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บทคดัย่อ 

การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้เพื่อ 1) ศกึษาความต้องการของตลาดและพฤตกิรรมการซือ้ของผู้บรโิภคต่อ
ธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่สตร ี2) ศกึษารายไดข้องธุรกจิ 3) ศกึษาการด าเนินงานทางดา้นการผลติ ดา้นการตลาด 
ดา้นการเงนิ ดา้นพฤตกิรรมองคก์รของธุรกจิ 4) ศกึษาการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิ  

วธิกีารศกึษาโดยการเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายของธุรกจิ งานวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิส ารวจ 
(Survey Research) กลุ่มตวัอย่างคอืผูบ้รโิภคโดยตรงของแบรนด ์“Fairyangel” ช่องทางออฟไลน์หน้ารา้น
และออนไลน์รวมจ านวน 400 ราย เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอืแบบสอบถามใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรม
ส าเรจ็รปู SPSS ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลคอื ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 25-34 ปี จบการศกึษาใน
ระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดต่้อเดอืน 10,001-20,000 บาท มอีาชพีพนกังานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิ และรองลงมา
เป็นพนกังานเอกชน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ปลกีทีม่คีวามต้องการซือ้สนิคา้แฟชัน่สตร ีในราคา
เหมาะสมไมถู่กไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัคุณภาพทีไ่ดร้บั 

 

ความส าคญั : ความตอ้งการ, ธุรกจิเสือ้ผา้, แฟชัน่สตร ี
 

Abstract 
The objectives of research are 1) study willingness and operation of lady clothes industry, 2) study 

sales trend, 3) operation in many parts and 4) study strategy management.  
Research method is data collecting from customer target, survey research. The sample 

target is direct consumer of “Fairyangel” brand in offline channel (brand booth) and online channel 
totally 400 persons. The research tools is questionnaire and sum up by SPSS program, then conduct 
in term of frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The result of the maturity of sample size is female who is 25-34 years old, had bachelor 
degree, 10,000-20,000 THB for income, mostly they are government’s officer and private employee. 
They require reasonable price with good condition for lady clothes. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การเปิดรา้นขายเสือ้ผา้แฟชัน่ใหป้ระสบความส าเรจ็นัน้มหีลายปจัจยั ไมไ่ดจ้ ากดัอยู่แค่การมหีน้ารา้น
เสมอไป การขายแบ่งออกเป็น 3 แบบ แต่ละรูปแบบนัน้มงีบประมาณแตกต่างกนั ซึง่เราอาจเริม่จากแบบใด
แบบหนึ่ง หรอืสามารถน าทัง้หมดมาบรหิารจดัการรว่มกนักไ็ด้ (ธุรกจิสาระน่ารู ้Storehub, 2560) 

1. หน้ารา้นขายเสือ้ผา้ การมหีน้ารา้นขายเสือ้ผา้มขีอ้ด ีคอื ลูกคา้สามารถมาเลอืกซื้อสนิคา้
และสมัผสั เนื้อผา้ไดโ้ดยตรง และเจา้ของรา้นสามารถพูดคุยและใหบ้รกิารสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ให้
เกดิความประทบัใจส่งผลกบัการซือ้ซ ้าไดง้่าย แต่ในรปูแบบนี้มงีบประมาณทีอ่าจจะสูงหน่อยขึน้อยูก่บัท าเล
ทีต่ ัง้ และจ านวนสนิคา้ทีต่อ้งซือ้มาสต๊อก ค่าเช่าสถานที ่ค่าน ้า ค่าไฟ หรอือาจจะใชท้ีท่ีม่เีป็นของตนเองก็
จะท าใหค้่าใชจ้า่ยและตน้ทุนทีน้่อยลง  

2. ขายเสือ้ผา้ตามตลาดนดั/บธูตามหา้ง การขายเสือ้ผา้ตามตลาดนดัหรอืออกบธูนัน้ จะมอีสิระ
ให้การขายมากขึน้สามารถ ขายไดต้ามล๊อคที่ว่าง ราคาค่าเช่าพื้นที่แตกต่างกนัไปค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี
จะมคี่าเดนิทางเพิม่ขึน้ ค่าอนิเตอรเ์น็ต และอาจมคี่าจดัเรยีงสนิคา้ หากเลอืกวธินีี้ตอ้งมกีารวางแผนใหด้ี
เพราะส่วนใหญ่สถานทีท่ีจ่ดัจะจ ากดัเวลาและมกีฎระเบยีบตอ้งศกึษาใหด้ก่ีอนตดัสนิใจ  

