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Factor Influencing Purchase decision for Clothes at Tesco Lotus Department Store 
in Hatyai District, Songkhla Province 

จพิจัณ์ชา  อุทยัรตัน์ 

 

บทคดัย่อ 

การคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี 
เทสโก้ โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ ผู้บรโิภคภายในเขตอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีใ่ชบ้รกิารภายในหา้งคา้ปลกีเทสโก ้โลตสั จ านวน 450 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเกบ็
รวบรวมขอ้มูล และสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และใชส้ถติกิารทดสอบ
ไคสเควร ์การทดสอบค่าท ีและค่าการทดสอบค่าเอฟ 

 ผลการศกึษา พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 23 - 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอื

เทยีบเท่า มอีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท ส่วนใหญ่จะมี

การเขา้ใชบ้รกิารหา้งคา้ปลกีเทสโก ้โลตสัโดยเฉลีย่ประมาณ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน มคีวามถี่ในการซือ้สนิคา้โดยส่วนใหญ่คอื 

ประมาณ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน มปีรมิาณในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้โดยเฉลีย่ 1-2 ชิน้ต่อเดอืน มคี่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้เฉลีย่

ครัง้ละ 501-1,000 บาท โดยประเภทสนิค้าที่นิยมซื้อ คอื เสื้อยืด มสีถานที่อื่นเพิ่มเติมที่กลุ่มตัวอย่างนิยมซื้อคือ

หา้งสรรพสนิค้าอื่นๆ มเีหตุผลที่มคีวามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้คอืราคาทีม่คีวามเหมาะสม และช่วงเวลาทีต่ดัสนิใจซื้อ

เสือ้ผา้ คอืช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ 

 ผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคใน
หา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาทุกด้านอยู่ในระดบัมาก ในส่วนของการเปรยีบเทยีบส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าของผูบ้รโิภคในห้างค้าปลกี เทสโก้ โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ าแนกตามปจัจยัสว่นบุคคล พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และรายไดท้ีแ่ตกต่าง
กนั ใหค้วามส าคญักบัปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดแตกต่างกนั 
ค าส าคญั : การตดัสนิใจซือ้ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to study factors affecting decision Clothes at Tesco Lotus Department 
Store in Hatyai District, Songkhla Province.The sample group in this study was consisted of 450 consumers who 
used Shopee application. The research instrument used for collecting data was questionnaire. Statistic used for 
data analysis were percentage, mean and standard deviation due to chi-square test, independent t-test and one-
way ANOVA. 
 The results of the study showed that most of the consumers were female aged 23 - 30 years with 
bachelor's degree or equivalent. Have a civil servant / state enterprise with a single status and most have an 
average income of 20,001- 30,000 baht per month. Most of them have access to the Tesco Lotus retail store on 
average about 1-2 times per month. There is a frequency of buying products, most of which are about 1-2 times 
per month. Quantity of clothes purchased by 1-2 pieces per month. There is an average purchase cost of 501-
1,000 baht per time. The most popular product type is a t-shirt. There are other places where the sample group 
is popularly bought as others department stores. The reason that is important in making a purchase is the price 
that is appropriate and the time when deciding to buy clothes is during the promotion period.    

The findings indicate that the level of marketing mix on buying decision of clothes in Tesco Lotus retail 
stores in Hat Yai district Songkhla Province , consumers all part was in the high level. In term of compares the 
marketing mix on buying decision of Shopee’s product consumers in Hatyai district, Songkhla province by 
personal factors, the results showed that the consumer has the different of gender, age, education, occupation, 
status and income, their give the important of marketing mix on buying decision of decision of clothes products 
differentially.   
Keywords : Decision , Marketing Mix  

