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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สังคมในปั จจุบนั เป็ นสังคมโลกาภิวตั น์ ความหมายของโลกาภิวตั น์คือเป็ นยุคของสังคมที่
เต็มไปด้วยข้อมูล และข่าวสาร และเป็ นยุคที่ การติดต่อสื่ อสารที่ไร้ พรมแดน สิ นค้า เงินทุน ความรู ้
เทคโนโลยี และคน สามารถเคลื่อนย้ายไปมาในที่ต่าง ๆ ของโลกได้อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้โลกใบนี้
เล็ ก และแคบลง ทั้ง นี้ เพราะเทคโนโลยี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามทัน สมัย ก้ า วหน้ า สามารถ
ติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว มีความคล่องตัวสู ง แรงผลักดันสาคัญของกระแสโลกาภิวตั น์ เกิ ด
จากการวิวตั นาการอย่า งรวดเร็ วของเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ ผนวกกับ ความเจริ ญก้า วหน้าของ
เทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร
และโทรคมนาคม กระแสโลกาภิ ว ตั น์ มี ผ ลกระทบกับ ทุ ก ด้า น ทั้ง ด้า นการศึ ก ษา การพาณิ ช ย์
การเกษตร สั ง คม การเมื อ ง วิ ท ยาศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อ ม รวมทั้ง ภาคอุ ต สาหกรรม ส าหรั บ
ภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ ยนแปลงไปอย่างมาก ลักษณะของอุตสาหกรรมในปั จจุบนั มีความเป็ น
นานาชาติมากขึ้น มีการแบ่งขั้นตอนการผลิต มีการกระจายการผลิตขั้นตอนต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกันไปยังหลายประเทศ กล่าวคือ การพัฒนาสิ นค้า การออกแบบ การผลิตชิ้นส่ วนวัตถุ ดิบ การ
ประกอบชิ้ นส่ วน และการจัดจาหน่ า ยสิ นค้า ในอุ ตสาหกรรมใดอุ ตสาหกรรมหนึ่ ง อาจไม่ ท าใน
ประเทศเดียวกันทั้งหมด แต่จะกระจายออกไปตามความพร้อมของประเทศที่เข้าไปลงทุน และได้มี
การนาเทคโนโลยีสมัย ใหม่ม าใช้ในภาคอุ ตสาหกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีก ารขนส่ ง และการ
สื่ อ สารท าให้ก ารกระจายการผลิ ต ไปยัง ประเทศต่ า งๆ ท าได้โ ดยสะดวกและรวดเร็ ว ขึ้ น การ
เปลี่ ย นแปลงในอุ ค สากรรมของโลกที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ย่ อ มส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรมไทย ในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลไทยได้ศึกษาข้อมูล ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจ
โลก ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง โดยเฉพาะกฎระเบี ย บทางการค้า การลงทุ น การเปิ ดเสรี
ทางการค้า การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิ จการปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ ยน และราคาสิ นค้า ตลอดจน
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ และมีการปรับปรุ งนโยบายเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิ ดขึ้ น ในภาคอุ ตสาหกรรม เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางโครงสร้ างภายในภาคอุ ตสาหกรรม การ
เปลี่ยนแปลงระหว่างภาคเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าที่ผลิตใน
แต่ ล ะสาขาหรื อ ประเภทของอุ ต สาหกรรม จากการเปลี่ ย นแปลงท าให้ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตของ
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อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่ น ยานยนต์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สิ่ งทอและเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปได้กลายเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของไทย (สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย, 2558)
การพัฒนาอุตสาหกรรมและการค้าระหว่างประเทศ ในปี 2535 ประเทศไทยได้มีการทา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) หรื อ เขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA)
FTA เป็ นความตกลงระหว่าง 2 ประเทศขึ้ นไป โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อจะลดอุ ปสรรคทางการค้า
ระหว่างกันให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้เกิดการค้าเสรี ระหว่างกัน และปั จจุบนั ประเทศต่างๆ ก็ได้ขยาย
ขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุ มการค้าด้านบริ การ อาทิ บริ การท่องเที่ ยว การรั กษาพยาบาล การ
สื่ อสาร การขนส่ ง ฯลฯ พร้ อมกับความร่ วมมือในด้านต่างๆ เช่น การลงทุน การคุม้ ครองทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และการอานวยความสะดวกทางการค้าด้วย ปั จจุบนั ไทยทา FTA กับ 8 ประเทศ ได้แก่
จีน นิวซี แลนด์ บาห์เรน ญี่ปุ่น เปรู สหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย และกับ 1 กลุ่มเศรษฐกิจ BIMSTEC โดยเหตุผลสาคัญเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของสิ นค้าไทยทั้งในตลาดสาคัญ
ในปั จจุบนั (เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น อาเซี ยน) และตลาดใหม่ๆ ที่มีศกั ยภาพ (เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย
BIMST-EC) นอกจากนี้ ไทยยังจัดทา FTA กับประเทศที่ จะเป็ นประตู การค้าสู่ ภูมิภาค (Gateway)
อื่นๆ ของโลก (เช่น บาห์เรน เปรู ) และอยูร่ ะหว่างการศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการเจรจา FTA
กับสมาคมการค้าเสรี แห่งยุโรป (European Free Trade Association: EFTA) เม็กซิ โก เกาหลีและกลุ่ม
ประเทศ Mercosur (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2548 : ออนไลน์) การจัดทาเขตการค้าเสรี
(Free Trade Area) มี บ ทบาทส าคัญ ในทางการค้า ระหว่ า งประเทศของไทยในปั จ จุ บ ัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ างพันธมิตรทางการค้า ลดการกีดกันทางการค้า ทั้งในรู ปแบบของภาษีและไม่
ใช้ภาษีระหว่างประเทศ มีขอ้ ดีคือ ทาให้เกิดการค้าการบริ การที่ประเทศไทยมีความได้เปรี ยบ และ
พยายามจะลดหรื อเลิ ก ผลิ ตสิ นค้าและบริ การที่ ไม่ ส ามารถแข่ง ขันได้หรื อมี ความได้เปรี ยบน้อย
ในขณะนี้ ผลของการทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี จะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์
จากการทาข้อตกลงเขตการค้าเสรี เช่น การที่มีสินค้าราคาถู กจากต่างประเทศเริ่ มเข้ามาตีตลาดไทย
มากขึ้ น โดยเฉพาะสิ น ค้า ราคาถู ก จากประเทศจี น ซึ่ งได้แ ก่ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เสื้ อผ้า ส าเร็ จ รู ป
เครื่ องประดับเทียม และรองเท้า เป็ นต้น และประเทศที่เป็ นแหล่งนาเข้าสาคัญของไทยจากการทา
ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ที่ไทยใช้สิทธิสูงสุ ด 5 อันดับ ได้แก่
1) จีน มูลค่า 12.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อร้อยละ 26.6 ของการนาเข้าจากจีน
2) อาเซี ยน มูลค่า 8.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อร้อยละ 20.3 ของการนาเข้าจากอาเซียน
3) ญี่ปุ่น มูลค่า 7.6พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อร้อยละ 23.4 ของการนาเข้าจากญี่ปุ่น
4) เกาหลีใต้ มูลค่า 2.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อร้อยละ 27.4ของการนาเข้าจากเกาหลีใต้

3
5) ออสเตรเลี ย มู ล ค่ า 0.6 พันล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ หรื อร้ อ ยละ 11.9 ของการน าเข้าจาก
ออสเตรเลีย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์, 2562: ออนไลน์)
อัน ดับ ที่ 1 เป็ นประเทศจี น ที่ เ ป็ นคู่ ค ้า ส าคัญ ของประเทศไทย เนื่ อ งจากประเทศจี น มี สิ น ค้า ที่
หลากหลายและมีราคาถูก สิ นค้าที่ไทยนาเข้ามามีมูลค่าเป็ นอันดับต้น ๆ ได้แก่
1) สิ นค้า เชื้ อเพลิ ง ได้แก่ น้ ามันดิ บ น้ ามันสาเร็ จรู ป ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเลี ยม ถ่ านหิ น
เชื้อเพลิงอื่น ๆ เป็ นต้น
2) สิ นค้าทุน ได้แก่ สัตว์และพืชสาหรับทาพันธุ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ ผลิตภัณฑ์ทาจากยาง เรื อ
และสิ่ งก่อสร้างลอยน้ า เป็ นต้น
3) สิ นค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็ จรู ป ได้แก่ สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรู ปและกึ่งสาเร็ จรู ป
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยือ่ กระดาษและเศษกระดาษ เป็ นต้น
4) สิ นค้า อุ ป โภคบริ โภค ได้แก่ สบู่ ผงซัก ฟอกและเครื่ องส าอาง เสื้ อผ้า รองเท้า และ
ผลิตภัณฑ์ส่ิ งทออื่น ๆ เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
5) ยานพาหนะและอุ ป กรณ์ ก ารขนส่ ง ได้แ ก่ รถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุ ก
รถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
6) อาวุธ ยุทธปั จจัย และสิ นค้าอื่นๆ ได้แก่ อาวุธ กระสุ น วัตถุ ระเบิดและส่ วนประกอบ
รถถัง เป็ นต้น ดังภาพที่ 1.1
สินค้านาเข้าสาคัญของไทยตามโครงสร้างสินค้านาเข้า
จีน
สินค้า
1. สินค้าเชือ้ เพลิง

2560

มูลค่า : ล้านบาท
2561

4,183.91

2562
(ม.ค.-ส.ค.)
7,592.39
19,430.05

2. สินค้าทุน

553,477.10

610,999.78

384,446.58

3. สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสาเร็จรู ป

526,973.19

567,382.78

366,346.49

4. สินค้าอุปโภคบริโภค

314,376.49

335,565.27

209,946.92

5. ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง

110,690.38

97,304.39

57,373.38

5,365.36

3,047.27

873.64

6. อาวุธ ยุทธปัจจัย และสินค้าอืน่ ๆ

ภาพที่ 1.1 สิ นค้านาเข้าสาคัญของไทยตามโครงสร้างสิ นค้านาเข้าจากประเทศจีน
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
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เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ป เป็ นหนึ่ งในสิ นค้า หมวดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ที่ประเทศไทยมีการนาเข้า
จากประเทศจีนเป็ นอันดับ 4 ในอดีตการนาเข้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของประเทศไทยนั้น ไม่เป็ นที่นิยมใน
การนาเข้ามาขาย เพราะถูกจากัดด้วยกาแพงภาษีนาเข้าที่ยงั คงสู งอยู่ แต่หลังจากมีการจัดทาข้อตกลง
การค้าเสรี หรื อ FTA ส่ งผลให้การนาเข้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญใน
ตลาดธุ รกิ จเสื้ อผ้าในประเทศไทยเป็ นอย่างยิ่ง และตลาดนาเข้าเสื้ อผ้าที่ประเทศไทยมีการนาเข้ามา
มากที่สุด 15 อันดับ ดังภาพที่ 1.2 จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมีการนาเข้าเสื้ อผ้ามาจากประเทศจีนมาก
เป็ นอันดับ 1 รองลงมาคือ มาเลเซี ย ญี่ปุ่น อิตาลี และเวียดนาม ตามลาดับ และจีนครองอันดับ 1 มา
เป็ นระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึ ง 2561โดยมู ลค่าการนาเข้าในปี 2558 มีมูลค่า 1,414.91 ล้านบาท มี
มู ลค่า เพิ่มขึ้ นถึ ง 2,134.60 ล้านบาท ในปี 2561 แสดงให้เห็ นถึ งผลจากการลดภาษี ระหว่า งกันให้
เหลือศูนย์เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทาให้มูลค่าการนาเข้าเสื้ อผ้าจากประเทศจีนมีมูลค่ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แหล่งนาเข้า 15 อันดับแรกของไทยรายสินค้า
เครื่องแต่งกายและของใช้อื่ น ๆ
มูลค่า : ล้านบาท
ประเทศ
2558
2559
2560
2561
- จีน
1,414.91 1,771.04 1,858.29 2,134.60
- มาเลเซีย

1,142.37 996.07

986.56

1,141.74

- ญี่ ปนุ่

713.60

533.37

660.29

710.22

- เวียดนาม

194.00

267.71

343.96

415.83

- อิตาลี

318.91

362.91

326.94

355.38

- ไต้หวัน

242.90

241.16

257.53

240.92

- อินโดนีเซีย

263.33

219.41

217.55

178.21

- ฝรั่งเศส

165.51

137.77

110.10

119.34

- สเปน

83.52

88.52

93.23

115.01

- สิงคโปร์

37.28

66.19

88.88

94.84

- สหรัฐอเมริกา

67.09

105.82

83.37

89.43

- เกาหลีใต้

77.63

71.67

68.92

84.40

- ฮ่องกง

30.17

44.06

63.32

70.81

- ไทย

80.44

168.17

62.62

64.17

- อินเดีย

57.98

54.98

47.96

52.00

รวม 15 รายการ 4,889.63 5,128.83 5,269.50
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้

