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งานวิจัยเรื่องปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  

มีวัตถุประสงคเ พ่ือ 1) เ พ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น  
ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 2) เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสาร 
เก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีสงผล 
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 3) เ พ่ือศึกษาเก่ียวกับ 
ปจจัยพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  งานวิจัยนี้ 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน จากกลุมผูบริโภค 
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครท่ีเคยซ้ือสินคาแฟชั่น โดยใชแบบสอบถามออนไลน สงผานสื่อ 
ประเภทเฟซบุก(Facebook) และไลน(Line)ของกลุมผูบริโภคสินคาแฟชั่น 

 ผลวิจัยพบวา 1) ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps.และการเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธ เชิ งบวก 
กับปจจัยสวนประสบทางการตลาด 4Ps 2) การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง
มุสลิมในกรุ ง เทพมหานคร  และ 3)  ปจจัยการตัดสินใจ ซ้ือสินค าแฟชั่นของผูหญิง มุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร คือศาสนาและวัฒนธรรม รวมกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  
ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือ
ไดรอยละ 33.7 
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ABSTRACT 
 

Title of Independent Study Factors Influencing Purchasing Decision of Fashion 

Brand among Muslim Women in Bangkok Metropolis  

Submitted by              Miss Asma Usadae 

Degree    Master of Arts (Communication and Innovation) 
Academic Year                2019 

 

 The study entitled ‘Factors influencing purchasing decision of fashion brand 
among Muslim women in Bangkok metropolis’ aimed to: 1) examine the relationships 
between information exposure to fashion brand, religion, culture, and Marketing mix 
(4Ps); 2) study information exposure to fashion brand, religion, culture, and Marketing 
mix (4Ps) which affected purchasing decision of fashion brand among Muslim women 
in Bangkok metropolis; and 3) investigate factors predicting purchasing fashion brand 
among Muslim women in Bangkok metropolis. This quantitative research was 
conducted by distributing online questionnaires via Facebook and Line group to 400 
respondents who were Muslim women in Bangkok metropolis and bought fashion 
products. 

The results revealed that religion and culture was positively correlated with 
Marketing mix (4Ps), whilst information exposure to fashion brand was also positively 
correlated with Marketing mix (4Ps). Information exposure to fashion brand, religion, 
culture, and Marketing mix (4Ps) affected buying decision of fashion brand among 
Muslim women in Bangkok metropolis. Factors influencing Muslim women in Bangkok 
metropolis in purchasing fashion brand were religion, culture, and Marketing mix (4Ps) 
in terms of product, place, promotion and could predict buying decision at 33.7 %. 
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งานวิจัยเลมนี้ใหสมบูรณข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีไดใหความรูเพ่ือนําไปใชในการศึกษางานวิจัยนี้ เจาหนาท่ี
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รวมไปถึงเพ่ือนรวมชั้นเรียนทุกทานท่ีใหการชวยเหลือ แนะนําในการศึกษางานวิจัยเลมนี้ รวมไปถึงทุก
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แรงพลักดันในการทํางานวิจัยครั้งนี้ไดออกมาสําเร็จ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

 เสื้อผา เครื่องนุงหม ถือเปนหนึ่งในสี่ของปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปนการตอดํารงชีวิตของมนุษย 
ซ่ึงนอกจากจะมีประโยชน สําหรับสวมใสเพ่ือปองกันอากาศหนาวเย็น หรือแสงแดด ปองกัน 
การกระทบกระแทกจากวัตถุอ่ืนๆ เสื้อผาเครื่องนุมหมยังเปนสวนชวยในการเสริมสรางบุคลิกภาพ
แสดงใหเห็นถึงรสนิยม ภาพลักษณ ความคิด และสังคมอีกดวย และเนื่องดวยเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมีความกาวหนา ทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทําใหเสื้อผาไดถูกพัฒนาคุณภาพ  
และรูปแบบอยูอยางสมํ่าเสมอ สําหรับในประเทศไทยกลุมธุรกิจสินคาประเภทเสื้อผาเครื่องแตงกาย
สําเร็จรูป ถือเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ มีผูเลนในตลาดเปนจํานวนมาก โดยสวนใหญเปนผูเลนรายยอย
รวม ถึง เป นตลาดมีแนวโนม ท่ีจะ เติ บ โตอย า ง โต เนื่ อ ง ท้ั ง ใน เชิ งปริมาณ และ เชิ ง มูลค า  
(ธนานันท โตสัมพันธมงคล, 2558) 
 เ ม่ือพิจารณาการจดทะเบียนจัดตั้งใหมป 2562 (มกราคม - กรกฎาคม) ของธุรกิจ 
รานขายปลีกเสื้อผาแฟชั่น มีจํานวน 211 ราย เพ่ิมข้ึนจากชวงเวลาเดียวกันของปกอน (มกราคม – 
กรกฎาคม 2562) จํานวน 153 ราย คิดเปน 264% โดยในป 2562 มีมูลคาจดทะเบียนท้ังสิ้น  
281 ลานบาท เม่ือพิจารณาจากสถิติการจัดตั้งคาดวาในป 2562 แนวโนมธุรกิจขายปลีกเสื้อผา 
จะเติบโตจากปท่ีผานมาอยางชัดเจน โดยสวนใหญเปนธุรกิจ SMEs ซ่ึงไดรับปจจัยสนับสนุน 
จากนโยบายการสงเสริมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในการสงเสริมธุรกิจ SMEs ใหมีความเขมแข็ง 
ปจจุบันมีธุรกิจรานขายปลีกเสื้อผาท่ีดําเนินกิจการอยู ณ 31 กรกฎาคม 2562 จํานวนท้ังสิ้น  
1,797 ราย ซ่ึงสวนใหญเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด จํานวน 1,284 ราย คิดเปน 71.45% 
รองลงมาคือหางหุนสวนจดทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 จํานวนนิติบุคคลและทุนจดทะเบียนเสื้อผาแฟชั่น ป 2562 
ที่มา: กองขอมูลธุรกิจ, 2563 
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จํานวน 510 ราย คิดเปน 28.39% และบริษัทมหาชนจํากัด จํานวน 3 ราย คิดเปน 0.16  
สําหรับมูลคาทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 10,217 ลานบาท โดยแบงเปน บริษัทจํากัด มูลคา 8,268  
ลานบาท คิดเปน 81% รองลงมาหางหุนสวนจดทะเบียน มูลคา 649 ลานบาท คิดเปน 6% และ
บริษัทมหาชนจํากัด มูลคา 1,300 ลานบาท คิดเปน 13% ดังภาพท่ี 1 (กองขอมูลธุรกิจ, 2563) 

สภาพสังคมในปจจุบันวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยมุสลิม แตกตางจากคนไทยเชื้อสายอ่ืน ๆ  
เนื่องจากการนับถือศาสนาท่ีตางกัน ทําใหวิถีชีวิตและการปฏิบัติพิธีกรรมแตกตางกันไปดวย          
ดังวัฒนธรรมประเพณีของชาว ไทยมุสลิมในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานภาษา  ดานลักษณะของบาน
ท่ีอยูอาศัย ดานความเชื่อและความศรัทธาหรือ การกินการอยู  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการแตงกาย
ของชาวมุสลิมซ่ึงสวนมากจะแตงกายเหมือนคนไทยโดยท่ัวไป แตจะมีชุดสวมใสเปนเอกลักษณ 
ในโอกาสตาง ๆ เชน ชุดปากีสถาน เสื้อโตป เสื้อกุลง ตะละกง สาหรี ซ่ึงแตละชุดโอกาสสวมใสตางกัน 
โดยเฉพาะผูหญิง  ชาวมุสลิมจําเปนตองคลุมหรือโพกผา  ถึงแมวาแฟชั่นในสังคมโลก จะเปลี่ยนไป
ตามยุคตามสมัย  ฮิญาบถือเปนเสื้อผาอีกหนึ่งชิ้นซ่ึงเปนชุดท่ีจะทําใหผูหญิงมุสลิม ปลอดภัยจากการ
ลวนลาม และแทะโลม ทุกวันนีผู้แตงตัวชุดฮิญาบไมใชสิ่งแปลกใหมในสายตาสังคม แตคือความงดงาม 
ความสุภาพ และความลุมลึกในความรูสึกท่ีสงบของผูสวมใสและผูพบเห็น เปนความเย็นตาเย็นใจ 
ดวยสายตาของผูมีศรัทธาในอิสลาม (กนกวรรณ วิโรจน, 2553) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2 ชุดการแตงกายฮิญาบของผูหญิงมุสลิม 
ที่มา: https://in.pinterest.com/pin/345369865164518033/ 

 

เม่ือโลกเคลื่อนเขาสูสังคมฐานความรู การประยุกตและบูรณาการทุนทางวัฒนธรรม 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สงผลใหทุนทางวัฒนธรรมเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากข้ึน  
และนําไปสูความเก่ียวของกับการเปนประเทศไทย 4.0 ไดท้ังทางตรงและทางออม ภูมิปญญาเหลานี้
ถือเปนทุนทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญ รัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดกําหนดวิสัยทัศนประเทศไทย  
ป พ.ศ. 2558-2563 ใหทุกหนวยงานสรางความม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืนใหประชาชนและประเทศชาติ 
กระทรวงวัฒนธรรมไดสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย โดยการสนับสนุนใหมีการนํามรดก
วัฒนธรรมท่ีมีอยูในทองถ่ิน มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลิตภัณฑ เพ่ือใหผูประกอบการ 
ในทองถ่ินตระหนัก และมองเห็นคุณคาของมรดกวัฒนธรรมในทองถ่ินตนเอง ซ่ึงเปนสิ่งใกลตัวท่ี
สามารถนํามาสร าง เอกลักษณ ให กับผลิตภัณฑ  เ พ่ิม มูลค าทางเศรษฐกิจ เ พ่ิมทางเลือก 
ในการประกอบการ มีความภาคภูมิใจในถ่ินกําเนิด และสรางสรรคผลิตภัณฑใหมีความแตกตาง 

https://in.pinterest.com/pin/345369865164518033/
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จากผลิ ตภัณฑ ท่ั ว ไป  กล า ว คื อ  เ ป น ผลิ ตภัณฑ ท่ี แ ฝ ง ไ ว ด ว ย เ รื่ อ ง ร า ว ทา งวั ฒนธร รม  
(จุรีรัตน บัวแกว, 2561) 

ตลาดเสื้อผามุสลิมโลกเติบโตอยางรวดเร็ว The State of the Global Islamic Economy 
Report 2015/16 รายงานคาดการณมูลคาการใชจายซ้ือเสื้อผาและรองเทาของผูบริโภคชาวมุสลิม 
ท่ัวโลกสูงราว 230 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2557 ขยายตัวรอยละ 3.8 เทียบกับป 2556 และ 
สูงเปนอันดับ 3 รองจากตลาดเสื้อผารายสําคัญของโลกอยางสหรัฐฯ (400 พันลานดอลลารสหรัฐ) 
และจีน (310 พันลานดอลลารสหรัฐ) กอนท่ีจะเพ่ิมข้ึนเปน 327 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2563 
หรือขยายตัวเฉลี่ยราวรอยละ 6 ในชวงป 2557-2563 คิดเปนสัดสวนราวรอยละ 13 ของมูลคา 
การใชจายซ้ือเสื้อผาและรองเทารวมของโลก ท้ังนี้ ในป 2557 ผูนําเขาเสื้อผาและรองเทามุสลิม 
หลักของโลก ไดแก ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ไนจีเรีย ซาอุดีอาระเบีย อินโดนีเซีย และรัสเซีย 
ขณะท่ีผูสงออกเสื้อผาและรองเทามุสลิมหลักของโลก ไดแก จีน อินเดีย และตุรกี อยางไรก็ตาม  
มีขอนาสังเกตวา ตลาดเสื้อผามุสลิมในประเทศตะวันตก ซ่ึงมีชาวมุสลิมเปนสวนนอยเริ่มมีบทบาทมาก
ข้ึนเปนลําดับ โดยการใชจายซ้ือเสื้อผาและรองเทาของผูบริโภคมุสลิมในยุโรป (เยอรมนี ฝรั่งเศส 
และสหราชอาณาจักร) และอเมริกาเหนือ (สหรัฐฯ และแคนาดา) มีมูลคารวมกันราว 22  
พันลานดอลลารสหรัฐในป 2557 มากเปนอันดับสองรองจากมูลคาการใชจายซ้ือเสื้อผาและรองเทา
ของตุรกี (ผูนําเขาเสื้อผาและรองเทามุสลิมอันดับ 1 ของโลก) ซ่ึงสูงราว 25 พันลานดอลลารสหรัฐ 
(RYT9, 2559) 

ปจจุบันสตรีมุสลิมหันมาสวมใสเสื้อผา และฮิญาบหรือผาคลุมศีรษะท่ีมีการออกแบบใน
ลักษณะตะวันตก มีความทันสมัย ตลอดจนมีลวดลายของเนื้อผาและสีสันท่ีหลากหลายมากข้ึน  
แตก็ยังคงไวซ่ึงการออกแบบท่ีไมขัดตอบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ท้ังนี้ พฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เสื้อผา ท่ี เปลี่ยนไปของสตรี มุสลิม ประกอบกับศักยภาพของผูบริ โภคชาวมุสลิม ท่ี มีอยูสู ง 
ท้ังดานประชากรท่ีมีจํานวนมาก อยูในวัยหนุมสาว และมีกําลังซ้ือคอนขางสูง ปจจัยดังกลาวผลักดัน
ใหบรรดานักออกแบบ รวมถึงแบรนดเสื้อผาชั้นนําของโลกตางหันมาสนใจและพัฒนาสินคา 
เพ่ือเจาะตลาดเสื้อผาสําหรับชาวมุสลิม ซ่ึงถือเปนอีกหนึ่ง Niche Market ท่ีมีศักยภาพในการเติบโต
สูง (E-NEW, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3 ชุดแตงกายฮิญาบแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ที่มา: https://avanascarf.id/2019/09/30/hijab-street-style-sudah-jadi-tren-hijaber-milenial/ 

 

https://avanascarf.id/2019/09/30/hijab-street-style-sudah-jadi-tren-hijaber-milenial/
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เนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนแหลงรวมสินคาแฟชั่นมากมาย โดยเฉพาะสินคาแฟชั่น 
ของผูหญิงมุสลิมท่ีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงมีแหลงผลิตและจัดจําหนายสินคาท่ีงายตอการเลือกซ้ือ  
เชน ตลาดโบ เบ  ศูนยการคาสงยานประตูน้ํ า หางสรรพสินคาท่ีเปนแหลงรวมสินคาแฟชั่น  
และมีการหมุนเวียนสินคาแฟชั่นคอนขางเร็วและปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยอยูตลอด จึงทําใหเสื้อผา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมถือวาเปนสินคาอีกประเภทหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญ เพราะผูหญิงมุสลิม 
ไดใหความสําคัญกับการแตงกายเปนอยางมาก ดังนั้นสินคาท่ีเลือกซ้ือจึงตองมีความประณีตและ
เปนไปตามบทบัญญัติของศาสนาดวย กรุงเทพมหานครจึงถือเปนศูนยกลางของเสื้อผาแฟชั่น 
ผูหญิงมุสลิมและเหมาะสมในการเปนพ้ืนท่ีท่ีใชศึกษา (ดวงงาม วัชรโพธิคุณ, 2557) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4 แหลงรวมสินคาแฟชั่นในกรุงเทพมหานคร 
ท่ีมา: https://www.salesmatchup.com/blog/    

 
ดวยท่ีมาดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง

มุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําใหผูประกอบการสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมหันมาใหความสําคัญ
กับผูซ้ือและปจจัยสวนประสมทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงประเด็น 
และทําใหกิจการสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมมีผลกําไรท่ีดีตอไป  
 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  

1.2.2 เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม และ  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 
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1.2.3 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 คําถามนําวิจัย 
 

1.3.1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps เปนอยางไร 
           1 . 3 . 2  การ เป ดรั บข าวสาร เ ก่ี ยว กับสินค าแฟชั่ น  ศาสนาและวัฒนธรรม  และ  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps อยางไรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร           
           1.3.3  ปจจัยใดท่ีสามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร           
 
1.4. ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 

ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเก่ียวกับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัย 
สวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง มุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร 

 
1.4.2 ขอบเขตดานตัวแปร 
   1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
 1) การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ประกอบดวย การเลือกเปดรับ  

การเลือกใหความสนใจ การเลือกรับรูและตีความหมาย และการเลือกจดจํา  
 2) ศาสนา และวัฒนธรรม 
 3 )  ปจจัยส วนประสมทางการตลาด 4Ps ประกอบดวย ผลิตภัณฑ  ราคา  

การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 
   1.4.2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 
 1) การรับรูถึงความตองการ  

2) การคนหาขอมูล  
3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ  
4) การตัดสินใจซ้ือ  
5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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1.4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลาท่ีใชศึกษา 
การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 

ครั้งนี้ ใชเวลาในการดําเนินการศึกษาประมาณ 6 เดือน คือ ตั้งแตชวงกุมภาพันธ – กรกฎาคม 2563 
1.4.5 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 
ครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเฉพาะในกรุงเทพมหานครเทานั้น 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.5.1 เจาของกิจการสินคาแฟชั่นสามารถนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใชเปนแนวทาง 
การวางกลยุทธ เพ่ือใหผูบริโภคสินคาแฟชั่นท่ีผูหญิงมุสลิมสามารถสวมใสไดเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา 
 1.5.2 ไดทราบถึงลักษณะประชากรท่ีมีผลตอการรับรู  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ 
สินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีสงผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 1.5.3 ไดทราบถึงลักษณะปจจัยท่ีสามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ 
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ือนําไปตอยอดในการศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆในอนาคต 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 สินคาแฟช่ัน หมายถึง สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม ซ่ึงในท่ีนี้ หมายถึง เสื้อผาและฮิญาบ
แฟชั่นท่ีมีการตัดเย็บดวยความประณีต มีลวดลายและสีสันท่ีสวยงาม และกําลังไดรับความนิยม 
อยูในปจจุบัน ซ่ึงเปนปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 ผูหญิงมุสลิม หมายถึง ผูหญิงมุสลิมท่ีสวมผาคลุมผมจนปดหนาอก เพ่ือเปนการปกปด
รางกายให มิดชิด เปนการสํารวม การคลุมผาของสตรีมุสลิมนั้นไมใชประเพณีของอาหรับ  
แตเปนบทบัญญัติของศาสนา เปนการปฏิบัติธรรมเฉกเชนสตรีในศาสนาอ่ืน ซ่ึงในท่ีไมไดหมายถึง
ผูหญิงมุสลิมทุกคน แตหมายถึงผูหญิงท่ีเลือกแตงกายปกปดมิดตามหลักปฏิบัติ บทบัญญัติของ 
ศาสนาอิสลาม และสวมใสฮิญาบในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 ฮิญาบ หมายถึง เปนภาษาอาหรับ แปลวาสิ่งกีดขวาง มานปดก้ันและสิ่งปกปด  
การคลุมฮิญาบนั้นถือเปนบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม 
 กรุงเทพมหานคร หมายถึง เมืองหลวงของประเทศไทย เปนศูนยกลางการปกครอง 
เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม  
  การเปดรับขาวสาร หมายถึง กระบวนการเลือกรับขาวสาร ประกอบดวยการกลั่นกรอง  
4 ข้ัน การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention)  
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การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) และการเลือกจดจํา 
(Selective Retention) 
 ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย อันมีหลักคือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุด 
ของโลก โดยศาสนา จะมีความเชื่อซ่ึงแสดงออกมาใหปรากฏเห็นเปนกิริยาอาการของผูเลื่อมใส  
วามีความเคารพเกรงกลัว ซ่ึงอํานาจอันอยูเหนือโลกหรือพระเจา 

วัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของความเชื่อ คานิยม และวัตถุตางๆ ท่ีสังคมใดสังคม
หนึ่ งมีรวมกันและจะถูกถายทอดจากคนรุนหนึ่ ง ไปสู อีกรุนหนึ่ ง อันเปนวิ ถีชีวิตของมนุษย  
วิถีการดําเนินชีวิตของสังคม เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด
ในสถานการณตางๆ ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกัน 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps หมายถึง กลุมของเครื่องมือทางการตลาด 
ท่ีผูประกอบการใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาด เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ 
แกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง การเลือกจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือกท่ีมีอยู 
สองทางเลือกข้ึนไป โดยจะมีกระบวนการในการเลือกของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป แตโดยหลัก
แลวจะมีกระบวนการตัดสินใจอยู 5 การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก
ในการตัดสินใจซ้ือ การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 
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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 
 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังตอไปนี้ 
 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเปดรับขาวสาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับศาสนา และวัฒนธรรม 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร  
 

2.1.1 ความหมายของการเปดรับขาวสาร 
การศึกษาเก่ียวกับความหมายของการเปดรับขาวสาร พบวามีนักคิด นักวิชาการไดอธิบายไวดังนี้ 
Garrett, Weeks & Neo (2016) กลาววา การเปดรับขาวสาร (News exposure) หมายถึง 

บุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร วัตถุประสงค และความตองการ ในการเปดรับสารท่ีแตกตางกัน  
Roche, Pickett & Gertz (2016) กลาววา การเปดรับขาวสาร (News exposure) หมายถึง 

บุคคลจะเลือกรับสารใดจากสื่อมวลชนข้ึนอยูกับการคาดคะเนเปรียบเทียบระหวางผลรางวัลตอบแทน
กับการลงทุนลงแรง และพันธะผูกพันท่ีจะตามมา ถารางวัลตอบแทนคือการไดรับขาวสาร หรือ 
ความบันเทิงท่ีตองการสูงกวาการลงทุนลงแรง บุคคลยอมแสวงหาขาวสารนั้น 

Shaver, Sibley, Osborne & Bulbulia (2017) กลาวคือ การเปดรับขาวสาร  
(News exposure) หมายถึง การรับขาวสารตาง ๆ ผูรับสารยอมมีกระบวนการเลือกสาร  
(Selective Processes) ดวยสาเหตุตาง ๆ ซ่ึงแตละบุคคลก็จะมีพฤติกรรมในการเปดรับสารท่ี
แตกตางกันไปตาม ประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด 
 Feezell (2018) อธิบายวา การเปดรับขาวสาร (News exposure) หมายถึง ขาวสาร 
ท่ีเขาถึงความสนใจของผูรับสารไดมากจะเปนตัวกําหนดความสําเร็จของการสื่อสาร ซ่ึงสงผล 
ใหเกิดความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมตามท่ีผูสงสารตองการ 

จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของการเปดรับขาวสาร สรุปไดวา การเปดรับขาวสาร 
หมายถึง ความสนใจหรือเปดใจท่ีจะรับขอมูลขาวสารนั้น โดยการจะเปดรับขาวสารนั้นอาจจะ 
เลือกจาก ความรู ประสบการณ ความตองการ ความเชื่อ ทัศนคติของแตละบุคคล 
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2.1.2 กระบวนการเลือกรับขาวสาร 
การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเลือกรับขาวสาร พบวา Shaver, Sibley, Osborne & 

Bulbulia (2017; Feezell, 2018) สรุปและอธิบายวา กระบวนการเลือกรับขาวสารหรือ 
เปดรับขาวสารเปรียบเสมือนเครื่องกรองขาวสารในการรับรูของมนุษยซ่ึงประกอบดวยการกลั่นกรอง 
4 ข้ันตามลําดับดังตอไปนี้ 

1) การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) กลาวคือ การเลือกชองทางการรับสื่อ โดยบุคคล
จะเลือกเปดรับสื่อและขาวสารจากแหลงของสารท่ีแตกตางกันกัน ตามความตองการของบุคคลนั้น ๆ 
อีกท้ังทักษะและความชํานาญในการรับรูขาวสารของบุคคลนั้นก็ตางกัน บางคนถนัดท่ีจะฟง 
มากกวาอาน ก็จะเลือกเปดสื่อท่ีเปนเสียง เพ่ือรับขอมูลขาวสาร เปนตน 

2) การเลือกใหความสนใจ  (Selective Attention) กลาวคือ บุคคลแตละบุคคล 
จะมีความสนใจและความตองการท่ีแตกตางกัน จึงสงผลใหมีการเลือกเปดรับสื่อท่ีแตกตางกันดวย 
มนุษยจะเลือกเปดรับสื่อจากความตองการ ประสบการณ ทัศนคติและคานิยม เปาหมาย 
ความสามารถของบุคคลนั้น ๆ ในการแสวงหาสื่อ 

3) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) กลาวคือ 
บุคคลแตละบุคคล เม่ือเลือกรับสื่อและ บุคคลนั้น ยังตองรับรูและตีความหมายของสื่อนั้นดวย  
โดยการตีความหมายสารจะแตกตางกันไปตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณความเชื่อ  
ความตองการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทางรางกาย หรือสภาวะทางอารมณและจิตใจ 
ในขณะนั้น ๆ ดังนั้นมนุษยแตละคนอาจตีความเฉพาะขาวสารท่ีสอดคลองกับลักษณะสวนบุคคล 
ของตนเอง  

4) การเลือกจดจํา (Selective Retention) กลาวคือ เม่ือบุคคลรับรูและตีความหมายแลว 
บุคคลนั้นจะเลือกจดจําสิ่งท่ีคิดวาเปนประโยชนตอตนเอง โดยจะเลือกจดจําขาวสารในสวนท่ีตรงกับ
ความสนใจ ความตองการ ทัศนคติ ของตนเอง และจะไมจดจําในสิ่งท่ีตนเองคิดวาไมเปนประโยชน 
ในการดําเนินชีวิต  

จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเลือกรับขาวสาร สรุปไดวา กระบวนการเลือกรับขาวสาร 
ประกอบดวยการกลั่นกรอง 4 ข้ัน การเลือกเปดรับ (Selective Exposure) การเลือกใหความสนใจ 
(Selective Attention) การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and 
Interpretation) และการเลือกจดจํา (Selective Retention) 
 

2.1.3 ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดรับสาร 
การศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการเปดรับสาร พบวา Shaver, Sibley, Osborne & 

Bulbulia (2017; Feezell, 2018) สรุปและอธิบายวา ปจจัยท่ีสงผลตอการเปดรับสาร  
ประกอบไปดวย 8 ปจจัย ดังนี้ 

 
1) ความตองการ (Need) กลาวคือ ความตองการทุกอยางของมนุษยท้ังความตองการ 

ทางกายและทางใจ ความตองการระดับสูงและความตองการระดับต่ํา ยอมเปนตัวกําหนดการเลือก
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ของของบุคคล โดยบุคคลก็จะเลือกตอบสนองความตองการของตนเอง เพ่ือใหไดขาวสารท่ีตองการ 
เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ 

2) ทัศนคติและคานิยม (Attitude and Values) กลาวคือ ความชื่นชอบและมีใจโนมเอียง 
(Preference and Predisposition) ตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในหลาย ๆ เรื่อง สวนคานิยม คือ  
หลักพ้ืนฐานท่ีบุคคลนั้น ๆ ยึดถือเปนความรูสึกท่ีควรจะทําหรือไมควรทําอะไรในการมีความสัมพันธ
กับสิ่ งแวดลอมและคน ซ่ึงทัศนคติและคานิยมมีอิทธิพลอยางยิ่ งตอการเลือกใชสื่อมวลชน  
การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมายและการเลือกจดจํา 

3) เปาหมาย (Goal) กลาวคือ มนุษยทุกคนกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตท้ังในเรื่อง
อาชีพ การเขาสั งคม การพักผอน เปาหมายของกิจกรรมตาง ๆ ในชวงชีวิต โดยมนุษย 
จะเปนตัวกําหนดข้ึน จะมีอิทธิพลตอการเลือกใชสื่อมวลชน การเลือกขาวสาร การเลือกตีความหมาย 
และการเลือกจดจําเพ่ือสนองเปาหมายของตนเอง 

4) ความสามารถ (Capability) กลาวคือ ทักษะเฉพาะท่ีตนเองทําไดดี โดยบุคคลหนึ่ง 
จะมีความสามารถไดตั้งแตหนึ่งความสามารถ จนไปถึงความสามารถหมายดาน โดยเฉพาะ
ความสามารถดานภาษา ท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลในการท่ีจะเลือกรับขาวสาร เลือกตีความหมาย  
และเลือกเก็บเนื้อหาของขาวนั้นไว 

5) การใชประโยชน (Utility) กลาวคือ โดยท่ัวไปแลว บุคคลจะใหความสนใจและใช 
ความพยายามในการท่ีจะเขาใจ และจดจําขาวสารท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

6) ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) กลาวคือ การเปนผูรับสารของบุคคลนั้น 
สวนหนึ่งข้ึนอยูกับลีลาในการสื่อสารของบุคคลนั้น ๆ ดวย ซ่ึงหมายถึง ความชอบหรือไมชอบสื่อ 
บางประเภท ดังนั้นบางคนจึงชอบฟงวิทยุ บางคนชอบดูโทรทัศน บางคนชอบอานหนังสือพิมพเปนตน 

7) สภาวะ (Context) กลาวคือ สถานท่ี บุคคล และเวลาท่ีอยูในสถานการณ การสื่อสาร  
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ มีอิทธิพลตอการเลือกของผูรับสาร การมีคนอ่ืนอยูดวยมีอิทธิพลตรงตอการเลือกใช
สื่อและขาวสาร การเลือกตีความหมายและเลือกจดจําขาวสาร การท่ีมนุษยตองถูกมองวาเปนอยางไร 
การท่ีตนเองคิดวาคนอ่ืนมองตนเองอยางไร ทําใหเกิดความเชื่อวาคนอ่ืนคาดหวังอะไรจากตนเอง 
และการท่ีคิดวาคนอ่ืนคิดวาตนเองอยูในสถานการณอะไร ลวนแตมีอิทธิพลตอการเลือกของบุคคล
นั้นๆ 

8) ประสบการณและนิสัย (Experience and Habit) กลาวคือ ผูรับสารแตละคนพัฒนานิสัย
การรับสารอันเปนผลมาจากประสบการณในการรับขาวสารของบุคคลนั้น ๆโดยบุคคลนั้น ๆ  
จะพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นบุคคลจึงเลือกใชสื่อ
ชนิดใดชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง และเลือกจดจําเรื่องใด 
เรื่องหนึ่ง 
 จากการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผลตอการเปดรับสาร สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอ 
การเปดรับสาร ประกอบไปดวย 8 ปจจัย ไดแก ความตองการ (Need) ทัศนคติและคานิยม 
(Attitude and Values) เปาหมาย (Goal) ความสามารถ (Capability) การใชประโยชน (Utility) 
ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) สภาวะ (Context) และประสบการณและนิสัย 
(Experience and Habit) 
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2.1.4 การวัดพฤติกรรมการเปดรับ 
การศึกษาเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมการเปดรับ พบวา Shaver, Sibley, Osborne & 

Bulbulia (2017; Feezell, 2018) สรุปและอธิบายวา การวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ ตัวชี้ (Index) 
ท่ีใชวัดพฤติกรรมการเปดรับสื่อ (Mediaexposure) แบงได 2 สวน ดังนี้ 

1) วัดจากเวลาท่ีใชสื่อ (Time spent with a media)  
 2) วัดจากความถ่ีของการใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการท่ีแตกตางกัน 
(Frequency of use of various media content categories) 

อีกท้ัง Feezell (2018) ไดอธิบายวา การวัดในเรื่องเวลาท่ีใชกับสื่อมีขอเสียท่ีวาคําตอบ 
ข้ึนอยู กับปจจัยหลายอยาง อาทิ ความสนใจของผูฟง เวลาวางท่ีคนมีอยูและการสื่อใกลตัว 
(Availability of medium) 
 ดวยเหตุนี้ คํ าตอบท่ี เ ก่ียว กับเวลาท่ี ใช กับสื่อจึ ง มักไมสามารถแปลความหมายได 
ในทางจิตวิทยาและมักไม ไดผล ท่ีชัด เจนเ ม่ือนํ า ไปเชื่ อมโยงความสัมพันธ กับตัวแปร อ่ืน  
และเพ่ือแกปญหาความไมชัดเจนในเรื่องนี้จึงไดมีการวัดตัวแปรการเปดรับสื่อมวลชนโดยใชความถ่ี
ของการใชสื่อเฉพาะอยางเจาะจงในเนื้อหา อาทิ การวัดความถ่ีของการอานขาวท่ีมีเนื้อหาหนัก 
ในหนังสือพิมพความถ่ีของการชมรายการโทรทัศนและความถ่ีในการรับฟงรายการวิทยุ เปนตน  

การศึกษาเก่ียวกับการวัดพฤติกรรมการเปดรับ สรุปไดวา การวัดพฤติกรรมการเปดรับ 
สามารถวัดได 2 สวน คือ วัดจากเวลาท่ีใชสื่อ (Time spent with a media) และวัดจากความถ่ี 
ของการใชสื่อแยกตามประเภทของเนื้อหารายการท่ีแตกตางกัน (Frequency of use of various 
media content categories) 
 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.2.1 ความหมายของศาสนา 
  การศึกษาเก่ียวกับความหมายของศาสนา พบวามีนักคิด  นักวิชาการไดอธิบายไวดังนี้
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ระบุวา ศาสนา หมายถึง ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย อันมีหลักคือ  
แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก เปนตน อันเปนไปในฝายปรมัตถประการหนึ่ง พรอมท้ังลัทธิ 
ท่ีจะกระทําตามความเห็นหรือตามคําสั่งสอนในความเชื่อถือนั้น ๆ 
 Young & Killick (2017) กลาววา ศาสนา คือ ความเชื่อซ่ึงแสดงออกมาใหปรากฏเห็น 
เปนกิริยาอาการของผูเลื่อมใส วามีความเคารพเกรงกลัว ซ่ึงอํานาจอันอยูเหนือโลกหรือพระเจา  
ซ่ึงบอกใหผูเชื่อรูไดดวยปญญา ความรูสึกเกิดข้ึนเองโดยสัญชาตญาณ วาตองมีอยูเปนรูปรางอยางใด
อยางหนึ่งและตองเปนผูสราง และเปนผูกําหนดวิถีชีวิตของมนุษยใหมีอยู เปนอยู กลาวกันงาย ๆ 
ศาสนา คือ การบูชาพระเจา ผูซ่ึงมีทิพยอํานาจอยูเหนือธรรมชาติดวยความเคารพกลัวเกรง 
 Nadel (2018) อธิบายวา ศาสนา (Religion) มาจากภาษาละตินวา Religare มีความหมาย
เปนภาษาอังกฤษวา To bind fast (ยึดถือ/ผูกพันอยางแนนแฟน) กลาวคือ ผูกพันอยางเหนียวแนน
ตอพระผูเปนเจา (God) หรือพระผูสราง (Creator) และอีกศัพทหนึ่งวา Relegere แปลวา การปฏิบัติ
ตอ หรือการเก่ียวของดวยความระมัดระวัง เปนการปฏิบัติตนเพ่ือแสดงความเลื่อมใสหรือเกรงกลัว
อํานาจเหนือตน ซ่ึงในความหมายของชาวตะวันตก ตลอดท้ังผูนับถือศาสนาประเภทเทวนิยม  
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จะเขาใจศาสนาในลักษณะท่ีวา  มีความเชื่อวา พระเจาเปนผูสรางโลก สรางสรรพสิ่งและสรรพสัตว
ท้ังหลาย เชื่อวา หลักคําสั่งสอนตาง ๆ มาจากพระเจา ท้ังศีลธรรมจรรยาและกฎหมายในสังคม 
เปนสิ่งท่ีพระเจาทรงกําหนดข้ึน มีหลักความเชื่อบางอยางเปนอจินไตย คือ เชื่อตามคําสอน 
โดยไมคํานึงถึงขอพิสูจนตามหลักวิทยาศาสตร แตอาศัยเทวานุภาพของเทพเจา ผูอยูเหนือตน 
เปนเกณฑ มีหลักการมอบตน คือมอบการกระทําของตนและอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับตนใหพระเจา 
ดวยความจงรักภักดี 

Wach (2019) อธิบายวา ศาสนา หมายถึง ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางมนุษย 
กับสิ่งท่ีมิใชมนุษย คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ สิ่งท่ีสามารถดํารงอยูไดดวยตนเองหรือพระเจา  
แตสําหรับผูท่ีเก่ียวของกับขบวนการมากกวาเก่ียวของกับบุคคล ศาสนา คือ หนทางอยางหนึ่งซ่ึงแสดง
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับจุดมุงหมาย จุดประสงคความเชื่อของเขา 
 จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของศาสนา สรุปไดวา ศาสนา หมายถึง ศาสนา หมายถึง 
ลัทธิความเชื่อถือของมนุษย อันมีหลักคือ แสดงกําเนิดและความสิ้นสุดของโลก โดยศาสนา  
จะมีความเชื่อซ่ึงแสดงออกมาใหปรากฏเห็นเปนกิริยาอาการของผูเลื่อมใส วามีความเคารพเกรงกลัว 
ซ่ึงอํานาจอันอยูเหนือโลกหรือพระเจา 
 
  2.2.3 ความหมายของวัฒนธรรม 
  การศึกษาเก่ียวกับความหมายของวัฒนธรรม พบวา มีนักคิด  นักวิชาการ ไดอธิบายไว ดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงาม  
ซ่ึงเปนผลจากระบบความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับสังคม และมนุษยกับธรรมชาติ 
จําแนกออกเปน 3 ดาน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ 
  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2560) อธิบายวา วัฒนธรรม คือ การสั่งสมและ 
สืบทอดจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสูอีกสังคมหนึ่งจนกลายเปนแบบแผนท่ี
สามารถ เรียนรูและกอใหเกิดผลิตกรรมและผลิตผล ท้ังท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม อันควรคา 
แกการวิจัย อนุรักษ ฟนฟู ถายทอด เสริมสรางเอตทัคคะ และแลกเปลี่ยน เพ่ือสรางดุลยภาพ 
แหงความสัมพันธระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ ซ่ึงจะชวยใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยางมีสุข 
สันติสุข และอิสรภาพ อันเปนพ้ืนฐานแหงอารยธรรมของมนุษยชาติ เปนวิถีชีวิตของคนในสังคม  
เปนแบบแผนประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิด ในสถานการณตาง ๆ ท่ีสมาชิก 
ในสังคมเดียวกันสามารถเขาใจ ซาบซ้ึง ยอมรับและใชปฏิบัติรวมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ 
  Lewis (2017) กลาววา วัฒนธรรมเปนมรดกทางสังคมท่ีประกอบดวยความรู ความเชื่อ 
ประเพณี และความชํานาญท่ีคนเราไดมาในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคม คือ สวนท้ังหมดอันซับซอน 
ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางท่ีเขาคิดและทําในฐานะเปนสมาชิกของสังคม 
 Arnold (2018) กลาววา วัฒนธรรมไวสรุปไดวา วัฒนธรรม คือ สรรพสิ่งท้ังหมดท่ีมีความ
สลับซับซอน อันประกอบดวยความรู ความเชื่อ ศิลปะ จริยธรรม กฎหมายขนบธรรมเนียม 
สมรรถภาพตาง ๆ รวมท้ังนิสัยบุคคลท่ีไดรับถายทอดมา ในฐานะท่ีเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคม 
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 Benedict (2019) กลาววา วัฒนธรรม หมายถึง ผลรวมท้ังหมดของความเชื่อเกิดจาก 
การเรียนรู คานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงเปนสิ่งท่ีนํามาใชเพ่ือควบคุมกํากับพฤติกรรม 
ของผูบริโภค ในฐานะท่ีเปนสมาชิกของสังคมหนึ่งโดยเฉพาะ 
  จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของวัฒนธรรม สรุปไดวา วัฒนธรรม หมายถึง ผลรวม
ท้ังหมดของความเชื่อ คานิยม และวัตถุตาง ๆ ท่ีสังคมใดสังคมหนึ่งมีรวมกันและจะถูกถายทอด 
จากคนรุนหนึ่ ง ไปสู อีกรุ นหนึ่ ง  อันเปนวิ ถีชี วิ ตของมนุษย  วิ ถีการดํ า เนินชี วิตของสั งคม  
เปนแบบแผนการประพฤติปฏิบัติและการแสดงออกซ่ึงความรูสึกนึกคิดในสถานการณตาง ๆ  
ท่ีสมาชิกในสังคมเดียวกัน 
 
