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พฤติกรรมของผู้บรโิภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ  

จากร้านค้าปลีก ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ 

Behavior of Working-aged Consumers Towards Purchasing Imported Fashion Apparel from 

Retail Stores in Shopping Malls, Chiang Mai Province. 

ปรัศนยีาภรณ์ ธนาพรโสภณกุล*  

บทคัดย่อ  

การค้นคว้าแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

น าเข้าจากต่างประเทศ จากร้านค้าปลีก ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการศึกษาคร้ังนี้ได้ใช้แบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุตั้งแต่ 22 – 60 ปี จ านวน 300 ราย โดยสถิติท่ีน ามาใช้ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และสถิตเิชงิอนุมาน ได้แก่ 

Chi-square Test และ Independent Sample T-test 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพ

พนักงานเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ด้านพฤติกรรม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันน าเขา้จากต่างประเทศประเภท เสื้อยดื/เสื้อกล้าม โดยซื้อตรายี่ห้อ H&M มาก

ท่ีสุด ด้วยเหตุผลในการซื้อคือรูปแบบของเสื้อผ้าตรงตามความตอ้งการของตัวเอง และซื้อเพื่อใชส้วมใส่ในวันหยุดมากที่สุด 

ตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง จากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่โดยมีช่วงเวลาการซื้อท่ีไม่แน่นอน ซึ่งส่วนใหญ่ 

จะซื้อในวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ หรือ อาทิตย์) ซึ่งมีความคิดจะซื้อเมื่อเสื้อผ้าเดิมเร่ิมเก่าและจะตัดสินใจซื้อเมื่อมีการ 

จัดโปรโมช่ันลดราคา ความถี่ในการซื้ออยู่ท่ีมากกวา่ 4 เดอืนตอ่คร้ัง จ านวน 2 ชิ้น ค่าใชจ้่ายในการซื้อ 1,001 – 2,000 บาท

ต่อคร้ัง ส่วนใหญ่จะไม่มีการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ แต่ถ้ามีการค้นหาส่วนใหญ่จะสืบหาจากสื่อออนไลน์ เช่น 

Line Instagram เว็บไซต์ต่างๆซึ่งในการซื้อส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนในการซื้อล่วงหน้าโดยท่ีจะซื้อทันทีท่ีพบเสื้อผ้า

แฟชั่นท่ีถูกใจและจะใช้เกณฑ์ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ ผู้ซื้อส่วนใหญ่  

มคีวามพงึพอใจในการซื้อและมักจะซื้อเสื้อผ้าตราสินคา้เดิมจากรา้นเดิมภายหลังการซือ้ 

ด้านปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ จากร้านค้าปลีก  

ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญได้ดังนี้ ด้านราคามปัีจจัยยอ่ยท่ีให้ความส าคัญ

มากท่ีสุดคือราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพเสื้อผ้าด้านผลิตภัณฑ์มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ

เสื้อผ้ามีรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมปัีจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากที่สุดคือความสะดวก

                                                           
* นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ง่ายตอ่การหาและเลอืกซือ้เสื้อผ้า และด้านสง่เสริมการตลาดมีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากที่สุดคือจัดกิจกรรมสง่เสริม

การขายโดยการลดราคา ตามล าดับ 

ABSTRACT  

The purpose of this independent study was to study the Behavior of Working- aged Consumers Towards 

Purchasing Imported Fashion Apparel from Retail Stores in Shopping Malls, Chiang Mai Province.Collecting data by 

questionnairesdistributing to 300 respondents. Frequency, percentage, mean, Chi- square and Independent Sample  

t-test were statisticalmethods to analyze data. 

The results shows that the most of the respondents of the questionnaires are 22-30 year-old single women 

who obtain Bachelor degree.  They were employees in private corporations and have 10,001–  20,000 baht monthly 

income.  On the aspect of consumer behavior, it was found that, most of respondents bought T- shirt or tank top and 

most of respondents bought from H&M. The main reason of purchasing is type of clothes match customer’s need. Most 

of them bought clothes for wearing on holiday, decided by themselves.  They generally bought from Central Festival 

Chiang Mai with a  non-specific buying period but most of them bought on holiday. Most of respondents will buy new 

clothes when their clothes get old.  In this aspect, promotion was also the main reason of purchasing.  The average 

frequency of purchasing is more than 4 months per 1 time. 2 pieces and 1,001 – 2,000 baht was their average pieces 

and expense for 1 time. Most of respondents didn’t search before decide to purchase but if they search they will use 

Line, Instagram and website.  Most of respondents didn’ t plan and decided to buy if they found the clothes that they 

want. The criteria of purchasing is quality and price and continue to buy at the same shop in the future.  