385.50

371.73

299.19

5,275.12 5,500.56 5,568.69

5,866.92
302.37
6,169.28

ภาพที่ 1.2 แหล่งนาเข้าเครื่ องแต่งกายและของใช้อื่นๆ ที่สาคัญ 15 อันดับแรกของไทย
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
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ภาพที่ 1.3 ประเทศไทยนาเข้าสิ่ งทอและเครื่ องนุ่งห่มจากประเทศจีน
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
จากภาพที่ 1.3 แสดงให้เห็นว่าเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 ประเทศไทยมีการนาเข้าสิ่ ง
ทอและเครื่ องนุ่ งห่ ม 2,151.66 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 13.09 โดยด้ายและเส้นใยมีมูลค่า
การนาเข้า 742.81 ล้านเหรี ยญสหรั ฐ เพิ่มขึ้นร้ อยละ 7.04 ผ้าผืนมีมูลค่าการเข้า 760.39 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.86 เสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปมีมูลค่าการนาเข้า 437.83 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 24.34 เครื่ องนุ่งห่มมีมูลค่าการนาเข้า 210.63 ล้านเหรี ยญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.18
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ภาพที่ 1.4 พฤติกรรมการซื้ อของออนไลน์ของไทย
ที่มา : www.bltbangkok.com
จากภาพที่ 1.4 www.Picodi.com แพลตฟอร์ ม อี ค อมเมิ ร์ ซ ได้วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกั บ
พฤติ กรรมการซื้ อของผ่านทางออนไลน์ของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตของไทยในปี 2561 พบว่า ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ ย ของคนไทยในการซื้ อของผ่า นโทรศัพ ท์มื อถื อ ประมาณ 1,500 บาท การซื้ อ ของผ่า นทาง
คอมพิวเตอร์ ป ระมาณ 1,350 บาท/เดื อน นอกจากนี้ ข ้อมู ล ยัง แสดงให้เห็ นว่า ผูห้ ญิ ง ไทยนิ ย มซื้ อ
สิ นค้าออนไลน์มากกว่าผูช้ าย คิดเป็ นร้อยละ 59 และร้อยละ 41 ตามลาดับ ส่ วนคนรุ่ นใหม่ คือกลุ่มที่
ชื่ นชอบการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มากที่สุด มีมากกว่าครึ่ งหนึ่ งของผูท้ ี่ชอบซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์
ทั้งหมดถึงร้อยละ 51 คือช่วงอายุระหว่าง 25 - 34 ปี กลุ่มคนอายุ 35 - 44 ปี คิดเป็ นร้อยละ 21 กลุ่มคน
อายุ 18 – 24 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16 กลุ่มคนอายุ 45-54 ปี คิดเป็ นร้อยละ 7 กลุ่มคนอายุ 55-64 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 4 และกลุ่มคนอายุ 65 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 1
นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์วนั ที่ผบู ้ ริ โภคในประเทศไทยนิ ยมซื้ อสิ นค้า พบว่า วันอังคารและ
วันศุกร์ เป็ นวันที่ซ้ื อสิ นค้าทางออนไลน์มากที่สุด และจะลดลงช่วงสุ ดสัปดาห์ โดยยอดขายสู งสุ ดจะ
ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ผ่า นโทรศัพ ท์มื อ ถื อ อยู่ใ นช่ ว งเวลาประมาน 18.00 น. เป็ นต้น ไป ส าหรั บ
หมวดหมู่ที่นิยม ได้แก่ เสื้ อผ้า บ้านและสวน ท่องเที่ยว เครื่ องสาอาง และสิ นค้ากีฬา ดังภาพที่ 1.5
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ภาพที่ 1.5 พฤติกรรมการซื้ อของออนไลน์ของไทย
ที่มา : www.bltbangkok.com
ในปั จจุบนั มี ผูค้ นจานวนมากที่ เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า มาจากประเทศจี นเป็ นจานวนมาก
เนื่ องจากมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย สิ นค้ามีคุณภาพ และราคาถูก ธุ รกิ จขายเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจึ ง
นาเข้าเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปจากประเทศจีนมาขายผ่านทางออนไลน์ในโซเซี ยลมีเดีย เช่ น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม
และทวิตเตอร์ มากขึ้น เพื่อทดแทนการตัดเย็บสิ นค้าภายในประเทศ ที่ตน้ ทุนการผลิ ตสู งขึ้นจากปั จจัย
หลายอย่าง และให้สามารถแข่งขันด้านราคาและรักษายอดขายของธุ รกิจ
ด้วยสาเหตุดงั กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผูว้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจี นในประเทศไทย” โดยจะนาผลวิจยั นี้ มาเป็ นแนวทางในการเปิ ดธุ รกิ จ
นาเข้าเสื้ อผ้าจากประเทศจีนว่ามีความเป็ นไปได้มากน้อยเพียงใดและนาข้อมูลมาปรับใช้ให้ตรงกับ
ความต้องการของลูกค้า
1.2 คำถำมกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า จากนาเข้า จากประเทศจี น ในประเทศไทยมี
ลักษณะเป็ นอย่างไร
3. พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลที่ซ้ื อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศ
ไทย
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ องพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย กรอบ
แนวคิดในการทาวิจยั ได้มีกาหนดตัวแปรต้น และตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงาน
วิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
ปั จจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.สถานภาพ
4.อาชีพ
5.ระดับการศึกษา
6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

H1

ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.ผลิตภัณฑ์
2.ราคา
3.ช่องทางการจัดจาหน่าย
4.การส่ งเสริ มการตลาด

H2

พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีน
1.ประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่
ซื้ อ
2.ความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า
3.จานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
4.ปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
5.บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
6.ช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้า

