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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วายและส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์
กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ศึ ก ษาได้แ ก่ ผู บ้ ริ โ ภคกลุ่ ม เจนเนอเรชั่น วายซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ร ะบบ
ออนไลน์ ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่าง แบบสะดวก (Convenience) มีจานวนตัวอย่าง 400 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้ อยละ และสถิติเชิ งอนุ มาน คือ
ไคว์สแควร์ (Chi- square Test) และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี
โดยส่ วนใหญ่จบระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ซึ่ งมีรายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,0001 – 20,000 บาท
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้ อในแบบชุดสู ทสั่งตัด โดยเป็ นชุ ดสู ทแฟชัน่ /ลาลอง
ราคาของชุ ดสู ทอยูร่ ะหว่าง 3,001 – 4,000 บาท ความถี่ในการเลือกซื้ อชุ ดสู ท นานกว่า 1 ปี ต่อครั้ง
โดยอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อชุ ดสู ท ผูต้ อบแบบสอบถามได้คานึ งถึงรู ปแบบสิ นค้า ผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคยมีการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการสั่งตัดชุ ด
สู ทประเภทสู ทแฟชัน่ /ลาลอง ในระดับมาก และพบว่ากลุ่มตัวอย่างเคยซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์มากที่สุด
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน มีอิทธิ พลต่อ ความต้องการ
ในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ โดยมีปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ท

ออนไลน์มากที่สุด รองลงมาคื อปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ตามด้วยปั จจัยด้านราคา และ
ปัจจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตามลดลงตามลาดับ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: ระบบออนไลน์ / เจเนอเรชัน่ วาย / ส่ วนประสมทางการตลาด / ความต้องการ
Abstract
The objective of this study investigated the personal factors and marketing mix factors
that affect generation Y’s demand in purchasing online tailor-made suits. The sampling was the
convenience method and the sample size consisted of 400 respondents of people who had
experience in using an online system. The collected data was analyzed by descriptive statistics by
using Percentage, Means, Standard Deviation and inferential Statistics by using Chi-square test
and Multiple Regression. Coefficients were tested afterward under of 5% significance.
The results showed that the most of the respondents were males and age between 26 – 30
years old, with a bachelor’s degree. They earned approximately 10,001 – 20,000 Baht per month.
The most of the respondents have behavior in purchasing tailor-made suits to purchase fashion
suits, the cost between 3,001 – 4,000 Baht. In term of the frequency, it takes them longer than a
year to purchase one suit. The influence of respondents were considered by product form. They
purchase a variety of products including clothes via online system but never with suits. The
respondents were strongly confident to purchase tailor-made fashion suit.
According to the hypothesis testing, the researcher found that age, occupation and salary
of respondents influenced generation Y’s demand in purchasing online tailor-made suits. In terms
of marketing mix, according to the calculated weight, product factors highly affected generation
Y’s demand in purchasing online tailor-made suits, sequentially followed by place, price and
promotion.
Keywords: Online system / Generation Y / Marketing mix / Demanding