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ปจัจุบนัโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุคของอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมโยงทุกสิง่เข้าด้วยกนัทัง้ผู้คน ข้อมูล กระบวนการ
ท างาน และสิง่ต่างๆ เพื่อสรา้งสรรคป์ระโยชน์ทีเ่พิม่มากขึน้ต่อเศรษฐกจิ และองคก์ร รวมถงึการแพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร
อย่างไร้พรมแดน ไม่ว่าจะอยู่ทีใ่ดบนโลกกส็ามารถรบัรู้สิง่ที่เกดิขึน้และสามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารไดอ้ย่างรวดเรว็ ท าใหก้ารใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ส่งผลให้อตัราการใช้อินเตอร์เน็ตมีการ
ขยายตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าใหก้ารตลาดออนไลน์เขา้มามบีทบาทส าคญัมากขึน้ในหลายๆอุตสาหกรรม รวมถงึเสือ้ผา้แฟชัน่
ด้วย เพราะสงัคมไทยวนัน้ีเป็นสงัคมที่ผู้คนมกัก้มหน้าก้มตาเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในมือ และมกัใช้เวลาอยู่กบัโลกบน
อนิเตอรเ์น็ตเป็นส่วนใหญ่ ปจัจุบนัประเทศไทยมปีระชากรอนิเตอรเ์น็ตกว่า 25 ลา้นคน และถูกต่อยอดดว้ยเทคโนโลย ี “Smart 
Phone” ทีเ่ป็นตวัเร่ง Shopping Online ใหเ้ตบิโตอย่างกา้วกระโดด “Smart Phone” มอีตัราผูใ้ชม้ากกว่า 50% ของมอืถอื 18-20 
ลา้นเครื่อง และยงัสามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิาร รวมถงึการท าธุรกรรมไดต้ลอด24ชัว่โมงโดยไม่มวีนัหยุด ซึง่ก่อใหเ้กดิ “ธุรกจิ
เสือ้ผ้าแฟชัน่ออนไลน์” ขึน้ ท าให้มกีารขยายช่องทางการจ าหน่ายออนไลน์เพิม่ขึน้ เน่ืองจากมคีวามน่าเชื่อถือ สะดวกรวดเร็ว
ยิง่ขึน้ และท าใหต้ลาดผูบ้รโิภคออนไลน์มอีตัราการเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ตลาดแฟชัน่เสือ้ผา้แฟชัน่ในปจัจุบนัมกีารแข่งขนัที่
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สูงมากขึน้เรื่อยๆ เพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดกนั จะเห็นได้จากแบรนด์สนิค้าใหม่ๆเกดิขึน้มากมาย และทุกแบรนด์ต่าง
พยามยามพฒันาคุณภาพสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของตลาด และสอดคลอ้งกบัมุมมองของนักลงทุนโดยเฉพาะองคก์ร
ทีแ่สวงผลก าไร   

จากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั ส่งผลใหค้วามนิยมการซือ้ขายสนิคา้และบรกิาร
ผ่านระบบ “พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส”์ (E-Commerce) มอีตัราการเตบิโตมากขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่ส่งผลท าใหเ้ศรษฐกจิของอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลามสีภาวะทีซ่บเซา เนื่องมาจากเกดิการขยายตวัของโมเดริน์เทรดเพิม่ขึน้ รวมถงึในปจัจุบนัทีผู่้บรโิภคมี
พฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไป เน่ืองจากผู้บริโภคมีการสัง่ซื้อออนไลน์และหันไปใช้บริการสนิค้าตามโมเดิร์นเทรดที่มีความ
สะดวกสบาย และมบีรกิารต่างๆแบบ One Stop Service อย่างครบครนั  ในปจัจุบนัหากจะพูดหา้งคา้ปลกีทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดกค็ง
เป็น เทสโก ้โลตสั เน่ืองจากปจัจุบนั เทสโก ้โลตสั มสีนิคา้วางขายกว่า 36,000 รายการ นอกจากนี้เทสโกใ้นไทยยงัมกีลุ่มเครื่อง
แต่งกาย เช่น แบรนด ์F&F (Florence & Fred) ในกลุ่มผูบ้รโิภคซึง่กลุ่มเครื่องแต่งกายแบรนดเ์หล่านี้ ถอืเป็นเสือ้ผา้ส าเรจ็รูปใน
ระดบั Medium ที่ส าคญั ราคาจะถูกกว่าคู่แข่งอย่างแบรนดอ์ื่นและเหมาะกบักลุ่มลูกค้าทัว่ไปที่มกี าลงัซื้อปานกลางและต้องการ
เน้นคุณภาพและการดไีซน์ทีม่าพรอ้มกบัความสบายในการสวมใส่ดว้ยสไตลท์ีห่ลากหลาย  