ภาพที่ 1.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั
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1.5 สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย
1.6 ขอบเขตในกำรวิจัย
1. ประชากรที่ศึกษา คือ บุคคลที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย จานวน
400 คน
3. วิธี ก ารศึ ก ษา คื อ การสร้ า งแบบสอบถามออนไลน์ และน าลิ ง ค์แ บบสอบถาม (URL)
ประกาศในสังคมออนไลน์ เช่น เพจร้าน PerorderbyPattawee ในเฟซบุก๊ เพจร้านรับพรี ออร์
เดอร์จากจีนในเฟซบุก๊ เนื่องจากเป็ นแหล่งรวมลูกค้าที่สนใจสั่งเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
4. ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งสิ้ น 5 เดือน เริ่ มตั้งแต่ สิ งหาคม 2562 ถึง ธันวาคม 2562
1.7 ตัวแปรทีศ่ ึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้ แก่
1.1 เพศ
1.2 อายุ
1.3 สถานภาพ
1.4 อาชีพ
1.5 ระดับการศึกษา
1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ตัวแปรต้ น (Independent Variable) ปัจจัยส่ วนประสมทำงกำรตลำด ได้ แก่
2.1 ผลิตภัณฑ์
2.2 ราคา
2.3 ช่องทางการจัดจาหน่าย
2.4 การส่ งเสริ มการตลาด
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3. ตัวแปรตำม (Dependent Variable) พฤติกรรมกำรซื้อเสื้ อผ้ำนำเข้ ำจำกประเทศจีน
ได้ แก่
3.1 ประเภทของเสื้ อผ้าที่นาเข้าที่ซ้ื อ
3.2 ความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
3.3 จานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
3.4 ปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
3.5 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
3.6 ช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
3.7 เหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
1.8 นิยำมคำศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาตัวแปรมากาหนดคานิ ยามคาคาศัพท์เพื่อนาไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในประเทศไทย ที่มีผลต่อการพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
ปัจจัยด้ ำนผลิตภัณฑ์ หมายถึง เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนมีคุณภาพที่เหมาะสม รู ปแบบ
และ ขนาด ที่มีให้เลือกมากมาย ความทันสมัยของเสื้ อผ้า เสื้ อผ้าตรงแบบที่โชว์
ปั จจั ยด้ ำนรำคำ หมายถึ ง ราคาของเสื้ อผ้านาเข้า จากประเทศจี นเหมาะสมกับ คุ ณภาพ
รู ปแบบ และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งที่เหมาะสม มีราคาไม่แพง ระบุบราคาเสื้ อผ้าและค่าจัดชัด
ส่ งอย่างชัดเจน
ปัจจัยด้ ำนช่ องทำงกำรจัดจำหน่ ำย หมายถึง แสดงรายละเอียดสิ นค้าที่ชดั เจนและเข้าใจง่าย
สะดวกในการเลื อกซื้ อ สามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลจากผูข้ ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง มี การจัดส่ ง
สิ นค้าได้รวดเร็ วและถูกต้อง ผูซ้ ้ื อสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งสิ นค้าได้ สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้เมื่อพบปัญหา
ปัจจัยด้ ำนส่ งเสริมกำรตลำด หมายถึง การโฆษณา และการใช้กลยุทธ์ ลดราคาค่าส่ งสิ นค้า
แลกคะแนนเป็ นส่ วนลด เพื่อดึงดูดความสนใจของผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
พฤติกรรมกำรซื้อเสื้ อผ้ำนำเข้ ำจำกประเทศจีน หมายถึง การตัดสิ นใจและการกระทาการใด
ๆ ของผูซ้ ้ื อสิ นค้า ตัวอย่างเช่น ประเภทของเสื้ อผ้าที่ซ้ื อ ความถี่ในการซื้ อ จานวนเงินที่ซ้ื อในแต่ละ
ครั้งปริ มาณสิ นค้าในการซื้ อแต่ละครั้ง บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ช่วงเวลาในการซื้ อ เหตุผล
ในการซื้ อ เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นหน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เกี่ยวกับการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน เพื่อ
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การบริ โภคส่ วนบุ คล แต่ไม่ใช่ เพื่อการผลิ ตหรื อนาไปขายต่อ การศึ กษาพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคเป็ น
การศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์ จุลภาค เพื่อให้ทราบว่าผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนอย่างไรภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
1.9 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับจำกกำรวิจัย
1. ได้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนบุคคลที่ซ้ื อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย เพื่อ
วางแผนกาหนดกลุ่มเป้ าหมายในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2. ได้ทราบถึงปั จจัยมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศ
ไทย เพื่อให้ผทู ้ าธุ รกิจหรื อผูส้ นใจสามารถนาข้อมูลนี้ ไปวางแผนในการดาเนิ นธุ รกิจต่อไปเพื่อเพิ่ม
ยอดขายและสร้างผลกาไรให้เพิ่มมากขึ้น
3. ได้ท ราบถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้า จากนาเข้า จากประเทศจี น ในประเทศไทย เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในธุ รกิจนี้ได้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาประกอบการนาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4
ส่ วน
ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
ส่ วนที่ 3 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ส่ วนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนบุคคล
Belch and Belch (2005) ในงานวิจยั นี้ ศึกษาตัวแปร ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชี พ
สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรม
การตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สิ นค้า ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง สามารถเข้า ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต่ อการ
กาหนดตลาดเป้ าหมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด ใน
ความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ลักษณะส่ วนบุคคลเป็ นอีกปั จจัยที่องค์กรธุ รกิจนามาใช้
ในการอธิ บายคุ ณลักษณะส่ วนบุคคลทางด้านขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ซึ่ ง
ประกอบด้วย ตัวแปรสาคัญ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน องค์กร
ธุ รกิ จนิ ยมใช้ลกั ษณะส่ วนบุ คคลในการแบ่งส่ วนตลาด เนื่ องจากคุ ณลักษณะทางด้านปั จจัยส่ วน
บุคคลของผูบ้ ริ โภคมี อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการบริ โภคทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่าน ค่านิ ยม
ส่ วนบุคคล และรู ปแบบการตัดสิ นใจของบุคคล โดยวิเคราะห์จากปั จจัย ดังนี้
1. เพศ (Sex) โดยทัว่ ไปในด้านการขาย การตลาด การจัดการ และการบริ หารธุ รกิจ
พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสรี ระ สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ เช่ น เพศ
หญิงจะใช้อินเทอร์ เน็ตในการดู รีวิวสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า เพศชาย เช่ น การดู อินฟลู
เอนเซอร์ ทั้งบล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์ ที่เน้นการให้ขอ้ มูลในรู ปแบบประสบการณ์ หรื อการรี ววิ ที่
เข้าถึงง่าย และผูบ้ ริ โภคให้ความเชื่อมัน่ สู งทาให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและผลิตภัณฑ์
ได้โดยง่ าย และยังพบว่าเพศหญิ งซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย นอกจากนั้นความ
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แตกต่างทางเพศ ยังมีผลกระทบทาให้พฤติกรรมของการ รับรู ้ และการติดต่อสื่ อสารที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น เพศหญิงมีแนวโน้ม ในการสื่ อสารที่ชดั เจน มีความสนใจ และต้องการที่จะส่ งข่าวสาร
และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้ตอ้ งการเพียงการที่จะส่ ง ข่าวสารและรับ
ข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้เกิดขึ้นจาก การรับ
และส่ งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้ ยงั พบว่าเพศหญิงและเพศชายมี ความแตกต่างกันอย่างมากใน
เรื่ อง ความคิด ค่านิ ยม เจตคติ และทัศนคติ ทั้งนี้ เพราะว่าประเพณี จารี ต วัฒนธรรมและสังคม ไทย
ได้ กาหนด บทบาท วิถีชีวติ และกิจกรรมของทั้งสองเพศไว้ต่างกัน
จากงานวิจยั ของ ฐิชากาญจน์ พฤนท์ประพัฒน์ (2559) ได้ทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคที่มี
อายุแตกต่างกันมี พฤติ กรรมซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ในตลาดนัดสวน จตุจกั ร แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ในตลาดนัดสวนจตุจกั ร ด้านความถี่
ในการซื้ อเสื้ อผ้าจานวนครั้ งต่อสามเดื อน และด้านมู ลค่าในการซื้ อเสื้ อผ้าประมาณกี่ บาทต่อครั้ ง
แตกต่ า งกัน โดยเพศชายมี ค่ า เฉลี่ ย น้อยกว่า เพศหญิ ง อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 ซึ่ ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
จากงานวิจยั มนลภัส รัตนพันธ์ (2558) พบว่า เพศ ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามที่
มีเพศแตกต่างกัน มีการรับรู ้ต่อเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook ของสิ นค้านาเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการ
สั่งซื้ อล่ วงหน้าผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตด้านการอ่า นหรื อคลิ ก ดู สื่อสังคมออนไลน์ การเปิ ดรั บ
ลักษณะของสื่ อสังคมออนไลน์ และด้านการจดจาสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่าผูบ้ ริ โภคที่เป็ นเพศชายมีค่าเฉลี่ยมากกว่าเพศหญิง
เนื่องจากปั จจุบนั เพศชายและหญิงมีการใช้บริ การเว็บเครื อข่ายสังคม Facebook และมีการอ่านหรื อ
คลิกดูสื่อสังคมออนไลน์ และจดจาสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์ของสิ นค้านาเข้าจากเกาหลีโดย
วิธีการสัง่ ซื้ อล่วงหน้าผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตแตกต่างกัน
2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมี ความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน โดยรสนิ ยมของแต่ละบุ คคลจะมี การเปลี่ ยนแปลงไปตามวัย เช่ น กลุ่ มวัยรุ่ นจะชอบ
ทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ความทันสมัย ส่ วนกลุ่มผูส้ ู งอายุจะสนใจสิ นค้า
ที่เกี่ยวกับการรักษาสุ ขภาพ ไม่ชอบสิ่ งแปลกใหม่ นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็ นตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน และได้คน้ หาความต้องการของส่ วนตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche
Market) โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายส่ วนนั้น ซึ่ งจะแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่มพฤติกรรมที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน ไว้ในกลุ่มช่วงอายุเดียวกัน
จากงานวิจยั ของอริ สรา อัครพิสิฐ (2559) ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษีเจริ ญ
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โดยทาการศึกษาจากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กบั ประเภท
ของสิ นค้าที่ซ้ื อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจาก
อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกันของผูซ้ ้ื อ
เช่ น ผูห้ ญิงวัยทางานในช่ วงวัยกลางคนอาจมีความต้องการใช้ครี มปกปิ ดริ้ วรอยมากกว่าผูห้ ญิงวัย
ทางานที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี นอกจากนี้เมื่อผูซ้ ้ื อมีอายุมากขึ้นและมีกาลังซื้ อสู งขึ้น ผูซ้ ้ื อกลุ่มนี้จะ
ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ของตนเองมากขึ้น ทาให้ผซู ้ ้ื อสามารถซื้ อตราสิ นค้าเครื่ องสาอางที่ทา
ให้ตนเองเกิดความพึงพอใจทั้งในด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ทางสังคมของตนเอง ดังที่
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า นักการตลาดใช้อายุเป็ นตัวแปรในการวิเคราะห์ส่วนของตลาดที่
แตกต่างกัน เนื่องจากอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันของผูบ้ ริ โภค
3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้ าง ซึ่ งในอดีตถึง ปั จจุบนั เป็ น
เป้ าหมายที่สาคัญของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสาคัญ มากยิ่งขึ้น
ใน ส่ วนที่เกี่ยวกับหน่วยผูบ้ ริ โภค ทาให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้ อที่แตก
ตางกัน เช่ น ผูท้ ี่มีครอบครัว พ่อ แม่ ลู ก การตัดสิ นซื้ ออาจคานึ งถึ งบุคคลในครอบครัวมากกว่าผูท้ ี่
โสด
จากงานวิ จ ัย พัช รนัน ท์ พงศ์ธัญ รั ต น์ (2553) พบว่ า สถานภาพการสมรสของ
ผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมในการเลื อกซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงามชุ ดอิ นฟราเรดใน
ด้านความถี่ในการซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากงานวิจ ัย รั ก ษ์ร วี ภัก ดี ว งศ์ชัย (2559) พบว่ า พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ มี ส ถานภาพสมรสแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางนาเข้า จาก
ต่ า งประเทศผ่ า นช่ อ งทางโซเชี ย ลมี เ ดี ย แตกต่ า งกั น พบว่ า พนั ก งานบริ ษัท เอกชนในเขต
กรุ ง เทพมหานครที่ มี ส ถานภาพสมรสแตกต่ า งกัน มี พ ฤติ ก รรมการซื้ อ เครื่ อ งส าอางนาเข้า จาก
ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถี่โดยประมาณในการซื้ อ (ครั้ง/3เดือน) แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้โดยพนักงานบริ ษทั เอกชน
ที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศ
ผ่า นช่ องทางโซเชี ย ลมี เดี ย ด้า นความถี่ โดยประมาณในการซื้ อ (ครั้ ง/3เดื อน) มากกว่า พนัก งาน
บริ ษทั เอกชนที่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน และพนักงานบริ ษทั เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานครที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมี พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่ องทาง
โซเชี ยลมีเดียด้านมูลค่าการซื้ อโดยเฉลี่ย (บาท/3เดือน) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ โดยพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีสถานภาพสมรส/อยูด่ ว้ ยกัน
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มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชี ยลมีเดียด้านมูลค่าการซื้ อ
โดยเฉลี่ย (บาท/3เดือน) มากกว่าพนักงานบริ ษทั เอกชนที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่
4. อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของแต่ละบุ คคลจะนาไปสู่ ความจาเป็ นและความ
ต้องการ สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น พนักงานที่ทางานในบริ ษทั ต่างๆส่ วนใหญ่จะซื้ อสิ นค้า
เพื่ อเสริ ม สร้ า ง บุ ค ลิ ก ภาพ ข้า ราชการก็ จ ะซื้ อ สิ นค้า ที่ จ าเป็ น นัก ธุ ร กิ จ ก็ จะซื้ อ สิ นค้า เพื่ อ สร้ า ง
ภาพพจน์ให้กบั ตัวเอง นักเรี ยน นักศึกษาก็จะซื้ อสิ นค้าตามแฟชัน่ กระแสนิยม และผูท้ ี่ยงั ไม่ประกอบ
อาชี พ กลุ่ ม นี้ จะซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารเท่าที่ จาเป็ นเท่านั้น นัก การตลาดจะต้องศึ กษาว่า สิ นค้าและ
บริ การเป็ นที่ ต้องการของกลุ่ มอาชี พประเภทใด เพื่ อที่ จะจัดเตรี ย มสิ นค้าให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการของกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม
จากงานวิจยั ของ อริ สรา อัครพิสิฐ (2559) พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ประเภท
ของสิ น ค้า ที่ ซ้ื อ ผูท้ ี่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และค่ า ใช้จ่า ยในการซื้ อสิ นค้า อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่ องจากอาชี พที่แตกต่างกันมีผลต่อประเภทของสิ นค้าที่ซ้ื อ
ตราสิ นค้าที่ซ้ื อ ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ต่างกันของผู ้
ซื้ อ อาชี พถื อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูซ้ ้ื อ เนื่ องจากอาชี พถื อเป็ นวิถีชีวิต
ของผู ซ้ ้ื อ เช่ น ถ้า ผูซ้ ้ื อมี อาชี พ ที่ มี ห น้า มี ตาในสั ง คม ผูซ้ ้ื อมัก จะเลื อกซื้ อ สิ นค้า และตราสิ นค้า ที่
สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและเป็ นที่ยอมรับในสังคม ซึ่ งหมายความว่า ผูซ้ ้ื อยินดีที่จะจ่ายเงิน
ซื้ อสิ นค้าเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ดังที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2539) กล่าวว่า
การเลื อกซื้ อสิ นค้า ของผูบ้ ริ โภคอาจมี เหตุ ผลที่ แท้จริ ง จากอาชี พ รสนิ ย ม หรื อค่านิ ยม ซึ่ งปั จจัย
เหล่ านี้ เป็ นรู ปแบบการดารงชี วิตของผูบ้ ริ โภค และนักการตลาดส่ วนใหญ่ถือว่ารายได้น้ นั อาจมี
ความเกี่ยวกับอายุและอาชีพร่ วมกัน
5. การศึกษา (Education) การศึ กษาเป็ นตัวแปรที่ สาคัญมากที่ มีผลต่อพฤติกรรม
ของการสื่ อสารของผูร้ ับสาร ดังงานวิจยั หลายชิ้นที่วา่ การศึกษาของผูร้ ับสารนั้นทาให้ผูร้ ับสารมี
พฤติกรรมการสื่ อสารต่างกันไป เช่ น บุคคลที่มีการศึ กษาสู งจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ ออะไร
ง่ายๆ และมักเปิ ดรับสื่ อสิ่ งพิมพ์มาก เช่น ผูท้ ี่มีการศึกษาสู ง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่
มี คุณภาพดี มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชี พที่สามารถสร้ างรายได้
สู งกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่าจึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
จากงานวิจยั ของ ศิ ริกุล สัมฤทธิ์ นันท์ (2560) ได้ทาการศึกษาผูบ้ ริ โภคที่มีระดับ
การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ พฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางเกาหลี ด้า นตราสิ นค้า
เครื่ องสาอางตราสิ นค้า Innisfree (อินนิสฟรี ) สถานที่เลือกซื้ อ รวมทั้งมีผลต่อเหตุผลที่ตดั สิ นใจซื้ อ
เครื่ องสาอางเกาหลี ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความนิยมด้านตรา
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สิ นค้าแตกต่างกัน อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ โภคแต่ละคนมี ความพึงพอใจต่อการเลื อกใช้แต่ละสิ นค้า
แตกต่างกัน ผูท้ ี่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จะเลือกซื้ อที่ร้านค้าเฉพาะตราสิ นค้า และมีเหตุผลเพื่อ
ดูแลผิวพรรณตนเอง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ภสั สรณ์ กิจวรสกุลชัย (2550) พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง และตราสิ นค้าแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับ อภิวิชญ์ ภวมัย (2553) พบว่า ระดับการศึ กษามี ความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางบารุ งผิวหน้า ด้านสถานที่ซ้ื อเครื่ องสาอาง ด้านตราสิ นค้าเครื่ องสาอางที่ซ้ื อ และด้าน
ราคาเครื่ องสาอางที่ซ้ื อ
เพ็ญนิภา พรพัฒนนางกูร(2551) พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากต่างประเทศแตกต่างกัน โดยที่ระดับการศึกษายิง่ น้อยยิง่ มีพฤติกรรม
การซื้ อมากกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าวว่าคนที่มีการศึกษา
ในระดับต่างกัน ย่อมมีความรู ้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม ที่แตกต่างกันออกไป
6. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ (Economic Circumsfances)
สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสิ นค้าและบริ การที่ตดั สิ นใจสถานภาพเหล่านี้
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรั พย์อานาจการซื้ อและทัศนคติ เกี่ ยวกับการจ่ายเงิ น ผูบ้ ริ โภคที่มี
รายได้ปานกลางและมีรายได้ต่ามีขนาดตลาดใหญ่กว่าผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้สูง สิ นค้าและบริ การต่างๆ
จึงมีการแบ่งส่ วนตลาดตามรายได้ นักการตลาด ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจาก
รายได้จะมีผลต่ออานาจของการซื้ อคนที่มีรายได้ต่า จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พ และมี
