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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมในปัจจุบนัเป็นสังคมโลกาภิวตัน์ ความหมายของโลกาภิวตัน์คือเป็นยุคของสังคมท่ี
เต็มไปดว้ยขอ้มูล และข่าวสาร และเป็นยุคท่ีการติดต่อส่ือสารท่ีไร้พรมแดน สินคา้ เงินทุน ความรู้ 
เทคโนโลย ีและคน สามารถเคล่ือนยา้ยไปมาในท่ีต่าง ๆ ของโลกไดอ้ยา่งรวดเร็ว ส่งผลให้โลกใบน้ี
เล็กและแคบลง ทั้ งน้ีเพราะเทคโนโลยีการติดต่อส่ือสารมีความทันสมัย ก้าวหน้า สามารถ
ติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความคล่องตวัสูง แรงผลกัดนัส าคญัของกระแสโลกาภิวตัน์ เกิด
จากการวิวตันาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผนวกกับความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีทางดา้นการส่ือสารการพฒันาเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร 
และโทรคมนาคม กระแสโลกาภิวตัน์มีผลกระทบกับทุกด้าน ทั้ งด้านการศึกษา การพาณิชย์ 
การเกษตร สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งภาคอุตสาหกรรม  ส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก ลกัษณะของอุตสาหกรรมในปัจจุบนัมีความเป็น
นานาชาติมากข้ึน มีการแบ่งขั้นตอนการผลิต มีการกระจายการผลิตขั้นตอนต่างๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกนัไปยงัหลายประเทศ กล่าวคือ การพฒันาสินคา้ การออกแบบ การผลิตช้ินส่วนวตัถุดิบ การ
ประกอบช้ินส่วน และการจดัจ าหน่ายสินค้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงอาจไม่ท าใน
ประเทศเดียวกนัทั้งหมด แต่จะกระจายออกไปตามความพร้อมของประเทศท่ีเขา้ไปลงทุน และไดมี้
การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเทคโนโลยีการขนส่งและการ
ส่ือสารท าให้การกระจายการผลิตไปยังประเทศต่างๆ ท าได้โดยสะดวกและรวดเร็วข้ึน การ
เปล่ียนแปลงในอุคสากรรมของโลกท่ีกล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมไทย ในดา้นเศรษฐกิจรัฐบาลไทยไดศึ้กษาขอ้มูล ข่าวสารการเปล่ียนแปลงในเศรษฐกิจ
โลก ผลกระทบของการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะกฎระเบียบทางการค้า การลงทุน การเปิดเสรี
ทางการคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการปรับตวัของอตัราแลกเปล่ียน และราคาสินคา้ ตลอดจน
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และมีการปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน ในภาคอุตสาหกรรม  เกิดการเปล่ียนแปลงทางโครงสร้างภายในภาคอุตสาหกรรม การ
เปล่ียนแปลงระหวา่งภาคเศรษฐกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ และการเปล่ียนแปลงของสินคา้ท่ีผลิตใน
แต่ละสาขาหรือประเภทของอุตสาหกรรม จากการเปล่ียนแปลงท าให้มีการเจริญเติบโตของ
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อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ยานยนต์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส่ิงทอและเส้ือผา้ส าเร็จรูปได้กลายเป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของไทย (สมศกัด์ิ แตม้บุญเลิศชยั, 2558)  