บทนา
ในปั จจุ บนั ระบบเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามามี บทบาทในการดารงชี วิตเป็ นอย่า งมากด้วย
ความสามารถของตัวระบบดิ จิตอลและเทคโนโลยีที่กา้ วล้ าไปในรู ปแบบต่างๆ สิ่ งที่เห็นได้ชดั เจน
ที่สุดคงจะเป็ นระบบอินเตอร์ เน็ต โดยระบบอินเตอร์ เน็ ตนั้นสามารถตอบสนองความต้องการใน
หลายๆด้านและเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวันของคนในยุคปั จจุบนั ได้ดีที่สุด จุดเด่นของ
ระบบอิ นเตอร์ น้ ันคื อระบบการติ ดต่ อสื่ อสาร ไม่ว่า จะเป็ นการสื่ อสารในระยะใกล้ การสื่ อสาร
ระยะไกล หรื อการติ ด ต่ อ สื่ อ สารแบบไร้ พ รมแดน กล่ า วได้ ว่ า ระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ได้เ ข้า มา
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม ทัศนคติ และเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิถีการดารงชี วิตของคนในยุคปั จจุบนั
เนื่ องด้วยปั จจุบนั เป็ นยุคของการใช้ชีวิตอย่างเร่ งรี บ ทาให้การดาเนิ นชี วิตต่างอยู่ในความรวดเร็ ว
ต้องการใช้เวลาในการทาสิ่ งต่างๆให้น้อยที่ สุด และอยู่บนความความสะดวกสบาย ดังนั้นระบบ
อินเตอร์เน็ตจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดารงชี วิตมากขึ้น หรื ออาจกล่าวได้วา่ ปั จจุบนั ระบบอินเตอร์ เน็ต
ถือเป็ นปัจจัยที่หา้ ของการดารงชีวติ
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่ องของเทคโนโลยี ส่ งผลให้เกิ ดการปฏิวตั ิรูปแบบของธุ รกิ จ ใน
หน่วยงานองค์กร หรื อบริ ษทั ระบบอินเตอร์ เน็ตนั้นได้เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากซึ่ งจะส่ งผลเสี ย
ไปยัง องค์กรธุ รกิจรู ปแบบเดิมๆนั้นคือการซื้ อขายแลกเปลี่ ยนสิ นค้าหรื อบริ การ ที่ผจู ้ าหน่ ายและผู ้
ซื้ อพบปะกัน จึงปรับเปลี่ยนมาเป็ นการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การผ่านระบบออนไลน์มากยิง่ ขึ้นซึ่ งผู ้
จาหน่ ายและผูซ้ ้ื อไม่พบปะกันแต่จะติดต่อสื่ อสารข้อมู ล ระบบอิ นเตอร์ เน็ ตช่ วยลดขั้นตอนและ
กระบวนการในการบริ หารจัดการ ลดต้นทุน และสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน E-business ยิ่ง
ธุ รกิจใดมีการสร้างความแตกต่างของการนาเสนอสิ นค้าหรื อบริ การที่ล้ ายุคสมัย และปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ได้เร็ วก็ยอ่ มมีความได้เปรี ยบทางการแข่งขันมากขึ้น
ธุ รกิจนั้นมีความหลากหลายทั้งด้านรู ปแบบและการดาเนินงาน จึงจะมีกลยุทธ์การบริ หารที่
แตกต่างกันออกไป ธุ รกิ จเสื้ อผ้าประเภทชุ ดสู ทเป็ นอี กธุ รกิ จหนึ่ งที่มีความแข่งขันกันค่อนข้างสู ง
เนื่องจากปัจจุบนั มีชุดสู ทสาเร็ จรู ปและชุดสู ทแบบแฟชัน่ จาหน่ายตามช่องทางต่างๆอยูม่ ากมายและ
หาซื้ อได้ง่าย ราคาถู ก ทาให้ร้านตัดเย็บสู ทแบบดั้งเดิ มเริ่ มมีความล้าสมัย จานวนลู กค้าลดลง และ
จากการสังเกตเห็ นว่าลู กค้าส่ วนใหญ่ที่เข้ามาใช้บริ การจะเป็ นกลุ่มคนวัยกลางคนจนถึงวัยสู งอายุที่
ยังมีพฤติกรรมการเลื อกบริ โภคแบบดั้งเดิ มอยู่ ส่ วนผูบ้ ริ โภคสมัยใหม่หรื อกลุ่มคนในเจเนอเรชัน่
วายส่ วนใหญ่ไม่นิยมเข้ามาใช้บริ การตัดชุ ดสู ทตามร้านตัดเย็บสู ทแบบดั้งเดิมแล้ว ทาให้ร้านตัดเย็บ
สู ทแบบดั้งเดิ มมีความต้องการที่จะดึ งลู กค้ากลุ่มคนยุคใหม่ให้เข้ามาใช้บริ การตัดชุ ดสู ท ทั้งนี้ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มยอดขายและปรั บกลยุทธ์ต่างๆของกิ จการให้ทนั ตามสถานการณ์ ในยุคปั จจุบนั โดย
เลื อกใช้วิธีการหาช่ องทางการจัดจาหน่ ายใหม่ๆที่ สามารถสื่ อสารได้ง่ายและสะดวก หรื อจะเป็ น