ความไวต่อราคามาก ส่ วนคนที่ มีรายได้สู ง จะมุ่ งซื้ อสิ นคาที่ มี คุณภาพดี และราคาสู งโดยเน้นที่
ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลัก
นันท์นลิน จันทร์ จรัสวัฒนา (2558) พบว่า รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อปริ มาณการซื้ อสิ นค้า และค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าที่ ต่างกัน โดยผูบ้ ริ โภคที่ มีรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาทจะซื้ อสิ นค้าโดยเฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท และต่อชิ้นไม่เกิน 300 บาท
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน 15,001-30,000 บาทจะซื้ อสิ นค้าต่อเดื อน 501-1,000 บาท และต่อ
ชิ้นไม่เกิน 301-600 บาท ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท จะซื้ อสิ นค้าต่อเดือน
มากกว่า 2,000 บาท และต่อชิ้นมากกว่า 900 บาท
สรุ ป จากการวิเคราะห์ พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้านั้น เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชี พและรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนนั้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผลต่อการพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เช่น บุคคลที่มีการศึกษาสู งจะมีโอกาสเลือก
อาชี พที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าคนที่มีการศึกษาต่ ากว่า นอกจากบุคคลที่มีการศึกษาสู ง อาชี พ
และรายได้จะอยูป่ ระมานที่สูง กาลังซื้ อสิ นค้าจะมากกว่าบุคคลที่การศึกษาต่า เช่นกัน
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2.2 ส่ วนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
Kotler (2003) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่ องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุ มได้ ซึ่ งกิ จการผสมผสานเครื่ องมือเหล่านี้ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุก
สิ่ งทุกอย่างที่กิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิ พลโน้มน้าวความต้องการผลิ ตภัณฑ์ของกิ จการ ส่ วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังที่รู้จกั กันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา
(Price) การจัดจาหน่าย (Place) และการส่ งเสริ มการขาย (Promotion)
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้วา่ ส่ วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซ่ ึ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกั น เพื่ อ สนองความพึ ง พอใจแก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Product) หมายถึ ง ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์ที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โภค เช่ น ความใหม่ ความสลับซับซ้อน และคุณภาพที่คนรับรู ้ได้ของผลิ ตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่
ใหม่และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง นักการตลาดจะเสนอทางเลือกที่ง่าย
กว่า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความคุน้ เคย และไม่ตอ้ งหาทางเลือกอย่างกว้างขวางในการพิจารณา ส่ วนใน
เรื่ องของรู ปร่ างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหี บห่ อและป้ ายฉลาก มีผลต่อกระบวนการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
หี บห่ อที่สะดุดตาอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตัดสิ นใจซื้ อ ป้ ายฉลากที่
แสดงให้ผูบ้ ริ โ ภคเห็ น คุ ณประโยชน์ข องผลิ ต ภัณฑ์ที่ ส าคัญ ก็ จ ะท าให้ ผูบ้ ริ โภคประเมิ นสิ นค้า
เช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อมีผลต่อการซื้ อ
Armstrong and Kotler (2009) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อความ
สนใจ การจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่ งที่
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุ ภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุ ณภาพ รู ปแบบและขนาดของสิ นค้าที่มีให้
เลือก บริ การและชื่ อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่
เสนอขายอาจจะมี ตวั ตนหรื อไม่มี ตวั ตนก็ ได้ ผลิ ตภัณฑ์ต้องมี อรรถประโยชน์ (Utility) มี คุ ณค่ า
(Value) ในสายตาของลู กค้า จึ ง จะมี ผลทาให้ผลิ ตภัณฑ์สามารถขายได้ การกาหนดกลยุทธ์ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1.1 ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) หรื อ ความแตกต่ า ง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
1.2 องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐาน รู ปแบบ รู ปร่ างลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภณั ฑ์หีบห่อ เป็ นต้น
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1.3 การก าหนดต าแหน่ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Positioning) เป็ นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงตาแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเป้ าหมาย
1.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ มีลกั ษณะใหม่
และปรับปรุ งให้ดีข้ ึน (New and Improved) ซึ่ งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ดียงิ่ ขึ้น
1.5 กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกับ ส่ ว นประสมผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Mix) และสายผลิ ต ภัณ ฑ์
(Product Line)
จากงานวิจยั ของ อังค์วรา อรรถเจริ ญพร(2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อผลิตภัณฑ์เครื่ องสาอางตราสิ นค้าหนึ่ งของไทย สาหรับผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู ต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ทัศ นคติ ด้า น
ผลิตภัณฑ์โดยรวม พบว่า มีทศั นคติอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่าคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์และความปลอดภัยในการใช้ มี ระดับทัศนคติ มากที่ สุด รองลงมาพบว่า
ทัศ นคติ ระดับ มาก ประกอบด้วย ความหลากหลายของเครื่ องส าอางที่ มีใ ห้เลื อกซื้ อบรรจุ ภณ
ั ฑ์
สวยงามทันสมัยและตราสิ นค้าของเครื่ องสาอางมีชื่อเสี ยง มีเอกลักษณ์ เป็ นที่รู้จกั โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.22, 3.96, 3.90 และ 3.89 ตามลาดับ
2. ราคา (Price) หมายถึ ง ราคามี อิท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ก็ ต่ อเมื่ อผู บ้ ริ โภคท าการ
ประเมินทางเลือกและทาการตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่า นักการตลาดจึง
ควรคิ ดราคาน้อย ลดต้น ทุ น การซื้ อ หรื อ ท าให้ผูบ้ ริ โภคตัด สิ น ใจด้วยลัก ษณะอื่ น ๆ ส าหรั บ การ
ตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมักพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลาย
ที่เกี่ ยวข้องสาหรับสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย ราคาสู งไม่ทาให้การซื้ อลดน้อยลง นอกจากนี้ ราคายังเป็ นเครื่ อง
ประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งก็ติดตามด้วยการซื้ อ
Armstrong and Kotler (2009) กล่าวว่า ราคาหมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์/
บริ การ หรื อเป็ นคุ ณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู ้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์/บริ การคุ ม้
กับเงินที่จ่ายไป หรื อหมายถึ ง คุ ณค่าผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่เกิ ดขึ้น ถัดจาก
Product ราคาเป็ นต้นทุ น (Cost) ของลู ก ค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเที ย บระหว่า งคุ ณค่ า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ ดังนั้น ผู ้
กาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคาต้องคานึงถึง
2.1 คุ ณค่ า ที่ รั บ รู ้ ใ นสายตาของลู ก ค้า ซึ่ ง ต้องพิ จารณาการยอมรั บ ของลู ก ค้า ใน
คุณค่าของผลิภณั ฑ์วา่ สู งกว่าผลิตภัณฑ์น้ นั
2.2 ต้นทุนสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
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2.3 การแข่งขัน
2.4 ปัจจัยอื่น ๆ
จากงานวิ จ ัย ของรั ก ษ์ร วี ภัก ดี ว งศ์ชัย (2559) ได้ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่ องทางโซเชี ยลมีเดี ย
ของพนั ก งานบริ ษัท เอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นราคาผู ้ต อบ
แบบสอบถามให้ความสาคัญเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีความสาคัญอยูใ่ นระดับมากได้แก่ราคาถูกกว่าซื้ อที่หน้าร้านสาขา
ความเหมาะสมของราคากับตราสิ นค้าระบบการชาระเงินมีความปลอดภัยความชัดเจนในการแสดง
ราคาสิ นค้าที่จาหน่าย ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบุก๊ และอินสตาแกรม และความหลากหลายของ
ช่องทางการชาระเงิน
3. การจัดจาหน่ าย (Place หรื อ Distribution) หมายถึ ง กลยุทธ์การตลาด ในส่ วนของ การ
กระจายสิ นค้า (Distribution) ไปยังผูซ้ ้ื อสิ นค้า โดยที่ไม่ผ่านคนกลางของตลาด ถึงมือผูซ้ ้ื อด้วยการ
ขนส่ งในรู ปแบบต่างๆ โดยยึดหลักความมีประสิ ทธิ ภาพ ความถู กต้อง ความปลอดภัย และความ
รวดเร็ ว วิธีขายหรื อกระจายสิ นค้าที่สามารถทาให้เกิดผลกาไรมากที่สุด ต้องกระจายสิ นค้าให้ตรง
กลุ่มเป้ าหมายมากที่สุด
พรศิ ริ อมรพัชระ(2559) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาดมี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางอเนกประสงค์ของสุ ภาพสตรี วยั ทางานในเขตกรุ ง
เทพมหานครจากการวิจยั พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ ง เสริ มการตลาดโดยรวมมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อ งส าอางอเนกประสงค์ข องสุ ภ าพสตรี วยั ท างานในเขต
กรุ ง เทพมหานครอย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้ง สองมี ค วามสั ม พันธ์ ใ น
ทิศทางเดี ยวกัน ในระดับปานกลาง ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ โดยการจัดโปรโมชัน่ ลด
ราคามีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางอเนกประสงค์ของสุ ภาพสตรี วยั ทางานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดี ยวกัน ในระดับปานกลาง ส่ วนการแจกตัวอย่างสิ นค้าขนาดทดลอง
การแถมตัวอย่างสิ นค้าขนาดทดลอง เมื่อซื้ อผลิตภัณฑ์ในตราสิ นค้าเดียวกันการจัดกิจกรรมต่างๆ ณ
จุดขาย เช่น มีการสาธิ ตการใช้ผลิตภัณฑ์ การให้ทดลองใช้ฟรี การให้บริ การและแนะนาผลิตภัณฑ์
ของพนักงานขาย และแรงจู ง ใจในการซื้ อผ่า นโฆษณา โดยใช้บุค คลผูม้ ี ชื่ อเสี ย ง หรื อดาราดัง มี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ อ งส าอางอเนกประสงค์ข องสุ ภ าพสตรี วยั ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า
ณั ฐ ฑิ ณี คุ ้ม ครอง (2559) พบว่ า ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้ า นการจัด จ าหน่ า ย มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากี ฬาสาหรับวิ่งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
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เมื่อพิจารณาขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาสาหรับวิง่ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ใน
แต่ละขั้นตอน พบว่า ในด้านการตัดสิ นใจซื้ อ ผลการทดสอบพบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้าน
การจัดจาหน่ า ย มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้า กี ฬาส าหรั บ วิ่ง ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ขั้นตอนการตัดสิ นใจซื้ อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้ ตัวแปรทั้งสองมีระดับความสัมพันธ์นอ้ ยมาก และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion Marketing Communication) การส่ งเสริ มการตลาดมี
อิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่นกั การตลาดส่ งไปอาจ
เตือนใจให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมันสามารถ
ส่ งมอบให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่าการตัดสิ นใจซื้ อ
ของลูกค้าถูกต้อง การส่ งเสริ มการตลาดมี 3 วิธีการ ดังนี้
4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน่ การ
ส่ งเสริ ม การตลาดเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อ ความคิ ด ที่ ตอ้ งมี ก ารจ่ายเงิ น (Armstrong and
Kotler, 2009) กลยุทธ์ ในการโฆษณาจะเกี่ ยวข้องกับ กลยุทธ์ การสร้ างสรรค์งานโฆษณา (Create
Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยุทธ์สื่อ (Media Strategy)
4.2 การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) หมายถึ ง เป็ นสิ่ ง จู ง ใจระยะสั้ นที่
กระตุน้ ให้เกิ ดการซื้ อหรื อขายผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ (Armstrong and Kotler, 2009) เป็ นเครื่ องมือ
กระตุน้ ความต้องการซื้ อที่ใช้สนับสนุ นการโฆษณา (Etzel, Walker and Stanton, 2007) ซึ่ งสามารถ
กระตุน้ ความสนใจ หรื อการซื้ อโดยลูกค้าคนสุ ดท้าย หรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจาหน่าย
4.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing ) การโฆษณาเพื่อให้เกิ ดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct Response Advertising) และการโฆษณาออนไลน์ ( Online Advertising) มี
ความหมายดังนี้
4.3.1 ก าร ต ล า ด ทา ง ตร ง ( Direct Marketing ห รื อ Direct Response
Marketing) เป็ นการติดต่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรื อ
หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ที่นกั การตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู ้ ซื้ อและ ทาให้เกิด
การตอบสนองในทันที ทั้งนี้ตอ้ งอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรง
กับลูกค้า เช่น ใช้สื่อโฆษณา
4.3.2 การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) หรื อการตลาดผ่านสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Marketing หรื อ E-marketing) เป็ นการโฆษณาผ่ า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื ออินเตอร์ เน็ต เพื่อสื่ อสาร ส่ งเสริ ม และขายผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
โดยมุ่งหวังผลกาไรและการค้า เช่น โฆษณา Facebook Ads โฆษณา Instagram Ads เป็ นต้น
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ณัฐฑิ ณี คุ ม้ ครอง (2559) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อรองเท้ากีฬาสาหรับวิ่งของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครในทุก
ขั้นตอน โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง น้อย และน้อยมาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
สรุ ป ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเครื่ องมือทางการตลาดที่ธุรกิจนา มาใช้
เพื่อให้สามารถบรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของธุ รกิ จ และเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ซึ่ งเครื่ องมือเหล่านั้น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านการจัด
จาหน่ าย ซึ่ งพบว่ามี ผลต่อการพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เช่ น ผูบ้ ริ โภคมีพฤติ กรรมในการ
เลื อกซื้ อสิ น ค้า ที่ มี ร าคาต่ า และมี รู ป ลัก ษณ์ ที่ ส วยงาม มี คุ ณ ภาพที่ เ หมาะสม และร้ า นมี ก ารจัด
โปรโมชัน่ ที่น่าสนใจ ซึ่ งง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เป็ นต้น
2.3 ส่ วนที่ 3 ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
Schiffman and Kanuk (1994) ได้ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภคไว้ว่ า เป็ น
พฤติ ก รรมที่ ผู บ้ ริ โภคแสดงออกไม่ ว่า จะเป็ นการเสาะหา ซื้ อ ใช้ ประเมิ นผล หรื อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ บริ การ และแนวคิดต่าง ๆ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตน
ได้เป็ นการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคในการใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ ทั้งเงิ น เวลา และกาลังเพื่อ
บริ โภคสิ นค้าและบริ การต่าง ๆ อันประกอบด้วย ซื้ ออะไร ทาไมจึงซื้ อ ซื้ อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน
และบ่อยแค่ไหน
Kotler (1999) Marketing Management ได้ ใ ห้ ค วามหมายของพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โภค
(Consumer Behavior) หมายถึ ง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา
ให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายรวมถึ ง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทา
ของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้ อและการใช้สินค้า
การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสิ นใจที่จะใช้
ทรั พยากร เช่ น เวลา บุ คลากร และอื่นๆ เกี่ ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่ งนักการตลาดต้องศึกษาว่า
สิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค (Who?) ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร (What?) ทาไมจึงซื้ อ (Why?) ซื้ อ
อย่างไร (How?) ซื้ อเมื่อไร (When?) ซื้ อที่ ไหน (Where?) ซื้ อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How Often)
รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิ พลต่อการซื้ อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ที่ทา
ให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่ เกิ ดสิ่ งกระตุ น้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิ ด
ความต้ อ งการ สิ่ งกระตุ ้ น ผ่ า นเข้ า มาในความรู ้ สึ กนึ ก คิ ด ของผู ้ซ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ ง
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เปรี ยบเสมื อนกล่องดา ที่ ผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายไม่สามารถคาดได้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อที่จะได้รับ
อิ ท ธิ พ ลจากลัก ษณะต่ า งๆ ของผู ซ้ ้ื อ แม้จ ะมี ก ารตอบสนองผู ซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อ การ
ตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Purchase Decision)
1. พฤติ ก รรมของผูซ้ ้ื อ คื อการ ผูผ้ ลิ ต และผูจ้ าหน่ า ยสิ นค้า จะสนใจถึ ง พฤติ ก รรมของ
ผูบ้ ริ โภค (Buyer Behavior) ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญของการปฏิ บตั ิการบริ โภค ซึ่ งหมายถึ ง การกระทา
ของบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ ง ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้า และบริ ก ารด้ว ยเงิ น และรวมทั้ง
กระบวนการตัดสิ นใจ ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดให้มีกระบวนการกระทานี้ พฤติกรรมของผูซ้ ้ื อนั้นเราหมาย
รวมถึงผูซ้ ้ื อที่เป็ นอุตสาหกรรม (Industrial Buyer) หรื อเป็ นการซื้ อบริ ษทั ในอุตสาหกรรมหรื อผูซ้ ้ื อ
เพื่อขายต่อ แต่พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นเราเน้นถึ งการซื้ อของผูบ้ ริ โภคเอง ปกติ เรามักใช้คาว่า
พฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) แทนกันกับพฤติกรรมผูซ้ ้ื อได้คาทั้งสองคือ พฤติกรรมผู ้
ซื้ อและพฤติกรรมลูกค้านี้ เป็ นความหมายเหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลกั ษณะในทางเศรษฐกิจของ
การบริ โภคมากกว่า
2. การซื้ อและการบริ โภค ค าว่า พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค นั้น ในความหมายที่ ถู กต้อง มิ ใ ช่
หมายถึง การบริ โภค (Consumption) แต่หากหมายถึงการซื้ อ (Buying) ของผูบ้ ริ โภค จึงเน้นถึงตัวผู ้
ซื้ อเป็ นสาคัญและที่ถูกต้องแล้ว การซื้ อเป็ นเพียงกระบวนการหนึ่งของการตัดสิ นใจและไม่สามารถ
แยกออกได้จากการบริ โภคสิ นค้า ทั้งที่กระทาโดยตัวผูซ้ ้ื อเองหรื อบริ โภคโดยสมาชิ กคนอื่นๆ ใน
ครอบครัวซึ่ งมีผซู ้ ้ื อทาตัวเป็ นผูแ้ ทนให้ การซื้ อแทนนั้น ผูซ้ ้ื อแทนจะเป็ นผูท้ างานแทนความพอใจ