  2.2.4 หลักการแตงกายของบุคคลท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  
 การแตงกายของมุสลิม และมุสลิมมะห การแตงกาย ผูหญิงมุสลิม และผูชายมุสลิม ตามหลัก
อิสลามในอิสลาม วัตถุประสงคสําคัญ ของการแตงกายคือ การปกปดสิ่งพึงละอายของรางกาย 
โดยเฉพาะรางกายของ ผูหญิงมุสลิม ท้ังนี้ เพ่ือท่ีจะไมใหสวนหนึ่งสวนใด ของเรือนรางเพศหญิง 
กระตุนอารมณทางเพศ ของผูชาย ซ่ึงจะกอใหเกิด ความเสียหาย ข้ึนมาในสังคม จึงไดวางหลักเกณฑ
ดังนี้ 

1) เสื้อผาจะตองสะอาด ประณีต เรียบรอย ดูสวยงาม เหมาะสมกับบุคลิกภาพ การดํารงตน
สมถะ หรือการเครงครัดในศาสนา ไมจําเปนตองหมายถึงการใสเสื้อผาเกาๆ ดูซอมซอ เพ่ือใหคนอ่ืนดู
วาตัวเอง ไมใสใจใยดีตอโลก อยาแตงกาย ใหคนอ่ืนดูถูก หรือมองเห็นเรา เปนตัวตลก 

2) อิสลาม ไมหามการแตงกาย ดวยเสื้อผาท่ีดีมีราคา ถาหากวาฐานะทางเศรษฐกิจ 
เอ้ืออํานวย และตองการแสดงออก ใหเห็นวาตน ไดรับความโปรดปรานจากพระเจา แตใน
ขณะเดียวกัน อิสลามก็หามการแตงกาย โดยมีเจตนา ท่ีจะโออวด ถึงความม่ังค่ัง และความทะนงตน 
วาเหนือกวาคนอ่ืน 

3) เสื้อผาตองปกปด สิ่งพึงละอายของผูสวมใส สําหรับผูหญิงนั้นสิ่งท่ีพึงปกปด (เอาเราะฮ)  
ก็คือทุกสวนของรางกาย ยกเวนใบหนา และฝามือ สวนเอาเราะฮ ของผูชายนั้นคือบริเวณ 
ตั้งแตสะดือถึงหัวเขา 

4) ผูหญิงมุสลิม จะตองไมแตงกาย ดวยเสื้อผาท่ีรัดรูป แนบเนื้อ หรือเสื้อผาท่ีโปรงบาง  
หรือมีรูท่ีทําใหมองเห็นผิวหนัง หรือเรือนรางภายใน 

5) ผูชาย จะตองไมใสเสื้อผา หรือแตงกายเลียนแบบผูหญิง และผูหญิงจะตองไมใสเสื้อผา 
หรือแตงกายเลียนแบบผูชาย ท้ังนี้ เ พ่ือดํารงรักษาบุคลิกและเอกลักษณแหงเพศของตัวเองไว  
ทานศาสดามูฮัมมัด ไดสาปแชงคน ท่ีแตงกายเลียนแบบ ของเพศตรงขาม 

6)อิสลามหามมุสลิมชาย สวมใสเสื้อผา ท่ีตัดมาจากผาไหม และสวมใสเครื่องประดับทองคํา 
ท้ังนี้เพราะวา สิ่งเหลานี้เหมาะสม ท่ีจะเปนอาภรณ และเครื่องประดับของผูหญิง 

7) อิสลามหามหญิงมุสลิม ใสน้ําหอมออกนอกบาน เพราะไมตองการใหกลิ่นน้ําหอม  
ไปกระตุนความรูสึกของเพศตรงขาม แตขณะเดียวกัน ก็สนับสนุนใหผูหญิง โดยเฉพาะภรรยา 
ใสน้ําหอม และแตงกายใหสะอาดสวยงามเม่ืออยูกับสามี 

8) หวีผมใหเรียบรอย และอยาปลอยใหผมกระเซิง 
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9) กอนจะสวมใสเสื้อผา และรองเทา ใหสะบัดหรือเคาะเสียกอน ท้ังนี้ เ พ่ือใหแมลง  
หรือสัตวอันตราย ท่ีอาจอาศัยหรือติดอยูในเสื้อผา และรองเทาหลุดไป และเม่ือสวมใสเสื้อผา 
หรือรองเทา ใหเริ่มใสทางขางขวากอน 

10) หลีกเลี่ยงการแตงกาย ดวยเสื้อผาสีฉูดฉาด หรือแตงกาย เลียนแบบนักบวชหรือนักพรต 
11) ให เสื้อผาแกคนยากจนบาง เพ่ือเปนการขอบคุณตออัลลอฮ ท่ีทรงโปรดปราน  

ใหเราไดมีเสื้อผาสวมใส ทานศาสดามูฮัมมัด ไดกลาววา "ใครท่ีใหเสื้อผาแกมุสลิม สวมใสรางกาย 
ของเขา อัลลอฮจะใหเขาไดสวมใสเสื้อผาสีเขียวแหงสวรรคในวันแหงการพิพากษา" 

12)  ให เสื้ อผา ท่ีดี  ตามสถานภาพของทานเอง แกคนรับใช  หรือบ าว ท่ี ทําหนา ท่ี 
รับใชทานมาตลอดท้ังวัน 

ฮิญาบ เปนชุดท่ีจะทําใหผูหญิงมุสลิม ปลอดภัยจากการลวนลาม และแทะโลม ทุกวันนี้  
ผูแตงชุดฮิญาบ ไมใชสิ่งแปลกใหม ในสายตาสังคม แตคือความงดงาม ความสุภาพ และความลุมลึก 
ในความรูสึก ท่ีสงบของผูสวมใส และผูพบเห็น เปนความเย็นตาเย็นใจ ดวยสายตา ของผูมีศรัทธาใน
อิสลาม ยอมเห็นวา หญิงท่ีสวมใสชุดฮิญาบนาเลื่อมใสและนาใหเกียรติ โดยมีตัวอยางการแตงตัว 
ของผูหญิงและผูชายอิสลาม ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 การแตงกายของผูหญิงและชายตามหลักการของศาสนาอิสลาม 

ที่มา: https://sites.google.com/site/sasnaxislam/kar-taeng-kay 

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
 

2.3.1 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
การศึกษาเก่ียวกับความหมายของสวนประสมทางการตลาด พบวา มีนักคิด  นักวิชาการ ได

อธิบายไวดังนี้ 
Kushwaha & Agrawal (2015) ไดใหความหมายของ “สวนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไววาสวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได  

https://sites.google.com/site/sasnaxislam/kar-taeng-kay
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ซ่ึงบริษัทใชรวมกัน เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย หรือเปนเครื่องมือท่ีใช รวมกัน
เพ่ือใหบรรลุ วัตถุประสงคทางการติดตอสื่อสารขององคการ” 

Išoraite (2016) อธิบายวา สวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ7P’s) หมายถึง  
ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซ่ึงบริษัทนํามาประยุกตใชรวมกัน เพ่ือตอบสนอง 
ความพึงพอใจแกกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

Kukanja, Gomezelj Omerzel & Kodrio (2017) ไดใหความหมายของ “สวนประสม 
ทางการตลาดไววา หมายถึงกลุมเครื่องมือทางการตลาดซ่ึงธุรกิจใชรวมกันเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางการตลาดในตลาดเปาหมายกลาวคือ เปนการสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ” 

Bahl & Chandra (2018) ไดใหความหมายของ “สวนประสมทางการตลาดวา เปนตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได ซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย” 

สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) ไดใหความหมายของ “สวนประสมทางการตลาดไววา หมายถึง 
องคประกอบโดยตรงท่ีเก่ียวของกับสินคาหรือบริการท่ีนําเสนอสูผูบริโภค ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสวน
ประสมทางการตลาด ประกอบดวยปจจัยดานการคลาดสี่ชนิดท่ีมักเรียกวา 4Ps” 

จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายของสวนประสมทางการตลาด สามารถสรุปไดวา  
เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีผูประกอบการใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงคทางการตลาด 
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย  

 
2.3.2 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  
การศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด พบวา มีนักคิด  นักวิชาการ ไดอธิบายไว

ดังนี้ Išoraite (2016; Kukanja, Gomezelj Omerzel & Kodrič, 2017) กลาววา สวนประสม 
ทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เปนเครื่องมือท่ีประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้  

  
2.3.2.1 ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคาหรือบริการท่ีบริษัทผูผลิต 

ผลิตออกมาเพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย และตองการใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ
ในสินคาหรือบริการนั้น ๆ ดังนั้นผลิตภัณฑจึงควรมีการพัฒนาอยูตลอดเวลาไมอยูกับท่ี เพ่ือผลิตภัณฑ
ท่ีผลิตออกมานั้นเปนท่ีตองการของผูบริโภคอยูเสมอ โดยผลิตภัณฑนั้นสามารถกําหนดกลยุทธ
เพ่ือท่ีจะตอสูกับคูแขงดานหลายรูปแบบ โดยจะตองคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้ 

1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation)  
2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product Component)  
3) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning)  
4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development)  
5) กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)  

โดยคุณสมบัติท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ ตองประกอบดวย ปจจัยดังตอไปนี้  
    5.1) คุณภาพสินคาหรือผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนสิ่งท่ีผูผลิตตองเปนผูกําหนด

และออกแบบ เพ่ือนําออกมาจําหนาย แตการวัดคุณภาพของผลิตภัณฑนั้นยึดความพึงพอใจของลูกคา
สวนใหญ เปนหลัก โดยทางผูผลิตจะตอง กําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑหรือสินค าใหดี  
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เพ่ือท่ีจะไดสินคาท่ีมีคุณภาพและมีราคาไมสูงเกินอํานาจในการซ้ือของกลุมเปาหมาย และผลิตภัณฑท่ี
มีคุณภาพท่ีต่ําจนเกินไป 

    5.2) ลักษณะของสินคาหรือผลิตภัณฑ (Physical Characteristics of Goods)  
ตองเปนรูปรางลักษณะท่ีสะดวกสบาย สามารถสัมผัสได ถึง รูป รส กลิ่น เสียง  

    5.3) ราคา (Price) ราคาของสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีดีนั้นจะตองเปนราคาท่ีไมสูงและไมตํ่า
จนเกินไป ควรเปนราคาท่ีเหมาะสมกับคุณคาของสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ 

    5.4) ตราสินคา (Brand) หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวของบริษัทผูผลิต ไมวาจะเปน 
ประโยคสําคัญ สัญลักษณ รูปภาพ การออกแบบ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญท่ีจะบงบอกใหผูบริโภครูวาบริษัทใด
เปนผูผลิตและจําหนายสินคาหรือผลิตภัณฑตัวนั้น ๆ 

    5.5) บรรจุภัณฑ (Packaging) เปนอีกแรงจูงใจหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคา 
หรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ดวยการออกแบบของสิ่งบรรจุหรือสิ่งหอหุมใหกับตัวสินคาหรือผลิตภัณฑ 
ท่ีมีความโดดเดน และนาสนใจ 

    5.6) การออกแบบ (Design) การออกแบบผลิตภัณฑหรือการออกแบบบรรจุภัณฑก็ตาม
ลวนมีความสําคัญมากในการแขงขันดานการตลาดกับคูแขง เนื่องจากรูป ลักษณท่ีนาสนใจ 
จะเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นดวย 

    5.7) การรับประกัน (Warranty) เปนสิ่งสําคัญมากสําหรับสินคาท่ีมีราคาคอนขางสูง 
โดยเฉพาะ สินคาท่ีเก่ียวกับเครื่องใชไฟฟา รถยนต เครื่องจักร เปนตน เพราะการรับประกัน 
จะสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ในการลดความเสี่ยงท่ีจะไดสินคาท่ีไมมีคุณภาพ  
โดยการรับประกันนั้น สามารถแบงได 3 ประเภท ไดแก   

(1) การรับประกัน โดยการใหขอมูลท่ีสมบูรณวา เม่ือสินคาหรือผลิตภัณฑ 
เกิดความชํารุด เสียหาย แลวจะรองเรียนไดท่ีไหน กับใคร อยางไร เม่ือไหร  

(2) การรับประกัน โดยการแจงลวงหนากอนผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ    
(3) การรับประกัน จะตองมีการระบุเง่ือนไขในการรับประกันสินคาหรือผลิตภัณฑ 

ท่ีชัดเจน ไมวาจะเปนระยะเวลาท่ีรับประกัน หรือเง่ือนไขอ่ืนๆ   
5.8) สีของผลิตภัณฑ (Color) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสงผลใหผูบริโภคเกิดแรงจูงใจ  

และตัดสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นโดยความรวดเร็ว เพราะสามารถสื่อไดถึงอารมณ ความรูสึกไดดี 
     5.9) การใหบริการ (Serving) และอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางมาก ตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาหรือบริการของผูบริโภค นั้นคือ การใหบริการของผูขายในรูปแบบตาง ๆ 

    5.10) วัตถุดิบ (Raw Material) วัตถุดิบก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนตัวกําหนดราคา 
ในการวางจําหนาย เพราะวัตถุดิบหรือวัสดุท่ีนํามาใชลวนเปนตนทุนในการผลิตท้ังสิ้น สิ่งสําคัญ 
ในการคํานึงถึงวัตถุดิบนั้นจะตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภความีความตองการในรูปแบบไหน 
อยางไร เปนหลัก 

    5.11) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product Safety) เปนสิ่งสําคัญมากตอผูบริโภค 
ทุกคน จึงทําใหผูบริโภคทุกคนใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง ในการเลือกสินคาหรือผลิตภัณฑในการใช
ในแตละครั้ง 
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    5.12) มาตรฐาน (Standard) มาตรฐาน เปนปจจัยท่ีสําคัญมากในการรักษาลูกคา 
ใหคงซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้นซํ้าในครั้งหนา ผูผลิตจึงควรใหความสําคัญและรักษามาตรฐานใหคงท่ี 

    5.13) ความเขากันได (Compatibility) เปนอีกสิ่งสําคัญท่ีผูบริโภคจะตองคํานึงถึง  
เม่ือตองการจะซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ วาเม่ือซ้ือไปแลวจะสามารถนําไปใชอยางถูกตอง  
และไดรับประโยชนสูงสุดจาดสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ หรือไม 

    5.14) คุณคาผลิตภัณฑ (Product Value) เปนเกณฑท่ีสําคัญในการเลือกซ้ือสินคา 
ในครั้งตอ ๆ ไป ของลูกคา เม่ือลูกคาทําการเปรียบเทียบประโยชนของสินคากับราคาท่ีตองจายไป 
ผูผลิตจึงตองใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากกวาลูกคาจะเสียดายเงินเม่ือเลือกสินคานั้น ๆ ไปแลว 

    5.15) ความหลากหลายของสินคา (Variety) ความหลากหลายของสินคาเปนปจจัย 
ท่ีทําใหมีจํานวนยอดขายมากหรือนอย เนื่องจากผูบริโภคแตละคนมีความตองการในขนาด  
และจํานวนท่ีแตกตางกัน ผูบริโภคหลายคนจึงเลือกท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑท่ีมีขนาดและจํานวนใหเลือก
มากกวาสินคาท่ีมีขนาดและจํานวนใหเลือกนอย 

 
2.3.2.2 ราคา (Price) จํานวนเงินท่ีถูกกําหนดข้ึน เพ่ือซ้ือขายแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน

เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีตนตองการ โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาของสินคา 
กับราคาท่ีตองจาย เพ่ือท่ีจะตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินคาหรือไมสินคานั้น ๆ ถาคุณคาสูง กวาราคา ผูบริโภค
ก็จะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง ปจจัยดังตอไปนี้ 

1) คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกคา  
2) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเก่ียวของ   
3) การแขงขัน   
4) ปจจัยอ่ืน ๆ 

 คุณสมบัติท่ีสําคัญของราคา มีดังนี้ 
4.1) การกําหนดราคา (List Price) ทางหนวยงานผูผลิตจะตองกําหนดราคาสินคา 

หรือผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมา เพ่ือใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑตาง ๆ โดยการกําหนดราคา
จะตองมีหลักเกณฑในการกําหนดราคาใหดี และเหมาะสมกับคุณภาพของสินคา 

4.2) การใหสวนลด (Price Discount) แบงออกไดดังนี้    
(1) สวนลดเงินสด คือ การลดราคาของสินคาลง เม่ือผูบริโภคมีการชําระเงินดวย

ความรวดเร็ว หรือชําระทันทีท่ีไดรับสินคา  
(2) สวนลดปริมาณ คือ การลดราคา เม่ือผูบริโภคมีการซ้ือสินคาในปริมาณมาก  

ซ่ึงจะหักใหกับผูบริโภคในราคาเดียวกัน และเทาเทียมกัน ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงได ตามชวงเวลาท่ี
ตองการจัดสวนลด 

(3) สวนลดตามฤดูกาล คือ การลดราคาของสินคาหรือผลิตภัณฑลง ในสวนเวลา 
ท่ีมียอดขายต่ํา เพ่ือดึงดูดใหมีการซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ ใหมากข้ึน  

4.3) การใหระยะเวลาในการชําระเงินและระยะเวลาของสินเชื่อ (Payment Period and 
Credit Term) คือ การใหระยะเวลาในการชําระเงินสําหรับผูท่ีซ้ือสินคาหรือบริการตามระยะเวลาท่ี
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กําหนดไว ดังนั้นราคาจึงเปนเครื่องมือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได ถาผูบริโภคคิดวา 
สินคามีคุณสมบัติตรงตามความตองการแลว ก็มีแนวโนมท่ีผูบริโภคจะยอมรับราคาของสินคา  
 

2.3.2.3 การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) เปนชองท่ีใชในการ
เคลื่อนยายตัวของผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบกระจายตัวสินคา ประกอบดวย 
การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนาย จึงประกอบดวย 2 สวน 
ดังนี้    

1) ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel  
หรือ Marketing Channel) เปนการเคลื่อนยายสินคาหรือผลิตภัณฑไปสูผูบริโภค โดยอาจจะ
เก่ียวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได  

2) การกระจายตัวสินคา หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ การเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑ 
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค โดยการกระจายตัวสินคาท่ีสําคัญ มีดังนี้    

2.1) การขนสง (Transportation)    
2.2) การเก็บรักษาสินคา (Storage) และการคลังสินคา (Warehousing)    
2.3) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory Management)   

 
2.3.2.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาดเปนเครื่องมือ 

ท่ีสําคัญเครื่องหนึ่งท่ีจะเปนสิ่งท่ีจูงใจใหผูบริโภคเกิดความตองการท่ีจะซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑนั้น ๆ 
ได ซ่ึงการสงเสริมการตลาดนั้นจะเนนไปท่ีการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซ้ือ โดยเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสารสามารถใชไดหลายรูปแบบ แตจะมีเครื่องมือท่ีสําคัญ ๆ ดังนี้ 

1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการนําเสนอขาวสารเก่ียวกับหนวยงาน 
ของผูผลิต เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑหรือบริการท่ีบริษัทหรือหนวยงานเปนผูผลิตกลยุทธในการโฆษณา
จะเก่ียวของกับ    

1.1) กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการ
โฆษณา (Advertising Tactics)    

1.2) กลยุทธสื่อ (Media Strategy)    
2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) คือ การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล 

กับบุคคล เพ่ือจูงใจใหบุคคลท่ีไดรับสารเกิดความตองการท่ีจะซ้ือสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีนําเสนอ 
และสราง ความสัมพันธอันดีกับลูกคา โดยการขายโดยใชพนักงานขายจะเก่ียวของกับ 

2.1) กลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling Strategy)    
2.2) การบริหารหนวยงานขาย (Salesforce Management)    

3) การสงเสริมการขาย (SalesPromotion) คือการสงเสริมใหมีการขายสินคาหรือผลิตภัณฑ
ไปสูผูบริโภคคนสุดทายโดยกลยุทธในหนวยงานนี้จะเนนไปท่ีการกระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาของ
ผูบริโภค โดยการสงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบไดแก    