ดังนัน้ผู้จ ัดท าวิจัยต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและน าไปสู่
กระบวนการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ และเพื่อให้ทราบถงึความพงึพอใจก่อนการตดัสนิใจซือ้และหลงัการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ในห้างค้า
ปลกี เทสโก ้โลตสั ของลกูคา้ว่ามรีะดบัความพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด  

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แบรนด ์F&F ของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย ปจัจยั
ส่วนบุคคล ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าแบรนด์ F&F ของห้างค้าปลกีเทสโก้ โลตสั ของ
ผูบ้รโิภคภายในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ขอบเขตการวิจยั  

ขอบเขตของการวจิยัครัง้นี้ ประกอบดว้ย ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากรทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารหา้ง
เทสโก ้โลตสั ภายในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 450  คน  โดยเลอืกเกบ็จากกลุ่ม ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ภาย
หา้งคา้ปลกีเทสโก ้โลตสั หน้ามหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 
2561 ถงึเดอืนธนัวาคม 2561 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผลการศึกษาที่ได้สามารถน าไปใช้ประกอบเพื่อเป็นข้อมูลให้กบัผู้ประกอบการเสื้อผ้า  และการน าข้อมูลไป

ประยุกต์ใชก้บัการวางแผนการด าเนินงาน โดยเฉพาะการวางแผนกลยุทธท์างการตลาด  หรอืเพื่อเป็นแนวทางแกไ้ข

ปญัหาและปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งตามลกัษณะของการประกอบธุรกจิ เพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ

สงูสุดและทราบถงึพฤตกิรรมของประชากรในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาทีม่ต่ีอการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ในหา้งค้า

ปลกีเทสโก ้โลตสั ซึง่สามารถเป็นขอ้มูลใหแ้ก่ผูท้ าธุรกจิสามารถน ามาขอ้มูลทางดา้นนี้มาปรบัใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์
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สงูสดุต่อธุรกจิของตนเอง ในการน าไปวางแผนในการด าเนินธุรกจิต่อไป เพื่อเพิม่ยอดขายและสรา้งผลก าไรใหเ้พิม่มากขึน้ 

อกีทัง้ยงัเป็นประโยชน์กบัผูท้ีส่นใจและผูเ้กีย่วขอ้งไดน้ าไปใชใ้นการอา้งองิ หรอืเพื่อน าไปพฒันาต่อยอดทางวชิาการต่อไป 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มลูต่างๆจากเอกสาร ต ารา แนวคดิ ทฤษฎต่ีางๆ ตลอดจนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงันี้  
1.แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค ได้อธบิายว่า เป็นกระบวนการที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลตัง้แต่การ

แสวงหา การประเมนิ การคดัเลอืกสนิคา้ การบรโิภค และการใช ้รวมถงึการประเมนิความพงึพอใจหลงัการใช ้ซึง่พฤตกิรรม
การซือ้ของผูบ้รโิภค เกดิจากปจัจยัทีม่อีทิธพิลในการก าหนดพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัของผูบ้รโิภคในแต่ละคน มทีัง้
ปจัจยัทีเ่กดิจากตวัผูบ้รโิภคเอง และปจัจยัทีม่าจากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ซึง่มรีูปแบบของพฤตกิรรมการในการซื้อ
สนิค้าผู้บริโภคจ าเป็นจะต้องมีตัวกระตุ้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ตัวกระตุ้นนัน้  ได้แก่ ส่วนประสมทางตลาด ซึ่งลกัษณะของ
ผูบ้รโิภคประเภทนี้มคีวามหลากหลายในหลายๆดา้น ไม่ว่า อายุ รายได ้ระดบั การศกึษา วฒันธรรม รสนิยมและอื่นๆ ผล
จากความหลากหลายเหล่าน้ีสง่ผลไปยงัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (เหมอืนจติ จติสนุทรชยักุล,2561)   

