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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยมีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ของ
ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินค้าของ
ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจยัด้านประชากร 3) เพื่อศึกษาส่วนประสม
การตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็นรวบรวมข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมตฐิานด้วยสถิติ การทดสอบแบบ t-test แบบ
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลักษณะส่วนบุคคล 
ด้านอายุ ดา้นระดับการศึกษา ด้านรายได้ ตา่งกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินค้า 
ต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ 
 
คำสำคัญ : การตัดสินใจ; ผูบ้ริโภควัยทำงาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to study the decision to buy fashion 

clothes in department stores of working-aged consumers in Bangkok and (2) to study the 
purchasing decisions of working-aged consumers in department stores. Bangkok area 
classified by population factors (3) to study the marketing mix (7Ps) affecting the decision 
to buy fashion clothes in department stores of working-aged consumers in Bangkok. 

The sample group used in this research was the consumers of working age in 
Bangkok, was 400 people using a questionnaire to collect data Statistics for data analysis 
include frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis were tested 
by Independent Sample (t-test), one-way ANOVA (F-test), in case of its had statistical 
significant differences testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for 
each pair in order to see which pair are different. 
 The hypothesis test results showed the consumers of working age in Bangkok who 
have different age, education level and income affects the decision to buy fashion clothes 
in the department store. The marketing mix factor product, price and marketing promotion 
affects the decision to buy fashion clothes in department stores of working-aged 
consumers in Bangkok. 
 
Keywords : The decision; Working aged consumers  

 
บทนำ 

เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายจัดเปน็ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เพื่อปกปิดร่างกาย และให้
ความอบอุ่น ปัจจบุันเสื้อผา้แฟชัน่จากหลายทั่วโลกสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้จากทั่วประเทศ โดยในประเทศ
ไทยก็มีแบรนด์เสื้อผา้ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบจากกระบวนการต่างๆ จากต่างประเทศที่มี
แหล่งผลิตทั้งในและนอกประเทศไทย ซึ่งมีช่องทางจำหนา่ยอยู่มาก เพื่อให้เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เข้าถึงลูกค้าทุกระดับ เชน่ ห้างสรรพสินค้า เปน็ต้น  

สินค้าในหา้งสรรพสนิค้านอกจากจะมีคุณภาพมาตรฐานแลว้ ยังหมุนมเวียนเปลี่ยนไปตามแฟชัน่ 
หรือฤดูกาล ทำให้มีสินค้ารูปแบบใหม่อยู่เสมอ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภควัย
ทำงานที่มสีิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเร่ือง การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภค
วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับการตัดสนิใจซื้อของผู้บริโภควัยทำงาน และศึกษา
เก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรและส่วนประสมการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใน
ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยด้านประชากร 
3.เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้า

ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1.ประชากรและตัวอย่าง คือ ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นเพื่อกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยทาํการเลือกจาก
ตารางแบบไมท่ราบจำนวนที่แนน่อน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดบัความเชื่อมั่น 
95% โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro Yamane (1973 อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวสัดิ
สรรพ์, ม.ป.ป) ได้ขนาดของกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 400 คน 

2.ด้านเนื้อหา คือ การศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหมายวิจัยการตัดสนิซื้อของผู้บรโิภค 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงปัญหา 
ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ และ
ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก ่ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน และ ปัจจัยด้านสว่นประสมทางการตลาด ประกอบไปด้วยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน
กระบวนการ  

2.ตัวแปรตาม ได้แก ่การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในหา้งสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบไปดว้ย ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ดา้นการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1.เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยด้านประชากร โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน 

3.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยสว่นประสมการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใน
ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บททบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยได้แยกการตดัสินใจออกเป็น 5 ด้าน ดงันี ้

ด้านการรับรู้ถึงปัญหา  
Kotler & Keller (2012 อ้างถึงใน สพล จนัทร์ไพศาลสนิ, 2558) การรับรู้ปัญหา (Problem 