3.1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer 
Promotion)    
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3.2) การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสูคนกลาง (Trade 
Promotion)    

3.3) การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงพนักงาน (Sales 
Force Promotion)    

4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations หรือ PR)    
4.1) การใหขาว (Publicity) คือ การนําเสนอจาวสาร ประชาสัมพันธใหผูบริโภค

รับรูถึงสินคา ผลิตภัณฑหรือ ตราสินคา โดยใชสื่อรูปแบบตาง ๆ เพ่ือการนําเสนอขาวสาร 
4.2) การประชาสัมพันธ (Public Relations หรือ PR) คือ  การพยายามใหขอมูล

ขาวสาร สรางทัศนคติใหกลุมผูบริโภค ตอตัวสินคา ตราสินคา บริษัทผูผลิต เพ่ือเปนการสราง
ภาพลักษณท่ีดี 

5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) การ โฆษณา
เพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง (Direct Response Advertising) และการตลาดเชื่อมตรง หรือการ
โฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising) มีความหมายตางกันดังนี้    

5.1) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
คือ การติดตอกับลูกคาหรือผูบริโภคตรง หรือไมทางชองทางหรือตัวกลางใด ๆ อยางเชน  
การติดตอสื่อสารโดยใชการสงแคตตาล็อกใหลูกคาโดยตรงท่ีบาน เปนตน 

5.2) การโฆษณาเพ่ือใหเกิดการตอบสนองโดยตรง(Direct Response Advertising) 
เปนขาวสารการโฆษณาซ่ึงถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนองกลับ โดยตรงไปยังผู สง
ขาวสาร ซ่ึงอาจจะใชจดหมายตรง หรือสิ่งอ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือปาย โฆษณา  

5.3) การตลาดเชื่อมตรงหรือการโฆษณาเชื่อมตรง (Online Advertising)  
หรือ การตลาดผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Marketing หรือ E- marketing) เปนการ
โฆษณาผาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอร หรือ อินเตอรเน็ต เพ่ือสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑ 
หรือบริการ โดยมุงหวังผลกําไรและการคา เครื่องมือท่ีสําคัญในขอนี้ประกอบดวย    

(1) การขายทางโทรศัพท    
(2) การขายโดยใชจดหมายตรง    
(3) การขายโดยใชแคตตาล็อก    
(4) การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซ่ึงจูงใจใหลูกคามี กิจกรรม  

การตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซ้ือ   
 

 จากการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด สามารถสรุปไดวา สวนประสมทาง
การตลาด ประกอบดวย หนึ่ง ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง
ความจําเปนหรือ ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ 
(Product Component) การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) การพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Development) กลยุทธเก่ียวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix)   
สอง ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได ผลิตภัณฑ  
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ผูกําหนดกลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึง  คุณคาท่ีรับรู (Perceived Value) ในสายตาตาของลูกคา 
ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเ ก่ียวของ การแขงขัน  และปจจัยอ่ืน ๆ สาม การจัดจําหนาย  
(Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซ่ึง ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรมใช
เพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด  ประกอบดวย 2 สวน  ชองทาง 
การจัดจําหนาย (Channel of Distribution หรือ Distribution Channel หรือ Marketing 
Channel) และการกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด  (Physical 
Distribution หรือ Market Logistics) และสี่ การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือ 
การสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ ตอ ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใช 
เพ่ือจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความ ตองการเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ  
การโฆษณา (Advertising)  การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) การสงเสริมการขาย 
(Sales Promotion) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations  
หรือ PR) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) 
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

 
2.4.1 ความหมายของการตัดสินใจ 
การศึกษาเก่ียวกับความหมายของการตัดสินใจ มีนักวิชาการหลายทานใหคํานิยามไวดังนี้

Axelrod (2015) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึงการพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
จากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูนําตองตัดสินใจดวยหลักเหตุผลเพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  
ซ่ึงการตัดสินใจดังกลาวจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Greco, Figueira & Ehrgott (2016) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง การเลือกท่ีจะ
กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยู 

Hunter (2017) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจวาการตัดสินใจนั้นถือเปนกระบวนการ
สรางหรือเลือกทางเลือกของผูบริโภค โดยจะเริ่มจากตัวผูบริโภคเกิดการตระหนักถึงความตองการ 
(Need) หรือตระหนักถึงปญหา (Problem) ซ่ึงอาจเกิดจากความปรารถนาภายใน หรือเกิดจาก
อิทธิพลภายนอกเขามามีอิทธิพล เชน การโฆษณา การรับรูขอมูลจากสื่อตาง ๆ เปนตน 

Truman (2018) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา หมายถึง การเลือกสิ่งหนึ่งหรือ   
หลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกท่ีจะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางท่ีมีอยู และวิธีการท่ีเลือกนั้นยอม
ไดรับการพิจารณาอยางถ่ีถวนแลววาถูกตองเหมาะสมหรือดีท่ีสุด และตรงกับเปาหมายขององคการ
ดวย 

Luhmann (2018) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ี
จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตางๆท่ีมีอยู ซ่ึงผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจในทางเลือกตางๆของ
สินคาและบริการอยูเสมอ โดยท่ีเขาจะเลือกสินคาหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของสถานการณ 
การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยูภายในจิตใจของผูบริโภค 

White (2018) กลาววา กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค เปนกระบวนการกอนท่ีผูบริโภค
จะซ้ือสินคาหรือบริการ ผูประกอบการตองทําความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
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ซ่ึงการตัดสินใจซ้ือไมเพียงแตเปนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับผูประกอบการ แตยังชวยใหองคกรสามารถ
ปรับกลยุทธการขายตามกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคไดอีกดวย 
 จากการศึกษาเก่ียวกับความหมายเก่ียวกับการตัดสินใจ สามารถสรุปไดวา การตัดสินใจคือ 
การเลือกจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่งในทางเลือกท่ีมีอยูสองทางเลือกข้ึนไป โดยจะมีกระบวนการ
ในการเลือกของแตละบุคคลแตกตางกันออกไป แตโดยหลักแลวจะมีกระบวนการตัดสินใจอยู 5  
การรับรูถึงความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ  
การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 
2.4.2 กระบวนการตัดสินใจ 
การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ มีนักวิชาการหลายทานใหคํานิยามไวดังนี้ 
Luhmann (2018) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคสามารถพิจารณา

ตามข้ันตอนตางๆ ไดเปน 5 ข้ันตอน ซ่ึงสรุป ข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
1) การรับรูถึงความตองการ (Problem Recognition) พฤติกรรมการซ้ือมีจุดเริ่มตนจากการ

ท่ีผูบริโภคมีความตองการท่ีอาจไดรับจากการกระตุนจากภายนอก เชน สื่อโฆษณาท่ีจูงใจ หรือเห็นคน
รอบขางใชสินคานั้นๆ เปนตน สอดคลองกับ Truman (2018) กลาววา การรับรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน 
(Problem Recognition) กระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเม่ือผูซ้ือมีความตองการ หรือมีปญหาท่ีตองการ
แกไขความตองการอาจเกิดข้ึนไดโดยมีแรงกระตุนจากภายในหรือภายนอก  

2) การคนหาขอมูล (Information Search) หลังจากผูบริโภคเกิดความตองการแลว  
การคนหา ศึกษาขอมูลของสินคานั้นๆ สอดคลองกับ Truman กลาววา การคนหาขาวสาร/ขอมูล 
(Information Search) ผูบริโภคซ่ึงถูกแรงกระตุนใหเกิดความตองการจะรวบรวมขอมูล/ขาวสารท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงอาจจะเปนขอมูลท่ีมีอยูท่ัวไป หรืออาจจะตองใชความพยายามในการเก็บขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ ซ่ึงแหลงขอมูลหลัก ๆ ของผูบริโภคนั้นมี 4 ประเภท ดังนี้  แหลงขอมูลสวนตัว  
ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนคุนเคย เปนตน แหลงขอมูลทางธุรกิจ ไดแก โฆษณา พนักงาน
ขาย ฉลากสินคา เปนตน แหลงขอมูลท่ีเปดเผยท่ัวไป ไดแก สื่อโฆษณา องคกรท่ีจะลําดับสําหรับ
ผูบริโภค เปนตน และ แหลงขอมูลจากประสบการณ ไดแก การตรวจสอบสินคา การใชสินคา เปนตน  

3) การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ (Evaluation of Alternatives)เม่ือผูบริโภคไดมี
การเสาะหาขอมูลแลว จากนั้นผูบริโภคจะเกิดความเขาใจ และประเมินผลทางเลือกตางๆ สอดคลอง
กับ Truman กลาววา การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ข้ันตอนในการประเมิน
ทางเลือกของผูซ้ือมีแนวคิดพ้ืนฐาน ดังนี้  หนึ่ง ผูบริโภคพยายามหาทางท่ีจะสนองความตองการของ
ตนเอง สอง ผูบริโภคจะแสวงหาความเชื่อจากสินคาท่ีเสนอทางแกปญหาท่ีตนเองมีอยู สาม ผูบริโภค
มองสินคาแตละตัวเสมือนกลุมคุณลักษณะของสินคา ซ่ึงมีความสามารถในการสงมอบประโยชน 
อันหลากหลายท่ีผูซ้ือแสวงหาเพ่ือสนองความตองการของตน ซ่ึงคุณลักษณะของสินคาท่ีใหประโยชน
แกผูซ้ือจะแตกตางกันไปตามชนิดของสินคา และสี่ ผูบริโภคจะสรางความเชื่อม่ันในกลุมตราสินคา 
เพ่ือดูวาสินคาแตละชนิดนั้นมีคุณลักษณะอยางไร และความเชื่อม่ันในตราสินคานี้จะนําไปสู 
การสรางภาพพจนตอตราสินคา ซ่ึงจะแตกตางกันไปตามการกลั่นกรองจากประสบการณท่ีมีผล 
มาจากการเลือกท่ีจะรับรู เลือกท่ีจะบิดเบือน และเลือกท่ีจะเก็บขอมูลของผูบริโภค การประเมิน
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คุณลักษณะดานตาง ๆ ของสินคานั้นผูบริโภคอาจใหน้ําหนักแตละ คุณลักษณะของสินคาท่ีตางกัน 
ข้ึนอยูกับระดับความสําคัญของคุณลักษณะตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจทําให
ผูบริโภคสามารถจัดลําดับความสําคัญของการเลือกซ้ือไดแลว แตอยางไรก็ตามอาจจะมีผลกระทบจาก
ทัศนคติของผูอ่ืนท่ีมีตอการตัดสินใจซ้ือ (Attitudes of Others) และปจจัยท่ีไมสามารถคาดการณได 
(Unexpected Situation) ซ่ึงอาจทําใหไมเกิดการตัดสินใจซ้ือ นอกจากนี้ Truman กลาววา  
การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ในข้ันการประเมินทางเลือกนั้น ผูบริโภคจะมีความชอบในตรา
สินคาในกลุมสินคาท่ีสามารถสนองความตองการของเขาได ซ่ึงเขาอาจจะมีความตั้งใจท่ีจะซ้ือสินคาท่ี
เขามีความพอใจมากท่ีสุด อยางไรก็ดี มีปจจัย 2 ตัวท่ีแทรกแซงระหวางความตั้งใจท่ีจะซ้ือ  
และตัดสินใจซ้ือ ไดแก 

(1) ทัศนคติของบุคคลอ่ืน(Attitudes of Others) ทัศนคติของบุคคลอ่ืนจะมี
อิทธิพลทําใหความชอบของผูบริโภคลดลงไดโดย ระดับของทัศนคติดานลบของบุคคลอ่ืนท่ีมีตอ
ทางเลือกท่ีผูบริโภคพอใจและแรงจูงใจของผูบริโภคท่ีจะยินยอมตามความตองการของบุคคลอ่ืน 

(2) สถานการณซ่ึงไมสามารถคาดเดาได (Unanticipated Situation Factors) 
ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนและมีผลกระทบทําใหความตั้งใจท่ีจะซ้ือมีการเปลี่ยนแปลง เชน ผูซ้ือตกงาน การซ้ือ
ตองทําอยางเรงดวน หรือพนักงานขายทําใหผูซ้ือไมพอใจ เปนตน 

 
นอกจากนี้ การตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการนั้น/ผูบริโภคจะตองทําการตัดสินใจเลือก (1) ตรา

สินคา (2) ผูขาย (3) ปริมาณท่ีจะซ้ือ (4) เวลาท่ีจะซ้ือ และ (5) วิธีการชําระเงิน 
 5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) หลังจากมีการซ้ือแลว ผูบริโภค 
จะไดรับประสบการณในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรับความพอใจหรือไมพอใจ ถาผูบริโภคพอใจอาจทํา
การซ้ือซํ้า แตถาไมพอใจผูบริโภคอาจเลิกซ้ือสินคาในครั้งตอไป และอาจสงผลเสียตอเนื่องจากการ
บอกตอ ทําใหผูบริโภคซ้ือสินคาไดนอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ Truman กลาววา พฤติกรรมหลัง
การซ้ือ (Post Purchase Behavior) ภายหลังการซ้ือสินคา ผูบริโภคจะรับรูถึงความพอใจหรือไม
พอใจผานประสบการณการใชสินคา/บริการ ซ่ึงงานของนักการตลาดไมไดหยุดแคเพียงการซ้ือ 
ของผูบริโภค แตจะตองมีการตรวจสอบถึงประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

(1) ความพอใจหลังการซ้ือ (Post Purchase Satisfaction)  
(2) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (Post Purchase Actions) ความพอใจหรือไมพอใจของ 

ผูซ้ือจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือในครั้งตอไป ซ่ึงอาจจะมีการกระทําตาง ๆ ดังนี้ การกระทําท่ีเปดเผย 
(Public Action) ไดแก การฟองรองตอศาล และการกระทําสวนตัว (Private Action) ไดแก  
การหยุดซ้ือสินคา (Exit Option) หรือการเตือนเพ่ือนเก่ียวกับการซ้ือสินคา (Voice Option) 

(3) พฤติกรรมการใชและการท้ิงสินคาหลังการซ้ือ (Post Purchase Use and Disposal) 
 นอกจากนี้ Hunter (2017) ยังอธิบายเพ่ิมวา กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision 
Process) แมลูกคาจะเปนบุคคลท่ีมีความแตกตางกันไมวาจะเปนในเรื่องใดก็ตามก็จะยังมี
กระบวนการตัดสินใจท่ีคลาย ๆ กัน คือ มีกระบวนการตัดสินใจ 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
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 1) การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) ซ่ึงการท่ีบุคคล
จะรับรูถึงปญหานั้นแตกตางกันข้ึนอยูท่ีความคิด ทัศนคติของแตละบุคคล โดยสามารถสรุปไดวา 
ปญหาของผูบริโภคอาจเกิดข้ึนจากสาเหตุ ตอไปนี้ 

1.1) สินคาท่ีใชอยูเดิมหมด เม่ือสินคาเดิมหมดลง ก็ยอมทําใหผูบริโภครับรูถือการ
ขาดหายสิ่งอํานวยความสะดวก จึงเกิดเปนปญหาและความตองการเกิดข้ึนกับบุคคลนั้น ๆ ได 

1.2) ผลของสิ่งของในอดีตกอใหเกิดปญหา  คือ การใชงานผลิตภัณฑอันเกา แต
ผลิตภัณฑอันกอใหกอใหเกิดปญหาท่ีตองซ้ือผลิตภัณฑตัวใหมมาแกไขใหสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช
สามารถใชงานไดเหมือนเดิม  

1.3) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบุคคล คือ การเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย การ
เปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจ จําเปนใหเกิดความตองการใหมเกิดข้ึน หรืออาจจะตองซ้ือสิ่งของเครื่องใช
ใหม เนื่องจากสินคาอันเกิดไมสามารถตอบสนองความตองการไดเหมือนในอดีต 

1.4) เกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานครอบครัว คือ เม่ือมีครอบครัวท่ีให ข้ึน  
หรือเล็กลง ก็ยอมตองเปลี่ยนแปลงสิ่งของ เครื่องใชใหเหมาะสมกับจํานวนบุคคลในครอบครัวดวย  
จึงกอใหเกิดความตองการสินคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว 

1.5) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน คือ การเปลี่ยนในสถานะทางการเงินท้ัง
ทางบวกและทางลบ ยอมกอใหเกิดความตองการท่ีแตกตางไปจากเดิม ทําใหเกิดความตองการท่ี
แปลกใหมข้ึนดวย 

1.6) เกิดการเปลี่ยนแปลงกลุมอางอิง คือ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงกลุมอางอิงหรือ
เรียกงาย ๆ วา การเปลี่ยนแปลงกลุมตัวอยางในการใชชีวิตในแตละชวงวัย หรือในแตละชวงชีวิตยอม
กอใหเกิดพฤติกรรมท่ีเรียนแบบ ทําใหเกิดความตองการตามกลุมอางอิงนั้น ๆ ตามไปดวย 

1.7) ประสิทธิภาพการสงเสริมทางการตลาดสูงข้ึน ก็ยอมทําใหผูบริโภคตระหนักถึง
ปญหามากยิ่งข้ึน ก็ยอมทําใหเกิดความตองการตามการสงเสริมทางการตลาดเหลานั้นตามไปดวย  
เม่ือผูบริโภครับรูถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนนั้น บุคคลอาจจะหาทางแกไขปญหาถาปญหานั้นเปนปญหาท่ีใหญ 
แตถาปญหาท่ีรับรูเปนปญหาท่ีเล็ก บุคคลนั้นก็อาจจะไมแกไขปญหา และปลอยใหมันผานไป  
แตถาบุคคลตองการแกไขปญหา บุคคลจะเริ่มดวยการแสวงหาขอมูลเก่ียวกับการแกไขปญหานั้น 

 

 2) การแสวงหาขอมูล (Search for Information) เม่ือผูบริโภคเกิดปญหา ผูบริโภคจะเริ่ม
คนหาขอมูล เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจ โดยจะคนหา
ขอมูลไดจากแหลงขอมูลดังตอไปนี้ 

2.1) แหลงขอมูลท่ีเปนบุคคล ( Personal Search) คือ แหลงขอมูลท่ีมาจากบุคคล 
ไมวาจะเปนคนในครอบครัว เพ่ือน พ่ี นอง หรือกลุมท่ีทํางาน กลุมอางอิง หรือแมแตผูท่ีเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ  

2.2) แหลงขอมูลทางธุรกิจ ( Commercial Search) คือ แหลงขอมูลท่ีไดจาก
สถานท่ีจําหนายสินคา   

2.3) แหลงขอมูลขาวสารท่ัวไป (Public Search) คือ  แหลงขอมูลขาวสารท่ีไดจาก
สื่อมวลชนท่ัวไป เชน อินเตอรเน็ตโทรทัศน วิทยุ  
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2.4) ขอมูลจากประสบการณในอดีตของผูบริโภค (Experimental Search) คือ 
แหลงขอมูลท่ีเคยสัมผัส เคยใชมาแลว โดยในการแสวงหาขอมูลนี้ ผูบริโภคแตละคนจะมีการแสวงหา
ขอมูลท่ีแตกตางกันออกไป ข้ึนอยูท่ีวาผูบริโภคมีขอมูลประสบการณในอดีตของแตละคนวามีมากมี
นอยเพียงใด 

 

3) การวิเคราะหและประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภคได
แสวงหาและคนหาขอมูลมาเพียงพอแลว ก็จะนําขอมูลเหลานั้นมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
เพ่ือท่ีจะไดตัดสินใจเลือกสินคาท่ีดีท่ีสุดสําหรับตนเอง โดยข้ันตอนนี้ จะเก่ียวของกับการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของสินคา ความนาเชื่อถือของตราสินคา หรือและอาจเก่ียวของกับประสบการณในอดีตของ
ผูบริโภคแตละคนดวย วามีความชื่นชอบในตราสินคาไหนเปนพิเศษหรือไม โดยมีแนวคิดในการ
พิจารณา เพ่ือชวยประเมินแตละทางเลือก เพ่ือใหตัดสินใจไดงายข้ึน ดังตอไปนี้ 