2.แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดไดก้ล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามแตกต่าง 
จากส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าทัว่ไป คือ จะต้องมีการเน้นถึงพนักงาน กระบวนการในการให้บริการ และ
สิง่แวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งทัง้สามส่วนประสมเป็นปจัจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ในทศันะของบอร์เดน “ส่วนผสม
การตลาด หมายถึง การก าหนดการท างาน การรวมกนั การออกแบบ และการผสมผสานองค์ประกอบของการตลาดสู่
โปรแกรมหรอืสว่นผสม ซึง่จะท าใหอ้งคก์ารสมัฤทธิผ์ลไดด้ทีีส่ดุ (ธธรีธ์ร ธรีขวญัโรจน์,2546) 

3.แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกบัการตดัสนิใจไดอ้ธบิายในเรื่องของผูบ้รโิภคจะมลีกัษณะและความต้องการทีแ่ตกต่างกนั  
แต่ในกระบวนการตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารของผู้บรโิภคจะผ่านขัน้ตอนส าคญัต่าง  ๆ 5 ขัน้ตอนของกระบวนการ
ตดัสนิใจซือ้ (buying decision process) ไดแ้ก่ การตระหนักถงึปญัหา (problem identification) การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร 
(information search) การประเมนิทางเลอืก (evaluation of alternative) การตดัสนิใจซือ้ (purchase) และพฤตกิรรม
ภายหลงัการซือ้ (postpurchase evaluation) กล่าวถงึเบือ้งหลงัของการมพีฤตกิรรมและกระบวนการตดัสนิใจดงักล่าวมานี้ 
เป็นผลมา จากการทีผู่บ้รโิภคไดร้บัอทิธพิลมาจากปจัจยัต่างๆ (สปุญัญา ไชยชาญ,2550)   

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

วรฤทยั สุภทัรเกียรติ (2553) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความต้องการของลูกคา้ในศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั 
พลาซ่า รชัดา - พระราม 3 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อความต้องการของ
ลูกคา้ใน ศูนยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่ารชัดา - พระราม พบว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง ลูกคา้ไดแ้ก่ เพศอายุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความต้องการของลูกค้าใน
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั พลาซ่า รชัดา - พระราม 3อย่างม ีนยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

อาณิสา ไชยสิกร (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้และความเตม็ใจจ่ายในการซือ้
สนิคา้เสือ้ผา้ผูห้ญงิจากรา้นคา้ในเฟซบุค้ของคนในกรุงเทพมหานคร จากการเกบ็ขอ้มูลพบว่าจากกลุ่มตวัอย่างของผูห้ญงิที่
มคีวามต้องการซื้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถามผูห้ญิงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มอีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนักงาน
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รฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 22,227.75 บาทต่อเดอืน ในดา้นสถานภาพและระดบัการศกึษา ส่วนใหญ่มสีถานภาพ
โสด มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า   

วภทัรานิษฐ ์ฉายสุวรรณคีรี (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ 
ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืข่าย
เฟซบุ๊คและอนิสตาแกรม ม ี3 ปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดและ ความมชีื่อเสยีงของ
แบรนด์ และปจัจัยด้านการน าเสนอข้อมูลสินค้าและความสะดวกในการสัง่ซื้อและช าระเงิน  ในส่วนลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นอาชพี ดา้นรายได ้และดา้นสถานภาพ
ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ในเครอืขา่ยเฟซบุ๊คและอนิสตาแกรมไม่แตกต่างกนั 