The study shows marketing mix factors affecting purchasing imported Fashion Apparel from Retail Stores in 

shopping malls sequenced by mean score in the following:  Price; the sub- factor with the highest mean was price is 

worth comparing to quality. Product ; the sub-factor with the highest mean was the type of clothes match customer’s 

need.  Place; the sub- factor with the highest mean was the convenience to find the clothes.  Finally promotion; the 

sub-factor with the highest mean was the discount. 

บทน า  

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ส่งผลท าให้เกิดกระแสบริโภคนยิมของเสื้อผ้าแฟช่ัน

น าเข้าจากตา่งประเทศในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ให้ความส าคัญและสนใจในเร่ืองการแต่งกายมากขึ้น ท าให้อุตสาหกรรม

เสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศมีการขยายตัวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทิศทางธุรกิจอุตสาหกรรม

เสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าปีท่ีผ่านมา นายกสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่มไทย  

ให้ความเห็นว่า การน าเข้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปจากตา่งประเทศท่ีเพิ่มขึน้ข้างตน้ว่า เป็นผลจากมีสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมชื่อดัง
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จากต่างประเทศเข้ามาขยายสาขา มร้ีานจ าหนา่ยในไทยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความตอ้งการของคนไทย แมภ้าพรวมเศรษฐกิจ

จะยังค่อนข้างชะลอตัวอยู่  แต่กลุ่มธุรกิจจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศยังสามารถเติบโตและ  

สร้างยอดขายได้ เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าที่ส าคัญ ตัง้แตร่ะดับกลางถึงระดับท่ีมีก าลังซื้อสูง คือ กลุ่มวัยท างาน ท่ีมีอายุตัง้แต่  

22 – 60 ปี ซึ่งเป็นวัยท่ีสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเอง มีก าลังซื้อและสามารถตัดสินใจตามความต้องการของตัวเองได้  

(แฟช่ันเสื้อผ้าโตสวนเศรษฐกิจ2แบรนดด์ังไทยย้ าภาพลักชัวรีเล็งตอ่ยอดสูร่ะดับ, 2559ข)  

จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนตอนเหนือ ผลักดันและเร่งรัดโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของภาครัฐในเชิงยุทธศาสตร์ และความมั่งคั่งในพื้นท่ีภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง ด้วยนโยบายดังกล่าวท าให้ในภาคธุรกิจ  

ได้เข้ามาลงทุนเพื่อสนองต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น มีศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น  

อย่างมากมายในปี 2556 (ณรงค์ คองประเสริฐ, 2556) ท าให้มีนักลงทุนเข้ามาเปิดร้านค้าปลีกเพื่อจ าหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น

แบรนดต์า่งประเทศในศูนย์การคา้ในจังหวัดเชยีงใหม่จ านวนมาก (ประชาชาติธุรกิจ, 2556) 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ  

จากรา้นค้าปลีก ในศูนย์การคา้ในจังหวัดเชยีงใหม่ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลอืกซือ้เสื้อผ้าแฟช่ัน

น าเข้าจากตา่งประเทศ จากรา้นค้าปลีก ในศูนย์การคา้ในจังหวัดเชียงใหม ่และผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ สามารถน าข้อมูล

ไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การส่งเสริมทางการตลาด และสอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากท่ีสุด  

เพื่อสร้างความแตกตา่งให้กับธุรกิจตัวเอง 

แนวคดิและทฤษฎี  

แนวคดิทฤษฎพีฤตกิรรมผู้บรโิภค 6Ws1H  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อและ 

การใช้ของผู้บริโภค ซึ่งท าให้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะความตอ้งการของผู้บริโภค พฤตกิรรมเลอืกซื้อ เลอืกใช้ การเลือก

บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ท่ีท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจ ค าถามเพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws1H 