3.1) คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาท่ีไดรับ (Benefit) คือ  
การวิเคราะหและประเมินผลท่ีไดจากการตัดสินใจซ้ือสินคาชนิดนั้น ๆ วา มีประโยชนในดานไหนบาง  
มีประโยชนกับใครบาง คุมคาท่ีจะซ้ือหรือไม ถามีประโยชนหลายดาน และประโยชนเหลานั้นตรงกับ
ความตองการของตนก็จะทําการตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินคา  

3.2) ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือ การวิเคราะหและประเมิน
สินคานั้น ๆ วามีความเหมาะสมกับราคาและประโยชนท่ีจะไดรับหรือไม ถามีความเหมาะสมก็งายตอ
การตัดสินใจท่ีจะซ้ือ  

3.3) ความเชื่อถือตอตราสินคาและยี่หอ (Brand Beliefs) คือ การวิเคราะห 
และประเมินความนาเชื่อถือตอตราสินคา และยี่หอสินคา วาถูกผลิตมาจากหนวยงานใด หนวยงานนั้น
ไดรับมาตรฐานหรือไม มีการตรวจเช็คสินคากอนนํามาจําหนายใหกับผูบริโภคหรือไม 

3.4) ความพึงพอใจ (Utility Function) คือ การใชความรูสึก ทัศนคติของผูบริโภค 
วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดกับสินคานั้น และอาจทําการเปรียบเทียบสินคาในหลาย ๆ ชนิดวา
มีความพึงพอใจสินคาชนิดไหนมากท่ีสุด ถึงจะเลือกและตัดสินใจซ้ือสินคาชนิดนั้น ๆ 

3.5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) คือ วิธีในการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด
วิธีหนึ่ง คือ การนําคุณสมบัติของสินคา ความสําคัญของสินคา ความนาเชื่อถือของตราสินคาคิด
วิเคราะหแยกแยะวาสินคาชนิดไหนตอบสนองความตองไดมากท่ีสุด ก็ทําการเลือกซ้ือสินคาชนิดนั้น ๆ 

 

4) การตัดสินใจซ้ือ ( Decision Marking) การตัดสินใจซ้ือนั้น ผูบริโภคแตละคนจะใชขอมูล
และระยะเวลาท่ีแตกตางกันในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑใดสักอยาง ข้ึนอยูกับประสบการณของ
ผูบริโภคแตละคน โดยการตัดสินใจสามารถแบงออกเปน 2 ปจจัยท่ีสงผล ไดแก  

4.1) ทัศนคติของบุคคลในสังคม (Attitudes of Others) กลาวคือ ทัศนคติของ
บุคคลในสังคมหรือคานิยมสวนใหญนั้น มีอิทธิพลตอพฤติกรรมหรือความชื่นชอบของผูบริโภคได หรือ
ตรงกันขามถาบุคคลสวนใหญไมชื่นชอบอะไรก็สามารถเปลี่ยนไดเชนกัน  

4.2) สถานการณ ณ การตัดสินใจ (Unanticipated Situation Factors) กลาวคือ 
เหตุการณในตอนท่ีผูบริโภคกําลังจะตัดสินใจ อาทิ กระเปาเงินหาย ผูบริโภคมีความเรงรีบ หรือผูเสนอ
ขายทําใหผูบริโภคไมพอใจ ปจจัยเหลาลวนมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคท้ังสิ้น นอกจากนี้  
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การตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการนั้น ๆ ผูบริโภคจะตองทําการตัดสินใจเลือก ตราสินคา ผูเสนอขาย 
จํานวน ระยะเวลา และวิธีการชําระเงิน 

 

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ ( Post purchase Behavior) หลังจากมีการตัดสินใจซ้ือสินคาไป
แลว จะเกิดใหเกิดพฤติกรรมหลังการซ้ือ ซ่ึงพฤติกรรมหลังการซ้ือนี้จะกอใหเกิดเปนความรูสึก เม่ือได
ลองใชสินคาท่ีเลือกซ้ือมาจริง ๆ วามีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทหรือหนวยงานผูผลิตใหขอมูลหรือไม ถามี
คุณสมบัติตามท่ีบริษัทผูผลิตโฆษณา มีการใชงานท่ีดี ก็อาจจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการกับมาซ้ือซํ้า
ในครั้งตอไป หรืออาจจะเปนการใหคําแนะนํากับผูท่ีมองหาสินคาท่ีตนใชดีอยูก็ได 

จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ สามารถกลาวสรุปไดวา การตัดสินใจเปน 
กระบวนการท่ีผูบริโภคพิจารณาในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีดีท่ีสุดใหแกตนเอง โดยมีการตระหนักถึง
ปญหาและความตองการในหาขอมูลเก่ียวกับตัวสินคาและบริการตางๆ เพ่ือจะนํามาพิจารณาและ
เปรียบเทียบเพ่ือประเมินทางเลือก จนนําไปสูการตัดสินใจ และพฤติกรรมหลังการซ้ือจะเปน
ตัวกําหนดวาจะมีการซ้ือซํ้าหรือไม 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

จงรัก ใจโต (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูป
ตราสินคาไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผา เพ่ือเปรียบเทียบการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปตราสินคาไทย
ดวยอิทธิพลของปจจัยทางการตลาดและปจจัยทางจิตวิทยาของผูบริโภคท่ีปจจัยสวนบุคคลท่ีแตกตาง
กัน เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดและปจจัยทางจิตวิทยากับการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผาสําเร็จรูปตราสินคาไทยของผูบริโภค โดยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือ ผูบริโภคเสื้อผา
สําเร็จรูปในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางจํานวน 384 คนคัดเลือกจากการสุมแบบบังเอิญ  

ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคมีพฤติกรรมการเลือกเสื้อผาท่ีมีสีสัน รูปแบบเหมาะสมกับ
บุคลิกภาพ ราคาเหมาะสมคุมคากับเนื้อผาและมีการออกแบบท่ีทันสมัยตามสมัยนิยม ผูบริโภคท่ีมีเพศ
ตางกันตัดสินใจซ้ือเสื้อผาโดยคํานึงถึงปจจัยทางการตลาดท่ีแตกตางกัน และผูบริโภคท่ีมีเพศ อายุ 
อาชีพและรายไดตอเดือนท่ีตางกันตัดสินใจซ้ือเสื้อผาโดยคํานึงถึงปจจัยทางจิตวิทยาท่ีแตกตางกัน 
สําหรับปจจัยทางการตลาดและปจจัยทางจิตวิทยาทุกตัวแปรมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจ
ซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ชนัฐพร ไทยไชยนต และเอ้ือบุญ เอกะสิงห (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น โดยการสรางแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา
หญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมท่ีเคยซ้ือรองเทาแฟชั่น ภายในระยะเวลา 1 ปท่ีผานมา (พ.ศ.
2557-2558) จํานวน 400 คน จากนั้นนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากแบบสอบถาม มาวิเคราะหโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถ่ีรอยละและคาเฉลี่ย และวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือ



 
 

26 

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางพ้ืนท่ีตั้งของสถาบัน ซ่ึงไดแก สถาบันท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งในเขตอําเภอเมือง
และสถาบันท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งนอกเขตอําเภอเมือง รวมท้ังพฤติกรรมการซ้ือรองเทาแฟชั่น 

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกําลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 1โดยศึกษาอยูในกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีไดรับจากผูปกครอง 3,001-
5,000 บาท ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีรายไดพิเศษ นอกจากนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ยังใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่น ดานการสงเสริมการตลาด
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ เม่ือพิจารณา
ปจจัยยอยของสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี
ในจังหวัดเชียงใหมในแตละดาน พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สวมใสสบาย 
ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรองเทาแฟชั่น ปจจัยยอย
ดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดเรียงรองเทาแฟชั่นสะดวกในการหยิบลอง 
และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ พนักงานขายมีอัธยาศัย พูดจาดี 

เมทิกา ลิ้มตระกูล และถนอมพงษ พานิช (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความ
สนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุคของนักศึกษาหญิง
ในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบ
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสภาพแวดลอมและความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นหญิงสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุคของ
นักศึกษาหญิงในภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมวิธีดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาหญิงท่ีศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยการสุมแบบสะดวกจํานวน 400คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก
คาความถ่ีคารอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชสถิติการวิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) F – Test และ Chi – Square ไดถูก
นํามาใชการวิเคราะหเชนกัน 

ผลการวิจัยพบวา ระดับความสนใจของผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในภาพรวมอยูในระดับมากและปานกลาง และมีพฤติกรรมการ ใชงานเฟซบุกมากกวา 4 
ครั้งตอวัน ระยะเวลาในการใชงานเฟซบุกชวงเวลา 20.01 – 22.00 น. ใชงานเฟซบุกในแตละครั้ง  
1 – 2 ชั่วโมง ในการใชงานเฟซบุกนั้น เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหวของเพ่ือน และกลุมนักศึกษาหญิง
จะมีการซ้ือสินคาผานทางเฟซบุก 1 ครั้งตอเดือน ใชงบประมาณในซ้ือสินคาผานทางเฟซบุกราคาอยูท่ี 
501 – 1,000 บาท และแสดงความคิดวา ราคาของเสื้อผาแฟชั่นหญิงสไตลเกาหลีควรมีราคาอยู
ระหวาง 200 – 400 บาท โดยความสนใจท่ีจะซ้ือสินคาผานทางเฟซบุกเพราะวา สะดวกและงายตอ
การซ้ือสินคาและจะมีการซ้ือสินคาผานทางเฟซบุกในครั้งตอไปอีก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา นักศึกษาท่ีมีอายุชั้นปท่ีศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นหญิงสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ0.05
และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อเสื้อผาแฟชั่น
หญิงสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุก ทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 
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ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผาแบรนดยูนิ โคล  (Uniqlo) ของผูบริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน ไดแก ปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัย
ดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยดานกายภาพรวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร ดาน
ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ และใชเปน
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ และสามารถตอบสนองกับความตองการของผูบริโภคได
อยางแทจริง โดยประชากรท่ีใชทําการศึกษา คือ ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีเคย
ซ้ือและสวมใสเสื้อผาแบรนดยูนิโคล โดยทําการสํารวจและเก็บขอมูลผานแบบสอบถาม จํานวน 422 ชุด  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการหลังการขาย ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการชําระ
เงิน สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนท่ีแตกตางกัน จะมีระดับตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลท่ีแตกตางกัน โดยผู ท่ีมีอาชีพ
รัฐวิสาหกิจ และผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 30,001-40,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของระดับการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลมากกวาผูบริโภคในกลุมอ่ืน ในขณะท่ีผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา
แตกตางกัน จะมีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลในระดับท่ีไมแตกตางกัน 

พรนภัส โลกนิยม, อิสราพร ออนสมกริต, และเกตุวดี สมบูรณทวี  (2558) ทําการศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบ
ชาวไทยของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของวัยรุนไทยในการ
เลือกซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทยของวัยรุนชวงอายุ 18 ถึง 28 ปในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ วัยรุนไทยชวงอายุ 18 ปถึง 28 ปในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติ
พรรณนา ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวา1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 62.3 มีอายุ 
21-25 ปคิดเปนรอยละ 46.8 ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 43.6 มี
สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ76.6ระดับการศึกษา ปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 69.9 พักอาศัยท่ีบาน 
คิดเปนรอยละ 46.5 แลวมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 15,001 บาท คิดเปนรอยละ 46.5 สําหรับ
ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทย 8 ดาน พบวา 
ปจจัยดานสมรรถนะ ปจจัยดานลักษณะเฉพาะพิเศษ ปจจัยดานความเชื่อถือไดปจจัยดานความ
สอดคลองตามท่ีกําหนด ปจจัยดานความทนทาน ปจจัยดานความสามารถในการใหบริการ ปจจัยดาน
ความสวยงาม และปจจัยดานการรับรูคุณภาพหรือชื่อเสียง มีผลการทดสอบ Pearson chi - Square 
=236.179, 704.164, 689.336, 1307.334, 1971.399, 1150.343 1335.857 และ 1000.967 
ตามลําดับ ซ่ึงปจจัยดานการรับรูคุณภาพหรือชื่อเสียง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาจากนักออกแบบ
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ไทยมากท่ีสุด โดยทุกปจจัยตางยอมรับสมมุติฐานท่ีตั้งไวโดยมีความสัมพันธกัน ท่ีระดับ นัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการ
ดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา รูปแบบธุรกิจและ
แผนการบริหารจัดการ กลยุทธทางการตลาด ปจจัยแหงความสําเร็จและพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา
แฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนการวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากผูประกอบการ
ท่ีดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนจํานวน 8 ราย และผูบริโภคจํานวน 7 ราย 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึกและนําขอมูลท่ีไดมา วิเคราะหเนื้อหา สรุปผล
การศึกษาและนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ 

ผลการศึกษา พบวา 1) ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญเปนธุรกิจ
ประเภทคาปลีก เปนกิจการเจาของคนเดียว มีการกําหนดกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ  
2)ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชกลยุทธผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและความแตกตาง กําหนดราคาโดย
คํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและกําลังซ้ือของผูบริโภค เลือกใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความ
นิยมสูง ใหความสําคัญกับการบอกตอของผูบริโภค 3) ปจจัยแหงความสําเร็จของธุรกิจนั้นมาจาก
คุณภาพและความแตกตางของผลิตภัณฑ การเอาใจใสผูบริโภค และคุณลักษณะของผูประกอบการ 4) 
ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือมาจากผลิตภัณฑ สวนใหญหาขอมูลสินคาดวยตนเอง โดยกลยุทธทาง
การตลาดนั้นมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ผลการศึกษา ขอสรุปและขอเสนอแนะของการศึกษา
ครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบการธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน 
หรือธุรกิจท่ีมีความใกลเคียงกันตอไป 
 ดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผา
แฟชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแฟชั่นออนไลนของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครเก็บขอมูลแบบเชิงสํารวจโดย
ใชแบบสอบถาม และใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบสะดวกประชากรคือผูบริโภคหญิง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีซ้ือเสื้อผาแฟชั่นผานออนไลน หรือผูท่ีซ้ือตามเว็บไซตตางๆ วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน 
ไดแกANOVA (f-test) และ Chi-Square 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 21-30 ป ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเทา มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
15,001-35,000 บาท ในดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญชอบชุดเดรส โดยเนนท่ีรูปแบบและการดีไซน มีการซ้ือเฉลี่ยตอครั้งต่ํา
กวา 1,500 บาท เฉลี่ยตอตัวท่ีราคา 500-1,500 บาท ซ้ือเพราะกาลังเปนท่ีนิยม ชําระเงินโดยโอนเงิน
เขาบัญชีของผูขาย จะเลือกจากเว็บไซตท่ีมีความนาเชื่อถือ โดยนิยมซ้ือเสื้อผาท่ี Zalora.co.th 
ความถ่ีในการซ้ือคือ 2-3 เดือนตอครั้ง และชอบการสงเสริมการตลาดแบบลดราคา โดยสวนใหญจะ
รูจักรานคาออนไลนจากเพ่ือน และจะเชื่อถือขอมูลจากสื่อโฆษณาตางๆ ในการเลือกซ้ือจะยึดถือ
ความเห็นของตนเองเปนหลัก ในดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน  
พบวาพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมมี
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คาเฉลี่ย4.06 ซ่ึงอยูในระดับมาก ลักษณะทางประชากรศาสตร และปจจัยสวนผสมทางการตลาด 
(4Ps) ท่ีแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาออนไลนในภาพรวม และลักษณะทาง
ประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (4Ps) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ 0.05 
 
2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 
มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

2.7 สมมติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 
ครั้งนี้ ผูวิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สมมติฐานท่ี 2 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps

สมมติฐานท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 4Ps  

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชัน่ 
1. การเลือกเปดรับ 
2. การเลือกใหความสนใจ  
3. การเลือกรับรูและตีความหมาย  
4. การเลือกจดจาํ  

ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
1. ผลิตภัณฑ  
2. ราคา 
3. การจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 

การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญงิมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

1. การรับรูถึงความตองการ  
2. การคนหาขอมูล  
3. การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ  
4. การตัดสินใจซ้ือ  
5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 
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สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ

ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น  ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 4Ps สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 

ระเบียบวิธีการวิจัยในบทท่ี 3 เปนการอธิบายถึงกระบวนการในการงานวิจัย เพ่ือศึกษาปจจัย
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research Methodology ) ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ และนําเสนอรายงานใน
รูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงใชการ
คํานวณตามสูตรไมทราบจํานวนประชากรของ ยามาเน (Yamane อางถึงใน วิชิต อูอน, 2550) ท่ี
ระดับความเชื่อม่ันประมาณ 95 % ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางท่ี ระดับ .05 ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ราย สูตรท่ีใช คือ 

n = 








2

2

4e
Z  

เม่ือ n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
Z = ระดับความเชื่อม่ันกําหนดท่ี 95 % 
e = คาความผิดพลาดท่ียอมรับไดโดยกําหยดท่ี ±5%  
ดังนั้นขนาดของกลุมตัวอยางคือ 

  แทนคา = 








2

2

)05.0(4
96.1  

   = 384.16 ราย 
ในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูทําวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย เพ่ือปองกันความผิดพลาดจาก

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.1.1 วิธีการสุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เลือกกลุมตัวอยางโดยเลือกวิธีสุมตัวอยางแบบไมใชความ

นาจะเปน (Non Probability Sampling) และเก็บขอมูลดวยการเลือกตัวอยางตามสะดวก 
(Convenience Sampling) คือ ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ท่ีดําเนินชีวิตประจําวันใน
กรุงเทพมหานคร โดยการเลือกสงแบบสอบออนไลนผานทางโซเชียลมีเดีย เพ่ือถามเฉพาะกลุม
ตัวอยางท่ีใชงานอินเทอรเน็ตเทานั้น โดยสงผานสื่อประเภทเฟซบุก(Facebook) และไลน(Line) ของ
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กลุมมุสลิมตาง ๆ กลุมรานคาออนไลนในกรุงเทพมหานคร โดยมีคําถามคัดกรองกลุมเปาหมายในการ
วิจัย เปนการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเปนวิธีท่ีเขาถึงขอมูลไดงายสามารถลดระยะเวลา ลด
คาใชจาย เก็บแบบสอบถามจนครบตามจํานวน 400 ชุด 
 
3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เครื่องมือแบงออกเปน 6 สวน คือ 
 สวนท่ี 1 คําถามคัดกรอง เพ่ือคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม เฉพาะกลุมผูหญิงมุสลิมท่ีอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร และสวมใสฮิญาบในชีวิตประจําวัน 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 4 ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps จํานวน 20 ขอ 
สวนท่ี 6 การตัดสินใจซ้ือ จํานวน 10 ขอ 
 
คําถามสวนท่ี 4 สวนท่ี 5 และสวนท่ี 6 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ซ่ึงใชเกณฑการกําหนดน้ําหนักของการประเมิน 5 ระดับ อางถึงใน พิชิตฤทธิ์ 
จรูญ (2548) คือ 
 
   เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาน้ําหนัก 5 คะแนน 
   เห็นดวยมาก  ใหคาน้ําหนัก 4 คะแนน 
   เห็นดวยปานกลาง ใหคาน้ําหนัก 3 คะแนน 
   เห็นดวยนอย  ใหคาน้ําหนัก 2 คะแนน 
   เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคาน้ําหนัก 1 คะแนน 
 
 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 5
15 −

  

                 
       =     0.80 
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ดังนั้น ชวงระยะจะเทากับ 0.8 จึงสามารถนําไปใชกําหนดเกณฑการใหคะแนนคาเฉลี่ย 
คว าม คิ ด เ ห็ นห รื อก า ร ให ค ว ามสํ า คัญด า นก า ร เ ป ด รั บข า ว ส า ร เ ก่ี ย ว กับสิ นค า แฟชั่ น  
ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps และการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น 
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 
 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 เห็นดวยนอยท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 เห็นดวยนอย  
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 เห็นดวยปานกลาง  
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 เห็นดวยมาก  
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 เห็นดวยมากท่ีสุด  

 
 