 
กรอบแนวความคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1. เพศ  

2. อายุ  

3. ระดบัการศกึษา  

4. อาชพี  

5. รายได ้ 

6. สถานภาพ 
       พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้
ของผู้บริโภคในห้างค้าปลีกเทสโก ้
โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดั
สงขลา 

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 

- ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  (Place) 

- ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

- ดา้นบุคลากร (People) 

- ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence and Presentation) 

- ดา้นกระบวนการ (Process) 
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สมมติฐานของการวิจยั 

ปจัจยัส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้ และปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา ทีม่คีวามต่างกนั 

ระเบียบวิธีวิจยั 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมี

รายละเอยีดในแบบสอบถามจะประกอบดว้ยรายการค าถาม 3 สว่น ดงันี้  
สว่นที ่1 เป็นค าถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ เป็นค าถาม

เกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูท้ีต่อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา อาชพี สถานภาพ และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน 6 ขอ้ โดยลกัษณะค าถามใหเ้ลอืกตอบตามความเหมาะสม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
ใหเ้ลอืกเพยีง 1 ค าตอบ 
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ยี่ห้อ F&F จากห้างเทสโก้ โลตัส 
จ านวน 8 ขอ้ โดยเป็นแบบสอบถามทีม่ลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใหเ้ลอืกเพยีง 1 ค าตอบ 
 ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกีย่วกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยัดา้นราคา 
ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นบุคลากรหรอืพนักงาน ปจัจยัดา้นการสรา้ง
และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และปจัจยัดา้นกระบวนการ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั 
จ านวน 18 ขอ้ ซึง่ค าถามในส่วนนี้มลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึง่มเีกณฑใ์น
การก าหนดค่าน ้าหนักของการประเมนิเป็น 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลเิคริท์ (Likert Scale) โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนน
ค าตอบ  
 ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความเทีย่งตรงตามเนื้อหา เพื่อใหส้ามารถวดัไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา โดย
ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท าการปรับปรุงแก้ไข และตรวจสอบความเที่ยงตรงด้วยค่าสมัประสิทธิค์วาม
สอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ในการศกึษาครัง้นี้มคี่าระหว่าง 0.6-1.0 ซึง่เกนิเกณฑ ์0.5 แสดงว่า ขอ้ค าถามมคีวามเทีย่งตรงตาม
เน้ือหา 

การเกบ็ข้อมูล การศกึษาครัง้นี้เป็นวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารภายใน
หา้งเทสโก้ โลตสั ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน – เดอืนธนัวาคม 2561 ซึ่งในการวจิยัในครัง้นี้ไดท้ าการส ารวจพร้อมเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูทัง้สิน้จ านวน 450 ราย  
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สรปุผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล 

จากลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 450 ตวัอย่าง ที่ได้ท าการตอบแบบสอบถามโดย
ภาพรวม พบว่ามเีพศชายน้อยกว่าเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 59.6  มอีายุ 23 - 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 38.7 ซึง่สว่นใหญ่มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า คดิเป็นรอ้ยละ 54.7 มอีาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 33.1 นอกจากนี้
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด รอ้ยละ 50.9 และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท เป็นรอ้ยละ 
28.0  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเสื้อผ้าของผู้บริโภคในห้างค้าปลีก เทสโก้ โลตสั 
ของกลุ่มตวัอย่าง 

