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.50 มี

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,000 บาท ขึน้ไป จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.75 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 – 44,999 

บาท จํานวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 45,000 – 54,999 บาท จํานวน 11 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 2.75 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดบรกิารของเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ 

สถานทีจ่ดัจําหน่าย พนักงาน กระบวนการ ลกัษณะทางกายภาพ ผลติภณัฑ ์ราคา และการส่งเสรมิการตลาด โดยมี

ค่าเฉลีย่ เท่ากบั 4.02, 3.94, 3.88, 3.88, 3.83, 3.82 และ 3.70 ตามลาํดบั 

 ด้านผลิตภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ได้แก่ ความทนัสมยัของ

เสือ้ผา้ และแบบของเสือ้ผา้ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.31 และ 4.36 ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัด ี

ไดแ้ก่ ขนาด (SIZE) ของเสือ้ผ้าทีห่ลายขนาด เน้ือผา้ของเสือ้ผา้ ความคงทนของสผีา้ ความเรยีบรอ้ยในการตดัเยบ็ 

และความมชีื่อเสยีงของเสือ้ผา้ (Brand) โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10, 3.74, 3.58, 3.57 และ 3.57 และระดบัความคดิเหน็

อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ นโยบายการคนื/เปลีย่นสนิคา้ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ตามลาํดบั  

 ด้านราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ราคาของเสือ้ผา้มคีวาม

เหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ และมรีะดบัราคาทีเ่ป็นมาตราฐานไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 

3.87 และ 3.77 ตามลาํดบั 

 ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ทีต่ัง้และ

สาขาอยู่ในทาํเลทีส่ามารถเดนิทางไดส้ะดวก และช่องทางจดัจาํหน่ายผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 

และ 3.86 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีไดแ้ก่ การลดราคา

เมื่อซือ้หลายชิน้ การลดราคาเมื่อเป็นลูกค้าประจํากบัทางร้าน และการโฆษณาในแผ่นพบั / ใบปลวิ โดยมคี่าเฉลี่ย

เท่ากบั 4.17, 4.00 และ 3.64 และมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การโฆษณาในนิตยสารชัน้นํา และการ

โฆษณาผ่านทางป้ายโฆษณาตามทางเดนิในโครงการ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 และ 3.31ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ของ

การบรกิาร ความถูกตอ้งในการใหบ้รกิาร ความเสมอภาคในการใหบ้รกิาร การจดัลาํดบัการใหบ้รกิารก่อนหลงั และการ

ใชน้างแบบในการเสนอสนิคา้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98, 3.93, 3.93, 3.92 และ 3.61ตามลาํดบั 

 ด้านพนักงาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ การตอบขอ้สงสยั

เกีย่วกบัเสือ้ผา้ได ้พนักงานมคีวามเป็นกนัเองต่อลูกคา้ พนักงานพูดจาไพเราะ อ่อนน้อม และความรอบรูเ้รื่องเสือ้ผา้

ของพนกังาน การตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัเสือ้ผา้ได ้ความรอบรูเ้รื่องเสือ้ผา้ของพนกังาน และพนกังานพดูจาไพเราะ อ่อน

น้อม โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.96, 3.96, 3.92 และ 3.92ตามลาํดบั 

 ด้านลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ไดแ้ก่ ป้ายชื่อ

รา้นมองเหน็ไดง้่ายและชดัเจน การตกแต่งรา้น มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การจดัวางสนิคา้มคีวามสะดวกต่อการ

เลอืกซือ้ และการมหีอ้งลองเสือ้ โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.97 3.95 3.92 และ 3.66 ตามลาํดบั 
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 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา้ในตลาดนัดสวนจตจุกัร 

 พฤติกรรมด้านการเลือกซ้ือประเภทของเสื้อผ้าชนิดใดในตลาดนัดสวนจตุจกัรมากท่ีสุด พบว่า 

ผูบ้รโิภคเลอืกซือ้เสือ้ จํานวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.25 รองลงมาไดแ้ก่ เสือ้ยดื จํานวน 142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

35.50 เสื้อเชิ้ต จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 กางเกงยีนส ์จํานวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 7.00 ชุดกระโปรง

(Dress) จาํนวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 และกระโปรงผา้ จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00ตามลาํดบั 

 พฤติกรรมด้านการเลือกซ้ือประเภทของเสื้อผ้าชนิดใดในตลาดนัดสวนจตุจกัรมากท่ีสุด พบว่า 