ของผู ท้ ี่ จ ะบริ โ ภคอี ก ต่ อ หนึ่ ง ด้ว ยเหตุ ผ ลนี้ เอง ผู ว้ ิ เ คราะห์ ก ารตลาดจึ ง ต้อ งระวัง อยู่ เ สมอถึ ง
ความสัมพันธ์น้ นั
3. บทบาทพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของ ผูบ้ ริ โภค
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจซื้ อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดได้นามา
ประยุก ต์ใช้ใ นการกาหนดกลยุท ธ์ การตลาด โดยเฉพาะกลยุท ธ์ การโฆษณาและผูแ้ สดงโฆษณา
(Presenter) ให้ บ ทบาทใดบทบาทหนึ่ ง เช่ น ผู ้ริ เ ริ่ ม ผู ้มี อิ ท ธิ พ ล ผู ต้ ัด สิ น ใจซื้ อ ผู ้ซ้ื อ และผู ้ใ ช้
โดยทัว่ ไปมี 5 บทบาทคือ
1. ผูร้ ิ เริ่ ม (Initiator) บุ ค คลที่ รับ รู ้ ถึง ความจาเป็ นหรื อความต้องการ ริ เริ่ ม ซื้ อ และเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับความต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง
2. ผูม้ ี อิ ท ธิ พ ล (Influence) บุ ค คลที่ ใ ช้ค าพู ด หรื อ การกระท าตั้ง ใจหรื อ ไม่ ไ ด้ต้ ัง ใจที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ การซื้ อ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3. ผูต้ ดั สิ นใจ (Decision) บุคคลผูต้ ดั สิ นใจหรื อมีส่วนในการตัดสิ นใจว่าจะซื้ อหรื อไม่ซ้ื อ
อะไร ซื้ ออย่างไร หรื อซื้ อที่ไหน
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4. ผูซ้ ้ื อ (Buyer) บุคคลที่ซ้ื อสิ นค้าจริ ง
5. ผูใ้ ช้ (User) บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริ โภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การ
จากงานวิ จยั ของ พัช ราภรณ์ พร่ อ งพรมราช (2559) พบว่า พฤติ ก รรมทั่ว ไปในการซื้ อ
เสื้ อผ้า พรี เมี่ ย มแบรนด์ (Premium Brand) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
สามารถสรุ ป พฤติก รรมของกลุ ่ม ตัว อย่า ง คือ กลุ ่ม 62 ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่มีค วามถี ่ ใ นการซื้ อ
เสื้ อ ผ้า พรี เมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ประมาณน้อยกว่า 3 เดื อนต่อครั้ ง คิดเป็ นร้ อยละ 44.72
โดยค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้ อเสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) หนึ่ งตัวของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ คือ อยู่ระหว่าง 1,000 – 5,000 บาท คิดเป็ น ร้ อยละ 85.68 รองลงมา คือ 5,001 – 10,000
บาท คิดเป็ นร้อยละ 7.54 บุคคลที่มีอิทธิ พลในการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่ คื อ ตนเอง คิ ดเป็ นร้ อยละ 73.87 ทั้งนี้ กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ นิยมไปซื้ อเสื้ อผ้าพรี เมี่ ยมแบรนด์
(Premium Brand) ที่ร้านค้าตามห้างสรรพสิ นค้าคิดเป็ นร้อยละ 94.47 รองลงมา คือ อินเทอร์ เน็ต คิด
เป็ นร้อยละ 4.02 นอกจากนี้ สไตล์เสื้ อผ้าที่กลุ่มตัวอย่างซื้ ออันดับแรก คือ เรี ยบ หรู ดู คลาสสิ ก คิด
เป็ นร้อยละ 23.52 รองลงมา คือ ดูเป็ นผูใ้ หญ่ใส่ ไปทางานและไปเที่ยวได้ คิดเป็ นร้อยละ 19.32 โดย
ประเภทของเสื้ อผ้า พรี เมี่ ย มแบรนด์ (Premium Brand) ที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งนิ ย มซื้ อ มากที่ สุ ด คื อ เสื้ อ
ลาลอง คิดเป็ นร้อยละ 19.6 รองลงมา คือ เสื้ อ (เพื่อใส่ ทางาน) คิดเป็ นร้อยละ 17.23 และยี่ห้อที่กลุ่ม
ตัวอย่างเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าพรี เมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ Uniqlo H&M
และ ZARA คิดเป็ นร้อยละ 27.39 12.31 และ 10.05 ตามลาดับ
สรุ ป การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นหาหรื อวิจยั เกี่ ยวกับพฤติกรรมการซื้ อ
และการใช้ข องผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึ งลัก ษณะความต้องการ พฤติ ก รรมการซื้ อและการใช้ข อง
ผูบ้ ริ โภคคาตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถสนองความพึ ง
พอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
2.4 ส่ วนที่ 4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ชนาภา เหยือกเงิน (2561) ได้ศึกษาเรื่ องรู ปแบบการนาเข้าประเภทเสื้ อผ้าแฟชัน่ จากประเทศ
จี น ผ่า นระบบ E-Commerce เว็บไซต์สาเร็ จรู ปตัวกลางที่ใ ห้บริ ก ารเป็ นภาษาไทย ผูว้ ิจยั ใช้แบบ
สัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะเป็ นการสัมภาษณ์เชิ งลึกด้วยคาถามแบบปลายเปิ ด สุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง ที่
ผูว้ ิจยั ได้พิจารณาเลื อกด้วยตนเอง กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คื อ ผูน้ าเข้าสิ นค้าประเภท
เสื้ อผ้าแฟชัน่ จากสิ นค้าจากประเทศจีนที่ ใช้ระบบ E-Commerce ผ่านเว็บไซต์สาเร็ จรู ปตัวกลางที่
ให้บริ การเป็ นภาษาไทยที่มีรูปแบบการนาเข้า 3 รู ปแบบตามขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจยั ที่ได้จาแนก
ไว้ 3 รู ปแบบ จานวน 6 คน ผลการศึกพบว่ามีการนาเข้าสิ นค้า 3 รู ปแบบ คือ
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1) การจัดการเองทั้งหมด การนาเข้าเอง เลือกสิ นค้าเอง ติดต่อผูผ้ ลิตเอง จัดการการ
นาเข้าและการขนส่ งเอง กรณี น้ ี ผูซ้ ้ื อมี ความรู ้ เรื่ องอัตราภาษี และการนาเข้ามี ความชานาญ และมี
เครื อข่ายเชื่ อมโยงและมีคนในที่ประเทศจีน จัดการการนาเข้าและการขนส่ งเอง มีความรู ้เรื่ องอัตรา
ภาษีและการนาเข้า
2) การจัดการเองบางส่ วน การนาเข้าเอง เลือกสิ นค้าเอง ติดต่อผูผ้ ลิตเอง/พึ่งบริ ษทั
ขนส่ ง การจัดการขนส่ งและอัตราภาษีจากธุ รกิ จการขนส่ งระหว่างประเทศ กรณี น้ ี ผูซ้ ้ื อไม่มีความ
ชานาญ และไม่มีเครื อข่ายที่ประเทศจีน
3) การพึ่งพาธุ รกิ จการให้บริ การการนาเข้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การเลื อกสิ นค้า
ผ่านการแนะนาของผูใ้ ห้บริ การ การขนส่ ง ไปจนจบกระบวนการการนาเข้า กรณี น้ ี ผูซ้ ้ื อไม่มีความ
ชานาญ และไม่มีเครื อข่ายเชื่ อมโยงและคนในที่ประเทศจีนและต้องการความสะดวกเบ็ดเสร็ จใน
บริ การเดียว
ฐนิ ตา ตูจ้ ินดา (2559) ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้า จากประเทศกลุ่ ม อาเซี ย นของนัก ศึ ก ษามหาวิท ยาลัย บู รพา ผลการศึ ก ษาพบว่า นัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยบูรพาส่ วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี และรายได้ 50,001-10,000 บาท ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ปัจจัย
ด้านพฤติกรรมการเลือกซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
บูรพา ที่แตกต่างกันพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสิ นค้าประเภทบารุ งผิวพรรณ (Skin care)
และสถานที่ ซ้ื อเครื่ องส าอางส่ ว นใหญ่ คื อ ห้ า งสรรพสิ น ค้า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซี ยน ปั จจัยด้านองค์ประกอบการตลาด พบว่า ด้านสื่ อสังคม
ออนไลน์ และด้านโปรโมชัน่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากประเทศกลุ่ ม
อาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา
รั ก ษ์ร วี ภัก ดี ว งศ์ชัย (2559) ได้ศึ ก ษาส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติ ก รรมการซื้ อเครื่ องส าอางนาเข้า จากต่ า งประเทศผ่า นช่ อ งทางโซเซี ย ลมี เดี ย ของพนัก งาน
บริ ษ ทั เอกชนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า พนัก งานบริ ษ ทั เอกชนที่ มี อายุ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่ องทาง
โซเชี ยลมีเดีย ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
พนักงานบริ ษทั เอกชนที่ มีอายุ ระดับการศึ กษาสู งสุ ดรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่ องทางโซเชี ยลมีเดี ยด้าน
มูลค่าการซื้ อโดยเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่ วนประสมทางการตลาด
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ด้านผลิ ตภัณฑ์ และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอาง
นาเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชี ยลมีเดียด้านความถี่โดยประมาณในการซื้ ออย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05ในทิศทางเดี ยวกัน ระดับต่ามาก ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาดมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่ างประเทศผ่านช่ องทาง
โซเชี ยลมีเดี ยด้านมูลค่าการซื้ อโดยเฉลี่ ยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01ในทิศทางเดี ยวกัน
ระดับต่ามาก
อริ สรา อัครพิสิฐ (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตภาษี เจริ ญ ผลการศึ กษาพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี อายุร ะหว่า ง 21-30 ปี มี ระดับการศึ ก ษาปริ ญญาตรี มี อาชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน/ลูกจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซ้ื อ
สิ นค้าประเภทครี มรองพื้นมากที่สุด ตราสิ นค้าที่ซ้ื อมากที่สุดคือ ตราสิ นค้า 002 เหตุผลสาคัญในการ
ซื้ อสิ นค้ามาจากความชอบส่ วนตัวและตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าด้วยตัวเอง โดยซื้ อจากเคาน์เตอร์ แผนก
เครื่ องสาอางในห้างสรรพสิ นค้า ซึ่ งจะซื้ อเมื่อจาเป็ น ครั้งละ 1-2 ชิ้นขึ้นไป และมีค่าใช้จ่ายในการซื้ อ
ครั้ งละ1,000 -2,000 บาท นอกจากนี้ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมี ผลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อ
เครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งปั จจัยที่สาคัญ
มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยภาพรวมปั จจัยส่ วนบุคคลมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนาเข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่งสี สันในด้าน
ตราสิ นค้าที่ซ้ื อและค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเครื่ องสาอางนา เข้าจากต่างประเทศประเภทตกแต่ง
สี สันในด้านสถานที่ซ้ื อสิ นค้าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พัชร์ ธมน กรปิ ติเศรษฐศิริ และ ไกรชิต สุ ตะเมือง (2556) ได้ศึกษาถึงความแตกต่างกันของ
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากจีนในห้างแพลทินมั ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจและความพึงพอใจมากที่สุด ส่ วนความคิดเห็นต่อปั จจัยด้านภาพลักษณ์ตราสิ นค้าต่อ
การตัดสิ นใจและความพึงพอใจมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากจีนในห้างแพลทิ นมั นั้น มี คุณสมบัติตามที่ตอ้ งการมากที่ สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า จากจี นในห้า งแพลทิ นัม ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดด้านช่ องทางการจัด
จาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากจีนในห้าง
แพลทินมั ของผูบ้ ริ โภค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ตรา
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สิ นค้า ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากจีน
ในห้างแพลทินมั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จี๋ เหลี ย ง จู ้ (2556) ได้ศึ ก ษาเรื่ องแนวทางการจัด ท าแผนการตลาดของเสื้ อผ้า นาเข้า จาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
สถานภาพโสด มี อายุน้อยกว่า หรื อ เท่ า กับ 25 ปี ระดับ การศึ ก ษาปริ ญญาตรี หรื อเที ย บเท่ า เป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน และมีรายได้ต่อเดื อน 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมในการเลื อกซื้ อส่ วน
ใหญ่ซ้ื อเสื้ อยืด ชอบยีห่ อ้ ESPRIT เลือกซื้ อเพราะคุณภาพสิ นค้า ซื้ อเดือน ละ 1-2 ครั้ง ผูม้ ีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจคือตนเอง และทราบข่าวสารจากวารสาร/นิตยสาร ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา จาก
การศึ ก ษาพฤติ ก รรมและปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ การเลื อกซื้ อ เสื้ อ ผ้า เข้า จากประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อเสื้ อยืดที่มีตรายี่ห้อ มีคุณภาพ เลือกซื้ อ เพราะมีรูปแบบให้
เลือกหลากหลาย พอใจร้านที่สามารถเปลี่ยนสิ นค้าได้หากไม่พอใจ ผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะที่ ได้จาก
การศึกษาเพื่อจัดทาแผนการตลาดของเสื้ อผ้าที่นาเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผูป้ ระกอบการควรเน้นสิ นค้าให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านรู ปแบบ
และรู ปทรง รวมทั้งยังต้องหาสิ นค้าที่มีความทันสมัยตามกระแสแฟชัน่ เข้ามาขาย ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) ให้ เพิ่มร้านค้าโดยให้ต้ งั อยูใ่ นย่านธุ รกิจหรื ออยูใ่ นแหล่งชุมชน ที่มีความสะดวก
ต่อการเดิ นทาง ด้า นการส่ งเสริ ม การตลาด(Promotion) ควรแจ้ง กับทางลู กค้าว่า สามารถเปลี่ ย น
สิ นค้าได้หากไม่พอใจในสิ นค้า และให้มีการสมัครสมาชิกเพื่อให้สมาชิกได้รับส่ วนลดเมื่อซื้ อสิ นค้า
ครบตามยอดกาหนด
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีน ในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสุ่ มกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5. วิธีการดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
6. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่เคยซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ในประเทศไทย
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร ของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับ ค่ า ความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 และระดับ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557) ซึ่งสู ตรในการคานวณที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
n = P (1 - P) Z2
e2
n คือ จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P คือ สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
e คือ สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
Z คือ ความเชื่อมัน่ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
ซึ่ ง Z ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติ 0.05 หรื อรั บดับความเชื่ อมัน่ ร้ อยละ 95 มี ค่า 1.96(กัลยา วานิ ชย์
บัญชา, 2557)
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ผูว้ ิจยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ น 50% จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ P = .50
P = .50 (50%) Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%)
n = (.50) (1-.50) (1.96)2
(0.05)2
n = (.50) (.50) (3.8416)
.0025
n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
แต่ เพื่ อความแม่ น ย าของข้อมู ล ในการเก็ บ ตัวอย่า ง ผูว้ ิจยั จึ ง เก็ บ ตัวอย่า งจานวน 400
ตัวอย่าง
3.2 กำรสุ่ มกลุ่มตัวอย่ ำง
การสุ่ มตัวอย่างจากสู ตรการคานวณขนาดตัวอย่างดังกล่าวเมื่อคานวณแล้วจะได้ขนาดของ
กลุ่ ม ตัว อย่า งเท่ า กับ 400 ราย ผู ้วิจ ัย ใช้วิธี ก ารสุ่ ม แบบบัง เอิ ญ (Accidental Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ ที่ ป ระกาศในสั ง คมออนไลน์ เช่ น เพจร้ านPerorderbyPattawee ใน
เฟซบุ๊ก เพจร้ านรับพรี ออร์ เดอร์ จากจีน ในเฟซบุ๊ก ให้แก่ผูต้ อบแบบสอบถามในประเทศไทย ไม่
จากัดเพศ
3.3 เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้ เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ จิ ยั
ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็ นการศึกษา พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย โดยได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลของปั จจัยส่ วนบุ คคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั
สร้ างขึ้ น โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับ พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด โดยผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียง
ข้อเดียว
ส่ วนที่ 3 เป็ นการสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัย ด้า นส่ วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
เครื่ องมื อ 4 ด้า น ดังนี้ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด ลัก ษณะ
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แบบสอบถามจึงออกแบบมาเพื่อใช้วดั ระดับความสาคัญต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นนาเข้าจาก
ประเทศจีน ในประเทศไทย ลักษณะเป็ นแบบ Likert Scale (Likert, 1967) เป็ นต้น
3.4 วิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลจากเอกสารในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับ พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ ยวข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถาม มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดกลุ่มตัวอย่าง บุคคลที่เคยซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย จานวน
400 คน
2. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และนาลิงค์
แบบสอบถาม (URL) ประกาศในสังคมออนไลน์ เช่น เพจร้าน PerorderbyPattawee ในเฟซบุ๊ก เพจ
ร้านรับพรี ออร์เดอร์จากจีนในเฟซบุก๊
3. เมื่อได้แบบสอบถามจนครบจานวนที่ได้กาหนดไว้ แล้วนามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ความครบถ้วนในเนื้อหาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อนาไปวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
4. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปรผลต่อไป
5. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิจยั เมื่อเก็บรวมรวมข้อมูลเรี ยบร้อยแล้วจึงนาข้อมูล
ไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อทาการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป (PSPP)
3.5 วิธีสร้ ำงเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
การสร้างแบบสอบถาม มีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย แล้ว นามาก าหนดกรอบแนวคิ ดของการวิจ ัย เพื่ อ นามาเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึกษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่ งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้น นาเสนอาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
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4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
5. นาแบบสอบถามที่ แก้ไขเรี ยบร้ อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่ มตัวอย่าง ไม่ ใช่ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) (Cronbach,1970) ค่าความเชื่ อมัน่ = 0.871 ซึ่ งค่าความ
เชื่ อมัน่ มากกว่า 0.7 จึงถือว่าแบบสอบถามนี้ สามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั
ครั้งนี้ได้
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.6 วิธีกำรวิเครำะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถำมในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนบุ คคลและพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจี น ในประเทศไทย โดยน าข้อ มู ล มาค านวณและวิ เ คราะห์ ห าค่ า สถิ ติ โ ดยใช้ ค วามถี่
(Frequency) และค่ า ร้ อยละ (Percentage) อธิ บ ายตัวแปรต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิจยั ครั้ งนี้ และใช้ค่ า
มัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิ บายตัวแปรด้าน
ปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการ
วัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนา
ค่าเฉลี่ยมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ (ประคอง กรรณสู ตร, 2542) ที่กาหนด
ไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
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2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
2.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร (พรเพ็ญ เพชรสุ ขศิริ, 2537)
ค่าร้อยละ =