ลัก ษณะของรู ป แบบชุ ดสู ท ที่ ป รั บ ให้มี ค วามสวยงาม ทันสมัย โดยกิ จ การต้องแสดงให้ เห็ นถึ ง
คุณภาพ มาตรฐานของชุ ดสู ทอย่างชัดเจนเพื่อเป็ นจุดเด่นที่แตกต่างจากร้านค้าทัว่ ไป รวมถึงมีความ
เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ซึ่ งพฤติกรรมการบริ โภค
ของกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายนั้น ค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนจากพฤติ กรรมของเจเนอเรชัน่ กลุ่มอื่ น
และในกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่อารมณ์มีความไม่คงที่ ไม่แน่นอน ใจร้อน ต้องการ
เห็นผลสาเร็ จทุกอย่างอย่างรวดเร็ ว เนื่องจากเชื่อในศักยภาพ ความรู ้ การศึกษาของตนเองสู ง เหตุผล
ในการเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของคนกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ส่ วนใหญ่ใช้เหตุผลลูกผสมเป็ นส่ วน
ใหญ่ เช่ น เลื อกเพราะมี ค วามชอบทันสมัย มี ส ไตล์ แปลกใหม่ และโดดเด่ น มี ค วามเป็ นตัวเอง
ดังนั้นช่ องทางระบบออนไลน์จึง มี ค วามเหมาะสมกับพฤติ ก รรมการบริ โภคและสามารถเข้าถึ ง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ได้มากที่สุด ด้วยเหตุผลที่เป็ นข้อดีต่างๆ อย่างเช่น ทาให้การตัดชุ ดสู ทเป็ นเรื่ องที่ง่าย
ขึ้น เนื่องจากมีการแสดงรู ปภาพและรายละเอียดให้เข้าใจง่าย สามารถปรับภาพลักษณ์ของร้านให้ดู
ทันสมัยทาให้สินค้าดูมีความน่าสนใจมากขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ วในการสั่งสิ นค้าและรับสิ นค้า
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผวู ้ จิ ยั ได้เห็นถึงความน่าสนใจในการพัฒนาธุ รกิจด้วยกล
ยุทธ์ต่างๆของร้านตัดสู ทแบบดั้งเดิม โดยการเพิม่ ช่องทางการซื้ อชุดสู ทออนไลน์ จึงมีความต้องการ
ที่จะการศึกษาความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเจเนอเรชั่นวาย เพื่อนา
ข้อมูลไปเป็ นแนวทางสาหรับการพัฒนาและการประกอบธุ รกิจชุดสู ทออนไลน์ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาถึ ง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่นวายที่ มีอิท ธิ พ ลต่ อ ความ
ต้องการในการซื้ อชุดสู ทออนไลน์
2. เพื่อศึ กษาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ท
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ประชากรในกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย โดยช่วงอายุ
อยูร่ ะหว่าง 20-35 ปี และมีประสบการณ์ในการใช้ระบบออนไลน์
ขอบเขตตัวแปร ปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามออนไลน์ ตั้งแต่วนั ที่ 24 กุมภาพันธ์ – 30
มีนาคม 2560

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดหลักการทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง โดยทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ ยวข้องกับการศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาในเรื่ องของพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ปั จจัยส่ วนบุคคล ทฤษฎีและ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) กล่าวได้วา่ ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ในปัจจุบนั กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ไม่ใช่เพียงกลุ่มผูบ้ ริ โภค
วัยรุ่ นธรรมดาเท่านั้น หากแต่พวกเขาเป็ นกลุ่มวัยที่กาลังเติบโตเต็มที่และกาลังก้าวเข้าสู่ วยั ทางาน มี
ความก้าวหน้าทางด้านการงานและมีกาลังด้านการเงิน และพฤติกรรมที่เป็ นจุดเด่นของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย จะแสดงออกดังนี้ (อรรถสิ ทธิ์ เหมือนมาตย์, 2551) รักในการจับจ่ายสิ นค้า แต่ปฏิเสธการ
ซื้ อ สิ้ น ค้า หรื อ บริ ก ารแบบเดิ ม ๆ และเลื อ กใช้ ซ้ื อ สิ น ค้า หรื อ บริ ก ารหลากหลายช่ อ งทาง และ
พฤติกรรมภายในจิตใจในกลุ่มนี้ จะรักความบันเทิง รักบรรยากาศสนุ กสนาน มีพฤติกรรมในการ
ทางานหรื อชอบทากิ จกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกัน (Multi-tasking) รวมถึงมีความจงรักภักดีต่อ
ตราสิ นค้า (Brand Loyalty) ต่ากว่าเจเนอเรชัน่ กลุ่มอื่นๆ และไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงที่ล้ าสมัยของ
เทคโนโลยี แต่ในกลุ่มนี้ กลับมี ความรู ้ สึกท้าทายและมองการเปลี่ ยนแปลงต่างๆในเชิ งบวก โดย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ของ (เบญจรงค์ อินทรวิรัตน์, 2558) ได้ศึกษาวิจยั ในเรื่ องการศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย ซื้ อสิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑล
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นได้ทาการเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทแฟชัน่ มากที่สุด ในส่ วนของ
ปั จจัยทางด้านการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อนั้นคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ วงทางการจัด
จาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด โดยส่ วนใหญ่จะมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์และด้าน
การส่ งเสริ มทางการตลาดมากที่สุด และทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยส่ วนบุคคล
นั้นประกอบด้วย เพศ อายุ สภานะภาพทางครอบครัว รายได้ อาชีพ และการศึกษา โดยปั จจัยเหล่านี้
เป็ นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด โดยลักษณะทางประชากรศาสตร์ น้ นั เป็ นลักษณะที่
สาคัญ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ, 2541) ในส่ วนของทฤษฎี และแนวคิดเกี่ ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Theory) ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอ้างถึง (ศิริวรรณ เสรี รัตน์และ
คณะ, 2541) ได้กล่ าวถึ งแบบจาลองพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นการศึกษาถึ งเหตุจูงใจ การ
แสดงออกที่ทาให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การโดยเริ่ มจากการมีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ทา
ให้ผบู ้ ริ โภคนั้นเกิดความต้องการผ่านเข้ามาในจิตสานึ ก ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black
Box) ของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ผูผ้ ลิ ต หรื อ ผูข้ ายนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ เมื่อมีความต้องการจึงเกิ ด
การตอบสนอง (Response) หรื อการตัดสิ นใจ และโมเดลนี้ เรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่า “S-R Theory” อีก
ทั้งแนวคิดเรื่ องพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) คือ การ
ท าธุ รกรรมทางสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นทุ ก ๆ ช่ องทาง อัน ได้แก่ อิ นเทอร์ เน็ ต และระบบเครื อข่ า ย