ประกอบไปด้วย Who, What, Why, Whom, Where, When, และ How เพื่อให้ได้ค าตอบ 7Os ประกอบไปด้วย Occupants, 

Objects, Objectives, Organizations, Outlets, Occasions, และ Operations (ศริิวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2552 : 194) 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ “4Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)  

การจัดจ าหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการขาย (Promotion) (ธีรกิต ินวรัตน ณ อยุธยา, 2557) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

 1. ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฏคี าถาม 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบไปด้วย (Who) ใครคือกลุ่มเป้าหมาย (What) 

ผู้บริโภคซื้ออะไร (Why) ท าไมผู้บริโภคถึงซือ้ (Whom) ใครมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซื้อ (Where) ผู้บริโภคซื้อท่ีไหน (When) 

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด และ (How) ผู้บริโภคซื้ออย่างไร และศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาด (4Ps) คือ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

ผู้บริโภควัยท างาน อายุตั้งแต่ 22 - 60 ปี ท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ จากร้านค้าปลีก  

ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 คร้ัง ในช่วงระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  

จึงก าหนดขนาดตัวอย่างจากการเปิดตารางของ (Sudman, 1976, อ้างถึงใน กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2558) ซึ่งเป็นการ 

เก็บรวบรวมข้อมูลครัวเรือนในท้องถิ่นและก าหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 300 ราย ซึ่งสอดคล้อง

กับการศึกษาท่ีผ่านมาท่ีเกี่ยวข้อง (ศกุนตลา นิติรสสุคนธ์ , 2553) โดยใช้วิธีการสุ่มเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling)  

  3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษา 

รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเคยซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ จากรา้นค้าปลีก ในศูนย์การคา้ในจังหวัดเชียงใหม ่อย่างนอ้ย 1 ครัง้ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการ

เก็บขอ้มูล  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามน ามาท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถี่  

ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย น าเสนอในรูปแบบการบรรยาย และสถิติเชิงอนุมาน Chi-square และ Independent Sample  

T-Test ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 % 

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศกึษา 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน  

ระดับการศกึษาปริญญา มีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท และอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดเชยีงใหม่  

พฤตกิรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ  

ผู้ตอบแบบสอบ ถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศประเภท เสื้อยืด/เสื้อกล้าม ตรายี่ห้อ  H&M 

มีเหตุผลในการซื้อคือ รูปแบบของเสื้อผ้าตรงความต้องการ โอกาสในการใช้ คือ ใช้สวมใส่ในวันหยุด มีความคิดจะซื้อเมื่อ
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เมื่อเสื้อผ้าเดิมเร่ิมเก่า คิด ซื้อเมื่อมีการจัดโปรโมชั่นลดราคา มีการตัดสินใจซื้อด้วยตัวเอง ซื้อจากศูนย์การค้า  

เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่  ไม่มีช่วงเวลาท่ีแนน่อนในการซื้อ วันท่ีซื้อส่วนมากเป็นวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ หรือ อาทิตย)์ 

ความถี่ในการซื้อมากกวา่ 4 เดอืน/ครัง้ จ านวนชิ้นเฉลี่ยตอ่คร้ังคือ 2 ชิ้น มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยตอ่ครั้งในการซื้อ 1,001 – 2,000 

บาท ส่วนใหญ่ไมม่กีารค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสนิใจซื้อ มแีหลง่ท่ีคน้หาข้อมูลคอื สื่อออนไลน ์เชน่ Line Instagram เว็บไซต์

ต่างๆ โดยไม่มีการวางแผนในการซื้อล่วงหน้าในการซื้อ การตัดสินใจซื้อคือ ซื้อทันทีท่ีพบเสื้อผ้าแฟชั่นท่ีถูกใจ  

เกณฑ์ส าคัญในการตัดสินใจซื้อคือ ราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพ มคีวามรู้สกึพอใจในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันน าเข้าจาก

ตา่งประเทศคร้ังลา่สุด และพฤติกรรมภายหลังจากการซือ้คอื ซื้อเสื้อผ้าตราสินคา้เดิมจากรา้นเดิม  

ส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ  

ด้านผลิตภัณฑ์ มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ เสื้อผ้ามีรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการ ด้านราคา  

มีปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ราคามีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพเสื้อผ้า ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมี

ปัจจัยย่อยท่ีให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ความสะดวกง่ายต่อการหาและเลือกซื้อเสื้อผ้า ด้านส่งเสริมการตลาดมีปัจจัย

ยอ่ยท่ีให้ความส าคัญมากที่สุดคือ จัดกิจกรรมสง่เสริมการขายโดยการลดราคา  

เปรียบเทียบพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

น าเข้าจากต่างประเทศ จากร้านค้าปลีก ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามความถี่ในการซื้อ 

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อยและซื้อไม่บ่อย มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ แตกตา่งกัน ได้แก่  

- ประเภทของเสื้อผ้าแฟชั่น โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อย ส่วนใหญ่จะซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

ประเภทเสื้อยดื / เสื้อกล้าม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อไมบ่่อย ส่วนใหญ่จะซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันประเภทกางเกงยนีส ์ 

- ตรายี่ห้อของเสื้อผ้าแฟชั่น โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อย ส่วนใหญ่จะซื้อตรายี่ห้อของ

เสื้อผ้าแฟช่ัน H&M ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามถี่ในการซื้อไมบ่่อย ส่วนใหญ่จะซือ้ตรายี่ห้อของเสื้อผ้าแฟช่ัน Uniqlo 

- โอกาสในการใช้เสื้อแฟชั่นโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อย ส่วนใหญ่จะใช้ในโอกาสสวมใส่ 

ในวันหยุด ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มคีวามถี่ในการซื้อไมบ่่อย ส่วนใหญ่จะใชส้วมใส่ในวันท างาน 

- วันในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อย ส่วนใหญ่จะมีวันในการซื้อไม่

แน่นอน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อไม่บ่อย ส่วนใหญ่จะซื้อในวันหยุดวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์หรือ 

อาทิตย)์  

- การค้นหาข้อมูลในการซื้อเสื้อผ้าโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อย ส่วนใหญ่จะค้นหาจาก 

สื่อออนไลน์ เช่น Line Instagram เว็บไซต์ต่าง ๆ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีความถี่ในการซื้อไม่บ่อย ส่วนใหญ่จะค้นหา

จากการจัดแสดงสนิค้า (ดิสเพลย์) หน้าร้าน 

ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ต่างประเทศท้ัง 2 กลุ่ม พบว่าพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสนิใจซื้อ แหลง่ท่ีซือ้เสื้อผ้าแฟช่ัน ชว่งเวลาของเดอืนในการซื้อ วันในการซือ้เสื้อผ้าแฟช่ัน เหตุผลท่ีคดิจะซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน 
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ชว่งในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ัน จ านวนชิ้นเฉลี่ยตอ่คร้ังในการซือ้ การค้นหาข้อมูลในการซือ้เสื้อผ้า และพฤตกิรรมภายหลังการ

ซื้อเสื้อผ้า 

ผลการศึกษาความแตกต่างส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภควัยท างานตอ่การเลือกซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ตา่งประเทศท้ัง 2 กลุ่ม ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยจ าแนกในแต่ละด้านดังน้ี  

ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มท่ีซือ้บ่อยให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยมากกวา่กลุ่มท่ีซือ้ไม่บ่อย ได้แก่ เสื้อผ้ามสีีสันให้เลอืก

ทันสมัยตามกระแสนิยม เสื้อผ้ามีรูปแบบเหมือนกับท่ีมีจ าหน่ายในต่างประเทศ และเสื้อผ้าผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ 

ท้ังนีก้ลุ่มท่ีซือ้ไม่บ่อยให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยมากกวา่กลุ่มท่ีซือ้บ่อย ได้แก่ เสื้อผ้ามรูีปแบบท่ีตอบสนองความตอ้งการ

ของท่าน และเสื้อผ้ามีการดูแลรักษาง่าย ด้านราคา กลุ่มท่ีซื้อบ่อยให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยมากกว่ากลุ่มท่ีซื้อไมบ่่อย 

ได้ แก่  ร าคามี ค วามคุ้ มค่ า เมื่ อ เ ที ยบกั บ เสื้ อผ้ าแฟชั่ นภาย ในประ เทศ  ด้ านช่ องทา งการ จัดจ าหน่ าย  