Recognition) กระบวนการซื้อเร่ิมขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยความตอ้งการนั้น
อาจเกิดขึ้นจากสิ่งกระตุ้น 2 สิ่ง ได้แก่ สิ่งกระตุ้นจากภายในตัวของผู้บริโภค และจากสภาวะภายนอกรอบตัว  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจดา้นการรับรู้ถึงปัญหา คือ เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความ
แตกต่างระหว่างสภาพที่เปน็อุดมคติ (Ideal) คือสภาพที่เขารู้สกึว่าดีต่อตนเอง และเปน็สภาพที่ปรารถนากบั
สภาพที่เปน็อยู่จริง (Reality)  
ด้านการแสวงหาข้อมูล  

แครียา ภู่พัฒน์ (2551 อ้างถึงใน กันยพัชร์ วชิญชยัสิทธิ์ , 2560) ผู้บริโภคแต่ละคนใช้ความ
พยายามในการเสาะแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจซื้อที่มากน้อยต่างกัน โดยอาจขึน้อยู่กับ
ปริมาณของข้อมูลที่ผู้บริโภคมีอยู่เดิม ความปรารถนาขั้นสูง หรอืความสะดวกในการสบืเสาะหาข้อมูล  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจดา้นการแสวงหาขอ้มูล คือเมื่อความต้องการของลูกค้า
ถูกกระตุ้นจากนักการตลาดในระดับที่มากพอ ก็จะทำให้เกิดความพยายามในการค้นหาข้อมูลของสิ่งเหล่านัน้  
ด้านการประเมินทางเลือก   

อรชร มณีสงฆ์ (ม.ป.ป.) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารก็จะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
เลือก โดยจะมีการกำหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ตรายี่ห้อ
ต่างๆ  ทีไ่ด้รับข้อมูลมาทำการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย คุณสมบัติของผลิตภัณฑท์ี่ตนตัง้ไว้ ก่อนที่จะตัดสินใจ
เลือกตรายี่ห้อที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจดา้นการประเมินทางเลือก คือเมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ต่างๆ เก่ียวกับสนิค้ามาพอสมควรแก่การตัดสินใจแล้ว ผูบ้ริโภคก็จะเริ่มประเมินทางเลือก  
ด้านการตัดสินใจซื้อ   

Kotler & Keller (2012 อ้างถึงใน สพล จนัทร์ไพศาลสนิ , 2558) การตัดสินใจซื้อ (Purchase 
Decision) ภายหลังจากผูบ้ริโภคได้ประเมินคุณคา่ของสินค้าแลว้ ผู้บริโภคจะทำการเลือกสินคา้พร้อมบริการ
ที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการมากที่สุด  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจดา้นการตัดสินใจซือ้ คือ เมื่อผ่านขั้นของการประเมิน
คุณค่าและความคุ้มคา่ต่างๆ ผูบ้ริโภคจะทำการเลือกสินคา้พร้อมบริการตรงกับความต้องการมากที่สุด  
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  

แครียา ภู่พัฒน์ (2551 อ้างถึงใน กันยพัชร์ วชิญชยัสิทธิ์ , 2560) หลังจากตัดสนิใจ ซื้อผลิตภณัฑ์
หรือบริการนั้นไปแลว้ ถ้าคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รบัจริงตรงกับสิง่ที่ คาดหวัง ผู้บรโิภคก็จะเกิด
ความพึงพอใจทำให้เกิดการซื้อซ้ำ  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับการตัดสินใจดา้นพฤติกรรมหลังการซื้อ คือความรู้สึกภายหลังการ
ซื้อ ซึ่งหากเกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าก็จะมีการซื้อซ้ำอีกในคราวต่อไป  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ดังนี ้
ด้านผลิตภัณฑ ์

Think about wealth (2020) ผลิตภัณฑ์ (Product) ก็คือสินคา้หรือบริการที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภัณฑ์ คือ สินคา้หรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
โดยประกอบไปด้วยคุณภาพ รูปลักษณ์ คุณสมบัตติ่างๆ ตราสนิค้า บรรจุภัณฑ์ ที่ผูบ้ริโภคต้องการขณะนั้น 
และรองรับความต้องการได้อย่างทั่วถึง  
ด้านราคา 