ขอ้มลูจากผลการวจิยั สรุปพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั ของกลุ่มตวัอย่าง
ไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารเขา้ใชบ้รกิารหา้งคา้ปลกีเทสโก ้โลตสั โดยเฉลีย่ประมาณ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
52.7 และมคีวามถีใ่นการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ประมาณ     1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 76.0  ซึง่มปีรมิาณในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้
โดยเฉลีย่ 1-2 ชิน้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มจี านวนเงนิในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ 501-1,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 48.0 และมกีารเลอืกประเภทของเสือ้ผา้แฟชัน่ทีน่ิยมซือ้ คอื เสือ้ยดื คดิเป็นรอ้ยละ 38.2 และสถานทีอ่ื่นเพิม่เตมิที่
กลุ่มตวัอย่างนิยมซือ้ คอื หา้งสรรพสนิคา้อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 34.9 มเีหตุผลทีม่คีวามส าคญัในการตดัสนิใจซื้อ คอื ราคาที่มี
ความเหมาะสม คดิเป็นรอ้ยละ 36.4  และช่วงเวลาที่ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้ามากทีสุ่ด คอื ช่วงทีม่กีารจดัโปรโมชัน่ คดิเป็นรอ้ยละ 
32.2 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัการตดัสินใจด้านส่วนประสมการตลาด 7Ps 

จากผลการวจิยัสามารถสรุปไดว้่า ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้
ปลกี เทสโก ้โลตสั ของกลุ่มตวัอย่าง โดยภาพรวมมรีะดบัความส าคญัของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) อยู่ใน
ระดบัส าคญัมาก หากมองรายดา้นในส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจในภาพรวมทีอ่ยู่ในระดบัมากอนัดบัแรก 
คอื ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical) รองลงมา คอื ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ (Product) ปจัจยัด้านสถานที่และ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place) ปจัจยัดา้นราคา(Price) ปจัจยัดา้นกระบวนการ (Process) ปจัจยัด้านการใหบ้รกิารส่วน
บุคคล(People) และปจัจยัดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด (Promotion) ตามล าดบั และสรุปผลการศกึษาในแต่ละดา้น ดงันี้ 

ดา้นผลติภณัฑ ์พบว่าส่วนประสมทางการตลาดที่ใชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าของผูบ้รโิภคในห้างคา้ปลกี เทสโก ้
โลตสั ของกลุ่มตวัอย่างในภาพรวมดา้นน้ี อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยอนัดบัแรก คอื สนิคา้มคีุณภาพด ีรองลงมา คอื สนิคา้
มคีวามทนัสมยั  และล าดบัสดุทา้ย คอื ตราสนิคา้มชีื่อเสยีง ตามล าดบั 
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ดา้นราคา พบว่า สว่นประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั 
โดยภาพรวมดา้นน้ี อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยอนัดบัแรก คอื ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ รองลงมาคอื ราคามคีวาม
เหมาะสมเมื่อเทยีบยีห่อ้อื่น เป็นล าดบัสดุทา้ย 

 ดา้นสถานที(่ช่องทางการจดัจ าหน่าย) พบว่า สว่นประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภค
ในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสัของกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมดา้นน้ี อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยล าดบัแรกคอื มทีีจ่อดรถรองรบั
เพยีงพอ รองลงมา คอืมกีารแยกประเภทของเสือ้ผา้อย่างชดัเจน และล าดบัสดุทา้ยคอื ม ีWebsite ของแบรนด ์F&F ทีท่ าให้
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่าย 

ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้ง
คา้ปลกี เทสโก ้โลตสัของกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมดา้นน้ี อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยล าดบัแรก  คอื มกีจิกรรมส่งเสรมิการ
ขายอย่างสม ่าเสมอ เช่น การลด แลก แจก แถม รองลงมา คอื มกีารจดักจิกรรมทีน่่าสนใจใหล้กูคา้ไดม้สี่วนร่วม  และล าดบั
สดุทา้ยคอื ใชด้าราหรอืผูม้ชีื่อเสยีงในการโฆษณาทางโซเชยีลมเีดยี 

 ดา้นการใหบ้รกิารสว่นบุคคล พบว่า สว่นประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้
ปลกี เทสโก้ โลตสัของกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมด้านนี้ อยู่ในระดบัส าคญัมากโดยล าดบัแรก คอื มกีารให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
รายละเอยีดของสนิค้าและราคาอย่างครบถ้วน รองลงมา คอื พนักงานมกีารให้บรกิารอย่างมมีนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีมคีวาม
สภุาพ มมีารยาท 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้
ปลกี เทสโก ้โลตสัของกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมดา้นน้ี อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยล าดบัแรก คอื สามารถเขา้ถงึตวัสนิคา้ได้
ง่าย รองลงมา คอื มกีาารตดิป้ายราคาบอกไวช้ดัเจน และล าดบัสดุทา้ย คอื รปูแบบของเวบ็ไซดแ์ละเฟซบุคมคีวามน่าสนใจ 