กลุ่มท่ีซื้อบ่อยให้ความส าคัญต่อปัจจัยย่อยมากกว่ากลุ่มท่ีซื้อไม่บ่อย ได้แก่ มีการจัดรูปแบบตกแต่งร้านท่ีทันสมัย  

มสีาขาที่ให้บริการมาก และมีระบบจ าหนา่ยเสื้อผ้าทางออนไลน์ ด้านส่งเสริมการตลาด กลุ่มท่ีซือ้บ่อยให้ความส าคัญต่อ

ปัจจัยย่อยมากกว่ากลุ่มท่ีซื้อไม่บ่อย ได้แก่ ให้นักแสดงหรือคนท่ีมีชื่อเสียงสวมใส่เสื้อผ้าลงโฆษณา นิตยสารหรือ 

สื่อออนไลน์ การเป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้าให้กับละครหรือพิธีกรในรายการต่างๆ จัดกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์  

และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม  

เปรียบเทียบพฤติกรรมและส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

น าเข้าจากต่างประเทศ จากร้านค้าปลีก ในศูนย์การค้าในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเหตุผลที่คดิจะซื้อ 

- ประเภทของเสื้อผ้าแฟช่ัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามกระแส ส่วนใหญ่จะซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันประเภทเสื้อยืด 

/ เสื้อกล้ามกับเสื้อเชิ้ต / เสื้อเบลาส์ ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อตามสถานการณ์ ส่วนใหญ่จะซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นประเภท 

เสื้อยดื / เสื้อกล้าม 

- ตรายี่ห้อของเสื้อผ้าแฟชั่นโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อตามกระแส ส่วนใหญ่จะซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นตรายี่ห้อ H&M 

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามสถานการณ ์ส่วนใหญ่จะซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันตรายี่ห้อ Uniqlo 

- โอกาสในการใช้เสื้อผ้าแฟชั่นโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อตามกระแส ส่วนใหญ่จะสวมใส่ในวันท างาน  

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามสถานการณ ์ส่วนใหญ่จะสวมใส่ในวันหยุด 

- วันในการซือ้เสื้อผา้แฟช่ันโดยผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามกระแส ส่วนใหญจ่ะไมม่วีันท่ีแน่นอนในการซื้อ  

ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามสถานการณ ์ส่วนใหญ่จะซื้อในวันหยุด (เสาร ์– อาทิตย ์หรอื อาทิตย)์ 

- ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นโดยผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซื้อตามกระแส ส่วนใหญ่จะซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น 1 – 2  

ครัง้/เดอืน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ซื้อตามสถานการณ ์ส่วนใหญ่จะซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันมากกว่า 4 เดอืน/ครัง้ 

ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ต่างประเทศท้ังสองกลุ่ม พบว่าพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้แก่ ประเภทของเสื้อผ้าแฟชั่น 

ช่วงเวลาของเดือนในการซื้อ วันในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ช่วงในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น  

และจ านวนชิ้นเฉลี่ยตอ่คร้ังในการซือ้ 
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ผลการศึกษาความแตกต่างส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภควัยท างานตอ่การเลือกซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจาก

ต่างประเทศท้ัง 2 กลุ่มนี้ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มท่ีซื้อตามกระแสให้ความส าคัญ

ตอ่ปัจจัยย่อยมากกวา่กลุ่มท่ีซือ้ตามสถานการณ์ คือ มีสาขาที่ให้บริการมาก  

การอภปิรายผลการศึกษา 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 22 – 30 ปี 

สถานภาพโสด ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน ระดับการศกึษาปริญญาตรี มรีายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

และอาศัยอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ นาตยา นุชเจริญผล (2556) ท่ีศึกษาปัจจัยส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้สนิค้าแฟชั่นแบรนดเ์นมมือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

ผู้บริโภคซื้ออะไร ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ

ประเภท เสื้อยดื/เสื้อกล้าม ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ เกษม สุรวริิยาการ (2550) ที่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เสื้อผ้า

แบรนดเ์นมในช่วงท่ีมีการลดราคาสินค้า ในศูนย์การคา้ดิเอ็มโพเร่ียม ชอ้ปป้ิงคอมเพล็กซ์  