Adaddict (2020)  ราคาก็คือมูลค่าของสินคา้หรือการบริการนั้น การตั้งราคาอันดับแรกที่ต้องคิดก็
คือ ‘ต้นทุน’ ต้องคิดวา่สนิค้าหรือการบริการของเราสามารถไดค้่าตอบแทนหรือกำไรมากกว่าตน้ทุนที่เสยีไป
หรือไม่ หลังจากนั้นจึงค่อยไปให้ความสำคัญกบักลยุทธ์การตัง้ราคาซึ่งเป็นส่วนทีส่ำคัญเชน่กัน 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา คือ มูลค่าของสนิค้าหรือการบริการที่ลูกค้ารับรู้ เปรียบเทียบ
ความคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์/บริการคุ้มกับเงินที่จ่ายไป  
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 

Igitalgeek (2018) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) การนำสนิค้าไปให้ถึงมือของลูกค้า โดยยึด
หลักความมีประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความปลอดภัย และความรวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินค้าที่
สามารถทำให้เกิดผลกำไรมากทีสุ่ด ต้องกระจายสนิค้าให้ตรงกลุม่เป้าหมายมากทีสุ่ด  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจัดจำหน่าย คือช่องทางการขายหรือให้บริการ เป็น
ช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ ซึ่งการจัดจำหน่ายประกอบด้วย 2 ส่วน คอืช่องทาง
จำหน่ายและการกระจายสินคา้  
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552 อ้างในถึง Passakorn Tipcha , 2017)  การส่งเสริมการขาย 
(Sales promotion) หมายถึง เป็นสิง่จูงใจระยะสั้นที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด คือ วิธีการที่จะทำให้สนิค้าหรือการบริการเป็น
ที่รู้จัก เป็นเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการขายจากการโฆษณา สรา้งความเชื่อมั่นให้กับตัวลูกค้า และสร้างความ
มั่นคงให้กับตัวผลิตภัณฑ์  
ด้านบุคลากร 

Think about wealth (2020) ด้านบุคลากร (People) ในธุรกิจการบริการเก่ียวข้องกับลูกค้า
โดยตรง กลยุทธท์ี่ใช้ในดา้นนี้ คอื การคัดเลือกพนักงานและการฝึกอบรม มีแบบฟอร์มชุดที่สวมใส่ มีการ
กำหนดขั้นในการทำงานทีส่ัมพนัธ์กับลูกค้า การจัดการด้านการต่อคิวและการรอ ในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาใช้
บริการเป็นจำนวนมาก และการรับมือกับลูกค้า เป็นตน้ 
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ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบคุลากร คือ การบริการโดยใช้พนักงานที่มีคุณภาพเปน็สื่อในการ
เข้าถึงตัวลูกค้าโดยตรง ทำให้พนักงานจำเปน็ต้องมีปฏิสัมพันธก์ับลูกค้าเพื่อจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุม่เป้าหมาย ให้
ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
ด้านลักษณะทางกายภาพ 

Igitalgeek (2018) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Evidence) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คือ
สิ่งที่สามารถสัมผสัไดด้้วยประสาทสัมผสั ซึ่งผู้ใช้บริการจะสัมผสัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้จากการมาใช้
บริการ สามารถสร้างความน่าเชือ่ถือ ความไว้วางใจ และความประทับใจให้กับลูกค้า  เช่น ป้ายแจ้งข้อมูล, 
ป้ายบอกทาง, ลานจอดรถ เป็นต้น 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นลกัษณะทางกายภาพ คือ สิ่งที่ผูบ้ริโภคสามารถสัมผสัไดด้้วยประสาท
สัมผัสทัง้ 5 ซึ่งสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และความประทับใจให้กับลูกค้า  เช่น สถานที่
กว้างขวางสามารถรองรับผู้บริโภค พื้นที่อำนวยความสะดวก มปี้ายแจ้งข้อมูล การตกแต่งร้าน เป็นต้น  
ด้านกระบวนการ 