ดา้นกระบวนการ พบว่า สว่นประสมทางการตลาดทีใ่ชใ้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้
โลตัสของกลุ่มตัวอย่าง  ในภาพรวมด้านนี้ อยู่ในระดบัส าคญัมาก โดยล าดบัแรก คือ  ขัน้ตอนในการช าระเงินสะดวก 
รวดเรว็ รองลงมา คอื มกีารอพัเดตขอ้มลูขา่วสารผ่านเวบ็ไซดแ์ละโซเชยีลมเีดยีอย่างสม ่าเสมอ 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

จากปจัจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างของผู้บรโิภคที่มกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้เสือ้ผ้าในห้างค้าปลกี เทสโก้ โลตสั 
ภายในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ผูบ้รโิภคทีม่กีารตดัสนิใจซือ้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 23 - 30 ปี มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มอีาชพีขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 20,001- 
30,000 บาท ซึง่เป็นกลุ่มผู้บรโิภคทีม่กีารตดัสนิใจในการซือ้เสือ้ผ้าภายในห้างคา้ปลกี เทสโก้ โลตสัมากที่สุดเมื่อท ากา ร
เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัสว่นบุคคลอื่น ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของอาณิสา ไชยสกิร(2559) เรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้และความเตม็ใจจ่ายในการซือ้สนิคา้เสือ้ผา้ผูห้ญงิจากรา้นคา้ในเฟซบุค้ของคนในกรุงเทพมหานคร โดยส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 21-30 ปี มอีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 22,227.75 บาทต่อ
เดอืน มสีถานภาพโสด และมรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
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ในส่วนของพฤติกรรมนัน้ โดยส่วนใหญ่ผู้บรโิภคกลุ่มตวัอย่างมกีารเขา้ใชบ้รกิารห้างค้าปลกีเทสโก้ โลตสั โดย
เฉลีย่ประมาณ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน และมคีวามถี่ในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ประมาณ 1 – 2 ครัง้ต่อเดอืน ซึง่มปีรมิาณในการ
เลอืกซือ้เสือ้ผา้โดยเฉลีย่ 1-2 ชิน้ต่อเดอืน กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มจี านวนเงนิในการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ 501-1,000 บาท มกีาร
เลอืกประเภทของเสือ้ผา้แฟชัน่ที่นิยมซื้อคอืเสือ้ยดื สถานที่อื่นเพิม่เติมที่กลุ่มตวัอย่างนิยมซื้อคอื หา้งสรรพสนิค้า และมี
เหตุผลทีม่คีวามส าคญัในการตดัสนิใจซือ้คอื ราคาทีม่คีวามเหมาะสม จากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มตวัอย่างทีผู่ว้จิยัได้
ท าการส ารวจซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เพญ็นิภา พรพฒันนางกูร (2551) เรื่องทศันคติและพฤติกรรมการซื้อ
เสือ้ผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่น ซึง่มเีหตุผลในการตดัสนิใจซือ้จากหา้งสรรพสนิคา้ และส่วนใหญ่จะซือ้สนิคา้
เดอืนละ1-2 ครัง้  โดยแต่ละครัง้จะซือ้จ านวน 1-2 ชิน้  