3. ขายเสือ้ผา้ออนไลน์ เป็นวธิทีีง่า่ย ประหยดั สะดวกสบายทีสุ่ด สามารถขายไดทุ้กที่และทุก
เวลาเพยีง มแีค่คอมพวิเตอรห์รอืมอืถอืกส็ามารถท าการขายสนิคา้ได ้มทีัง้แบบสต๊อกสนิคา้หรอืไมต่อ้งส
ต๊อกสนิคา้กไ็ด ้ถอืเป็นอกีตวัเลอืกของการขาย 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาความตอ้งการของตลาดและพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคต่อธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่สตร ี  
2. เพื่อศกึษารายไดข้องธุรกจิ   
3. เพื่อศกึษาการด าเนินงานทางดา้นการผลติ ดา้นการตลาด ดา้นการเงนิ ดา้นพฤตกิรรม

องคก์รของธุรกจิ   
4. เพื่อศกึษาการจดัการเชงิกลยทุธข์องธุรกจิ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
ประชากรที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ของ “Fairy angel” ทัว่ ประเทศไทยใน

รปูแบบออฟไลน์และออนไลน์ จ านวน 3,000 คน  
2. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั   
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นลูกคา้แบรนด ์“Fairy angel” จ านวนทัง้สิน้ 400 คน ใชว้ธิกีาร

สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และวธิสีุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไวน้ าไปเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มเป้าหมายจนครบตามทีก่ าหนดไว ้ 



 

3. ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้าแฟชัน่ของผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลจากปฐม
ภูมทิี่ได้รบัและเก็บข้อมูลแบบส ารวจกลุ่มเป้าหมายและขอ้มูลทุตยิภูมทิี่ได้จากการศกึษาค้นคว้ารวมถึง
ทฤษฎหีนงัสอื บทความ มาวเิคราะหร์ว่มกนั  

โดยแบบส ารวจนัน้มทีัง้ค าถามปลายปิด และค าถามปลายเปิด โดยน าขอ้มลูเขา้โปรแกรม SPSS 
โดยใชค้่าสถติ ิไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ในการประมวลผล 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั ขัน้ตอนการสรา้งเครือ่งมอืวจิยั 
1. ศกึษาจากต ารา หนังสอื เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบ 

สอบถาม 
2. ปรบัปรุงและดดัแปลงเป็นแบบสอบถามที่มคีวามเหมาะสมและใหส้อดคลอ้งกบัแนวคดิและ 

ทฤษฎทีีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ 
3. น าแบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์เพื่อท าการตรวจสอบ

ความถูกตอ้งของเนื้อหา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ 
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปท าแก้ไข ปรบัปรุง ให้ถูกต้อง จากนัน้น าเสนอต่อ

คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธเ์พื่อตรวจสอบและแกไ้ขก่อนน าไปทดลองใชจ้รงิ 
 
วิธีการเกบ็ข้อมลู 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกค้าแบรนด์ “Fairy angel” 
จ านวน 400 คน  

2. ตรวจสอบขอ้มูลความถูกต้องให้ครบถ้วนสมบูรณ์ น าแบบสอบถามที่ได้รบัจากผู้ตอบแบบ 
สอบถามมาประมวลผลในระบบ 

3. น าแบบสอบถามที่ครบถ้วนมาประมวลผลตามเกณฑ์ของเครื่องมอืแต่ละส่วน และน าไป
ประมวลผลและวเิคราะหต่์อไป 

 
ผลการวิจยั 

 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประชากรศาสตร์ ผลการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัด้านพฤตกิรรม
การเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่สตรขีองผูต้อบแบบสอบถมาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมากกว่า
เพศชาย 99% ส่วนใหญ่มอีายุต ่ากว่า  24 ปี จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8 ระดบัการศกึษาปรญิญาตรี
มากทีสุ่ด จ านวน 290 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.0 และพนักงานภาครฐัสูงถงึจ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
47.3 กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัรายได ้10,001-20,000 บาทจ านวน 176 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.0 มรีะดบัค่าใชจ้่าย 
1,001-2,000 บาท จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.0  



 

ส่วนที ่2 การวเิคราะห์ขอ้มลูเกี่ยวกบัขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่สตร ีผลการศกึษา
พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งซือ้เอง จ านวน 396 คน คดิเป็นรอ้ยละ 99.9 และใหผู้อ้ื่นซือ้ใหจ้ านวน 4 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 กลุ่มหรอืบุคคลใดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรขีองกลุ่มตวัอย่าง
มากทีสุ่ดตนเองจ านวน 340 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.0 กลุ่มตวัอย่างใชง้บประมาณทีซ่ือ้แต่ละครัง้น้อยกว่า 
500 บาทจ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.3 กลุ่มตวัอย่างราคาเหมาะสม (ไม่ถูกไม่แพง) จ านวน 336 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 84.0 กลุ่มตวัอยา่งซือ้เดอืนละครัง้จ านวน 209 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.3 กลุ่มตวัอย่างตาม
วนัทีส่ะดวก (ไมม่กี าหนด)เป็นช่วงเวลาทีส่ะดวกทีสุ่ดจ านวน 350 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.5 กลุ่มตวัอย่าง
ซือ้สนิคา้แฟชัน่สตรผี่านสงัคมออนไลน์ (website, Facebook, IG) จ านวน 206 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.5 
กลุ่มตวัอยา่งชุดกระโปรง/กางเกง (แบบชิน้เดยีว พรอ้มใส่): เดรส จัม๊สูทจ านวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
74.3 กลุ่มตวัอยา่งช่วงบ่ายเป็นเวลาทีส่ะดวกทีสุ่ดจ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.0  