คอมพิวเตอร์ หรื อการทาธุ รกรรมทุกรู ปแบบโดยครอบคลุมถึ งการซื้ อขายสิ นค้า/บริ การ การชาระ
เงิน การโฆษณา โดยผ่านทางสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต และระบบ
E-Commerce เป็ นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต กับการจาหน่ายสิ นค้าและบริ การ
โดยสามารถนาเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางอินเทอร์ เน็ต สู่ คนทัว่ โลก
ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ ว เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิจ สามารถลดต้นทุนของธุ รกิ จใน
หลายๆด้านและโดยลดความสาคัญขององค์ประกอบของธุ รกิจที่มองเห็นจับต้องได้ เช่นอาคารที่ทา
การแสดงสิ นค้า ห้องจัดแสดงสิ นค้า (show room) คลังสิ นค้า พนักงานขายและพนักงานให้บริ การ
ต้อนรับลูกค้า เป็ นต้น ดังนั้นข้อจากัดทางภูมิศาสตร์ คือ ระยะทางและเวลาทาการแตกต่างกัน จึงไม่
เป็ นอุปสรรคต่อการทาธุ รกิจอีกต่อไป
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด
(Philip Kotler, 2000) ได้มีการแบ่งระดับของแนวความคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับตลาด
ออกเป็ น ระดับ แรก การตลาดแบบดั้ง เดิ ม (Traditional Marketing) โดยการตลาดแบบนี้ มี
จุดมุ่งหมายหลักคื อ การสร้ างความตระหนักในตราสิ นค้า (brands) แบบที่เคยมุ่งเน้นกันมา โดย
การตลาดที่อยู่ในระดับขั้นนี้ จะมุ่งให้ความสาคัญกับส่ วนประสมการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์
(Products) ต้องมี รูปแบบดี ไซน์ คุ ณภาพ ได้มาตรฐานตรงตามกับความต้องการของลู กค้า หรื อ
สิ นค้าหรื อบริ การที่ บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิ ตสิ นค้าอื่ นๆ หรื อในแนว
ทางการประกอบธุ รกิ จ หรื ออาจจะหมายถึ งสิ นค้าหรื อบริ การที่ตวั ผูซ้ ้ื อเอง ซื้ อไปใช้เพื่อการผลิ ต
การให้บริ การ หรื อดาเนิ นงานของกิ จการ (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) ในส่ วนของราคา (Pricing)
ราคานั้นจะต้องมีความเหมาะสมในตาแหน่ งการแข่งขันของสิ นค้า การสร้ างกาไรและมูลค่าของ
สิ นค้าจะต้องออกมาเป็ นตัวเงินอยูอ่ ตั ราที่เหมาะสม ในการกาหนดราคามีความสาคัญต่อกิจการมาก
ในการตั้งราคาของสิ นค้าจะต้องพิจารณาหลายด้าน เช่น ต้นทุนการผลิ ต สภาพการแข่งขัน กาไรที่
คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน เป็ นต้น (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข, 2547) และช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
นั้นหมายถึงช่องทางการกระจายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคอย่างครอบคลุมและทัว่ ถึง โดยสิ นค้าสามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายทุกส่ วน ช่ องทางการจัดจาหน่ ายเป็ นเส้นทางเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ต
ไปยังผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะผ่านคนกลางหรื อไม่ผา่ นก็ได้ ในช่องทางการจัดจาหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต
ผูบ้ ริ โภค และคนกลาง ในทางโลจิสติกส์ของการตลาดเป็ นการวางแผนการปฏิบตั ิ และการควบคุม
การเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดหมายที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยมุ่งหวังผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์, 2554) การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึงกิจกรรม
ที่ติดต่อสื่ อสารไปยังตลาดกลุ่มเป้ าหมาย แสดงการรับรู ้ ให้ความรู ้ ชักจูง สร้างความน่าสนใจ หรื อ