3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 
 จากขอมูลท่ีทําการศึกษาและไปขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือสราง
เครื่องมือ แบบสอบถาม และไดตรวจสอบ แกไข และพิจารณาการจัดลําดับเนื้อหาใหครอบคลุมขอมูล
ท่ีตองการ รวมถึงความสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือใหไดคําถามท่ีถูกตองกับวัตถุประสงคของ 
การวิจัย  จากนั้นจึงได ทําการทดสอบคุณภาพโดยวิธี ทดสอบความเชื่อถือได  (Reliability)   
ความเชื่อม่ัน หมายถึง การท่ีเครื่องมือสามารถใชวัดผลไดแนนอน หรือมีความคงท่ีในการวัด  
นําแบบสอบถามฉบับท่ีมีการปรับปรุงแกไขแลว จํานวน 40 ชุด แจกจายเพ่ือทดลองใชกับกลุม
ตั วอย า งก อน และนํ าผลมาวิ เคราะหหาค าความเชื่ อ ม่ัน  โดยทําการทดสอบ Pre-test  
ทําการตรวจสอบแบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบ (Pre-test) 








 ∑−
−

=
t

i

V
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k
k 1
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α  

    
  เม่ือ α  =  ความนาเชื่อถือได 
   k  = จํานวนขอ  
   iV  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

   tV  = ความแปรปรวนของคะแนนทุกขอ 

 เม่ือนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาเชื่อม่ันของแบบสอบถามตามสูตรขางตน จะไดคา
ความเชื่อม่ันรายดาน ดังนี้ ดานการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีคาเทากับ 0.90  
ดานศาสนา และวัฒนธรรม มีคาเทากับ 0.90  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  
ดานผลิตภัณฑ  มีคาเทากับ 0.87 ดานราคา มีคาเทากับ 0.89 ดานการจัดจําหนาย คาเทากับ 0.88 
ดานการสงเสริมการตลาดมีคาเทากับ 0.91 และการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นมุสลิม มีคาเทากับ 0.86 
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3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน คือ 
  1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอมูลในสวนนี้ ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมประชากรตัวอยางโดยตรง โดยการสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนคําถามแบบปลาย
ปด (Close ended Questions) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล และสอบถามกลุมตัวอยางจาก 
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 6 สวนหลัก คือ 

สวนท่ี 1 คําถามคัดกรอง เพ่ือคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม เฉพาะกลุมผูหญิงมุสลิม
ท่ีอาศัยอยูใน 
   สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ 
   สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ไดแก การเลือกเปดรับ การเลือก
ใหความสนใจ การเลือกรับรูและตีความหมาย และการเลือกจดจํา 
   สวนท่ี 4 ศาสนา และวัฒนธรรม  

  สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ไดแก  ผลิตภัณฑ ราคา การจัด
จําหนาย การสงเสริมการตลาด 

  สวนท่ี 6 การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครซ่ึงเปน
ขอมูลท่ีไดรับมาจากการใชแบบสอบถามในเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยผูวิจัยได
ดําเนินการสงแบบสอบถามออนไลนผานทางโซเชียลมีเดีย ประเภทเฟซบุก(Facebook) และไลน
(Line) โดยการสงตอในลักษณะสวนบุคคล และผานทาง กลุมเฟซบุก (Facebook Group) และกลุม
ไลน (Line Group) ของกลุมผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีระยะเวลาในการดําเนินการเก็บ
ขอมูลในชวงเดือนเมษายน 2563 

 
  2) ขอมูลทุติยะภูมิ (Secondary data) โดยการหาขอมูลดวยการคนควาจาก
เอกสารและบทความท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานท่ีใชเปนแนวทางในการวิจัย 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 

ในการวิเคราะหขอมูลและการทดสอบสมมติฐานสามารถแบงการวิเคราะหขอมูลออกไดเปน 
2 ประเภท คือ   

1) การวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เปนการบรรยายขอมูลตัว
แปรปจจัยสวนบุคคลในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 
โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2) การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) โดยการหา Correlation Analysis เปนการหาความสัมพันธของตัวแปร  

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ดังนี้ 
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คาเฉลี่ย 0.00-0.20 มีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร ต่ํามาก 

                คาเฉลี่ย 0.21-0.40 มีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร ต่ํา 

      คาเฉลี่ย 0.41-0.60 มีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร ปานกลาง 

      คาเฉลี่ย 0.61-0.80 มีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร สูง 

คาเฉลี่ย 0.81-1.00 มีระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร สูงมาก 

 และใชสถิติ Regression Analysis ในการวิเคราะหการถดถอย โดยใชวิธี Stepwise  

ในการหาคาความมีอิทธิพลของตัวแปรการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps และ การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น เพ่ือสรางสมการทํานาย 

และพยากรณตัวแปรตนท่ีสงผลตอตัวแปรตาม ดังสมมติฐาน ตอไปนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับศาสนาและ

วัฒนธรรม 

สมมติฐานท่ี 2 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 

สมมติฐานท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 4Ps  

สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ

สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น 

ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 

ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น  ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัย 

สวนประสมทางการตลาด 4Ps สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 

ในกรุงเทพมหานคร 
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บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 

การศึกษาเรื่อง “ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร” 
โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น 
ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps และ การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะหการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะหดานศาสนาและวัฒนธรรม 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
ตอนท่ี 5 การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ตอนท่ี 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงคาความถ่ี  รอยละ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1) อายุ   

         ต่ํากวา 20 ป 58 14.5 
         20-29 ป 124 31.0 
         30-39 ป 106 26.5 
         40-49 ป 68 17.0 
         50 ปข้ึนไป 44 11.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4.1  แสดงคาความถ่ี  รอยละ  จําแนกตามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(ตอ) 
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

2)  ระดับการศึกษา   
         ต่ํากวาปริญญาตรี 136 34.0 
         ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 196 49.0 
         ปริญญาโท 50 12.5 
         สูงกวาปริญญาโทข้ึนไป 18 4.5 

รวม 400 100.0 
3)  สถานภาพ   

         โสด 167 41.8 
         สมรสอยูดวยกัน 220 55.0 
         หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 13 3.3 

รวม 400 100.0 
4)  รายไดตอเดือน   

         ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 72 18.0 
         10,001 – 20,000 บาท 85 21.3 
         20,001 – 30,000 บาท 109 27.3 
         30,001 – 40,000 บาท 98 24.5 
         40,000 บาทข้ึนไป 36 9.0 

รวม 400 100.0 
5)  อาชีพ   

         ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 61 15.3 
         พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 117 29.3 
         ธุรกิจ/กิจการสวนตัว 60 15.0 
         คาขาย/อิสระ 62 15.5 
         เกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง 20 5.0 
         นิสิต/นักศึกษา 74 18.5 
         อ่ืนๆ 6 1.5 

รวม 400 100.0 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ท่ีเปนผูหญิงมุสลิมใน

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 ตัวอยาง จําแนกตามอายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดตอ
เดือน และอาชีพ ไดดังนี้ 
 อายุ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 20-29 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 
31.0 รองลงมา 30-39 ป  จํานวน  106 คน คิดเปนรอยละ 26.5 และ40-49 ป จํานวน 68 คน คิด
เปนรอยละ 17.0 
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ระดับการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
หรือเทียบเทา จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.0 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 136 คน 
คิดเปนรอยละ 34.0 และปริญญาโท จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 12.5 

สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพสมรส จํานวน 220 คน คิดเปน
รอยละ 55.0  รองลงมา โสด จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8  และ หยาราง/ หมาย/ แยกกัน
อยู จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.3 
 รายไดตอเดือน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 รองลงมา 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 98 คน  
คิดเปนรอยละ 24.5 และ10,001 – 20,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.3 
 อาชีพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 
117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมา นิสิต/นักศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 และ
คาขาย/อิสระ จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 
  
4.2 การวิเคราะหการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ัน 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาแฟชั่น 

การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ัน 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานอินเตอรเน็ต/เว็บไซต 3.88 1.00 มาก 
รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานสื่อโซเชียล เฟซบุก
(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) 

4.02 0.98 มาก 

รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานนิตยสาร 3.32 1.14 ปานกลาง 
รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานปายโฆษณาหรือ
ใบปลิว 

3.06 1.18 ปานกลาง 

รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานการบอกตอ ๆ กัน 3.69 0.99 มาก 
รวม 3.59 1.06 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การเปดรับขาวสาร เก่ียวกับ

สินคาแฟชั่น โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา รับขอมูล
ขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานสื่อโซเชียล เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิต
เตอร(twitter) อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา  รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบ
แฟชั่นผานอินเตอรเน็ต/เว็บไซต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และรับขอมูลขาวสารเสื้อผา
และฮิญาบแฟชั่นผานการบอกตอๆกัน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
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4.3 การวิเคราะหดานศาสนา และวัฒนธรรม 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับศาสนา และวัฒนธรรม 

ศาสนา และวัฒนธรรม 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

คานิยมการเลือกแบบผาคลุมหรือ วิธีการคลุมผม มีผลตอการ
เลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น 

3.54 1.07 มาก 

การแตงกายปกปดทุกสวนของรางกาย เวนเพียงใบหนาและฝามือ 
มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น 

3.67 0.86 มาก 

การแตงตัวตามแฟชั่นมุสลิมหรือเสื้อผาท่ีเปนท่ีนิยมในชวงเวลา
นั้นๆ มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น 

3.68 0.87 มาก 

รูปแบบเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมใหมๆ ในปจจุบัน มีผลตอการเลือกซ้ือ
เสื้อผาฮิญาบแฟชั่น 

3.69 0.92 มาก 

การปฏิบัติสืบตอกันมามีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น 3.66 0.91 มาก 
รวม 3.65 0.93 มาก 

  
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ศาสนา และวัฒนธรรม

โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา รูปแบบเสื้อผา
แฟชั่นมุสลิมใหมๆ ในปจจุบัน มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่นอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.69 รองลงมา  การแตงตัวตามแฟชั่นมุสลิม หรือเสื้อผาท่ีเปนท่ีนิยมในชวงเวลานั้นๆ มีผลตอ
การเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และการแตงกายปกปดทุก
สวนของรางกาย เวนเพียงใบหนาและฝามือ มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 

 
4.4 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 4Ps ดานผลิตภัณฑ 

ดานผลิตภัณฑ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

การเย็บเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความประณีต  3.87 1.02 มาก 
เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความหลากหลาย 3.95 0.96 มาก 
เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีสีสันสวยงาม 3.66 0.91 มาก 
เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีลายสวยงาม 3.75 0.89 มาก 
เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีหลากหลายขนาด 3.51 0.98 มาก 

รวม 3.75 0.95 มาก 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 เม่ือจําแนก 
เปนรายขอแลว พบวา เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความหลากหลาย อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.95 รองลงมา  การเย็บเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความประณีต อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.87 และเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีลายสวยงาม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานราคา 

ดานราคา 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

คุณภาพเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา 3.79 0.80 มาก 
วัตถุท่ีใชในการทําเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา 3.97 0.78 มาก 
ราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนไปตามกลไกราคาตลาด 3.77 0.91 มาก 
ราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความคงท่ี 3.56 0.96 มาก 
ไมเปลี่ยนแปลงราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นบอยเกินไป 3.70 0.81 มาก 

รวม 3.76 0.85 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 เม่ือจําแนกเปนรายขอ
แลว พบวา วัตถุท่ีใชในการทําเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.97 รองลงมา  คุณภาพเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนไปตามกลไกราคาตลาด อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานการจัดจําหนาย 

ดานการจัดจําหนาย 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

รานมีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ 3.12 1.07 ปานกลาง 
มีทําเลท่ีตั้งหนารานท่ีหางาย 3.71 0.91 มาก 
มีปายรานชัดเจน 3.57 0.99 มาก 
รานมีบริการจัดสงสินคาถึงบานไมตองมารับเอง 3.56 0.93 มาก 
รานขายบนสื่อออนไลนดวย 3.70 0.92 มาก 

รวม 3.53 0.96 มาก 
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จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 เม่ือจําแนก
เปนรายขอแลว พบวา มีทําเลท่ีตั้งหนารานท่ีหางาย อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 
รองลงมา  รานขายบนสื่อออนไลนดวย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และมีปายรานชัดเจน 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

มีโปรโมชั่นซ้ือ 1 แถม 1 เชน ซ้ือเสือผาแถมฮิญาบ 3.59 0.93 มาก 
เปนรานท่ีผูหญิงมุสลิมมาซ้ือเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนจํานวน
มาก 

3.86 0.82 มาก 

รานมีของแถมท่ีนาสนใจ 3.66 0.86 มาก 
รานมีการโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน เฟซบุก(Facebook)/อิน
สตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) เปนตน 

3.67 0.91 มาก 

รานมีการโฆษณาผานสื่อออฟไลน เชน แมกกาซีน และปาย
โฆษณา เปนตน 

3.63 0.85 มาก 

รวม 3.68 0.87 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ ปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาด 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68  
เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา เปนรานท่ีผูหญิงมุสลิมมาซ้ือเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนจํานวน
มากอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมา  รานมีการโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน  
เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) เปนตน อยู ในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และรานมีของแถมท่ีนาสนใจ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 

 
4.5 การวิเคราะหการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการรับรูถึงความตองการ 

ดานการรับรูถึงความตองการ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

ตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบใหมๆ 3.72 1.03 มาก 
ตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบท่ีทันสมัย 4.04 0.87 มาก 

รวม 3.88 0.95 มาก 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการรับรูถึงความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา ตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบท่ีทันสมัย  
อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบใหมๆ อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.72 

 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการคนหาขอมูล 

ดานการคนหาขอมูล 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

คนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออนไลน 3.67 0.96 มาก 
คนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออฟไลน 3.74 0.90 มาก 

รวม 3.71 0.93 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการคนหาขอมูล โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.71 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา คนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออฟไลน อยูในระดับ
มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และคนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออนไลน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.67 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ 

ดานการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

เลือกรานท่ีราคาถูกท่ีสุด 3.46 1.04 มาก 
เลือกรานท่ีสินคามีคุณภาพมากท่ีสุด 3.89 0.87 มาก 

รวม 3.67 0.95 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.10 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู
ในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว เลือกรานท่ีสินคามีคุณภาพมากท่ีสุด 
อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และเลือกรานท่ีราคาถูกท่ีสุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.46 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซ้ือ 

ดานการตัดสินใจซ้ือ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

จะกลับมาซ้ือซํ้า 3.79 0.91 มาก 
จะบอกตอใหคนอ่ืนมาซ้ือตาม 3.88 0.89 มาก 

รวม 3.83 0.90 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.83 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา จะบอกตอใหคนอ่ืนมาซ้ือตาม อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และจะกลับมาซ้ือซํ้า อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 𝐗𝐗� S.D. แปลผล 

รานมีการรับประกันสินคา 3.85 1.09 มาก 
พึงพอใจสินคาท่ีซ้ือไปแลว 3.95 0.82 มาก 

รวม 3.90 0.95 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับ การตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลังการซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา พึงพอใจสินคาท่ีซ้ือไปแลว อยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.955 และรานมีการรับประกันสินคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

 
4.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
  4.6.1 การทดสอบความสัมพันธ   
  การทดสอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชผลการวิเคราะหสถิติ Pearson’s product moment 
correlation เพ่ือทําการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95% 
โดยเปนการทดสอบ สมมติฐานของ 1-6 ดังนี้ 
 

สมมติฐานท่ี 1 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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 ตารางท่ี 4.13 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น กับ ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 ศาสนา และวัฒนธรรม 
r sig 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น .083 .097 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธกับศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .083 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ไมสงผลกับศาสนา และวัฒนธรรม 
 

สมมติฐานท่ี 2 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
ตารางท่ี 4.14 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธศาสนาและวัฒนธรรม กับ ปจจัยสวนประสมทาง 
การตลาด 4Ps 

 ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps 
r sig 

ศาสนา และวัฒนธรรม .416 .000*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 

จากตารางท่ี 4.14 พบวาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยสวนประสม
ทาง การตลาด 4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .416  
มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ศาสนา และวัฒนธรรม สงผลกับปจจัย 
สวนประสมทาง การตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 
สมมติฐานท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด 4Ps  
 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น กับ ปจจัย 
สวนประสมทาง การตลาด 4Ps 

 ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps 
r sig 

การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น .234 .000*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ท่ี .234 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาแฟชั่น สงผลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
 

สมมติฐานท่ี 4 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ 
ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ตารางท่ี 4.16 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น กับ  
การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 

 การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

r sig 
การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น .144 .000*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิงบวก 
กับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .144 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบาย
ไดวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 
 

สมมติฐานท่ี 5 ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธศาสนา และวัฒนธรรม กับ การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

 การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

r sig 
ศาสนา และวัฒนธรรม .323 .000*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .323 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 
 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

 
ตารางท่ี 4.18 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps กับ การตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

 การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

r sig 
ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps .388 .000*** 
*** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 

จากตารางท่ี 4.18 พบวาปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .388 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายได
วา ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึน 
 

4.6.2 การทดสอบการถดถอยพหุคูณแบบ Stepwise (Multiple Regression 
Analysis)   

การทดสอบการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) แบบ Stepwise Pearson’s เพ่ือทาการทดสอบสมมติฐานท่ี 7 ผลการศึกษามีดังนี้ 

 
สมมติฐานท่ี 7 การเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับสินคาแฟชั่น  ศาสนาและวัฒนธรรม  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม
ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.19 คาสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณปจจัยพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .455 .207 .205 .41129 
2 .531 .282 .278 .39188 
3 .571 .326 .321 .38027 
4 .586 .343 .337 .37578 

 
a การพยากรณคงท่ี: (คาคงท่ี), ศาสนาและวัฒนธรรม 
b การพยากรณคงท่ี: (คาคงท่ี), ศาสนาและวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ 
c การพยากรณคงท่ี: (คาคงท่ี), ศาสนาและวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ, การจัดจําหนาย 
d การพยากรณคงท่ี: (คาคงท่ี), ศาสนาและวัฒนธรรม, ผลิตภัณฑ, การจัดจําหนาย, การสงเสริม
การตลาด 
 
  จากตารางท่ี 4.19 พบวาตัวแปรท่ีนํามาพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานครมี 4 ตัวแปร ไดแก ศาสนาและวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย  
การสงเสริมการตลาด ซ่ึงการวิเคราะหดานความสัมพันธระหวางตัวแปรในสมมติฐานท่ี 1-6 พบวาตัว
แปรทุกตัวมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเวนการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น  
กับ ศาสนา และวัฒนธรรม 
  จากผลการทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบพหุคุณในตารางท่ี 4.19 พบวา ไมเปนไปตาม
สมมติฐานงานวิจัย โดยจากการศึกษาพบวามีตัวแปรท่ีถูกตัดออกไปจากการทดสอบการถดถอย
พหุคูณ ไดแก การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น และปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  
ดานราคา ดังนั้นจากการทดสอบจึงสามารถสรุป ไดวา ตัวแปรท่ีสามารถรวมกันพยากรณการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร คือ ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสม 
ทาง การตลาด 4Ps  ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด สามารถ
พยากรณปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  ดานการสงเสริมการตลาดไดรอยละ 33.7 ซ่ึงมีคา 
R2 .337 รองลงมาคือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  ดานการจัดจําหนาย ไดรอยละ 32.1  
ซ่ึงมีคา R2 .321 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  ดานผลิตภัณฑ ไดรอยละ 27.8 ซ่ึงมีคา 
R2 .278 ศาสนาและวัฒนธรรม ไดรอยละ 20.5 ซ่ึงมีคา R2 .205 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคาสัมประสิทธิ์ตัวเปรียบเทียบ (Beta Coefficients) ของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.141 .191  5.986 .000 
ศาสนาและวัฒนธรรม .218 .039 .260 5.592 .000 
ผลิตภัณฑ 1.83 .041 .209 4.423 .000 
การจัดจําหนาย .168 .040 .189 4.230 .000 
การสงเสริมการตลาด .159 .049 .154 3.245 .001 
 