จานวนที่ตอ้ งการ
จานวนทั้งหมด

× 100

2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2557)
𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

คือ ค่าคะแนนเฉลี่ย
 X คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.3 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ,
เมื่อ

X

2540)
S

เมื่อ

n x 2 

 x 
2

nn  1

S

คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x 2 คือ ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
 x 2 คือ ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หำคุณภำพของแบบสอบถำม
หาค่ า ความเชื่ อ มั่น ของแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจทั้ง ฉบับ โดยใช้ ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี สะอาด, 2545)
α

2
K   Si 
1



K  1 
Si2 
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เมื่อ

 คือ

K คือ

S คือ
2
i

สัมประสิ ทธิ์ ความเชื่อมัน่
จานวนข้อของเครื่ องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

Si2

คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม
4. สถิติทใี่ ช้ สำหรับทดสอบสมมติฐำน
4.1 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปั จจัยส่ วนบุคคลและปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน ในประเทศไทยโดย
ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการคานวณดังนี้
∑ ∑ ( 0ij-Eij )2
X2 = i=1 j=1
Eij
2

Oij
Eij

คือ
คือ
คือ

ค่าไคสแควร์
ค่าความถี่ที่ได้จากการทดลองปฏิบตั ิ
ค่าความถี่ที่คิดว่าควรจะเป็ นหรื อตามทฤษฎี
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย” โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลที่
ซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย จานวน 400 ตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ตรวจสอบความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ ของการตอบแบบสอบถาม แล้วมาทาการวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิ ติ
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรู ป
ของตาราง แบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคล
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของพฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อความเข้าใจในการแปรความหมาย ผูว้ จิ ยั ขอกาหนดสัญลักษณ์และอักษรที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
n
คือ จานวนตัวอย่าง
คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D. คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
Sig. คือ ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
*
คือ มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคล
ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
1.เพศ
หญิง
289
ชาย
111
รวม
400

ร้ อยละ
72.25
27.75
100

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.25 และเพศชาย จานวน 111 คน คิดเป็ นร้ อยละ
27.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม อายุ
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
2. อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
7
20 - 30 ปี
251
31 – 40 ปี
91
41 – 50 ปี
45
50 ปี ขึ้นไป
6
รวม
400

ร้ อยละ
1.75
62.75
22.75
11.25
1.50
100

จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จานวน 91 คน คิด
เป็ นร้อยละ 22.75 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25 อายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 7 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.75 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม สถานภาพ
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
3. สถานภาพ
โสด
287
สมรส
89
หย่าร้าง / แยกกันอยู่
24
รวม
400

ร้ อยละ
71.75
22.25
6.00
100

จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้ อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.75 สถานภาพ สมรส จานวน 89 คน
คิดเป็ นร้อยละ 22.25 และ สถานภาพ หย่าร้าง จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม อาชีพ
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
4. อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
35
รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
61
ทางานบริ ษทั เอกชน / รับจ้าง
214
ธุ รกิจส่ วนตัว
86
ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ
4
รวม
400

ร้ อยละ
8.75
15.25
53.50
21.50
1.00
100

จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้ อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร อาชี พ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีอาชี พทางานบริ ษทั เอกชน/รั บจ้าง จานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.5 รองลงมา มีอาชี พ
ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 61
คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 และยังไม่ได้
ประกอบอาชีพ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ระดับการศึกษา
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
5. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
43
ปริ ญญาตรี
308
สู งกว่าปริ ญญาตรี
49
รวม
400

ร้ อยละ
10.75
77.00
12.25
100

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่ าร้ อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร ระดับ การศึ กษา พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี จานวน 308 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00 รองลงมา มี
ระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 และระดับการศึกษาต่ากว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ระดับรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
จานวน
ร้ อยละ
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
11.00
44
50.00
รายได้ 15,001 – 25,000 บาท
200
16.50
รายได้ 25, 001– 35,000 บาท
66
22.50
รายได้ 35, 001 บาทขึ้นไป
90
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
จานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถจาแนกตามตัวแปร ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมา มี
รายได้ 35, 001 บาทขึ้นไป จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50 รายได้ 25, 001– 35,000 บาท จานวน
66 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.50 และรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00
ตามลาดับ
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ ของพฤติ กรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย
ตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและค่าร้ อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านประเภทของเสื้ อผ้าที่
นาเข้าที่ซ้ื อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
1. ท่านเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนประเภทใดมากที่สุด
เสื้ อยืด
205
51.25
เสื้ อเชิ้ต
34
8.50
กระโปรง
18
4.50
กางเกงขายาว
28
7.00
กางเกงขาสั้น
3
0.75
กางเกงยีนส์
24
6.00
เดรส แซก จัม๊ สู ท
88
22.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถ
จาแนกตามตัวแปร ด้านประเภทของเสื้ อผ้าที่นาเข้าที่ซ้ื อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่นิยมซื้ อ เสื้ อ
ยืด จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 รองลงมา เดรส แซก จัม๊ สู ท จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.00 เสื้ อเชิ้ต จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 กางเกงขายาว จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00
กางเกงยีนส์ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 กระโปรง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50 และ
กางเกงขาสั้น จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ

41

ตารางที่ 4.8 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
2. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนเดือนละกี่ครั้ง
1-3 ครั้ง
369
92.25
4-6 ครั้ง
28
7.00
7-9 ครั้ง
0
0.00
มากกว่า 10 ครั้ง
3
0.75
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถ
จาแนกตามตัวแปร ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่ในการ
ซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยประมาณ 1-3 ครั้ง จานวน 369 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.25 รองลงมา 4-6 ครั้ ง
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 มากกว่า 10 ครั้ง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 และ 7-9 ครั้ง
จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านจานวนเงิ นที่ซ้ื อเสื้ อผ้า
นาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
3. ท่านใช้จ่ายเงินกับการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนโดยเฉลี่ยใน
แต่ละครั้งเป็ นจานวนกี่
บาท
250-500 บาท
501-750 บาท
751-1,000 บาท
มากกว่า 1,001 บาท
รวม

237
79
63
21
400

59.25
19.75
15.75
5.25
100

จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน สามารถ
จาแนกตามตัวแปร ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
ต่ อ ครั้ งประมาณ 250-500 บาท จ านวน 237 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 59.25 รองลงมา 501-750 บาท
จานวน 79 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 19.75 751-1,000 บาท จานวน 63 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 15.75 และ
มากกว่า 1,001 บาท จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงจานวนและค่าร้ อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
4. ปริ มาณในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในแต่ละครั้งโดย
เฉลี่ยกี่ชิ้นต่อครั้ง
1-3 ชิ้น
333
83.25
4-6 ชิ้น
52
13.00
7-9 ชิ้น
0
0.00
มากกว่า 10 ชิ้น
15
3.75
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อ ผ้า นาเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน
สามารถจาแนกตามตัวแปร ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีปริ มาณ
การซื้ อ เสื้ อผ้า นาเข้า ในแต่ ล ะครั้ ง โดยประมาณ 1-3 ชิ้ น จานวน 333 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 83.25
รองลงมา 4-6 ชิ้น จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.00 มากกว่า 10 ชิ้น จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ
3.75 และ 7-9 ชิ้น จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจานวนและค่าร้ อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านบุ คคลที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
5. บุคคลใดต่อไปนี้มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนของท่านมากที่สุด
พ่อแม่
6
1.50
แฟน
27
6.75
ญาติ / พี่นอ้ ง
6
1.50
ดารา / นักร้อง
12
3.00
เพื่อน
42
10.50
ตัวเอง
307
76.75
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อ ผ้า นาเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน
สามารถจาแนกตามตัวแปร ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนใหญ่เลือกบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า คือ ตัวเอง จานวน 307 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 76.75 รองลงมา เพื่อน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50 แฟน จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ
6.75 ดารา / นักร้อง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 พ่อแม่ จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50
และญาติ / พี่นอ้ ง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.12 แสดงจานวนและค่าร้ อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านช่ วงเวลาในการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
6. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากที่สุด
ช่วงกระแสแฟชัน่ ที่กาลังนิยมในขณะนั้น
64
16.00
ช่วงมีสินค้าลดราคา
109
27.25
ช่วงเทศกาลเพื่อเป็ นของขวัญ
3
0.75
ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน
224
56.00
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อ ผ้า นาเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน
สามารถจาแนกตามตัวแปร ด้านช่ วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่ากลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
ช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า คือ ไม่มีช่วงเวลาที่แน่ นอน จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00
รองลงมา ช่วงมีสินค้าลดราคา จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 ช่วงกระแสแฟชัน่ ที่กาลังนิ ยม
ในขณะนั้น จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และช่วงเทศกาลเพื่อเป็ นของขวัญ จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13 แสดงจานวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า
พฤติกรรมของผู้บริโภค
จานวน
ร้ อยละ
7. เหตุผลใดต่อไปนี้มีความสาคัญต่อท่านในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด
ตามกระแสนิยม / แฟชัน่
61
15.25
คุณภาพของเสื้ อผ้า
75
18.75
ชื่อเสี ยงของตรายีห่ ้อ
10
2.50
แบบ/ดีไซน์ของเสื้ อผ้าที่ตรงความต้องการ
254
63.50
รวม
400
100
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อ ผ้า นาเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงจานวนและค่าร้อยละ จานวน 400 คน
สามารถจาแนกตามตัวแปร ด้า นเหตุ ผ ลในการซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี
เหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าคือ แบบ/ดี ไซน์ของเสื้ อผ้าที่ ตรงความต้องการ จานวน 254 คน คิด
เป็ นร้อยละ 63.50 รองลงมา คุ ณภาพของเสื้ อผ้า จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.75 ตามกระแส
นิยม / แฟชัน่ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และชื่อเสี ยงของตรายีห่ ้อ จานวน 10 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด
ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อ
ระดับการตัดสิ นใจ
พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าจากนาเข้ าจากประเทศจีน
̅
ระดับ
𝑿
S.D.
ในประเทศไทย
1.ด้านผลิตภัณฑ์
3.66
0.94
มาก
2.ด้านราคา
3.75
0.80
มาก
3.ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
3.73
0.92
มาก
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
3.50
0.96
มาก
3.66
0.91
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.14 พบว่า โดยภาพรวมมี ก ารตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับ มาก (  = 3.66) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การตัดสิ นใจที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา (  =3.75) ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย (  =3.73) ด้านผลิตภัณฑ์ (  =3.66) และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  =3.50)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 ค่ า เฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานของปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า น
ผลิตภัณฑ์
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านผลิตภัณฑ์
̅
ระดับ
𝑿
S.D.
1. คุณภาพของเนื้อผ้าเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
3.58
0.90
มาก
2. รู ปแบบเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนมีให้เลือกหลากหลาย
3.85
0.83
มาก
3. เสื้ อผ้ามีขนาดให้เลือกหลากหลาย
3.72
0.96
มาก
4. ความทันสมัยของรู ปแบบเสื้ อผ้า
3.76
0.81
มาก
5. สิ นค้าที่ได้รับมีลกั ษณะตรงตามแบบที่โชว์ในหน้าเว็บไซต์
3.37
1.18 ปานกลาง
3.66
0.94
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =
3.66) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 4 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ รู ป แบบเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจี นมี ให้เลื อกหลากหลาย (  =3.85) ความทันสมัยของ
รู ปแบบเสื้ อผ้า (  =3.76) เสื้ อผ้ามีขนาดให้เลือกหลากหลาย (  =3.72) คุณภาพของเนื้ อผ้าเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีน (  =3.58) และระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สิ นค้าที่
ได้รับมีลกั ษณะตรงตามแบบที่โชว์ในหน้าเว็บไซต์ (  =3.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านราคา
̅
ระดับ
𝑿
S.D.
1. ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.74
0.75
มาก
2. ราคาเหมาะสมกับรู ปแบบ
3.68
0.77
มาก
3. ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสิ นค้าทัว่ ไป
3.90
0.78
มาก
4. แสดงราคาของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน
3.76
0.84
มาก
5. แสดงค่าจัดสิ นส่ งสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน
3.76
0.82
มาก
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้ามีความเหมาะสม
3.67
0.82
มาก
3.75
0.80
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.75)
เมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ที่ มีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ราคาไม่แพงเมื่ อเที ยบกับ
สิ นค้าทัว่ ไป (  =3.90) แสดงราคาของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน (  =3.76) แสดงค่าจัดสิ นส่ งสิ นค้าไว้
อย่างชัดเจน (  =3.76) ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ(  =3.74) ราคาเหมาะสมกับรู ปแบบ (  =3.68)
และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้ามีความเหมาะสม (  =3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
̅
ระดับ
𝑿
S.D.
1. เว็บไซต์ในการสั่งซื้ อสิ นค้าเข้าใจง่าย แสดงรายละเอียด
3.75
0.82
มาก
สิ นค้าที่ชดั เจน
2. มีการแบ่งประเภทสิ นค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้ อ
3.77
0.76
มาก
3. สามารถติดต่อกับคนขายสิ นค้าได้ 24 ชัว่ โมง
3.67
1.02
มาก
4. จัดส่ งสิ นค้าได้รวดเร็ ว และ ถูกต้อง
3.70
0.87
มา
5. มีช่องทางการจัดส่ งสิ นค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก เช่น
3.87
0.80
มาก
ทางไปรษณี ยข์ องรัฐหรื อเอกชน
6. มีบริ การตรวจสอบสถานการณ์สง่ั สิ นค้า
3.69
1.01
มาก
7. เมื่อสิ นค้าที่ได้รับมีปัญหา สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้
3.53
1.18 ปานกลาง
อย่างรวดเร็ ว
8. มีช่องทางการชาระเงินให้เลือกหลากหลาย เช่น ผ่านระบบ
3.91
0.86
มาก
Airpay , Linepay, Mobile banking
มาก
เฉลีย่ รวม
3.73
0.92
จากตารางที่ 4.17 พบว่า ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยภาพรวมมี การตัดสิ นใจอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.73) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ 6 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจ
อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มีช่องทางการชาระเงินให้เลือกหลากหลาย เช่น ผ่านระบบ Airpay , Linepay,
Mobile banking (  =3.91) มี ช่ องทางการจัดส่ ง สิ นค้า ที่ หลากหลายให้ลู ก ค้า ได้เลื อก เช่ น ทาง
ไปรษณี ยข์ องรัฐหรื อเอกชน (  =3.87) มีการแบ่งประเภทสิ นค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเลื อกซื้ อ (  =
3.77) เว็บไซต์ในการสั่งซื้ อสิ นค้าเข้าใจง่ าย แสดงรายละเอี ยดสิ นค้าที่ ชดั เจน (  =3.75) จัดส่ ง
สิ นค้าได้รวดเร็ ว และ ถู ก ต้อง (  =3.70 ) มี บ ริ ก ารตรวจสอบสถานะการสั่ งสิ นค้า (  =3.69 )
สามารถติดต่อกับคนขายสิ นค้าได้ 24 ชัว่ โมง (  =3.67 ) และระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ได้แก่ เมื่อสิ นค้าที่ได้รับมีปัญหา สามารถเปลี่ ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ อย่างรวดเร็ ว (  =3.53 )
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.18 ค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด
ระดับการตัดสิ นใจ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
̅
ระดับ
𝑿
S.D.
1. มีบตั รสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในไลน์
3.12
1.10
ปานกลาง
แอดเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่ วนลด
2. มีการโฆษณาสิ นค้าในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊
3.75
0.76
มาก
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็ นต้น
3. มีส่วนลดค่าจัดส่ งสิ นค้าเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามที่ทาง
3.62
1.01
มาก
ร้านกาหนด
3.50
0.96
มาก
เฉลีย่ รวม
จากตารางที่ 4.18 พบว่า ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.50 )
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 2 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มี
การโฆษณาสิ นค้าในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็ นต้น(  =3.75) มีส่วนลด
ค่าจัดส่ งสิ นค้าเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามที่ทางร้ านกาหนด (  =3.62) และระดับการตัดสิ นใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ มีบตั รสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในไลน์แอดเพื่อใช้ในการสะสม
คะแนนเพื่อแลกรับส่ วนลด (  =3.12) ตามลาดับ
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4.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย
การวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย เมื่อจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย โดยใช้สถิติ ทดสอบไค-สแควร์
(Chi – Square) ซึ่ งมีสมมติฐานในการทดสอบ ดังนี้
สมมติฐานข้ อ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยแตกต่างกัน
H0: ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทยแตกต่างกัน
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.19 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้ าทีซ่ ื้อ
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
73.144
6
0.000*
2. อายุ
76.390
24
0.000*
3. สถานภาพ
30.622
12
0.002*
4. อาชีพ
177.712
24
0.000*
5. ระดับการศึกษา
93.932
12
0.000*
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
83.798
18
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชี พ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และด้านสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุ คคลที่แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
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เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ โดยมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
ตารางที่ 4.20 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
1.802
2
0.406
2. อายุ
7.494
8
0.484
3. สถานภาพ
33.079
4
0.000*
4. อาชีพ
17.565
8
0.025*
5. ระดับการศึกษา
6.232
4
0.182
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
16.257
6
0.012*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ด้านเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.406 ด้านอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.484
ด้านระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.182 มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความ
ว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศ
ไทย ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า สาหรับ ด้านสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านอาชีพ มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.025 และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.21 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านจานวนเงินทีซ่ ื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
2.284
3
0.516
2. อายุ
23.559
12
0.023*
3. สถานภาพ
19.920
6
0.003*
4. อาชีพ
38.164
12
0.000*
5. ระดับการศึกษา
21.190
6
0.002*
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
26.614
9
0.002*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.21 พบว่า ด้านเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.516 มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน
H0 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจี นในประเทศไทย ด้านจานวนเงิ นที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า สาหรับ ด้านอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.023 ด้านสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ด้านอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านระดับการศึกษา
และด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.22 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านปริ มาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านปริมาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
21.934
2
0.000*
2. อายุ
41.604
8
0.000*
3. สถานภาพ
34.694
4
0.000*
4. อาชีพ
62.678
8
0.000*
5. ระดับการศึกษา
4.131
4
0.389
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
13.678
6
0.033*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.22 พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
และด้านรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.033 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า สาหรับ ด้านระดับการศึ กษา มี ค่ า Sig. เท่ากับ
0.389 มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจี นในประเทศไทย ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.23 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านบุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
23.269
5
0.000*
2. อายุ
53.859
20
0.000*
3. สถานภาพ
39.632
10
0.000*
4. อาชีพ
82.922
20
0.000*
5. ระดับการศึกษา
20.748
10
0.023*
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
78.386
15
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านอาชี พ ด้านรายได้เฉลี่ ยต่อ
เดื อน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ ด้านระดับการศึ กษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.023 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า จากประเทศจี นในประเทศไทย ด้า นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า โดยมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.24 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านช่ วงเวลาในการซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
20.355
3
0.000*
2. อายุ
15.913
12
0.195
3. สถานภาพ
3.419
6
0.755
4. อาชีพ
30.920
12
0.002*
5. ระดับการศึกษา
14.946
6
0.021*
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
38.479
9
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ด้านเพศ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้าน
อาชี พ มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 และ ด้านระดับการศึ กษา มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.021 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านช่ วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า สาหรับ ด้านอายุ มีค่า
Sig. เท่ากับ 0.195 และ ด้านสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.755 มากกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน
H0 ซึ่ ง หมายความว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่ แตกต่ า งไม่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อผ้า น าเข้า จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.25 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนบุคคล
ด้ านเหตุผลในการซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. เพศ
27.881
3
0.000*
2. อายุ
22.307
12
0.034*
3. สถานภาพ
17.542
6
0.007*
4. อาชีพ
50.744
12
0.000*
5. ระดับการศึกษา
16.403
6
0.012*
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
27.595
9
0.001*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.25 ด้านเพศ และด้านอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ด้านอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ
0.034 ด้านสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ด้านระดับการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 และด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.001 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความ
ว่าปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศ
ไทย ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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สมมติฐานข้ อ 2 ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่า งกันมี ผ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกัน
H0: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทยไม่แตกต่างกัน
H1: ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกันมีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกัน
ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 4.26 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้ าทีซ่ ื้อ
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
316.617
90
0.000*
2. ด้านราคา
362.032
96
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
321.687
138
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
278.687
66
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ งหมายความว่า
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย ด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.27 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
82.724
30
0.000*
2. ด้านราคา
89.457
32
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
83.939
46
0.001*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
87.254
22
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรั บ สมมติ ฐาน H1 ซึ่ ง หมายความว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่ า งกันมี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านความถี่ ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.28 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านจานวนเงินทีซ่ ื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
112.022
45
0.000*
2. ด้านราคา
185.037
48
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
252.228
69
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
69.953
33
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.28 ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.29 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านปริ มาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านปริมาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
108.236
30
0.000*
2. ด้านราคา
141.607
32
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
109.737
46
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
76.708
22
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.29 ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย และด้า นการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านปริ มาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