การพฒันาอุตสาหกรรมและการคา้ระหว่างประเทศ ในปี 2535 ประเทศไทยได้มีการท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี (Free Trade Agreement: FTA) หรือ เขตการคา้เสรี (Free Trade Area: FTA) 
FTA เป็นความตกลงระหว่าง 2 ประเทศข้ึนไป โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจะลดอุปสรรคทางการคา้
ระหวา่งกนัให้เหลือนอ้ยท่ีสุดเพื่อให้เกิดการคา้เสรีระหวา่งกนั และปัจจุบนัประเทศต่างๆ ก็ไดข้ยาย
ขอบเขตของ FTA ให้ครอบคลุมการคา้ดา้นบริการ อาทิ บริการท่องเท่ียว การรักษาพยาบาล การ
ส่ือสาร การขนส่ง ฯลฯ พร้อมกบัความร่วมมือในดา้นต่างๆ เช่น การลงทุน การคุม้ครองทรัพยสิ์น
ทางปัญญา และการอ านวยความสะดวกทางการคา้ดว้ย ปัจจุบนั ไทยท า FTA กบั 8 ประเทศ ไดแ้ก่ 
จีน นิวซีแลนด ์บาห์เรน ญ่ีปุ่น เปรู สหรัฐฯ อินเดีย และออสเตรเลีย และกบั 1 กลุ่มเศรษฐกิจ BIMST-
EC โดยเหตุผลส าคญัเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัดา้นราคาของสินคา้ไทยทั้งในตลาดส าคญั
ในปัจจุบนั (เช่น สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น อาเซียน) และตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ (เช่น จีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
BIMST-EC) นอกจากน้ี ไทยยงัจดัท า FTA กบัประเทศท่ีจะเป็นประตูการคา้สู่ภูมิภาค (Gateway) 
อ่ืนๆ ของโลก (เช่น บาห์เรน เปรู) และอยูร่ะหวา่งการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจา FTA 
กบัสมาคมการคา้เสรีแห่งยโุรป (European Free Trade Association: EFTA) เมก็ซิโก เกาหลีและกลุ่ม
ประเทศ Mercosur (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2548 : ออนไลน์)  การจดัท าเขตการคา้เสรี 
(Free Trade Area) มีบทบาทส าคัญในทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในปัจจุบัน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างพนัธมิตรทางการคา้ ลดการกีดกนัทางการคา้  ทั้งในรูปแบบของภาษีและไม่
ใชภ้าษีระหวา่งประเทศ  มีขอ้ดีคือ ท าให้เกิดการคา้การบริการท่ีประเทศไทยมีความไดเ้ปรียบ และ
พยายามจะลดหรือเลิกผลิตสินค้าและบริการท่ีไม่สามารถแข่งขนัได้หรือมีความได้เปรียบน้อย 
ในขณะน้ีผลของการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีจะยงัไม่สมบูรณ์แบบ แต่ประเทศไทยก็ไดป้ระโยชน์
จากการท าขอ้ตกลงเขตการคา้เสรี เช่น การท่ีมีสินคา้ราคาถูกจากต่างประเทศเร่ิมเขา้มาตีตลาดไทย
มากข้ึน โดยเฉพาะสินค้าราคาถูกจากประเทศจีน ซ่ึงได้แก่ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เส้ือผ้าส าเร็จรูป 
เคร่ืองประดบัเทียม และรองเทา้  เป็นตน้ และประเทศท่ีเป็นแหล่งน าเขา้ส าคญัของไทยจากการท า
ขอ้ตกลงเขตการคา้เสรีท่ีไทยใชสิ้ทธิสูงสุด 5 อนัดบั ไดแ้ก่  

1) จีน มูลค่า 12.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 26.6 ของการน าเขา้จากจีน  
2) อาเซียน มูลค่า 8.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 20.3 ของการน าเขา้จากอาเซียน 
3) ญ่ีปุ่น มูลค่า 7.6พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 23.4 ของการน าเขา้จากญ่ีปุ่น 
4) เกาหลีใต ้มูลค่า 2.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 27.4ของการน าเขา้จากเกาหลีใต ้ 
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5) ออสเตรเลีย มูลค่า 0.6 พนัล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 11.9 ของการน าเข้าจาก
ออสเตรเลีย (กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย,์ 2562: ออนไลน์) 