Adaddict (2020)  กระบวนการนั้นมีหลากหลายรูปแบบถ้าในส่วนของธุรกิจสินคา้ก็จะเป็น 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนทีต่อบสนองความสะดวกสบายของลูกค้า เป็นตน้ แต่หากเป็นธุรกิจในการให้บริการก็
จะมีรายละเอียดตั้งแต่ การต้อนรับลูกค้า การให้บริการ จนถึงการบริการหลังการขาย ซึ่งหากเราสามารถ
จัดแจงและลงรายละเอียดให้กับกระบวนการในทุกๆ ข้ันตอนไดด้ี มันก็จะส่งผลให้เกิดความพอใจจนไปถึง
การบอกต่อหรือซื้อซ้ำของธุรกิจอีกด้วย 

ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ คือ ขั้นตอนการทำงานหรือการให้บริการที่มีมาตรฐาน
และชัดเจนของพนักงาน ทั้งการบริการด้านข้อมูล ราคา ขนาด รูปแบบ เปน็ต้น เพื่อสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และได้รับความสะดวกสบายต่อการให้บริการ รวมไปถึงการติดตามและ
ให้บริการหลังการขายของผู้บริโภค  
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไมม่ีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปร
ใดๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง โดยไมม่ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เปน็การเก็บข้อมูลเพียง
คร้ังเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คอื ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมส่ามารถที่จะ
ทราบจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าไดอ้ย่างชัดเจน 
ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจำนวนกกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973 อ้างถึงใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดสิรรพ์, ม.ป.ป) เพื่อ
กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอยา่งในการวิจัยโดยทําการเลือกจากตารางแบบไมท่ราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ 
(Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1.1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ สถานภาพและรายได้ต่อเดือน มีข้อคำถามทั้งหมด 6 ข้อ 

1.2.ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงปญัหา ดา้นการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสนิใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มีข้อคำถามทั้งหมด 17 ข้อ 
กำหนดให้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความ
คิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อย 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 1 
คะแนน 

1.3.ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใน
ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้น
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหนา่ย ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านกระบวนการ มีขอ้คำถามทั้งหมด 35 ข้อ กำหนดให้ ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ 5 
คะแนน, ระดบัความคิดเห็นมาก 4 คะแนน, ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน, ระดับความ
คิดเห็นน้อย 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 1 คะแนน 

1.4.เป็นข้อคำถามแบบปลายเปดิเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
จะมีข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 

แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ เพื่อใช้ในการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ในส่วนที่ 2 และส่วนที ่3 กำหนดให้ 1.00 – 1.80=ระดับความคิดเห็นในระดบัน้อยทีสุ่ด, 
1.81 – 2.60=ระดับความคิดเห็นในระดับน้อย, 2.61 – 3.40=ระดับความคิดเห็นในระดับปาน
กลาง, 3.41 – 4.20=ระดับความคิดเห็นในระดับมาก, 4.21 – 5.00=ระดับความคิดเห็นในระดบั
มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
1.1.ใช้ค่าร้อยละและค่าความถี่ กับตัวแปรที่มีระดบัการวัดเชิงกลุ่ม ในการวิเคราะห์ปัจจัย

ด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.2.ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าเฉลี่ย กับตวัแปรที่มีระดบัการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) คือด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ และการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2.สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้   
2.1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามเพศ โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test  
2.2.เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินคา้ ของผู้บริโภควัยทำงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรยีบเทียบเปน็รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

2.3.เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ใน
ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 
1.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับปาน
กลางโดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก 
ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ  

2.ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจัจัยประชากรสามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดงันี้ 

ผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี อายุต่างกัน ระดบัการศึกษาต่างกัน และ
รายได้ตา่งกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในหา้งสรรพสนิค้า ต่างกัน ผูบ้ริโภควัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศต่างกัน สถานภาพตา่งกัน และอาชีพต่างกนั ทำให้การตัดสนิใจซือ้
เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้า ไม่ต่างกนั   
3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ใน

ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และด้านการสง่เสริมการตลาด 

มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้า ส่วนดา้นช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
บุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ไม่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดงันี้ 
 1.ผลการศึกษาการตัดสินใจซือ้เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดบัปานกลาง 
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  1.1.ด้านการรับรู้ถึงปัญหา ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นระดับปานกลาง การรับรู้ถึงปัญหาเปน็สิ่งทีผู่้บริโภควัยทำงานสว่นใหญ่นัน้รับรู้ และตระหนักถึง
ความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2012 อ้างถึงใน สพล จันทรไ์พศาลสนิ, 2558) 
กล่าวว่า การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการซื้อเร่ิมขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความต้องการ ซึ่งถูกกระตุ้นได้จาก 2 สิ่ง ได้แก่ สิ่งกระตุน้จากภายในตัว และสิ่งกระตุน้ภายนอก  
  1.2.ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นระดับปานกลาง ผูบ้ริโภควัยทำงานทำการค้นหาขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการ
กำหนดเกณฑ์ เพื่อประเมินความคุ้มค่า และประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ แครียา ภู่พัฒน์ 
(2551 อ้างถึงใน กันยพัชร์ วิชญชัยสิทธิ์ , 2560) ผู้บริโภคแต่ละคนใช้ความพยายามในการเสาะแสวงหา
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อที่ต่างกัน  
  1.3.ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นระดับปานกลาง ผูบ้ริโภควัยทำงานจะทำการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑน์ั้นๆ ก่อนที่จะทำการ
ซื้อสินค้า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ อรชร มณีสงฆ์ (ม.ป.ป.) กล่าวว่า เม่ือผู้บรโิภคได้รับข้อมลูข่าวสารก็จะ
นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลือก โดยจะมีการกำหนดความต้องการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะ และ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ คุณสมบัติของผลติภัณฑ์ที่ตนตัง้ไว้  
  1.4.ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขตกรุงทพมหานคร อยู่ในระดับความ
คิดเห็นระดับปานกลาง  ผูบ้ริโภควัยทำงานสว่นใหญ่นัน้ได้ตัดสนิใจซื้อหลังจากการเปรียบเทียบความคุ้มค่า
ในด้านตา่งๆ มากแล้วเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีต่รงตามความต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler & Keller (2012 
อ้างถึงใน สพล จันทรไ์พศาลสิน , 2558) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เมื่อผู้บริโภคได้
ประเมินคุณค่าของสนิค้าแล้ว ผูบ้ริโภคจะทำการเลือกสินค้าพรอ้มบริการที่คุ้มค่าและตรงกับความต้องการ
มากที่สุด  

           1.5.ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงทพมหานคร อยู่ในระดับ
ความคิดเห็นระดับปานกลาง  ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่าพฤติกรรมหลังการซื้อนั้น จะทำให้เกิดการซื้อซ้ำหรือ
การแนะนำต่อ ซึ่งสอดคล้องกับ Kotler & Keller (2012 อ้างถึงใน สพล จนัทร์ไพศาลสิน , 2558) 
ความรู้สึกภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ผูบ้ริโภคได้ซื้อสินค้าพร้อมบริการไปและได้บรโิภค
ผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการเหล่านัน้แล้ว หากผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการก็จะตัดสินใจซื้อซ้ำ 