เป็ นการเตือนความจาของกลุ่มตลาดเป้ าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์สินค้า การบริ การและตราสิ นค้า (ชา
นนท์ รุ่ งเรื อง, 2555)
การทบทวนงานวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง โดยจากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้องนั้น
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับการขายเสื้ อผ้าทั้งทางร้านค้าและทางร้านค้าออนไลน์ อีกทั้งศึกษาในเรื่ องของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลและการนาส่ วนประสมทางการตลาดไปประยุกต์ใช้ในธุ รกิจต่างๆ โดยมีอิทธิ พล
และไม่มีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุ รกิจ อาทิเช่น งานวิจยั ที่ได้ทบทวนของ (สุ กญั ญา ชินผา, 2555) ได้
ศึ ก ษาเรื่ อ งพฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ เสื้ อผ้า บนเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ข องนัก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ ผลการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า เพศมี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การซื้ อ ผ่า นสั ง คม
ออนไลน์ แต่ ไ ม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การช าระเงิ น รายได้ไ ม่ มี ผ ลต่ อการซื้ อ ผ่า นสั ง คมออนไลน์
ส่ วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (พิชามญชุ์ มะลิขาว,
2554) ได้ท างานวิ จ ัย เรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่น สตรี ผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์เฟสบุ๊ค โดยผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนประสมการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ ด้านค่าใช้จ่ายในทิ ศทางเดี ยวกัน และส่ วนประสมการตลาดที่ ใช้ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั
พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชัน่ ด้า นจานวนครั้ ง และจานวนชิ้ นที่ ซ้ื อในทิ ศ ทางเดี ย วกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย (จรัญญา พรหมอยู่ และจารุ วรรณ แดงบุบผา, 2555)ได้ศึกษา
เรื่ องอิทธิ พลของเพื่อนในFacebook ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าประเภทแฟชั่น Online ผลการ
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลพบว่าอิ ทธิ พลของเพื่อนต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าประเภทแฟชั่นออนไลน์น้ นั มี
ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง และรู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคมี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับสู ง
และ (วีระนุช รายระยับ, 2556) ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากสื่ ออินเตอร์ เน็ตใน
กลุ่มวัยรุ่ น โดยมีผลการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี้ สถานภาพส่ วนบุคคล อายุ แหล่งที่อยู่ ระดับการศึกษา
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าจากทางอินเตอร์ เน็ตในกลุ่มวัยรุ่ น อีกทั้งปั จจัยด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาด (4P’s) มีผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้ ออย่างมีนยั สาคัญ 0.05 และท่านอื่นๆ
ที่ศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าในการเลือกซื้ อสิ นค้าประเภทเครื่ องแต่งกาย
จากวัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลและส่ วนประสมทางการตลาด
(4P’s) ที่มีอิทธิพลต่อความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย โดย
ในปั จจุบนั การเลื อกซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ยงั ไม่ได้รับความนิ ยม ส่ งผลให้งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
แพร่ หลาย การศึกษางานวิจยั ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์จึงเป็ น

โอกาสที่ดีในการพัฒนาและปรับปรุ งช่องทางการจัดจาหน่ายของผูข้ ายให้ตรงกับความต้องการของ
ผูซ้ ้ื อ
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยประชาการคือ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ซึ่ ง
มีประสบการณ์ในการใช้ระบบออนไลน์ โดยมีขนาดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience) ซึ่ งเป็ นวิธีการสุ่ มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น (Non-Probability
Sampling) และได้ทาการเก็บข้อมูลตัวอย่างจากกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ซึ่ งมีประสบการณ์ในการใช้
ระบบออนไลน์อยู่เป็ นประจา และระบบออนไลน์ที่เลื อกเป็ นช่ องทางในการเก็บแบบสอบถาม
ได้แก่ Pantip , Facebook , Line
โดยการวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ ข้อมู ล คื อ สถิ ติเ ชิ ง พรรณนา ได้แ ก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน โดยการทดสอบ
สมมติฐานของตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุดสู ทออนไลน์
ผูว้ ิจยั ได้เลื อกใช้เครื่ องมือ CrossTabs และสถิติที่ใช้คือ ไคว์สแควร์ และการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อชุดสู ท ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้สถิติทดสอบคือ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อที่จะพยากรณ์ถึงความเป็ นไปได้ที่ตวั แปร
อิสระจะมีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม
ผลการวิจัย
ในการสรุ ปผลการศึกษา ผูว้ ิจยั ทาการสรุ ปผลแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน เพื่อตอบวัตถุประสงค์
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบถาม (ปั จจัยส่ วนบุคคล)
ผูต้ อบแบบสอบถามมีจานวนทั้งหมด 400 คน เป็ นเพศชาย 263 คน เพศหญิง 137 คน โดย
ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี จานวน 174 คน นิสิต / นักศึกษา 131 คน จบระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี จานวน 265 คน รายได้ต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,0001 – 20,000 บาท จานวน 174 คน
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลข้อมูลพฤติกรรมการซื้ อชุดสู ท
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมซื้ อในแบบชุ ดสู ทสั่งตัด จานวน 364 คน โดย
เป็ นชุดสู ทแฟชัน่ /ลาลอง 336 คน ราคาของชุ ดสู ทอยูร่ ะหว่าง 1,001 – 2,000 บาท ความถี่ในการซื้ อ
ชุ ดสู ท นานกว่า 1 ปี ต่อครั้ง โดยอิทธิ พลในการซื้ อชุ ดสู ท ผูต้ อบแบบสอบถามได้คานึ งถึงรู ปแบบ
สิ นค้า จานวน 341 คน ผูว้ ิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างไม่เคยมีการซื้ อสู ทออนไลน์ จานวน 373 คน โดย

กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการในการสั่งตัดชุ ดสู ทประเภทสู ทแฟชัน่ /ลาลอง ในระดับมาก และพบว่า
กลุ่มตัวอย่างเคยซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์มากที่สุดจานวน 352 คน
ส่ วนที่ 3 ผลข้อมูลในด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุดสู ท
ออนไลน์ โดยพิจารณาปั จจัยของส่ วนประสมทางการตลาดในแต่ละด้านดังนี้
3.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความต้องการมากที่สุดในด้านชุดสู ท
มีให้เลือกหลากหลายรู ปแบบอยูใ่ นระดับมากที่สุด อีกทั้งชุ ดสู ทมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร และ
ความเป็ นที่นิยมและภาพลักษณ์ที่ดีของตราสิ นค้าอยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน และระดับความ
ต้องการในการประเมินปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้โดยรวมนั้นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.2 ปั จจัยด้านราคา (Price) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความต้องการมากที่สุดในด้านราคาในการ
ซื้ อชุดสู ทออนไลน์มีราคาถูกกว่าการเข้าไปซื้ อหรื อใช้บริ การที่ร้าน และระดับความต้องการในการ
ประเมินปั จจัยด้านราคา ผลที่ได้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.3 ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความต้องการมากที่สุดใน
ด้านการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์มีข้ นั ตอนการเลื อกซื้ อชุ ดสู ทที่สะดวกรวดเร็ ว โดยมีการแบ่งหมวดหมู่
ชุ ดสู ทที่ชดั เจน ง่ายต่อการเลื อกซื้ อ และระดับความต้องการในการประเมินปั จจัยด้านช่ องทางการ
จัดจาหน่าย ผลที่ได้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3.4 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด (Promotion) พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความต้องการมาก
ที่สุดในด้านทางร้านมีการจัดทาโปรโมชัน่ อยูเ่ สมอ (ลด แลก แจก แถม) อีกทั้งมีบริ การส่ งชุ ดสู ทฟรี
อยูใ่ นระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน และระดับความต้องการในการประเมินปั จจัยด้านการส่ งเสริ มทาง
การตลาด ผลที่ได้โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ส่ วนที่ 4 สรุ ปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมื อ CrossTabs ในการตรวจสอบสมมติ ฐานปั จจัย ส่ วนบุ ค คล และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงเชิงพหุ (Multiple Regression) เป็ นสถิติทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด
4.1 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วายที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการใน
การซื้ อชุดสู ทออนไลน์

ตารางที่ 1 แสดงค่า Sig 2-sided ของตัวแปรอิสระปั จจัยส่ วนบุคคลกับตัวแปรตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
ระดับการศึกษา
รายได้ต่อเดือน

Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square
.249
.044
.013
.591
.029

จากตารางที่ 4.1 ตัวแปรอิสระคือปั จจัยส่ วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ
และรายได้ต่อเดือน และตัวแปรตามคือ ความต้องการในการซื้ อชุดสู ทออนไลน์ และจากการศึกษา
ผูว้ ิจยั ตัวแปรอิสระ อายุ อาชี พ และรายได้ต่อเดื อน มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (ความต้องการในการ
ซื้ อชุดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย)
4.2 เพื่ อศึ กษาถึ งส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่อความต้องการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ข อง
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย
ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานตรวจสอบความมีอิทธิ พลในแต่ละตัวของแปรอิสระต่อตัว
แปรตาม
β
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
Beta
t
Sig.
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
.482
.480
3.348
.000
ด้านราคา (Price)
.183
.183
2.138
.015
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
.281
.268
2.236
.009
(Place)
ด้านส่ งเสริ มการขาย
.151
.147
1.256
.036
(Promotion)
= 0.521 ,