ผูบ้รโิภคมกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ในช่วงเวลา วนัเสาร ์เวลา 16.01 – 20.00 น. จํานวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.75 

รอลงมาวนัเสาร ์เวลา 12.01– 16.00 น. จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 วนัศุกร ์เวลา 20.00 – 24.00 น. จํานวน 

85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.25 วนัอาทติย ์เวลา 10.00 – 15.00 น. จํานวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 วนัเสาร ์เวลา 

00.01 – 04.00 น. จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 และวนัเสาร ์เวลา 04.01 – 08.00 น. จํานวน 1 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 0.25 ตามลาํดบั 

 พฤติกรรมด้านเหตุผลในการซ้ือเสื้อผ้า พบว่า ผู้บรโิภคมเีหตุผลในการซือ้เสือ้ผ้า ได้แก่ ซื้อเพื่อใส่ไป

เทีย่ว จํานวน 296 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 รองลงมาซือ้เพื่อใส่ทํางาน จํานวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 และซือ้

เพื่อใสอ่ยู่บา้น จาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.25 ตามลาํดบั 

 พฤติกรรมด้านบุคคลท่ีมีอิทธิพลในตดัสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชัน่ พบว่า ผู้บรโิภคมบีุคคลที่มอีทิธพิลใน

ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ ไดแ้ก่ ตวัท่านเอง จํานวน 370 คน คดิเป็นรอ้ยละ 92.50 รองลงมาเพื่อน จํานวน 18 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 4.50 พนกังานขาย จาํนวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00 และสมาชกิในครอบครวั จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.00 ตามลาํดบั 

  พฤติกรรมด้านชอบเดินซ้ือเสื้อผ้าในโครงการไหนมากท่ีสุด พบว่า ผู้บรโิภคชอบเดนิซื้อเสือ้ผ้าใน

โครงการ 12 เสือ้ผ้าและเครื่องประดบั จํานวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.75 รองลงมาโครงการ16 เสือ้ผา้และ

เครื่องประดบั จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.50 โครงการ18 เสือ้ผา้และเครื่องประดบั จาํนวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

21.50 โครงการ14 เสื้อผ้าและเครื่องประดับ จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 โครงการ 21 เสื้อผ้าและ

เครื่องประดบั จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 โครงการ 23 เสือ้ผา้และเครื่องประดบั จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

3.25 และโครงการ 22 เสือ้ผา้และเครื่องประดบั จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.25 ตามลาํดบั 

 พฤติกรรมด้านความถ่ีในการซ้ือเสื้อผ้าจาํนวนครัง้ต่อสามเดือน พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการซื้อ

เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน เดอืน น้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ และมากทีสุ่ด 12ครัง้ โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 3.67 หรอื 4 ครัง้ 

และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.72 

 พฤติกรรมด้านมูลค่าในการซ้ือเสื้อผ้าประมาณก่ีบาทต่อครัง้ พบว่า ผู้บรโิภคมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้า

ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยทีส่ดุ 50 บาท และมากทีส่ดุ 10,000 บาท โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 1,158.42 บาท และมคี่า

เบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1604.74977 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มีเพศแตกต่างกนัมพีฤติกรรมซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร 

แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น

ความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน และดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ แตกต่างกนั โดย

เพศชายมคี่าเฉลีย่น้อยกว่าเพศหญงิ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ 
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 สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวน จตุจกัร 

แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น

มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่

ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคที่มอีายุ 25 – 34 ปี 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 15 – 24 ปี มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกี่

บาทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ35 ปีขึน้ไป และผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 25 – 34 ปี มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาด

นดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ35 ปีขึน้ไป อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ด้านความถี่ในการซื้อ

เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่

วางไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร ด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้จํานวนครัง้ต่อสามเดอืน แตกต่างกนั โดยสถานภาพสมรสโสด/หม้าย/หย่าร้าง/

แยกกนัอยู่มคี่าเฉลี่ยมากกว่าสถานภาพสมรม/อยู่ด้วยกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้

เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่าง

ไว ้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวน

ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน และดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ แตกต่างกนั 

โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ใน

การซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีผูบ้รโิภคทมีรีะดบัการศกึษาตํ่า

กว่าปรญิญาตร ีมพีฤติกรรมซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าจํานวนครัง้ต่อสาม

เดือน มากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้บริโภคทีมรีะดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มี

พฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ มากกว่าผูบ้รโิภค

ทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและผูบ้รโิภคทมีรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวน

จตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน จตุจกัร 

แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้น

มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทมีอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ มพีฤตกิรรม

ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

พนักงานเอกชน ผูบ้รโิภคทมีอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา/นิสติ มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น
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มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ รฐับาล/รฐัวสิาหกจิ/ธุรกจิส่วนตวั/

เจา้ของกจิการ/แม่คา้ และผูบ้รโิภคทมีอีาชพีพนกังานเอกชน มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น

มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ไดแ้ก่ รฐับาล/รฐัวสิาหกจิ/ธุรกจิส่วนตวั/

เจา้ของกจิการ/แม่คา้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้

 ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการซื้อ

เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่

วางไว ้

 สมมติฐานข้อท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัด

สวน จตุจกัร แตกต่างกนั 

 ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัด

สวนจตุจกัร ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน และดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ 

แตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,000 – 24,999 

บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น

ความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาท ขึน้ไป ผูบ้รโิภค

ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,000 – 24,999 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการ

ซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืนน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน25,000 – 34,999 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้

จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาท ขึน้ไป ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

น้อยกว่า 15,000 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าท

ต่อครัง้ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน15,000 – 24,999 บาท ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 

15,000 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าประมาณกีบ่าทต่อครัง้ 

น้อยกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท และผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนน้อยกว่า 

15,000 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าประมาณกีบ่าทต่อครัง้ 

น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000 บาท ขึน้ไป อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทีว่างไว ้

 สมมติฐานท่ี 2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ใน

ตลาดนดัสวนจตุจกัร 

 สมมติฐานท่ี 2.1 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่

ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน 

 ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั ความถี่ในการ

ซือ้เสือ้ผา้ ในระดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั สว่นดา้นราคามคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานท่ี 2.2 ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่

ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ 

 ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้า

แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ โดยดา้นสถานทีจ่ดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด และ

ดา้นพนักงาน มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์

ระดบัตํ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลการศกึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาด

นดัสวนจตุจกัร มปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1.  ลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์

  ผูต้อบแบบสอบถาม 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 25 – 34 ปี สถานภาพโสด การศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีอาชพี พนักงานเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่รีายได้

ค่อนขา้งแน่นอน มหีน้าที่การงาน สามารถซือ้ของได้ตามความต้องการ และตลาดนัดสวนจตุจกัรสามารถตอบโจทย์

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วน

ประสมการตลาดที่มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มี

สถานภาพสมรสโสด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็นฤมล จะระ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าของผู้บริโภคกลุ่มวัย รุ่น ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21 – 23 ปี ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมี

รายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่า 6,000 บาท 

  1.1  ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร แตกต่างกัน 

พบว่า ผูบ้รโิภคเพศหญงิ มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้จํานวนครัง้

ต่อสามเดอืน และดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้มากทีสุ่ด เน่ืองจากปจัจุบนัเพศหญงิมสีภาพความ

เป็นอยู่การดํารงชีวิตที่ดีขึ้น มีความจําเป็นในการซื้อและใช้สินค้าบ่อยขึ้นและมีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงอาจมีหน้าที่

รบัผดิชอบในการดูแลครอบครวัมากขึน้ จงึทําใหเ้กดิเป็นความชื่นชอบ มพีฤตกิรรมซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน และดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้มาก

ทีส่ดุ ซึง่สอบคลอ้งกบังานวจิยั ของ นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยเพศหญงิมี

อทิธพิลต่อสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองประเภทกระเป๋ามากทีส่ดุ และดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีนิ่ยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุ 

  1.2  ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร แตกต่างกัน 

พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นมลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้มาก

ทีส่ดุ เน่ืองจากช่วงอายุดงักล่าวเป็นช่วงอายุทีม่หีน้าทีก่ารงาน มรีายไดเ้ป็นของตนเองและค่อนขา้งมัน่คง ประกอบกบั

สามารถซื้อสินค้า ใช้จ่ายกับมูลค่าของสินค้าได้ตามความต้องการของตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ                 

พมิพนิ์ภา รตันจนัทร ์(2556) เรื่องพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วในการซือ้ผลติภณัฑผ์า้ไหมของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึง

ผลติภณัฑใ์นจงัหวดันครราชสมีา พบว่า อายุต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อจํานวนหลาของผ้าไหมต่างกนั โดย 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 – 50 ปี มค่ีาเฉลีย่มากกว่าอายุ 31 – 40 ปี และอายุมากกว่า 51 ปีขึน้ไปอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ

ทีร่ะดบั0.05 

  1.3  ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจักร 

แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาด

นัดสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้จํานวนครัง้ต่อสามเดอืนมากที่สุด เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส

โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีการดํารงชีวิตที่ค่อนข้างมีอิสระ มีความต้องการในการใส่ใจดูแลรูปร่างตัวเอง 

โดยเฉพาะเสือ้ผา้ทีห่ลากหลาย ทนัต่อกระแส มรีาคาคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีจ่่ายไป และทีส่าํคญัตลาดนดัสวนจตุจกัรมกีาร

เดนิทางที่ค่อนขา้งสะดวกทําให้เกิดความถี่ที่ค่อนข้างบ่อย จงึทําให้เกดิพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวน



 11 

จตุจกัร ดา้นความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้จาํนวนครัง้ต่อสามเดอืน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เชาวว์ตั จนัด ี(2557) ศกึษา

เรื่อง ปจัจยัที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางโซเชียลมีเดีย พบว่า ผู้บริโภคที่มี

สถานภาพโสด กับผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรมมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่านทางโซเชียลมีเดีย            

แตกต่างกนั  

  1.4  ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจักร 

แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร 

ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้จํานวนครัง้ต่อสามเดอืน เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมคีวาม

ต้องการหาซื้อเสื้อผ้าในราคาย่อมเยาว์ คุ้มค่า มีรูปแบบหลากหลายให้เลือกสรร รวมถึงผู้บริโภควัยดังกล่าวมี

ความสามารถในการเดนิทางเขา้ถงึสถานทีต่ลาดนดัสวนจตุจกัรไดบ้่อย โดยเฉพาะตลาดนดัเปิดใหบ้รกิารวนัเสารถ์งึวนั

อาทติย ์มขีนส่งมวลชนบรกิารทัง้รถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) รถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS) รถเมลป์ระจําทาง และทีจ่อดรถฟรทีี่

ใหบ้รกิารสาํหรบัผูท้ีนํ่ารถยนตส์ว่นตวัมา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ เกศรา จนัทรจ์รสัสขุ (2555) ศกึษาเรื่อง ปจัจยั

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและใช้บริการในห้าง เทสโก้ โลตัสของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารในหา้ง เทสโก ้โลตสั ดา้น

จาํนวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้ ความถีใ่นการใชบ้รกิาร และดา้นจาํนวนเงนิในการใชบ้รกิาร แตกต่างจากผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษา

ระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 

   สาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวน

จตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้าประมาณกี่บาทต่อครัง้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีมี

ความต้องการเลอืกซื้อสนิค้าที่หลากหลาย และราคาคุ้มค่ากบัค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ประกอบกบัมีความชอบด้านการ

แต่งตวัทีเ่ปลี่ยนไปตามยุคสมยัตลอดเวลา จงึทําให้สามารถเดนิทางไปยงัตลาดนัดสวนจตุจกัรบ่อยครัง้ และสามารถ

จบัจ่ายใชส้อยได้ตามต้องการ และเกดิพฤตกิรรมซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผ้า

ประมาณกีบ่าทต่อครัง้มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ วรีะนุช รายระยบั (2556) เรื่อง พฤตกิรรมการเลอืกซือ้

เสือ้ผา้จากสือ่อนิเทอรเ์น็ตในกลุ่มวยัรุ่น พบว่า กลุ่มวยัรุ่นทีม่รีะดบัการศกึษา ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีและสงูกว่า

ปรญิญาตร ีมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้จากทางอนิเทอรเ์น็ต ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 และ

สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณัญชค์ณัส ปานเสมศร ี(2551) เรื่อง ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้านําเขา้

จากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร ์พบว่า วยัรุ่นทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้นําเขา้

จากต่างประเทศแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วยัรุ่นทีม่กีารศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้นําเขา้จาก

ต่างประเทศ ดา้นงบประมาณในการซือ้มากกว่าวยัรุ่นทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ       

ทีร่ะดบั 0.05 

  1.5  ผู้บริโภคที่มอีาชพีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร แตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มอีาชพีอื่นๆได้แก่ รฐับาล/รฐัวิสาหกจิ/ธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกจิการ/แม่ค้า มพีฤติกรรมซื้อเสือ้ผ้า

แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ด้านมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าประมาณกี่บาทต่อครัง้มากที่สุด เน่ืองจากสนิค้าประเภท