63

ตารางที่ 4.30 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านบุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
182.453
75
0.000*
2. ด้านราคา
187.227
80
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
182.646
115
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
286.564
55
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.30 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจี นในประเทศไทย ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าโดยมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.31 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านช่ วงเวลาในการซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
477.145
45
0.000*
2. ด้านราคา
527.354
48
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
165.156
69
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
85.318
33
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.31 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 4.32 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อ พฤติกรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านเหตุผลในการซื้อเสื้ อผ้ านาเข้ า
Chi Square
df
Sig
1. ด้านผลิตภัณฑ์
228.398
45
0.000*
2. ด้านราคา
194.157
48
0.000*
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
276.650
69
0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
115.908
33
0.000*
*มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig < 0.05
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 น้อยกว่า 0.05 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซึ่ ง
หมายความว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อ ง พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้ อ ผ้า น าเข้า จากประเทศจี น ในประเทศไทย มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1) เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลที่ซ้ื อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยสามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของปั จจัยส่ วนบุคคล
ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 289 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.25 และ
เพศชาย จานวน 111 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.75 ตามลาดับ
2. อายุ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จานวน 251 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.75
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 45 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.25 อายุ ต่ากว่า 20 ปี จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.75 และอายุ 50 ปี ขึ้นไป จานวน 6 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
3. สถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จานวน 287 คน คิดเป็ นร้อยละ
71.75 สถานภาพ สมรส จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.25 และ สถานภาพ หย่าร้าง จานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
4. อาชี พ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง จานวน 214 คน
คิดเป็ นร้อยละ 53.5 รองลงมา มีอาชี พธุ รกิ จส่ วนตัว จานวน 86 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.50 อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษาจานวน
35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 และยังไม่ได้ประกอบอาชีพ จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.00 ตามลาดับ
5. ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 308
คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00 รองลงมา มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 12.25 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
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6. ระดับรายได้ต่อเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน
200 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 รองลงมา มีรายได้ 35, 001 บาทขึ้นไป จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ
22.50 รายได้ 25, 001– 35,000 บาท
จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 และรายได้ต่ ากว่า
15,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด สรุ ปได้ดงั นี้
1. ท่านเลื อกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนประเภทใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่นิยมซื้ อ เสื้ อยืด จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 รองลงมา เดรส แซก จัม๊ สู ท จานวน 88
คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 เสื้ อเชิ้ ต จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 กางเกงขายาว จานวน 28 คน
คิดเป็ นร้อยละ 7.00 กางเกงยีนส์ จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 กระโปรง จานวน 18 คน คิด
เป็ นร้อยละ 4.50 และกางเกงขาสั้น จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
2. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนเดือนละกี่ครั้ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความถี่
ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยประมาณ 1-3 ครั้ง จานวน 369 คน คิดเป็ นร้อยละ 92.25 รองลงมา 4-6
ครั้ง จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 มากกว่า 10 ครั้ง จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 และ7-9
ครั้ง จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ตามลาดับ
3. ท่านใช้จ่ายเงินกับการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งเป็ นจานวนกี่
บาท พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีมูลค่าของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อต่อครั้งโดยประมาณ 250-500 บาท
จานวน 237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.25 รองลงมา 501-750 บาท จานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75
751-1,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 และ มากกว่า 1,001 บาท จานวน 21 คน คิด
เป็ นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
4. ปริ มาณในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยกี่ชิ้นต่อครั้ง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าในแต่ละครั้ง โดยประมาณ 1-3 ชิ้น จานวน 333
คน คิดเป็ นร้ อยละ 83.25 รองลงมา 4-6 ชิ้ น จานวน 52 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.00 มากกว่า 10 ชิ้ น
จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และ 7-9 ชิ้น จานวน 0 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.00 ตามลาดับ
5. บุคคลใดต่อไปนี้ มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนของท่าน
มากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า คือ ตัวเอง
จานวน 307 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.75 รองลงมา เพื่อน จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.50 แฟน
จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ดารา / นักร้อง จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.00 พ่อแม่ จานวน
6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 และญาติ / พี่นอ้ ง จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
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6. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
มีช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า คือ ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน จานวน 224 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.00
รองลงมา ช่วงมีสินค้าลดราคา จานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 ช่วงกระแสแฟชัน่ ที่กาลังนิ ยม
ในขณะนั้น จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และช่วงเทศกาลเพื่อเป็ นของขวัญ จานวน 3 คน คิด
เป็ นร้อยละ 0.75 ตามลาดับ
7. เหตุผลใดต่อไปนี้ มีความสาคัญต่อท่านในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนมาก
ที่สุด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าคือ แบบ/ดีไซน์ของเสื้ อผ้าที่ตรง
ความต้องการ จานวน 254 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.50 รองลงมา คุณภาพของเสื้ อผ้า จานวน 75 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.75 ตามกระแสนิ ยม / แฟชัน่ จานวน 61 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และชื่ อเสี ยงของ
ตรายีห่ อ้ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด ได้แ ก่ ด้า นผลิ ตภัณฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัดจาหน่ า ย และด้า นการส่ ง เสริ ม
การตลาด สรุ ปได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมมี การตัดสิ นใจอยู่ใ นระดับมาก (  = 3.66) เมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า การตัดสิ นใจที่อยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ด้านราคา (  =3.75) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( 
=3.73) ด้านผลิตภัณฑ์ (  =3.66) และ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (  =3.50) ตามลาดับ
3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.66) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า มี ปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ 4 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ รู ปแบบเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนมีให้เลือกหลากหลาย (  =3.85) ความทันสมัยของรู ปแบบเสื้ อผ้า (  =3.76)
เสื้ อผ้ามีขนาดให้เลือกหลากหลาย (  =3.72) คุณภาพของเนื้อผ้าเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน (  =
3.58) และระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ สิ นค้าที่ได้รับมีลกั ษณะตรงตามแบบที่
โชว์ในหน้าเว็บไซต์ (  =3.37) ตามลาดับ
3.2 ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.75) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ที่มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสิ นค้าทัว่ ไป (  =3.90)
แสดงราคาของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน (  =3.76) แสดงค่าจัดสิ นส่ งสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน (  =3.76)
ราคาเหมาะสมกับคุ ณภาพ(  =3.74) ราคาเหมาะสมกับรู ปแบบ (  =3.68) และค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่ งสิ นค้ามีความเหมาะสม (  =3.67) ตามลาดับ
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3.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก (  =3.73)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 6 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ มี
ช่องทางการชาระเงิ นให้เลื อกหลากหลาย เช่น ผ่านระบบ Airpay , Linepay, Mobile banking (  =
3.91) มีช่องทางการจัดส่ งสิ นค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก เช่น ทางไปรษณี ยข์ องรัฐหรื อเอกชน
(  =3.87) มีการแบ่งประเภทสิ นค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเลื อกซื้ อ (  =3.77) เว็บไซต์ในการสั่งซื้ อ
สิ นค้าเข้าใจง่าย แสดงรายละเอียดสิ นค้าที่ชดั เจน (  =3.75) จัดส่ งสิ นค้าได้รวดเร็ ว และ ถูกต้อง (
 =3.70 ) มีบริ การตรวจสอบสถานะการสั่งสิ นค้า (  =3.69 ) สามารถติดต่อกับคนขายสิ นค้าได้
24 ชั่วโมง (  =3.67 ) และระดับการตัดสิ นใจอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เมื่ อสิ นค้าที่ ได้รับมี
ปั ญหา สามารถเปลี่ยนหรื อคืนสิ นค้าได้ อย่างรวดเร็ ว (  =3.53 ) ตามลาดับ
3.4 ด้านราคา โดยภาพรวมมีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมาก (  =3.50 ) เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า มีปัจจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ 2 ข้อ ที่มีการตัดสิ นใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีการโฆษณาสิ นค้า
ในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็ นต้น(  =3.75) มีส่วนลดค่าจัดส่ งสิ นค้าเมื่อ
ซื้ อสิ นค้าครบตามที่ทางร้านกาหนด (  =3.62) และระดับการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่
มีบตั รสมาชิ กแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในไลน์แอดเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับ
ส่ วนลด (  =3.12) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกัน
ด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ ซ้ื อ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ แตกต่างกัน ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ โดยมีนยั สาคัญสถิติที่
0.05
ด้านความถี่ ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน ได้แก่
สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนใน
ประเทศไทยในด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วนบุคคล
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึ กษาไม่มีผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยในด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ
สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
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จากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ส่ วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทยในด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า
ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยในด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิ ติที่ 0.05 ส่ วนปั จจัยส่ วน
บุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทยในด้านปริ มาณการซื้อเสื้ อผ้านาเข้า
ด้า นบุ ค คลที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า น าเข้า พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลที่
แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนมี ผลต่อ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่
เพศ อาชี พ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยในด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าโดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ส่ วน
ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ และสถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนบุ คคลที่ แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพ อาชี พ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า
จากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1

ปัจจัยส่ วนบุคคล

ด้ าน
ประเภท
ของเสื้ อผ้า
นาเข้ าทีซ่ ื้อ







พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ าจากประเทศจีนในประเทศไทย
ด้ านความถี่ใน ด้ านจานวนเงิน ด้ านปริมาณการ ด้ านบุคคลทีม่ ี ด้ านช่ วงเวลาใน
การซื้อเสื้ อผ้า
ทีซ่ ื้อเสื้ อผ้า ซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
ผลต่ อการ
การซื้อเสื้ อผ้า
นาเข้ า
นาเข้ า
ตัดสิ นใจซื้อ
นาเข้ า
เสื้ อผ้านาเข้ า