2.ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปัจจัยด้านประชากร ดังนี ้

           2.1.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำ
ให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชราภรณ์ 
พร่องพรมราช (2559) ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium 
Brand)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ 
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(Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมไม่แตกต่างกันในระหว่างผู้
ที่มีเพศ ที่แตกต่างกัน  
  2.2.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำ
ให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้โดยรวมตา่งกนั ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุมาภรณ์ ภา
คาแพทย์ (2557) ทำการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดค้าปลีก
กรณีศึกษา ศูนย์การค้าเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผูบ้ริโภค 
  2.3.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าโดยรวมต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุ
มาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ทำการศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคใน
ตลาดค้าปลีกกรณีศึกษา ศูนย์การค้าเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ พบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นระดับ
การศึกษา มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภค  
  2.4.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตา่งกัน 
ทำให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้โดยรวมไมต่่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรา
ภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ทำการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตดัสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ 
(Premium Brand)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพ
รีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมไม่แตกต่าง
กันในระหว่างผูท้ี่มีอาชีพ ที่แตกต่างกัน  
  2.5.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าโดยรวมไม่ต่างกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ทำการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคใน
ตลาดค้าปลีกกรณีศึกษา ศูนย์การค้าเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ พบวา่ ปัจจัยส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ ไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภค  
  2.6.ปัจจัยด้านประชากรของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดต้่อเดือน
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสือ้ผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าโดยรวมต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
พัชราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ทำการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ 
(Premium Brand)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ การตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพ
รีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมไม่แตกต่าง
กันในระหว่างผูท้ี่มีรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกนั  
 3.ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใน
ห้างสรรพสินค้า ดังนี ้
  3.1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ์ มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่
ในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ พชัราภรณ์ พร่อง



11 
 

พรมราช (2559) ทำการศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand)
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกตอ่การ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า พรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand)  
  3.2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยรวมมผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลทีไ่ด้สอดคล้องกบัแนวคิดของ 
พัชฑฬิกาณฑ์ พุดจาด (2562) ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่แตกต่างกนมีผลต่อพฤติกรรม
การ ซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย 
  3.3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจัดจำหนา่ย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับแนวคิด
ของ พัชฑฬิกาณฑ์ พุดจาด (2562) ทำการศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีนในประเทศ
ไทยพบว่า ดา้นช่องทางการจัดจำหน่ายที่แตกตา่ง มีผลต่อพฤตกิรรมการ ซื้อเสื้อผ้านำเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย 
  3.4.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสริมการตลาด โดยรวมมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้
สอดคล้องกับพัชราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ทำการศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยม
แบรนด์ (Premium Brand)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand)  
  3.5.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคลากร โดยรวมไม่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดไ้ม่สอดคล้องกับพัช
ราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) ทำการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ 
(Premium Brand)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ ปัจจัยด้านบุคลากร ส่งผลเชงิ
บวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand)  
  3.6.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นลักษณะทางกายภาพ โดยรวมไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดไ้ม่
สอดคล้องกับ ชญาดา สมศักดิ์ (2559) ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มอิีทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินคา้ ยี่ห้ออิเกีย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบวา่ ปจัจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้ของผู้บริโภค  
  3.7.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ โดยรวมไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสนิค้าของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ไดส้อดคล้องกับ ชญา
ดา สมศักดิ์ (2559) ทำการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้า 
ยี่ห้ออิเกีย ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล พบว่า ปจัจัยด้านกระบวนการ เป็นปัจจยัที่ไม่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินคา้ของผู้บริโภค  



12 
 

ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยแบ่งเป็น ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา และดา้นรายได้ต่อเดอืน ทำให้การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกัน ผูป้ระกอบการจึงควรให้ความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร การ
นำเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภควัยทำงานแต่ละกลุ่มได้อย่างง่าย และมปีระสิทธิภาพ  
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา และดา้นการสง่เสริมการตลาด จากการวิจัย พบวา่ มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นในห้างสรรพสินค้าของผูบ้ริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้จึงควรให้
ความสำคัญกบัผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่าย การตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ และการส่งเสริมการขาย มีการ
จัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อนำไปสู่การตัดสนิใจซื้อเพิ่มเติมได้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะสง่ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ใน
ห้างสรรพสินคา้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงแบรนด์ ปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจ ปัจจัยดา้นแรงจงูใจ  

2.ควรเปลี่ยนกลุ่มประชากร หรือขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงผูบ้ริโภควัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นระดับส่วนภูมิภาค หรือต่างจังหวัด  

3.การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยวธิีการอื่นเพิ่มขึ้นด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากข้ึน  
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