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่รีะดบัความส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อเสือ้ผ้าของผู้บรโิภคในห้างค้า
ปลกี เทสโก ้โลตสั ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จากการศกึษาในการใหค้วามส าคญักบัปจัจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า พบว่าผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปจัจัยที่มี
ความส าคญัมาก คอื ปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ โดยผู้บรโิภคที่เลอืกซื้อเสือ้ผ้าในห้างค้าปลกีเทสโก้ โลตสั ในเขต
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึง่ใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัเรื่องของการทีผู่บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึตวัสนิคา้ไดง้่ายมากทีสุ่ด มี
การตดิป้ายราคาของสนิค้าอย่างชดัเจน และมรีูปแบบของเวบ็ไซดท์ีม่คีวามน่าสนใจ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของเจษฎา
ภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) ในหัวข้อปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของนักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ที่กล่าวไว้ว่าปจัจยัทางด้านกายภาพส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าผ่านโซเชยีลมเีดยี โดย
ปจัจยัย่อยผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามส าคญัมากทีส่ดุคอื สามารถเขา้ถงึตวัสนิคา้ไดง้่าย และรูปแบบของเวบ็ไซต์มคีวามน่าสนใจใน
สือ่ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ 

ข้อเสนอแนะ  

จากผลการศกึษาขา้งตน้ น าไปสูข่อ้เสนอแนะทีน่ าไปใชเ้ป็นแนวทางการตดัสนิใจซือ้ ดงันี้ 
1. กลุ่มเป้าหมายหลกัทีก่ลุ่มทีม่กีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคในหา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั ในอ าเภอหาดใหญ่ 

จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมากกว่าเพศชาย ซึง่มอีายุ 23 - 30 ปี  มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 
โดยมอีาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ สถานภาพโสด  และมรีะดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001- 30,000 บาท  ดงันัน้ทาง
หา้งค้าปลกีดสิเคาน์สโตร์ควรใหค้วามส าคญักบัผูบ้รโิภคกลุ่มดงักล่าว แลว้น ากลยุทธท์างการตลาดต่างๆ  มาปรบัใชแ้ละ
พฒันาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม เพื่อใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย และเพื่อดงึดดูใหผู้บ้รโิภคกลุ่มนี้มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ใน
หา้งคา้ปลกี เทสโก ้โลตสั ไดเ้พิม่มากขึน้ 
 2. ผู้บรโิภคทีม่ีการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าของผู้บรโิภคในห้างค้าปลกี เทสโก้ โลตสั ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา มพีฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้ 500 - 1,000 บาทต่อครัง้ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคยนิดจี่ายเงนิเพื่อซือ้สนิคา้ ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารของห้างค้าปลกีดสิเคาน์สโตร์ ควรมกีารพฒันาผลติภณัฑ์ของตนเองให้มคีวามทนัสมยัอยู่เสมอ และมคีุณภาพ
เหมาะสมกบัราคา เพื่อสรา้งความมัน่ใจ และการยอมรบัแก่ผูบ้รโิภค 
 3. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดในดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ดในการตดัสนิใจ
ซือ้เสือ้ผ้าของผู้บรโิภคในห้างคา้ปลกี เทสโก้ โลตสัของกลุ่มตวัอย่าง โดยประเดน็ที่มคีวามส าคญัมากที่สุด คอื สามารถ
เขา้ถงึตวัสนิคา้ไดง้่าย ดงันัน้ผูบ้รหิารของหา้งคา้ปลกีดสิเคาน์สโตร ์ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธข์อ้มูลของตวัสนิคา้ใหม้ี
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ความหลากหลาย และเพิม่ขอ้มลูใหม้หีลายช่องทางมากขึน้ เพื่อใหผู้บ้รโิภคมคีวามสนใจในการตดัสนิใจซือ้ไดร้วดเรว็ เพื่อ
เป็นทางเลอืกและเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูบ้รโิภคไดง้่ายมากขึน้ ทัง้ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น การช าระ
โดยการโอนเงนิผ่านบญัชธีนาคารของหา้งคา้ปลกีดสิเคาน์สโตร ์ผ่านแอพพลเิคชัน่ในโทรศพัท ์ผ่าน(Wallet) และการช าระ
ผ่านเคาทเ์ตอรเ์ซอรว์สิ เป็นตน้  
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