1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. อาชีพ
5. ระดับการศึกษา
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
หมายเหตุ:  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน

ด้ านเหตุผลใน
การซื้อเสื้ อผ้า
นาเข้ า
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ แตกต่างกันมี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อ
เสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกัน
ด้า นประเภทของเสื้ อผ้า นาเข้า ที่ ซ้ื อ พบว่า ปั จจัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านประเภทของ
เสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้า นความถี่ ใ นการซื้ อ เสื้ อผ้า น าเข้า พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านความถี่ใน
การซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านจานวนเงิ นที่ซ้ื อเสื้ อผ้า
นาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้านบุ คคลที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มี ผลต่อพฤติ กรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจี นในประเทศไทยในด้าน
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้า นช่ วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านช่วงเวลาใน
การซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
ด้า นเหตุ ผ ลในการซื้ อ เสื้ อ ผ้า น าเข้า พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยในด้านเหตุผลใน
การซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05
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ตารางที่ 5.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2

ปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด

ด้ าน
ประเภท
ของเสื้ อผ้า
นาเข้ าทีซ่ ื้อ




พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้านาเข้ าจากประเทศจีนในประเทศไทย
ด้ านความถี่ใน ด้ านจานวนเงิน ด้ านปริมาณการ ด้ านบุคคลทีม่ ี ด้ านช่ วงเวลาใน
การซื้อเสื้ อผ้า
ทีซ่ ื้อเสื้ อผ้า ซื้อเสื้ อผ้านาเข้ า
ผลต่ อการ
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5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย สามารถ
อภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชี พ ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศ
จีนในประเทศไทยแตกต่างกัน ในด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ ด้านความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า ด้านจานวนเงินที่ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านบุคคลที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านช่ วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า และด้านเหตุ ผลในการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย์ (2557) ศึกษา
ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภคในตลาดค้าปลีกกรณี ศึกษา ศูนย์การค้า
เดอะแพลทิ นั่ม แฟชั่นมอลล์ ผลการศึ ก ษาพบว่า เพศมี ผลต่ อพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปของผูบ้ ริ โภคในตลาดค้าปลี กกรณี ศึ กษา ศู นย์การค้าเดอะแพลทิ นั่ม แฟชั่นมอลล์ ด้าน
จานวนเสื้ อผ้าที่มาซื้ อในแต่ละครั้ง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ เมทิ กา ลิ้ มตระกูล (2558) ศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชั่ น สไตล์ เ กาหลี ผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ก ของนั ก ศึ ก ษาหญิ ง ในทางภาคเหนื อ : กรณี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาหญิงที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการการเลือก
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ หญิงสไตล์เกาหลีผ่านช่ องทางเฟซบุ๊กในเรื่ อง ความถี่ในการใช้งานผ่านทางเฟซบุ๊ก
ระยะเวลา จานวนครั้งในการซื้ อสิ นค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก งบประมาณในการซื้ อสิ นค้า ราคาที่ตอ้ งการ
สาเหตุที่เลือกซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางเฟซบุ๊ก และการเลือกซื้ อสิ นค้าในครั้งต่อไป มีความแตกต่างกัน
อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ 0.05 และรวมถึ งผลการศึ กษาของ ภคริ นทร์ จันทร์ สืบเชื้ อสาย (2550)
ศึกษาทัศนคติ และพฤติ กรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าของผูบ้ ริ โภค ในย่านอนุ สาวรี ยช์ ัยสมรภูมิ ผล
การศึกษาพบว่า ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า ในย่าน
อนุ สาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ ด้านมูลค่าการซื้ อโดยเฉลี่ย (บาท/ครั้ง) ด้านความถี่ในการซื้ อ (ครั้ง/เดือน) ด้าน
จานวนผูร้ ่ วมซื้ อแต่ละครั้ง และด้านเวลาในการซื้ อโดยเฉลี่ย (ชัว่ โมง/ครั้ง) ของผูบ้ ริ โภค แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกันในด้านประเภทของเสื้ อผ้านาเข้าที่ซ้ื อ
ด้านความถี่ ในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านจานวนเงิ นที่ ซ้ื อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านปริ มาณการซื้ อเสื้ อผ้า
นาเข้า ด้านบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า ด้านช่ วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า และ
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ด้านเหตุผลในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้า โดยมีนยั สาคัญสถิติที่ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของเมทิกา
ลิ้มตระกูล(2558) ศึ กษาปั จจัยที่มีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นสไตล์
เกาหลีผา่ นช่องทางเฟซบุ๊กของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนื อ: กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า พบว่า ค่า Sig. ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ด้านบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ ด้านกระบวนการให้บริ การ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่า
น้อยกว่า 0.001 ดังนั้น แสดงว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
เลื อกซื้ อเสื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ หญิงสไตล์เกาหลี ผ่านช่ องทางเฟซบุ๊ก ทางสถิ ติอย่างมีนัยสาคัญที่ ระดับ
0.001 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัญช์คณัส ปานเสมศรี (2551) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่ นในสยามสแควร์ พบว่า ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากต่างประเทศ
ของวัยรุ่ นในสยามสแควร์ อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สิ ทธิ รักษ์วชิ ยั (2550) ได้
ทาการศึ กษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าส าเร็ จรู ปในตลาดนัดวันหยุด:
กรณี ศึกษาตลาดนิกรธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านราคาและช่องทางการจัด
จาหน่ายส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าสาเร็ จรู ปอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิเคราะห์พบว่ามีเสื้ อผ้าหลากหลายขนาดให้เลือก และมี รูปแบบ
ทัน สมัย เหมาะสมกับ การใช้ง าน ดัง นั้น ควรจะเน้น ที่ ผ ลิ ต ภัณฑ์ ใ ห้ ตรงตามแบบที่ โชว์ใ นหน้า
เว็บไซต์ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาดได้หลากหลายกลุ่ม
2. ด้านราคา จากการวิเคราะห์พบว่าเสื้ อผ้ามีราคาที่หลากหลายให้เลื อกซื้ อ ผูผ้ ลิตควรเน้น
เรื่ องคุณภาพสิ นค้าให้เหมาะสมกับราคาสิ นค้าเพื่อเกิดความพึงพอใจและความคุม้ ค่าของลูกค้า
3. ด้านการจัดจาหน่าย จากการวิเคราะห์พบว่าสิ่ งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดเมื่อสิ นค้าที่ได้รับ
มี ปัญหา สามารถเปลี่ ยนหรื อคื นสิ นค้าได้ อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นควรจะพัฒนาบริ การหลังการขาย
สามารถให้ลูกค้าติดต่อได้ภายใน 24 ชัว่ โมง และสามารถ รับ เปลี่ยน หรื อคืน สิ นค้าให้เร็ วที่สุด เพื่อ
เกิดความพึงพอใจของลูกค้า
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4. ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด จากการวิ เ คราะห์ พ บว่า ควรมี ก ารเพิ่ ม บัต รสมาชิ ก แบบ
ออนไลน์ ใ นแอปพลิ เคชันในไลน์ แอดเพื่ อใช้ใ นการสะสมคะแนนเพื่ อแลกรั บ ส่ วนลด และจัด
โปรโมชัน่ พิเศษให้กบั ลูกค้า เพื่อจูงใจผูซ้ ้ื ออย่างสม่าเสมอ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาถึงสิ่ งปั จจัยทางการตลาดด้านอื่นๆที่มีผลต่อพฤติกรรม
การซื้ อเสื้ อผ้า นาเข้า จากประเทศจี นเพื่ อให้มี ค วามเข้า ใจถึ ง พฤติ ก รรมการซื้ อเสื้ อ ผ้า นาเข้าจาก
ประเทศจีนมากยิง่ ขึ้น
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาในด้ า นอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อนาเข้าจากประเทศจีน เช่ น กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ ทัศนคติของผูซ้ ้ื อ
เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาแผนการตลาดของผูป้ ระกอบการ
3. ควรศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อนาเข้า
จากประเทศจีน เพื่อให้เห็นผลอย่างชัดเจนต่อเนื่ อง ทาให้สามารถทราบความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างทัว่ ถึง และเป็ นการพัฒนาสิ นค้าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย
4. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการตลาดออนไลน์ เนื่ องจากในปั จจุบนั ประเทศไทยก้าว
เข้าเป็ นสังคมออนไลน์อย่างเต็มตัว ซึ่งสื่ อออนไลน์น้ นั จะเติบโตมากยิง่ ขึ้นในอนาคต
5. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดี ยว ดังนั้น เพื่อให้
การวิจยั ครั้งต่อไปมีความครบถ้วนสมบูรณ์ มากขึ้น ควรทาการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ หรื อควรใช้เทคนิ ค
ของเครื่ องมือในการวิจยั อื่นๆ เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกมากขึ้น
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
ในประเทศไทย
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะของปัจจัยส่ วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1.หญิง
□ 2.ชาย
2. อายุ
□ 1. ต่ากว่า 20 ปี
□ 2. 20 - 30 ปี
□ 3. 31 – 40 ปี
□ 4. 41 - 50 ปี
□ 5. 50 ปี ขึ้นไป
3.สถานภาพ
□ 1.โสด
□ 2.สมรส
□ 3. หย่าร้าง / แยกกันอยู่
4. อาชีพ
□ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
□ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
□ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
□ 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
□ 5. ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ
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5. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
□ 3. รายได้ 25, 001– 35,000 บาท

□ 2. ปริ ญญาตรี

□ 2. รายได้ 15,001 – 25,000 บาท
□ 4. รายได้ 35, 001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าจากนาเข้ าจากประเทศจีนในประเทศไทย
7. ท่านเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนประเภทใดมากที่สุด
□ 1. เสื้ อยืด
□ 2. เสื้ อเชิ้ต
□ 3. กระโปรง
□ 4. กางเกงขายาว
□ 5. กางเกงขาสั้น
□ 6. กางเกงยีนส์
□ 7. เดรส แซก จัม๊ สู ท
8. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนเดือนละกี่ครั้ง
□ 1. 1-3 ครั้ง
□ 2. 4-6 ครั้ง
□ 3. 7-9 ครั้ง
□ 4. มากกว่า 10 ครั้ง
9. ท่านใช้จ่ายเงินกับการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งเป็ นจานวนกี่บาท
□ 1.250-500 บาท
□ 2. 501-750 บาท
□ 3.751-1,000 บาท
□ 4. มากกว่า 1,001 บาท
10. ปริ มาณในการซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในแต่ละครั้งโดยเฉลี่ยกี่ชิ้นต่อครั้ง
□ 1. 1-3 ชิ้น
□ 2. 4-6 ชิ้น
□ 4. มากกว่า 10 ชิ้น
□ 3. 7-9 ชิ้น
11. บุคคลใดต่อไปนี้มีความสาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนของท่านมากที่สุด
□ 1. พ่อแม่
□ 2. แฟน
□ 3. ญาติ / พี่นอ้ ง
□ 4. ดารา / นักร้อง
□ 5. เพื่อน
□ 6. ตัวเอง
12. ท่านซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากที่สุด
□ 1. ช่วงกระแสแฟชัน่ ที่กาลังนิยมในขณะนั้น □ 2. ช่วงมีสินค้าลดราคา
□ 3. ช่วงเทศกาลเพื่อเป็ นของขวัญ
□ 4. ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอน
13. เหตุผลใดต่อไปนี้มีความสาคัญต่อท่านในการเลือกซื้ อเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนมากที่สุด
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□ 1. ตามกระแสนิยม / แฟชัน่
□ 3. ชื่อเสี ยงของตรายีห่ อ้

□ 2. คุณภาพของเสื้ อผ้า
□ 4. แบบ/ดีไซน์ของเสื้ อผ้าที่ตรงความ
ต้องการ
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าจากนาเข้ าจากประเทศ
จีน ในประเทศไทย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความพึงพอใจของท่านเพียงคาตอบเดียว
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ข้ อ

14
15
16
17
18
19
20
21
22

คาถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์
คุณภาพของเนื้อผ้าเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีน
รู ปแบบเสื้ อผ้านาเข้าจากประเทศจีนมีให้เลือก
หลากหลาย
เสื้ อผ้ามีขนาดให้เลือกหลากหลาย
ความทันสมัยของรู ปแบบเสื้ อผ้า
สิ นค้าที่ได้รับมีลกั ษณะตรงตามแบบที่โชว์ในหน้า
เว็บไซต์
ด้ านราคา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ราคาเหมาะสมกับรู ปแบบ
ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับสิ นค้าทัว่ ไป
แสดงราคาของสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน

5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด
กลาง
ทีส่ ุ ด
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

แสดงค่าจัดสิ นส่ งสิ นค้าไว้อย่างชัดเจน
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้ามีความเหมาะสม
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
เว็บไซต์ในการสั่งซื้ อสิ นค้าเข้าใจง่าย แสดง
รายละเอียดสิ นค้าที่ชดั เจน
มีการแบ่งประเภทสิ นค้าเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้ อ
สามารถติดต่อกับคนขายสิ นค้าได้ 24 ชัว่ โมง
จัดส่ งสิ นค้าได้รวดเร็ ว และ ถูกต้อง
มีช่องทางการจัดส่ งสิ นค้าที่หลากหลายให้ลูกค้าได้
เลือก เช่น ทางไปรษณี ยข์ องรัฐหรื อเอกชน
มีบริ การตรวจสอบสถานะการสั่งสิ นค้า
เมื่อสิ นค้าที่ได้รับมีปัญหา สามารถเปลี่ยนหรื อคืน
สิ นค้าได้ อย่างรวดเร็ ว
มีช่องทางการชาระเงินให้เลือกหลากหลาย เช่น
ผ่านระบบ Airpay , Linepay, Mobile banking
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
มีบตั รสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชันในไลน์
แอดเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่ วนลด
มีการโฆษณาสิ นค้าในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็ นต้น
มีส่วนลดค่าจัดส่ งสิ นค้าเมื่อซื้ อสิ นค้าครบตามที่ทาง
ร้านกาหนด

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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ภาคผนวก ค
การแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์
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ภาพที่ 1 แจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ที่ประกาศในสังคมออนไลน์ เพจร้านรับพรี ออร์ เดอร์จาก
จีนในเฟซบุก๊

ภาพที่ 2 แจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ที่ ป ระกาศในสั ง คมออนไลน์ เพจร้ า น
Preorder by Pattawee
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ประวัติผ้ วู จิ ัย

ชื่ อ – สกุล
วันเดือนปี เกิด

นางสาวพัซฑฬิกาณฑ์ พุดจาด
วันที่ 28 มกราคม 2536

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง
คณะบริ หารธุ รกิจ สาขาการจัดการธุ รกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
สยาม
ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั

บริ ษทั สุ พรี ม โพรดักส์ จากัด
บริ ษทั ยอวานี จากัด
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