= 0.529, =0.682

จากตารางที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ (R) เท่ากับ 0.682 นั้นหมายถึง ตัวแปรอิสระ
(ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด) มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ตัว แปรตาม (ความต้อ งการในการซื้ อ ชุ ด สู ท
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย) ในระดับปานกลาง และค่าสัมประสิ ทธิ์ การตัดสิ นใจ
(R - square) สามารถอธิบายได้ร้อยละ 52.9 นัน่ คือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อตัว

แปรตาม (ความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย) ได้ร้อยละ
52.9
ตั้งสมมติฐาน
: ตัวแปรอิสระ (ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด) ไม่มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (ความต้องการ
ในการซื้ อชุดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย)
: ตัวแปรอิสระ (ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด) มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (ความต้องการใน
การซื้ อชุดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย)
ตัวแปรอิสระคือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) และตัวแปรตาม คือความต้องการ
ในการซื้ อชุดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย จากการศึกษาพบว่าตัวแปรปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
อิทธิ พลต่อกับตัวแปรตาม (ความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่
วาย) ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 โดยมีปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (ความต้องการใน
การซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย) มากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านช่ อง
ทางการจัดจาหน่ าย ตามด้วยปั จจัยด้านราคา และปั จจัยด้านส่ งเสริ มทางการตลาด มีอิทธิ พลต่อตัว
แปรตามลดลงตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
อภิ ป รายผลในปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เจเนอเรชั่น วายที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ความ
ต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ ผลการศึ กษาสรุ ปว่า ตัวแปรอิ สระ อายุ อาชี พ และรายได้ต่อ
เดือน มีอิทธิ พลต่อตัวแปรตาม (ความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอ
เรชัน่ วาย) ซึ่ งเห็นได้วา่ อายุน้ นั มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ทออนไลน์ อ้างอิงจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นกลุ่ มผูบ้ ริ โภคกลุ่ มเจเนอเรชั่นวาย ที่ มีอายุระหว่าง 20 – 35 ปี โดยส่ วนใหญ่ผูต้ อบ
แบบสอบถามเป็ นกลุ่มนิสิตหรื อนักศึกษา ในกลุ่มอายุที่มีการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตเป็ นจานวนมาก การ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์จึงได้รับความนิ ยมจากประชากรในกลุ่มนี้ โดยการซื้ อชุดสู ทออนไลน์ยงั มีความ
สะดวกในการบริ การอี ก ด้วย อี กทั้งรายได้ต่อเดื อนมี อิท ธิ พ ลต่ อ ความต้องการในการซื้ อชุ ด สู ท
ออนไลน์ เนื่ องด้วยชุ ดสู ทนั้นเป็ นสิ นค้าที่มีราคาค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับเครื่ องแต่งกายอื่นๆ การ
เลือกซื้ อชุดสู ทจึงต้องพิจารณาในเรื่ องของราคารวมถึงคุณภาพของชุดสู ทอีกด้วย
อภิปรายผลในปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการในการ
ซื้ อชุ ดสู ท ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม เจนเนอเรชั่นวาย ผลการศึ ก ษาสรุ ป ว่า ตัวแปรปั จจัย ด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) มี อิท ธิ พ ลต่ อตัวแปรตาม (ความต้องการในการซื้ อชุ ดสู ท ออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย) มากที่สุด อ้างอิงจากข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั พบว่า