ท าไมผู้บริโภคจงึซื้อ ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันน าเขา้จาก

ตา่งประเทศคอื รูปแบบของเสื้อผ้าตรงความตอ้งการ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศกึษาของ เพ็ญนภิา พรพัฒนนางกูร (2551) 

ท่ีศึกษาทัศนคตแิละพฤตกิรรมการซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันน าเข้าจากตา่งประเทศของวัยรุ่น และโอกาสในการสวมใส่คอื ใชส้วมใส่

ในวันหยุด ซึ่งสอดคล้องกับเกษม สุรวิริยาการ (2550) ท่ีศึกษาพฤตกิรรมการซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมในช่วงท่ีมีการลดราคา

สินค้า ในศูนย์การค้าดิเอ็มโพเร่ียม ช้อปป้ิงคอมเพล็กซ์ และ มีเหตุผลท่ีคิดจะซื้อเมื่อเสื้อผ้าเดิมเร่ิมเก่า และซื้อเมื่อมีการ  

จัดโปรโมชั่นลดราคา ซึ่งสอดคล้องกับ ณัญช์คณัส ปานเสมศรี (2551) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

แฟช่ันน าเขา้จากต่างประเทศของวัยรุ่นในสยามสแควร์  

ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

น าเข้าจากตา่งประเทศด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ นิติพร พ่วงภิญโญ (2555) ท่ีศึกษาการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซือ้

เสื้อผ้าส าเร็จรูปของสตรีวัยท างานระหวา่งพนักงานภาครัฐและเอกชนในเขตเมอืงเชยีงใหม่  

ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันน าเข้าจากตา่งประเทศจาก 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาใด ท้ังนี้อาจเกิดจากแหล่งในการศึกษาท่ี 

แตกตา่งกัน  

ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอนในการซื้อเสื้อผ้า

แฟชั่นน าเข้าจากต่างประเทศ วันท่ีซื้อส่วนมากเป็นวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์ หรือ อาทิตย์) ซึ่งสอดคล้องกับ ศกุนตลา  

นติริสสุคนธ์ (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของคนวัยท างานต่อการซือ้เสื้อผ้าส าเร็จรูปในจังหวัดสมุทรสาคร  

ผู้บรโิภคซื้ออย่างไร ผลการศึกษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถี่ในการซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันน าเขา้จาก

ต่างประเทศมากกว่า 4 เดือน/คร้ัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาใด จ านวนชิ้นเฉลี่ยต่อคร้ังคือ 2 ชิ้น มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ

คร้ังในการซื้อ 1,001 – 2,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับ ณัญช์คณัส ปานเสมศรี (2551) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซือ้เสื้อผ้าแฟช่ันน าเขา้จากต่างประเทศของวัยรุ่นในสยามสแควร์  
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ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบร้านค้าปลีกการโดยเน้นตามความถี่ในการซื้อของผู้บริโภค 

 กลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อบ่อย ผู้ประกอบควรเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีมีความถี่ในการซื้อบ่อยเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก  

โดยเน้นจ าหน่ายเสื้อผ้าล าลอง ส าหรับสวมใส่ในวันหยุด มีรูปแบบท่ีหลากหลายและทันสมัย ควรจัดสินค้าท่ีมีลวดลาย 

ทันสมัยตามกระแสนิยม ให้มีความโดดเด่น อยู่ในจุดท่ีมองเห็นได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ 

เนื่องจากกลุ่มนี้ มีเหตุผลท่ีคิดจะซื้อเมื่อมีเสื้อผ้ามาใหม่ ผู้ประกอบการจึงควรเน้นการท าการตลาดผ่านทางสื่อออนไลน์ 

เช่น Line Instagram เว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อสามารถสื่อข้อมูลท่ีต้องการ ไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยตรง อีกท้ังยังเป็น

ช่องทางการสื่อสารท่ีใช้งบประมาณไม่สูง สามารถกระจายข่าวสารได้ไว ทันเหตุการณ์ ซึ่งเหมาะกับเสื้อผ้าแฟชั่น  

ท่ีต้องอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ ผู้ประกอบการน าสินค้าท่ีอยู่ในกระแสนิยมเข้ามาจ าหน่ายในร้านของตน โดยอ้างอิงเทรน