ส่วนที ่3 ค าถามการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการซือ้สนิคา้แฟชัน่
สตรพีบว่า 

1. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ผลการศกึษาพบว่า อนัดบัหนึ่งกลุ่มตวัอย่าง
เหน็ดว้ยมากทีสุ่ดในเรื่องสขีองสนิค้าม ีจ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.3 ผล กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ย
มากทีสุ่ดในเรือ่งสนิคา้มคีุณภาพ ของเนื้อผา้จ านวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.2 กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ย
มากในเรื่องรปูแบบเสือ้ผ้าเกี่ยวกบัปจัจยัทางด้านผลติภณัฑจ์ านวน 294 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.5 ตวัอย่าง
เหน็ดว้ยปานกลางในเรื่องเรื่องบรรจุภณัฑจ์ านวน 119 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 เหน็ด้วยปานกลางในเรื่อง
เป็นสนิคา้ที่คุน้เคย หรอืมาจากแบรนด์ที่คุน้เคยเป็นปจัจยัทางด้านผลติภณัฑ ์จ านวน 115 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 28.7  

2. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา ผลการศกึษาพบว่า อนัดบัหน่ึงกลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ย
มากที่สุดในเรื่องราคาสนิคา้เหมาะสมกบัคุณภาพเป็นปจัจยัทางดา้นราคา จ านวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
72.8 ตวัอย่างเหน็ด้วยมากทีสุ่ดในเรื่องราคาสินค้าเหมาะสมกบัปรมิาณเป็นปจัจยัทางด้านราคาจ านวน 
234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.5 กลุ่มตวัอยา่งเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดในเรื่องราคาไม่แพงเมื่อเทยีบกบัราคาตลาด
เป็นปจัจยัทางดา้นราคาจ านวน 262 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.5  

3. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ผลการศกึษาพบว่า อนัดบัหนึ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเหน็ดว้ยมากทีสุ่ดในเรื่องหาซือ้ง่ายมหีลายสาขา เป็นปจัจยั ทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย จ านวน 
134 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.5 กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมากในเรื่องการจดัสนิคา้ในพืน้ทีพ่เิศษ ลานกจิกรรม
เป็นปจัจยัทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด
ในเรื่องเรื่องหาซือ้สนิคา้โดยผ่านสงัคมออนไลน์ เป็นปจัจยัทางดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย จ านวน 184 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 46.5  

4. ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ผลการศกึษาพบว่า อนัดบัหน่ึงกลุ่ม
ตวัอย่างเหน็ด้วยมากในเรื่องมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์ลงสื่อต่าง ๆ เป็นปจัจยัทางด้านการส่งเสรมิ
การตลาด จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3 กลุ่มตวัอย่างเหน็ด้วยมากทีสุ่ดในเรื่องมรีูปแบบการลดราคา
สนิคา้เป็นปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด จ านวน 260 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65 กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ย



 

มากทีสุ่ดในเรื่องมกีารโปรโมทจดัแสดง Eventเป็นปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิการตลาด จ านวน 192 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 48.0กลุ่มตวัอย่างเหน็ดว้ยปานกลางในเรื่องนักรอ้ง/นักแสดงเป็นปจัจยัทางดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

การศกึษาในครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึความเป็นไปไดใ้นการด าเนินธุรกจิและการวางแผนการลงทุนว่า
มคีวามเป็นไปไดม้ากน้อยเพยีงใด และการศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่สตรขีองผูบ้รโิภคมขีอ้แตกต่าง 
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย เรื่องของภาษแีละกฎหมายทางธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่ายออนไลน์และออฟไลน์ ในปจัจบุนัมกีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ควรต้องศกึษาความต้องการ
ของลกูคา้เพื่อน ามาปรบัใชก้บัธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ใหม้คีวามหลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
ใหต้ามสมยันิยม และสามารถพฒันาคุณภาพควบคู่กบัราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยน า
ฐานขอ้มลูมาพฒันาต่อ ส่งเสรมิและพฒันาทกัษะของพนักงานและตวัแทนจ าหน่ายใหเ้ขา้ใจระบบบรหิาร
จดัการธุรกจิเพื่อใหส้ามารถเพิม่ยอดขายและง่ายต่อการขายสนิคา้ 
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