โดยส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบถามมีอายุระหว่าง 26 – 30 ปี ซึ่ งเป็ นนิ สิตหรื อนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
จะรวมถึงนักศึกษาที่ศึกษาในปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท รองลงมาคืออาชีพเจ้าของกิจการและอาชี พ
อิสระ ซึ่ งสอดคล้องกับปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ซ่ ึ งมีการให้ความสาคัญกับชุ ดสู ทมีให้เลือกหลากหลาย
รู ป แบบในระดับ ความต้อ งการมากที่ สุ ด โดยจะเห็ น ได้ว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี โ อกาสที่ ใ ช้ สู ท ได้
หลากหลายรู ปแบบโดยเฉพาะสู ทลาลองกับสู ทแฟชัน่ ซึ่ งเป็ นที่นิยมในกลุ่มนักศึกษาปริ ญญาตรี อีก
ทั้ง สู ท สากลที่ เป็ นที่ นิยมในกลุ่ ม นัก ศึ กษาปริ ญญาโทและเจ้า ของธุ รกิ จในการท างาน โดยกลุ่ ม
ตัวอย่างนั้นได้ให้ความสาคัญกับสู ทแฟชัน่ หรื อสู ทลาลองมากที่สุด อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามได้
คานึงถึงรู ปแบบสิ นค้าซึ่ งมีอิทธิ พลมากที่สุดในการเลือกซื้ อชุดสู ท
โดยอันดับ รองลงมาคื อ ปั จ จัย ด้า นช่ องทางการจัด จาหน่ า ย (Place) กลุ่ ม ตัว อย่า งให้
ความสาคัญในเรื่ องของขั้นตอนการเลือกซื้ อชุ ดสู ทที่สะดวกรวดเร็ ว โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ชุดสู ท
ที่ชัดเจน ง่ายต่อการเลื อกซื้ อ โดยจะเห็ นได้ว่าชุ ดสู ทนั้นมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่ งส่ วนใหญ่สูทที่
ได้รับความนิ ยมมีเพียงไม่กี่ชนิ ด การแบ่งหมวดหมู่จึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ซึ่ งจะง่ายต่อการเลือกซื้ อของ
ลูกค้า และปั จจัยด้านราคา (Price) กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในราคาที่ซ้ื อผ่านเว็บไซด์ออนไลน์มี
ราคาถู กกว่าการเข้าไปซื้ อหรื อใช้บริ การที่ร้านค้าในระดับมากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องการข้อมูลข้อมูล
ส่ วนบุ คคลของกลุ่ มตัวอย่างที่ ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มนิ สิตหรื อนักศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยส่ วนมากที่
10,001 – 20,000 บาท อี กทั้งโดยส่ วนใหญ่มีพฤติ กรรมการซื้ อชุ ดสู ทอยู่ที่ราคาระหว่าง 3,001 –
4,000 บาท ซึ่ งเป็ นราคาที่ไม่ได้สูงมาก อีกทั้งผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ราคาของชุ ดสู ทมีอิทธิ พล
มาถึ งร้ อยละ 72.75 ของผูต้ อบแบบสอบถาม และปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับการจัดโปรโมชัน่ (ลด แลก แจก แถม) ซึ่ งสอดคล้องกับกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ที่เป็ นนิสิตหรื อนักศึกษา ที่เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นอ้ ย การจัด โปรโมชัน่ จึงเป็ น
ส่ วนสาคัญในการดึงดูดใจลูกค้าในกลุ่มนี้
ข้ อเสนอแนะ
ร้านค้าที่จดั จาหน่ายชุ ดสู ททั้งสั่งตัดและสู ทสาเร็ จรู ป ควรคานึ งถึงรายได้ของกลุ่มลูกค้าซึ่ ง
ส่ งผลทาให้ชุดสู ทควรมีราคาหลายระดับให้กลุ่มลูกค้าได้เลือกซื้ อ รวมถึ งปั จจัยด้านอายุและอาชี พ
ซึ่ งส่ งผลให้ทางร้านควรมีสูทหลายรู ปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลากหลาย
อาชีพ
ร้านค้าควรคานึ งถึงด้านผลิตภัณฑ์เป็ นอันดับแรก ซึ่ งประกอบไปด้วย คุณภาพของชุ ดสู ท
ความทันสมัย รู ป แบบความเป็ นที่ นิยมและภาพลัก ษณ์ รวมไปถึ งมีตราสิ นค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
สวยงามเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า รองลงมาคือปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่าย

เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลื อกซื้ อสู ทได้อย่า งรวดเร็ ว ร้ านค้าจึ ง ควรมี การแบ่งหมวดหมู่ ชุดสู ท อย่า ง
ชัดเจน อีกทั้งมีรายละเอียดของชุดสู ทที่ชดั เจน สามารถเข้าใจง่าย รวมไปถึงมีการนาเสนอที่สวยงาม
เพื่อมีการดึงดูดใจของกลุ่มลูกค้า ด้านราคาควรมีการแสดงราคาชุ ดสู ทอย่างชัดเจน และควรมีราคา
ให้เ ลื อกหลายระดับ อี ก ทั้ง ราคาต้องมี ค วามสมเหตุ ส มผล มี ค วามเหมาะสมเมื่ อเที ย บราคากับ
คุณภาพ และด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางร้านค้าควรมีการจัดโปรโมชัน่ อยูเ่ สมอ เพื่อดึ งดู ดความ
สนใจของลู กค้ากลุ่ มใหม่ และรั กษาฐานลู กค้าเดิ ม และมีการบริ การหลังการขายเพื่อให้ลูกค้าได้
มัน่ ใจในคุณภาพของชุดสู ทและการให้บริ การของร้านค้า
โดยข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ต่อไป แนะนาให้ทาการศึกษากับกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มอื่นๆ ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในผูบ้ ริ โภคกลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย รวมไปถึ งศึกษาทั้งการ
ขายสิ นค้าชนิ ดอื่นๆ ผ่านร้ านค้า และระบบออนไลน์ เพื่อจะทาให้งานวิจยั มีความหลากหลายเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่ งจะทาให้ร้านค้า หรื อธุ รกิจที่เกี่ ยวข้องสามารถนาไปใช้งานได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ในอนาคต
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