แฟชั่นจากต่างประเทศ ไม่ควรให้สินค้าล้าหลังจากสาขาท่ีจ าหน่ายในต่างประเทศจนเกินไป และควรอัพเดทเสื้อผ้าในร้าน

ให้มีรูปแบบ สีสัน ทันสมัยอยูเ่สมอ กลุ่มผู้บรโิภคที่ซื้อไม่บ่อย ผู้ประกอบการควรน าเสื้อผ้าจ าพวกกางเกงยนีสห์รือเสื้อผา้

ท่ีสามารถใส่ในวันท างานได้ มาจ าหน่ายเป็นตัวเลอืกให้กับท่ีผู้บริโภคที่ซื้อเพื่อสวมใส่ในวันท างาน โดยเน้นคุณภาพของตัว

สินค้าให้มีการตัดเย็บท่ีประณีต เสื้อผ้ามีเนื้อผ้าท่ีมีคุณภาพ ทนทาน สีไม่ตก ไม่ขาดง่าย และควรมีสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

สร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มนี้ผ่านจากการจัดแสดงสินค้า (ดิสเพลย์) หน้าร้าน เช่น กิจกรรมส่งเสริมการขาย 

ป้ายโปรโมชั่นลดราคา เพื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้เกิดความสนใจและดึงดูดเข้ามาในร้าน และควรมีพนักงานขายดูแลให้ข้อมูล 

แนะน าสินค้าให้ ได้มากท่ีสุด ซึ่ งสามารถส่งผลในการเพิ่มยอดขายได้   ควรมี รูปแบบเสื้อผ้า ท่ีหลากหลาย  

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และควรมีพนักงานท่ีมีความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า และการดูแลรักษาสินค้าให้กับ

ผู้บริโภคกลุ่มนี้ เพื่อให้งา่ยตอ่การตัดสนิใจซื้อมากขึ้น  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกโดยเน้นตามกลุ่มเหตุผลที่คดิจะซื้อ  

ซื้อตามกระแส ผู้ประกอบควรให้เน้นสินค้าประเภทเสื้อยืด / เสื้อกล้ามกับเสื้อเชิ้ต / เสื้อเบลาส์ ให้มีรูปแบบ 

ลวดลาย และสีสัน หลากหลายทันสมัยตามกระแสนิยม ควรจัดพื้นท่ีขายส าหรับเสื้อยืด / เสื้อกล้ามกับเสื้อเชิ้ต /  

เสื้อเบลาส์โดยเฉพาะให้มีความโดดเด่น ดึงดูดตา และมีพนักงงานท่ีมีความรู้ให้บริการแนะน าเกี่ยวกับตัวสินค้า  

มคีวามรู้เทรนแฟชั่นท่ีทันสมัย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงคุณคา่ที่ผู้บริโภคจะได้รับ มกีารอัพเดทแฟช่ันให้ทันสมัยและกระแสนยิม 

มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสินค้าท่ีจัดแสดงในร้านอยู่เสมอ โดยอาจปรับเปลี่ยน 1 – 2  คร้ัง/เดือนตามความถี่ในการซื้อ

ของกลุม่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเจอเสื้อผ้าตรงตามรูปแบบท่ีต้องการและเป็นสนิค้าตามกระแสและใหมอ่ยู่เสมอ  

 ซื้อตามสถานการณ์ ผู้ประกอบการควรเน้นจ าหน่ายเสื้อผ้าล าลองสวมใส่สบายส าหรับสวมใส่ในวันหยุด  

มีรูปแบบท่ีเรียบง่ายสามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์ ใส่ได้หลายโอกาส สามารถจับคู่สวมใส่กับสวมใส่กับเสื้อผ้าอื่นๆ 

ได้ง่าย เน้นจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในช่วงวันหยุด (เสาร์ – อาทิตย์หรือ อาทิตย์) โดยการจัดโปรโมชั่นลดราคา  

การให้ของแถม หรือการให้บัตรก านัลเมื่อมียอดซื้อตามท่ีก าหนด เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อและจูงใจให้ลูกค้าสินค้าเพิ่ม

มากขึ้นในแคล่ะครัง้ในการซื้อ และยังสามารถเพิ่มความถี่ในการซือ้ได้   
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