เสือ้ผา้แฟชัน่ ทีจ่าํหน่ายในตลาดนดัสวนจตุจกัร มรีาคาไม่สงูมากเมื่อเทยีบกบัในหา้งสรรพสนิคา้ สามารถหาซือ้ไดง้่าย 

เดนิทางสะดวกและเปิดใหบ้รกิารในวนัเสารแ์ละอาทติย ์และราคาเหมาะสมกบัคุณภาพและคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั ของ นาตยา นุชเจริญผล (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ เสาวลกัษณ์ สขุผล (2557) เรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์

ของผูห้ญงิวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูห้ญงิวบัทาํงานทีม่อีาชพีต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจ

มอืสองออนไลน์ต่างกนั ไดแ้ก่ ผูห้ญงิวยัทํางานทีม่อีาชพีขา้ราชการ/ พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้า 
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วนิเทจมอืสองออนไลน์ ชิ้น (ต่อปี) มากกว่าผูห้ญงิวยัทํางานทีม่อีาชพีพนักงานเอกชน และผูห้ญงิวยัทํางานทีม่อีาชีพ

ธุรกจิสว่นตวั และอื่นๆ ม ีมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้วนิเทจมอืสองออนไลน์ บาท (ต่อครัง้) มากกว่าผูห้ญงิวยัทํางานทีม่ี

อาชพีพนกังานเอกชน อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

  1.6  ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร 

แตกต่างกนั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 25,000 – 34,999 บาท มพีฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัด

สวนจตุจกัร ด้านมูลค่าในการซื้อเสื้อผ้าประมาณกี่บาทต่อครัง้มากที่สุด เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มดงักล่าว มีรายได้

ค่อนขา้งแน่นอน มัน่คง และเพยีงพอต่อการดาํรงชวีติประจาํวนั จงึทําใหส้ามารถใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้

แฟชัน่ไดใ้นงบประมาณทีค่่อนขา้งมอีสิระ ไม่จาํกดั และเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัรมรีาคาค่อนขา้งถูก จงึทาํให้

เกดิพฤตกิรรมซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นมูลค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ ซึง่สอดคลอ้ง

กบังานวจิยั ของ กลัยา กมลรตัน์ (2553) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นผลติภณัฑม์ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ชุดชัน้ในชายในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ชุดชัน้ในชาย โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาท

ขึน้ไป มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ชุดชัน้ในชาย รปูแบบเสือ้กลา้มากทีส่ดุ  

 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้น

การสง่เสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ ดา้นพนกังาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร จากการทดสอบสมมตฐิานความสมัพนัธ ์พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคี่า 

Sig. ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยจาํแนกเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

  2.1  ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้นความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้จํานวนครัง้ต่อสามเดอืน โดยดา้น

ราคามคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้ง

ตํ่า และมีทศิทางเดยีวกนั เน่ืองจากเสื้อผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร มรีาคาของเสือ้ผ้ามคีวามเหมาะสมเมื่อ

เปรยีบเทยีบกบัคุณภาพ ราคาทีเ่ป็นมาตรฐานไม่เปลีย่นแปลงบ่อย สามารถต่อรองไดต้ามปรมิาณในการซือ้แต่ละครัง้ 

รวมไปถึงเดินทางค่อนข้างสะดวก มหีลากหลายโครงการให้เลือกเดนิ มกีารตกแต่งร้านที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว 

ดงึดูดใจ สามารถลองสนิคา้ได ้และมกีารจดัวางขายสนิค้าทีค่่อนขา้งเหมาะสม จงึทําใหม้คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ด้านความถี่ในการซื้อเสือ้ผา้จํานวนครัง้ต่อสามเดอืน ซึ่งสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ณัญชค์ณัส ปานเสมศร ี(2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่นําเขา้จาก

ต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคามผีลต่อ

พฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่นําเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์อยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบั

งานวจิยัของ มนธริา ศริภิทัรประวตั ิ(2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ตราสนิค้า

หน่ึงของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นราคา และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหน่ึงของไทย ด้านมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิค้าหน่ึงต่อครัง้ 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  2.2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านสถานที่จดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้าน

พนกังาน และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร ดา้น

มลูค่าในการซือ้เสือ้ผา้ประมาณกีบ่าทต่อครัง้ โดยดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นพนักงาน 