นอกจากนั้นผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณยังเห็นไดวา ศาสนาและวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ 
การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ กลาวไดวา ศาสนา
และวัฒนธรรม รวมกับผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

โดยเม่ือทําการพิจารณาโมเดลแตละตัวสามารถอธิบายผลการทดสอบการถดถอยพหุคูณได
ดังตอไปนี้ 

โมเดลท่ี 1 ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร โดยมีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณเทากับ .205 (R2) หรือรอยละ 20.5, 
P<.001 

โมเดลท่ี 2 ผลิตภัณฑ สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร .278 (R2) หรือรอยละ 27.8, P<.001 

โมเดลท่ี 3 การจัดจําหนาย สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร .321 (R2) หรือรอยละ 32.1, P<.001 

โมเดลท่ี 4 การสงเสริมการตลาด สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร .337 (R2) หรือรอยละ 33.7, P<.001 

โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยท่ีพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น 
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ไดดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 แผนภาพแสดงปจจัยท่ีพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
  จากภาพท่ี 4.1 พบวา ปจจัยศาสนาและวัฒนธรรมและปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครนั่นแสดงใหเห็นวาปจจัยศาสนาและวัฒนธรรม 
ในการซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมเปนสวนสําคัญท่ีสุดในการทํางานตลาดท่ีใหผูหญิงมุสลิม
ตัดสินใจซ้ือ รองลงมาเปนปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 
ตามลํ าดั บ  ผลการวิ จั ยนี้ จะ เป นประโยชน ต อผู ประกอบการ ในการสร า งสิ นค าแฟชั่ น  
โดยต้ังกลุมเปาหมายเปนผูหญิงมุสลิม เนื่องจากการแตงกายของผูหญิงมุสลิมตองคํานึงถึง 
ความถูกตองของหลักปฏิบัติเปนสําคัญ โดยการผลิตเสื้อผาใหสอดคลองกับหลักการศาสนา 
และวัฒนธรรม ตองปกปดทุกสวนของรางกายเวน แตสวนท่ีไดรับการยกเวน คือ ใบหนาและฝามือ 
เสื้อผาท่ีสวมใสตองหลวมไมรัดรูป ไมเนนสัดสวนของรางกาย ไมสามารถมองทะลุเนื้อหนังมังสา  
สงผลไปถึงการออกแบบในการสรางผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย  
สวนชองทางการจัดจําหนายจะตองเปนรานท่ีมีท่ีตั้งท่ีหางายเพราะการเดินทางในกรุงเทพมหานคร 
มีการจราจรท่ีติดขัดในบางเวลาบางตําแหนงของพ้ืนท่ี การเลือกรานท่ีตําแหนงท่ีตั้งชัดเจนถือวาเปน
สิ่งสําคัญ รวมไปถึงในปจจุบันชองทางการจําหนายสินคาออนไลนนั้นมีความสะดวกมากข้ึน  
การสรางความสนใจใหกลุมเปาหมายจากรูปภาพตามชองทางการจัดจําหนายออนไลนนั้นถือวาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจซ้ือ  และมีกิจกรรมสงเสริมการตลาด ท่ีจะชวยกระตุนและดึงดูดให 
ผูหญิงมุสลิมสนใจในผลิตภัณฑ  

 

 

การเปดรับขาวสาร 

 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปจจัยสวนประสมทาง 

การตลาด 4Ps 

1. ผลิตภัณฑ 

2. ราคา 

3. การจัดจําหนาย 

4. การสงเสริมการตลาด  

 

 

 

 

 

การตัดสินใจซ้ือสินคา

แฟช่ันของผูหญิงมุสลิมใน

กรุงเทพมหานคร 
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บทที่  5 
  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร  
ในครั้งนี้เปนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือท่ี
ใชในการวิจัย ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสรุปผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค เพ่ือนําผลการวิจัยไป
ประยุกตใช โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

  1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  

  2) เพ่ือศึกษาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น ศาสนาและวัฒนธรรม และ  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร 

  3) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับปจจัยพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานคร 

มีผลการสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 

 5.1.1 การวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
 

 5.1.1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม และพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษา ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวาผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
สวนใหญ มีอายุ 20-29 ป จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ
เทียบเทา จํานวน 196 คน คิดเปนรอยละ 49.0 สถานภาพสมรส จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 
55.0   มีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 27.3 และมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง จํานวน 117 คน คิดเปนรอยละ 29.3 
 
 5.1.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ัน 

จากการศึกษา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น
ผานสื่อโซเชียล เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 รองลงมา  รับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานอินเตอรเน็ต/เว็บไซต
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานการบอก
ตอๆ กันอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
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5.1.1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานศาสนา และวัฒนธรรม 
จากการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.65 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา พฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตมีผลตอการเลือกเสื้อผา
และฮิญาบแฟชั่น อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 รองลงมา  การท่ีนับถือศาสนาอิสลาม 
มีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 และความเชื่อการ
ปกปดเรือนรางของผูหญิงมุสลิมมีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.67 

 
5.1.1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้ 
1)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.75 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความหลากหลาย  
อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 รองลงมา  การเย็บเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความประณีต 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87 และเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีลายสวยงาม อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 

2)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.76 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา วัตถุท่ีใชในการทําเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสม
กับราคา อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 รองลงมา  คุณภาพเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น
เหมาะสมกับราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.79 และราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนไป
ตามกลไกราคาตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 

3)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา มีทําเลท่ีตั้งหนารานท่ีหางาย อยูในระดับ
มาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 รองลงมา รานขายบนสื่อออนไลนดวยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 และมีปายรานชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.57 

4)  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.68 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา เปนรานท่ีผูหญิงมุสลิมมาซ้ือเสื้อผา
และฮิญาบแฟชั่นเปนจํานวนมากอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 รองลงมา  รานมีการ
โฆษณาผานสื่อออนไลน เชน เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) 
เปนตน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 และรานมีของแถมท่ีนาสนใจ อยูในระดับมาก  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
 

5.1.1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษา การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร สามารถแยก
เปนรายดาน ไดดังนี้  



 
 

52 

1) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการรับรู ถึง 
ความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา
ตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบท่ีทันสมัย อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 และตองการซ้ือเสื้อผา
และฮิญาบใหมๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 

2) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการคนหาขอมูล 
โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวาคนหาเสื้อผา
และฮิญาบจากสื่อออฟไลน อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 และคนหาเสื้อผาและฮิญาบ 
จากสื่อออนไลน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 

3) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.67 เม่ือจําแนกเปน 
รายขอแลว เลือกรานท่ีสินคามีคุณภาพมากท่ีสุด อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 และ 
เลือกรานท่ีราคาถูกท่ีสุด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 

4) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซ้ือ 
โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวาจะบอกตอใหคนอ่ืน
มาซ้ือตาม อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 และจะกลับมาซ้ือซํ้า อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.79 

5) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรม 
หลังการซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เม่ือจําแนกเปนรายขอแลว พบวา  
พึงพอใจสินคาท่ีซ้ือไปแลว อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.955 และรานมีการรับประกันสินคา 
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 

 

 5.1.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
 5.1.2.1 ผลการวิเคราะหสมมติฐาน 
 

เม่ือทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปสมมติฐาน ไดดังนี้ 
 

H1: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับศาสนาและวัฒนธรรม 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน

กรุงเทพมหานคร ไมมีความสัมพันธกับศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .083 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ไมสงผลกับศาสนา และวัฒนธรรม 
 

H2: ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัย

สวนประสมทาง การตลาด 4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ ท่ี .416 มีความสัมพันธในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สงผลกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมเพ่ิมข้ึน 
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H3: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 4Ps 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิง
บวกกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์ สหสัม พันธ  ท่ี  . 234 มีความสั ม พันธ ในระดับต่ํ า  ซ่ึ งสามารถอธิบาย ได ว า  
การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น สงผลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่น
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
 

H4: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .144 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายได
วา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
 

H5: ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .323 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา ศาสนา 
และวัฒนธรรม สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 
 

H6: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ัน
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวาปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps มีความสัมพันธเชิง
บวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ท่ี .388 มีความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสามารถอธิบายได
วา ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน 

 

H7: การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟช่ัน ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 4Ps สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัย โดย ตัวแปรท่ีสามารถ
รวมกันพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ศาสนาและ
วัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด สามารถพยากรณปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps  ดานการสงเสริมการตลาด
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ได รอยละ 33.7 ซ่ึ ง มีค า  R2 .337 รองลงมาคือ ปจจัยส วนประสมทาง การตลาด 4Ps   
ดานการจัดจําหนาย ไดรอยละ 32.1 ซ่ึงมีคา R2 .321 ปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 4Ps   
ดานผลิตภัณฑ ไดรอยละ 27.8 ซ่ึงมีคา R2 .278 ศาสนาและวัฒนธรรม ไดรอยละ 20.5 ซ่ึงมีคา R2 
.205 ตามลําดับ 
 จากผลการวิจัยฉบับนี้สามารถสรุปไดวา การเปดรับขาวสารเ ก่ียวกับสินคาแฟชั่น   
ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร มีความพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีเพียง
ตัวแปร ศาสนาและวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด มีท่ีสงผลตอ 
การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ยกเวนการเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
สินคาแฟชั่น กับ ศาสนา และวัฒนธรรม 
  
5.2 การอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 
 

 5.2.1 การอภิปรายผลดานการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ัน 
จากการศึกษา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก  

พบวา ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครมีการรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานสื่อโซเชียล 
เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร(twitter) ผานทางอินเตอรเน็ต/เว็บไซต 
และรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานการบอกตอ ๆ กัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จงรัก ใจโต (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปตรา
สินคาไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีการรับขอมูล
ขาวสารผ านชองทางออนไลน  อีก ท้ังยั งสอดคลอง กับงานวิจัยของ ชนัฐพร ไทยไชยนต  
และเอ้ือบุญ เอกะสิงห (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิง
ระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น พบวา นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
ในจังหวัดเชียงใหม มีการซ้ือรองเทาแฟชั่นผานสื่อออนไลนตางๆ และมีการรับขอมูลขาวสาร 
ทางอินเตอรเน็ต จะเห็นไดวาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารของผูบริโภคสวนใหญจะเปดรับขาวสาร
เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผานสื่อโซเชียลทุกชองทาง 
 

5.2.2 การอภิปรายผลดานศาสนา และวัฒนธรรม 
จากการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก  พบวาผูหญิงมุสลิม 

ในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น  
อีกท้ังการท่ีนับถือศาสนาอิสลามมีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น และความเชื่อการปกปด
เรือนรางของผูหญิงมุสลิมมีผลตอการเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
พรนภัส โลกนิยม, อิสราพร ออนสมกริต, และเกตุวดี สมบูรณทวี  (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทย
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบ
โดยนักออกแบบชาวไทย 8 ดาน พบวา ปจจัยดานสมรรถนะ ปจจัยดานลักษณะเฉพาะพิเศษ  
ปจจัยดานความเชื่อถือไดปจจัยดานความสอดคลองตามท่ีกําหนด ปจจัยดานความทนทาน ปจจัยดาน
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ความสามารถในการใหบริการ ปจจัยดานความสวยงาม และปจจัยดานการรับรูคุณภาพหรือชื่อเสียง 
อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัย ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษา
เก่ียวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ธุรกิจเสื้อผา
แฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน สวนใหญเปนธุรกิจประเภทคาปลีกท่ีเนนแฟชั่น และ เปนกิจการ
เจาของคนเดียว มีการกําหนดกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ จะเห็นไดวาศาสนา และวัฒนธรรม 
มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาเปนอยางมาก ดังผลการศึกษาท่ีศึกษาผูหญิงท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  
ท่ีตองเลือกสวมใสเสื้อผาและฮิญาบ ตามความเชื่อของศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดบัญญัติไว 

 

5.2.3 การอภิปรายผลปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps  
จากการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps สามารถแยกเปนรายดาน ไดดังนี้ 
1) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวา 

เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความหลากหลาย ซ่ึงเปนการเย็บเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นท่ีมีความประณีต 
และมีลายท่ีมีความสวยงาม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัฐพร ไทยไชยนต และเอ้ือบุญ เอกะสิงห 
(2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังใหความสําคัญกับ 
สวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่น ดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดานการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ เม่ือพิจารณาปจจัยยอยของ 
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่นของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหมในแตละดาน พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สวมใสสบาย มีลายให
เลือกหลากหลาย และสวยงาม อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) 
ทําการศึกษาเ ก่ียวกับปจจัยท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิ โคล  (Uniqlo)  
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา   
แบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการ
หลังการขาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ 
ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน เม่ือพิจารณาดานผลิตภัณฑพบวาผูบริโภคมัก 
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตามแฟชั่น และมีการตัดเย็บท่ีประณีต จะเห็นไดวาการตัดสินใจซ้ือดานผลิตภัณฑ
เกิดจากความหลากหลายของรูปแบบเสื้อผา ยิ่งหากสินคาแฟชั่นตองใสใจในความหลากหลาย 
เพ่ือไมใหลูกคาไปซ้ือแบรนดคูแขง อีกท้ังการใสใจในการตัดเย็บท่ีประณีต ลวดลายสวยงาม  
ก็เปนเหตุผลหนึ่งท่ีผูประกอบการจะตองใสใจกอนนําผลิตภัณฑขายออกสูตลาดเสื้อผาแฟชั่น 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวา วัตถุท่ีใช
ในการทําเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา ซ่ึงมีคุณภาพ และราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น
เป น ไปตามกลไกราคาตลาด  ซ่ึ งสอดคล อ ง กับ งานวิ จั ย ของ  เม ทิกา  ลิ้ ม ตระ กูล  และ 
ถนอมพงษ พานิช (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุกของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา กลุมนักศึกษาหญิงจะมีการซ้ือสินคาผานทางเฟซบุก 1 ครั้งตอเดือน  
ใชงบประมาณในซ้ือสินคาผานทางเฟซบุกราคาอยูท่ี 501 – 1,000 บาท และแสดงความคิดวา  
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ราคาของเสื้อผาแฟชั่นหญิงสไตลเกาหลีควรมีราคาอยูระหวาง 200 – 400 บาท โดยความสนใจ 
ท่ีจะซ้ือสินคาผานทางเฟซบุกเพราะวา สะดวกและงายตอการซ้ือสินคาและจะมีการซ้ือสินคาผานทาง
เฟซบุกในครั้งตอไปอีก อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) 
ทําการศึกษาเ ก่ียวกับปจจัยท่ี มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิ โคล  (Uniqlo)  
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา
แบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการ
หลังการขาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ 
ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน จะเห็นไดวาราคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาด 
หากราคามีความดึงดูดจะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือไดรวดเร็วข้ึน 

 

3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก   
พบวา รานเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีทําเลท่ีตั้งหนารานท่ีหางาย อีกท้ังรานขายบนสื่อออนไลน และมี
ปายบอกรานท่ีมีชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัฐพร ไทยไชยนต และเอ้ือบุญ เอกะสิงห 
(2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัด
เชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญยังใหความสําคัญกับ 
สวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่น ดานการสงเสริมการตลาดมากท่ีสุด รองลงมา 
คือ ดานการจัดจําหนาย ซ่ึงปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดเรียง
ร อ ง เ ท า แ ฟ ชั่ น ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ห ยิ บ ล อ ง  อี ก ท้ั ง ยั ง ส อ ด ค ล อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  
ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
เสื้อผาแบรนดยูนิโคล (Uniqlo) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ไดแก  ปจจัยด านบุคคลและบริการหลั งการขาย ปจจัยด านราคา ปจจัยด านผลิตภัณฑ  
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการจัดจําหนาย จะเห็นไดวาการจัดจําหนาย 
เปนชองทางท่ีสําคัญในการนําลูกคาเขามาซ้ือสินคา และในปจจุบันชองทางท่ีสามารถนําลูกคาเขามา
ในรานไดมากท่ีสุดคือ ชองทางออนไลน ผูประกอบการจึงควรใสใจกับชองทางการตลาดเปนอยางมาก 

 

4) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมาก   
พบวา เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนรานท่ีมีผูหญิงมุสลิมมาซ้ือเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงทางรานมีการโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ 
ทวิตเตอร(twitter)เปนตน และรานมีของแถมท่ีนาสนใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชนัฐพร ไทยไช
ยนต และเอ้ือบุญ เอกะสิงห (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษา
หญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมในการซ้ือรองเทาแฟชั่น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ยังใหความสําคัญกับสวนประสมการตลาด ท่ีมีผลตอการซ้ือรองเทาแฟชั่น ดานการสงเสริมการตลาด
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานการจัดจําหนาย และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉลี่ย
สูงสุด คือ พนักงานขายมีอัธยาศัย พูดจาดี อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนานันท โตสัมพันธ
มงคล (2558) การศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคล (Uniqlo)  
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา    
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แบรนดยูนิโคลของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการ
หลังการขาย ปจจัยดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ 
ปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการชําระเงิน จะเห็นไดวาการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยท่ีทําใหลูกคา
เขามาสนใจสินคาภายในราน หากมีโปรโมชั่นท่ีดึงดูดมาก ก็จะทําใหลูกคาเขามาในรานมากเชนกัน 
 

5.2.4 การอภิปรายผลการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษา การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร สามารถแยก

เปนรายดาน ไดดังนี้  
1) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการรับรู ถึง 

ความตองการ โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวาผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครตองการซ้ือเสื้อผา
และฮิญาบท่ีทันสมัย และตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบใหมๆ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา 
แบรนดยูนิโคล (Uniqlo) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ลูกคา 
มีความตองการซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคล (Uniqlo)ท่ีมีความทันสมัยนาสวมใส อีกท้ังยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชนัฐพร ไทยไชยนต  และเ อ้ือบุญ เอกะสิงห  (2559) ทําการศึกษาเ ก่ียวกับ 
สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมในการซ้ือรองเทา
แฟชั่น พบวา นักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหมมีความตองการซ้ือรองเทาแฟชั่น 
ท่ีมีความทันสมัยนาสวมใสอยูเสมอ จะเห็นไดวาการรับรูถึงความตองการลูกคาจะทําใหรานคา
สามารถทราบถึงความตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบใหมๆ ของลูกคาได 

2) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการคนหาขอมูล 
โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวา ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครมีการคนหาเสื้อผาและฮิญาบจาก 
สื่ อออฟไลน  และสื่ อออนไลน  ซ่ึ งสอดคลอง กับงานวิ จั ยของฐิติ มา  ผการัตนส กุล  และ 
วิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผาน
เครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือมาจากผลิตภัณฑ สวนใหญหาขอมูล
สินคาดวยตนเอง โดยกลยุทธทางการตลาดนั้นมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค อีกท้ังยังสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือ
เสื้อผาแฟชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา โดยสวนใหญจะรูจักรานคาออนไลน
จากเพ่ือน และจะเชื่อถือขอมูลจากสื่อโฆษณาตางๆ ในการเลือกซ้ือจะยึดถือความเห็นของตนเอง 
เปนหลัก ในดานพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน จะเห็นไดวาการคนหาขอมูล 
ในปจจุบันพบวา ลูกคาสามารถคนหาขอมูลรานคาไดหลายชองทาง หากผูประกอบการสามารถนํา
รานคาเขาสูชองทางท่ีลูกคาหาไดจะทําใหไดยอดการสั่งซ้ือมากข้ึน 

 

3) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวา ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
มีการเลือกรานท่ีสินคาท่ีมีคุณภาพ และเลือกรานท่ีราคาถูกท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ชนัฐพร ไทยไชยนต และเอ้ือบุญ เอกะสิงห (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับสวนประสมการตลาดท่ีมีผล
ตอนัก ศึกษาหญิ งระดับปริญญาตรี ในจั งหวัด เชี ย ง ใหม ในการ ซ้ือรอง เท าแฟชั่ น  พบว า  
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ปจจยัยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สวมใสสบาย ปจจัยยอยดานราคาท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของรองเทาแฟชั่น ปจจัยยอยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การจัดเรียงรองเทาแฟชั่นสะดวกในการหยิบลอง และปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
คา เฉลี่ยสู งสุด  คือ พนักงานขายมีอัธยาศัย พูดจาดี  อีกท้ังยั งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการดําเนิน
ธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน พบวา ผูประกอบการสวนใหญเลือกใชกลยุทธ
ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและความแตกตาง กําหนดราคาโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑและกําลังซ้ือ
ของผูบริโภค เลือกใชเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับความนิยมสูง ใหความสําคัญกับการบอกตอของ
ผูบริโภค จะเห็นไดวาการประเมินทางเลือกของลูกคาสวนใหญจะเลือกสินคามีคุณภาพ และราคาถูก
ท่ีสุด หากผูประกอบการสามารถทําผลิตภัณฑไดตรงกับความตองการเหลานี้จะทําใหไดรับการบอก
ตอจากลูกคา สงผลตอยอดขายในอนาคต 

 

4) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานการตัดสินใจซ้ือ 
โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร จะบอกตอใหคนอ่ืนมาซ้ือตาม และ
จะกลับมาซ้ือซํ้า ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนานันท โตสัมพันธมงคล (2558) ทําการศึกษา
เก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคล (Uniqlo) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแก ปจจัยดานบุคคลและบริการหลังการขาย ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานความสะดวกรวดเร็ว
ในการชําระเงิน สําหรับในสวนของลักษณะทางประชากรศาสตร พบวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือนท่ีแตกตางกัน จะมีระดับตัดสินใจซ้ือเสื้อผาแบรนดยูนิโคลท่ีแตกตางกัน อีกท้ังยัง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก ใจโต (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 
การตัดสินใจ ซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปตราสินคาไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบริ โภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยทางจิตวิทยาทุกตัวแปรมีความสัมพันธทางบวกกับการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผาสําเร็จรูป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จะเห็นไดวาการตัดสินใจซ้ือของลูกคาอยูใน
ระดับมาก และมีแนวโนมในการกลับมาซ้ือซํ้าและบอกตอ ผูประกอบการจึงมีบริการหลังการขาย
เพ่ือใหลูกคาพึงพอใจในสินคามากข้ึน และตัดสินใจไดรวดเร็วข้ึนอีกดวย 

 

5) การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร ดานพฤติกรรมหลังการ
ซ้ือ โดยรวมอยูในระดับมาก  พบวา ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครพึงพอใจสินคาท่ีซ้ือไปแลว และ
รานมีการรับประกันสินคาอีกดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมา ผการัตนสกุล และวิโรจน 
เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผานเครือขาย
สังคมออนไลน พบวา ผูบริโภคมีแรงจูงใจในการซ้ือมาจากผลิตภัณฑ สวนใหญหาขอมูลสินคาดวย
ตนเอง โดยกลยุทธทางการตลาดนั้นมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค ผลการศึกษา ขอสรุปและ
ขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการประกอบการธุรกิจเสื้อผาแฟชั่น
ผานเครือขายสังคมออนไลน หรือธุรกิจท่ีมีความใกลเคียงกันตอไป อีกท้ังยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จงรัก ใจโต (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปตรา
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สินคาไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมการ
เลือกเสื้อผา ท่ี มีสีสัน รูปแบบเหมาะสมกับบุคลิกภาพ ราคาเหมาะสมคุมคากับเนื้อผาและ 
มีการออกแบบท่ีทันสมัยตามสมัยนิยม ทําใหเกิดความพึงพอใจในการซ้ือสินคา อีกท้ังทางราน 
มีการรับประกันสินคาใหกับลูกคาอีกดวย จะเห็นไดวาพฤติกรรมหลังการซ้ือลูกคาพึงพอใจกับสินคาท่ี
ซ้ือไป เนื่องจากรานคามีการรับประกันสินคา ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมหลังการซ้ือเปนอยางมาก 

 

จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
H1: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับศาสนาและวัฒนธรรม 
พบวา  การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม ไมสงผลกับศาสนา  

และวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จงรัก ใจโต (2559) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสําเร็จรูปตราสินคาไทยท่ีผลิตภายในประเทศของผูบริโภค  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  จะเห็นไดวาการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นไมสงผลตอศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 

H2: ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
พบวา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยสวนประสมทาง การตลาด 

4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยศาสนา และวัฒนธรรม สงผลกับปจจัยสวนประสม
ทาง การตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
เมทิกา ลิ้มตระกูล และถนอมพงษ พานิช (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสนใจ
และพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุกของนักศึกษาหญิงใน 
ทางภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลตอสวนประสม
ทางการตลาด จะเห็นไดวาศาสนาและวัฒนธรรมมีความสําคัญกับการทําการตลาดเพ่ือใหตัดสินใจซ้ือ
เพ่ิมข้ึน 
 

H3: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 4Ps  

พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิงบวกกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 4Ps อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดย การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคา
แฟชั่น สงผลกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps ในสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเมทิกา ลิ้มตระกูล และถนอมพงษ พานิช 
(2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผาแฟชั่นสไตล
เกาหลีผานชองทางเฟซบุกของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
พบวา  การเปดรับขาวสารมีผลตอสวนประสมทางการตลาด จะเห็นไดวาการเปดรับขาวสารท่ีมี 
การโฆษณาจะทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือเพ่ิมข้ึน 
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H4: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ันมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

 พบวา การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยการ
เปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม 
ในกรุ ง เทพมหานคร  เ พ่ิม ข้ึ น  ซ่ึ งสอดคล อ ง กับง านวิ จั ยของ  เม ทิกา  ลิ้ มต ระ กูล  และ 
ถนอมพงษ พานิช (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลีผานชองทางเฟซบุกของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ จะเห็นได
วาการเปดรับขาวสารจะทําใหลูกคาเกิดความตองการในสินคาเพ่ิมข้ึน 
 

H5: ศาสนาและวัฒนธรรมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิง
มุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

พบวาศาสนา และวัฒนธรรม มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของ
ผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดย  ศาสนา และวัฒนธรรม 
สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมข้ึนซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ พรนภัส โลกนิยม, อิสราพร ออนสมกริต, และเกตุวดี สมบูรณทวี  (2558) ทําการศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตราสินคาท่ีออกแบบโดยนักออกแบบ
ชาวไทยของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ศาสนาและวัฒนธรรมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
จะเห็นไดวาแตละศาสนา และวัฒนธรรมมีการแตงกายท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงจะมีผลตอ 
การผลิตสินคาออกสูตลาดดังนั้นหากผลิตสินคาออกสูตลาดไดตรงกับศาสนาและวัฒนธรรมจะสงผลให
ตัดสินใจซ้ือไดงายข้ึน 
 

H6: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ัน
ของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 

พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps มีความสัมพันธเชิงบวกกับการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดย  ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 4Ps  สงผลกับการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ิมข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) ทําการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผล
ตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้ อผ าแฟชั่นออนไลนของผูบริ โภคในเขตกรุง เทพมหานคร พบว า 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ  จะเห็นไดวาปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดยังมีผลตอการขายเสื้อผาเปนอยางมาก ดังเชน จะเห็นไดวาหากมีการจัดโปรโมชั่นท่ี
ดึงดูดใจลูกคาจะสามารถทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือไดทันที 
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H7: การเปดรับขาวสารเกี่ยวกับสินคาแฟช่ัน ศาสนาและวัฒนธรรม ปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 4Ps สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

พบวา ไมเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัย   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติมา ผการัตนสกุล 
และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2558) ทําการศึกษาเก่ียวกับกลยุทธในการดําเนินธุรกิจเสื้อผาแฟชั่นผาน
เครือขายสังคมออนไลน พบวา การเปดรับขาสารไมสงผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดจะเห็นได
วาปจจุบันลูกคามีการเปดรับขาวสารความรูเสื้อผามากข้ึนหากปจจัยสวนประสมทางการตลาดไมเปน
ท่ีตองการจึงไมมีผลตอการซ้ือได 
  
5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากขอสรุปในการพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะเพ่ือใหผูประกอบการสามารถแกไขในการศึกษาและนําไปปฏิบัติได ดังนี้ 
 1) เนื่องจากการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคมีปจจัยศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น ดังนั้น ผูประกอบการควรมีการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ของสาวมุสลิม 
ในการตัดสินใจของผูบริโภคเก่ียวกับการใชสินคา และสามารถทราบถึงความตองการท่ีแทจริงของ
ลูกคาแลวยอมผลิตสินคาหรือจัดหาสินคามาวางจําหนายไดตรงตามความตองการของผูบริโภคได
อยางแทจริง จะสงผลใหผูผลิตหรือผูประกอบการสามารถจําหนายสินคาไดเพ่ิมมากข้ึน มีผลกําไร
เพ่ิมข้ึน 
 2) เนื่องจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคา
แฟชั่น ดังนั้น ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับผลิตภัณฑในเรื่อง การออกแบบความทันสมัย  
มีความหลากหลายเพ่ือใหตอบสนองความตองการไดตรงความตองการ ผูบริโภคไดอยางรวดเร็วให
เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงตามรูปแบบแฟชั่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยตองมี
การศึกษาติดตามเทรนดอยูเสมอ 
 3) เนื่องจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอ 
การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น ดังนั้น ผูประกอบการควรสรางใหผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ รูจักรานคาผาน
การประชาสัมพันธ ตอกย้ําอยางตอเนื่อง รวมไปถึงกิจกรรมสงเสริมการตลาด ท่ีจะชวยกระตุนและ
ดึงดูดใหผูบริโภคสนใจในผลิตภัณฑ 
 4) เนื่องจากปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการจัดจําหนาย สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่น ดังนั้น ควรใหความสําคัญเนื่องจากการนําเสนอขอมูลตาง ๆ ท้ังรูปสินคา ขอมูลเก่ียวกับ
สินคา ราคา ขายท่ีชัดเจน สรางความสะดวกในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค รวมไปถึงการมีชองทาง
การชําระท่ีมีหลากหลาย เพ่ือใหผูบริโภคไดมีทางเลือกท่ีเหมาะสมและสะดวก ทําใหตัดสินใจซ้ือไดงาย
ยิ่งข้ึน 
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5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 
จากขอสรุ ป ในการพยาการณ การตั ดสิ น ใจ ซ้ือสิ นค าแฟชั่ นของผู หญิ ง มุสลิ ม ใน

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดสรุปเปนขอเสนอแนะสําหรับนําไปตอยอดงานวิจัย ดังนี้ 
 1) การศึกษาเรื่อง การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิม จะตองเขาใจการเลือกซ้ือ
ของผูบริโภคมุสลิมกอนวาหลักปฏิบัติของมุสลิมจะตองเปนอยางไรบาง ดังนั้นในการดําเนินธุรกิจ
สินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมท่ีเลือกแตงกายตามหลักศาสนาจะตองมีการปรับปรุงกลยุทธการตลาดให
สอดคลองกับของการตัดสินใจของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครดวยเพ่ือใหการตัดสินใจซ้ืองายข้ึน 
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตาง ๆ เชน การลด แลก แจก แถม 
เพ่ือใหกลุมเปาหมายตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงทุกกระบวนการตองผานการวางแผน ในปจจัยดังกลาวจึงจะ
สามารถพยากรณการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานครได 
 2) จากการแตงกายของผูหญิงมุสลิม เปนขอบัญญัติท่ีชาวมุสลิมใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
ถึงแมวาขอบัญญัติศาสนาอิสลามจะใหความเทาเทียมแกท้ังผูหญิงและผูชาย แตผูหญิงมีลักษณะทาง
กายภาพท่ีงดงามและละเอียดออนมากกวาบุรุษ ดังนั้นคุณสมบัติเฉพาะ ทําใหผูหญิงมุสลิมตองแตง
กายโดยมีลักษณะเฉพาะมากกวา โดยใหเหตุผลในเรื่องความเหมาะสมและความปลอดภัย คือ  
ตองปกปดทุกสวนของรางกายเวน แตสวนท่ีไดรับการยกเวน คือ ใบหนาและฝามือ เสื้อผาท่ีสวมใส
ตองหลวมไมรัดรูป ไมเนนสัดสวนของรางกาย เนื้อผาตองหนาพอ ไมสามารถมองทะลุเนื้อหนังมังสา 
และลักษณะท่ีปรากฏ บนเครื่องแตงกายตองไมเยายวนหรือเรียกรองความสนใจใหบุรุษเพศชื่นชม
ความงามของตน ดังนั้นผูประกอบการจึงควรออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับคุณคาของผูหญิง 
ในทัศนะของผูชายตามหลักการศาสนาเชนกัน 
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แบบสอบถามการวิจัย 
 

เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้แบงเปน 6 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 คําถามคัดกรอง เพ่ือคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม เฉพาะกลุมผูหญิงมุสลิมท่ีอาศัย
อยูในกรุงเทพมหานคร และสวมใสฮิญาบในชีวิตประจําวัน 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่น จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 4 ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 5 ขอ 
สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps จํานวน 20 ขอ 
สวนท่ี 6 การตัดสินใจซ้ือ จํานวน 10 ขอ 
 

สวนท่ี 1 คําถามคัดกรอง 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 
     1.ทานอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร ใชหรือไม 
 (    ) ใช      (    ) ไมใช (จบแบบสอบถาม) 
     2.ทานแตงกายสวมใสผาคลุมฮิญาบในชีวิตประจําวัน 

(    ) ใช      (    ) ไมใช (จบแบบสอบถาม) 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 

1. อายุ 
(    ) 1. ต่ํากวา 20 ป    (    ) 2. 20-29 ป    
(    ) 3. 30-39 ป    (    ) 4. 40-49 ป  
(    ) 5. 50 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา 
(    ) 1. ต่ํากวาปริญญาตรี    (    ) 2. ปริญญาตรี หรือเทียบเทา 
(    ) 3. ปริญญาโท    (    ) 4. สูงกวาปริญญาโทข้ึนไป 

3. สถานภาพ 
(    ) 1. โสด      (     ) 2. สมรส 
(    ) 3. หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู      

4. รายไดตอเดือน 
(    ) 1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  (    ) 2. 10,001 – 20,000 บาท  
(    ) 3. 20,001 – 30,000 บาท   (    ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
(    ) 5.  40,000 บาทข้ึนไป 
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5. อาชีพ 
(     ) 1. ขาราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานของรัฐวิสาหกิจ 
(     ) 2. พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
(     ) 3. ธุรกิจ/กิจการสวนตัว    
(     ) 4. คาขาย/อิสระ 
(     ) 5. เกษตรกรรม/ปศุสัตว/ประมง 

 (     ) 6. นิสิต/นักศึกษา 
 (     ) 7. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................. 
 
 
สวนท่ี 3 การเปดรับขาวสาร 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  หมายถึง  5 
 ระดับความคิดเห็นมาก   หมายถึง  4 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  หมายถึง  3 
 ระดับความคิดเห็นนอย   หมายถึง  2 
 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  หมายถึง  1 

 
 

การเปดรับขาวสาร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ทานรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผาน
อินเตอรเน็ต/เว็บไซตมากระดับใด 

     

2. ทานรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผาน
สื่อโซเชียล เฟซบุก(Facebook)/อินสตารแกรม
(Instagram)/ทวิตเตอร (Twitter)มากระดับใด 

     

3. ทานรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผาน
นิตยสารมากระดับใด 

     

4. ทานรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผาน
ปายโฆษณาหรือใบปลิวมากระดับใด 

     

5. ทานรับขอมูลขาวสารเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นผาน
การบอกตอๆกันมากระดับใด 
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สวนท่ี 4 ศาสนา และวัฒนธรรม 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  หมายถึง  5 
 ระดับความคิดเห็นมาก   หมายถึง  4 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  หมายถึง  3 
 ระดับความคิดเห็นนอย   หมายถึง  2 
 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  หมายถึง  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสนา และวัฒนธรรม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

1.คานิยมการเลือกแบบของผาคลุมหรือวิธีการคลุม
ผม มีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาฮิญาบแฟชั่น 

     

2.การแตงการปกปดทุกสวนของรางกายเวนเพียง
ใบหนาและฝามือ มีผลตอการเลือกซ้ือฮิญาบแฟชั่น 

     

3.การแตงตัวตามแฟชั่นมุสลิมหรือเสื้อผาท่ีเปนท่ีนิยม
ในชวงเวลานั้นๆ มีผลตอการเลือกซ้ือฮิญาบแฟชั่น 

     

4. รูปแบบเสื้อผาแฟชั่นมุสลิมใหมๆ ในปจจุบันมีผลตอ
การเลือกเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่น 

     

5. การปฏิบัติสืบตอกันมามีผลตอการเลือกเสื้อผา
และฮิญาบแฟชั่น 
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สวนท่ี 5 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 
ระดับความคิดเห็น 
 

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  หมายถึง  5 
 ระดับความคิดเห็นมาก   หมายถึง  4 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  หมายถึง  3 
 ระดับความคิดเห็นนอย   หมายถึง  2 
 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  หมายถึง  1 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ      
1. การเย็บเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความประณีต       
2. เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความหลากหลาย      
3. เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีสีสันสวยงาม      
4. เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีลายสวยงาม      
5. เสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีหลากหลายขนาด      
ราคา      
6. คุณภาพเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสมกับราคา      
7. วัตถุท่ีใชในการทําเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเหมาะสม
กับราคา 

     

8. ราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นเปนไปตามกลไกราคา
ตลาด 

     

9. ราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นมีความคงท่ี      
10. ไมเปลี่ยนแปลงราคาเสื้อผาและฮิญาบแฟชั่นบอย
เกินไป 

     

การจัดจําหนาย      
11. รานมีพ้ืนท่ีจอดรถเพียงพอ      
12. มีทําเลท่ีตั้งหนารานท่ีหางาย      
13. มีปายรานชัดเจน      
14. รานมีบริการจัดสงสินคาถึงบานไมตองมารับเอง      
15. รานขายบนสื่อออนไลนดวย      
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4Ps 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การสงเสริมการตลาด      
16. มีโปรโมชั่นซ้ือ 1 แถม 1 เชน ซ้ือเสือผาแถมฮิญาบ      
17. เปนรานท่ีผูหญิงมุสลิมมาซ้ือเสื้อผาและฮิญาบ
แฟชั่นเปนจํานวนมาก 

     

18. รานมีของแถมท่ีนาสนใจ      
19. รานมีการโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน เฟซบุก
(Facebook)/อินสตารแกรม(Instagram)/ทวิตเตอร 
(Twitter) เปนตน 

     

20. รานมีการโฆษณาผานสื่อออฟไลน เชน แมกกาซีน 
และปายโฆษณา เปนตน 
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สวนท่ี 6 การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นของผูหญิงมุสลิมในกรุงเทพมหานคร 
คําช้ีแจง โปรดกรอกเครื่องหมาย  ในชอง (    ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพความจริงของทาน 
ระดับความคิดเห็น 

 ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  หมายถึง  5 
 ระดับความคิดเห็นมาก   หมายถึง  4 
 ระดับความคิดเห็นปานกลาง  หมายถึง  3 
 ระดับความคิดเห็นนอย   หมายถึง  2 
 ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด  หมายถึง  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

การตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันของผูหญิงมุสลิมใน
กรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ท่ีสุด 
(1) 

การรับรูถึงความตองการ      
1. ทานตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบใหมๆ      
2. ทานตองการซ้ือเสื้อผาและฮิญาบท่ีทันสมัย      
การคนหาขอมูล      
3. ทานคนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออนไลน      
4. ทานคนหาเสื้อผาและฮิญาบจากสื่อออฟไลน      
การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ      
5. ทานเลือกรานท่ีราคาถูกท่ีสุด      
6. ทานเลือกรานท่ีสินคามีคุณภาพมากท่ีสุด      
การตัดสินใจซ้ือ      
7. ทานจะกลับมาซ้ือซํ้า      
8. ทานจะบอกตอใหคนอ่ืนมาซ้ือตาม      
พฤติกรรมหลังการซ้ือ      
9. รานมีการรับประกันสินคา      
10. ทานพึงพอใจสินคาท่ีซ้ือไปแลว      
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