มคีวามสมัพนัธร์ะดบัค่อนขา้งตํ่า และมทีศิทางเดยีวกนั และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ่ามาก และ

มทีิศทางเดียวกนั เน่ืองจาก ตลาดนัดสวนจตุจกัรตัง้อยู่ในทําเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก มกีารเปิดช่องทางจดั

จําหน่ายผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มเีวลาเปิดปิดที่เหมาะสม สามารถต่อรองราคาได้ มีการลดราคาให้และร่วมการจดั

สว่นลดผ่านทางนิตยสาร สือ่ออนไลน์ต่างๆ พนกังานภายในรา้นพูดจาเป็นกนัเองทําใหส้ามารถขอคําแนะนําในการซือ้
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สนิค้าแต่ละครัง้ได้ รวมไปถึงการตกแต่งร้านที่ค่อนขา้งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัว และร้านค้าบางร้านค้ายงัมีการติด

เครื่องปรบัอากาศในบรเิวณโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ ณญัชค์ณสั ปานเสมศร ี(2551) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่

มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่นําเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ พบว่า ด้านช่องทางการจดั

จําหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่นําเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นใน

สยามสแควรอ์ยู่ในระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สทิธ ิรกัษ์วชิยั (2550) ไดท้าํการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าสําเรจ็รูปในตลาดนัดวนัหยุด: กรณีศกึษาตลาดนิกรธานี จงัหวดัอุบลราชธานี 

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นราคาและช่องทางการจดัจาํหน่ายสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้สาํเรจ็รูปอย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวจิยั ของ นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัส่วนประสม

การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยั

ส่วนประสมทางตลาดบรกิาร ด้านการจดัจําหน่าย ด้านส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร/พนักงานขาย และด้านการ

นําเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้ ดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจซือ้ และดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้มากทีส่ดุ 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรมกีารศกึษาความคดิเหน็ ทศันคตขิองผูบ้รโิภคเพิม่เตมิ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร เพื่อทีจ่ะสามารถไดข้อ้มลูในเชงิลกึมากขึน้ 

 2.  ควรทําการศึกษาผู้บรโิภคนอกเหนือจากตลาดนัดสวนจตุจกัร ได้แก่ ตลาดนัดสวนรถไฟศรนีครนิทร ์         

รชัดา เกษตรนวมนิทร ์รวมไปถงึนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพราะจะสามารถไดข้อ้มูลงานวจิยัทีห่ลากหลาย

มากยิง่ขึน้ 

 3.  ควรเจาะจงศกึษากบัการทําวจิยัทางส่วนประสมทางการตลาดบรกิารในแต่ละด้านมากขึน้ เช่น ปจัจยั

ดา้นผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีจ่ดัจาํหน่าย เป็นตน้ ซึง่สามารถนําผลทีไ่ดจ้ากงานวจิยัไปต่อยอด เป็นการพฒันาสนิคา้ให้

ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

 4.  ควรทาํการศกึษาขอ้มลูวจิยัในเชงิคุณภาพ เพื่อทีจ่ะสามารถเจาะจงขอ้มูลในเชงิลกึได ้โดยเฉพาะขอ้มูล

ดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ในตลาดนัดสวนจตุจกัร เพราะจะสามารถนําผลที่ไดเ้ป็นแนวทางสําหรบั

การดาํเนินธุรกจิต่อไป 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ี สาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความอนุเคราะหจ์าก รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา อาจารยท์ีป่รกึษา 

ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ําปรกึษา ใหข้อ้แนะนํา และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้นดําเนินงาน 

จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้เป็นอย่างยิง่และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย์ ดร.วรนิทรา  ศริสิุทธกุิล ทีไ่ด้กรุณา

เป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึ่งได้ช่วยแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้น้ีเป็นอย่างดีพร้อมทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อนัดยีิ่ง และขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ได้ประสทิธิป์ระสาทความรู ้

ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีมปีระโยชน์แก่ผูว้จิยั 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และเจา้หน้าที่บณัฑติวทิยาลยัทุกท่านที่ได้

อาํนวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสติ MBA สาขาวชิาการจดัการ  ทีใ่หค้าํแนะนําในเรื่องงานวจิยั  และคอยช่วยเหลอืใน

การทาํงานวจิยัมาโดยตลอด 
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 ขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ในความกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรบังานวิจยัครัง้น้ี 

คุณค่าและประโยชน์สารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา คณาจารย ์และ 

ผูม้พีระคุณทุกท่าน 
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