อันดับท่ี 1 เป็นประเทศจีนท่ีเป็นคู่ค้าส าคัญของประเทศไทย เน่ืองจากประเทศจีนมีสินค้าท่ี
หลากหลายและมีราคาถูก สินคา้ท่ีไทยน าเขา้มามีมูลค่าเป็นอนัดบัตน้ ๆ ไดแ้ก่  

1) สินคา้เช้ือเพลิง ได้แก่ น ้ ามนัดิบ น ้ ามนัส าเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติปิโตรเลียม ถ่านหิน 
เช้ือเพลิงอ่ืน ๆ เป็นตน้  

2) สินคา้ทุน ไดแ้ก่ สัตวแ์ละพืชส าหรับท าพนัธ์ุ ผลิตภณัฑโ์ลหะ ผลิตภณัฑท์ าจากยาง เรือ
และส่ิงก่อสร้างลอยน ้า เป็นตน้ 

3) สินคา้วตัถุดิบและก่ึงส าเร็จรูป ไดแ้ก่ สัตวน์ ้าสด แช่เยน็ แช่แขง็ แปรรูปและก่ึงส าเร็จรูป 
พืชและผลิตภณัฑจ์ากพืช  เยือ่กระดาษและเศษกระดาษ เป็นตน้ 

4) สินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ สบู่ ผงซักฟอกและเคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ รองเท้า และ
ผลิตภณัฑส่ิ์งทออ่ืน ๆ เคร่ืองใชเ้บด็เตล็ด เป็นตน้ 

5) ยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้   

6) อาวุธ ยุทธปัจจยั และสินคา้อ่ืนๆ ได้แก่ อาวุธ กระสุน วตัถุระเบิดและส่วนประกอบ 
รถถงั เป็นตน้ ดงัภาพท่ี 1.1  
 

 
ภาพท่ี 1.1 สินคา้น าเขา้ส าคญัของไทยตามโครงสร้างสินคา้น าเขา้จากประเทศจีน  
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

 

สินค้า 2560 2561 2562

(ม.ค.-ส.ค.)

 1. สินคา้เชือ้เพลิง 4,183.91 7,592.39 19,430.05

 2. สินคา้ทนุ 553,477.10 610,999.78 384,446.58

 3. สินคา้วัตถุดิบและกึ่งส  าเร็จรูป 526,973.19 567,382.78 366,346.49

 4. สินคา้อปุโภคบริโภค 314,376.49 335,565.27 209,946.92

 5. ยานพาหนะและอปุกรณก์ารขนส่ง 110,690.38 97,304.39 57,373.38

 6. อาวุธ ยุทธปัจจยั และสินคา้อ่ืนๆ 5,365.36 3,047.27 873.64

สินค้าน าเข้าส าคัญของไทยตามโครงสร้างสินค้าน าเข้า
จีน

มูลค่า : ล้านบาท
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เส้ือผา้ส าเร็จรูปเป็นหน่ึงในสินคา้หมวดสินคา้อุปโภคบริโภค ท่ีประเทศไทยมีการน าเขา้
จากประเทศจีนเป็นอนัดบั 4 ในอดีตการน าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปของประเทศไทยนั้น ไม่เป็นท่ีนิยมใน
การน าเขา้มาขาย เพราะถูกจ ากดัดว้ยก าแพงภาษีน าเขา้ท่ียงัคงสูงอยู ่แต่หลงัจากมีการจดัท าขอ้ตกลง
การคา้เสรีหรือ FTA ส่งผลให้การน าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากต่างประเทศเขา้มามีบทบาทส าคญัใน
ตลาดธุรกิจเส้ือผา้ในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และตลาดน าเขา้เส้ือผา้ท่ีประเทศไทยมีการน าเขา้มา
มากท่ีสุด 15 อนัดบั ดงัภาพท่ี 1.2 จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยมีการน าเขา้เส้ือผา้มาจากประเทศจีนมาก
เป็นอนัดบั 1 รองลงมาคือ มาเลเซีย ญ่ีปุ่น อิตาลี และเวียดนาม ตามล าดบั และจีนครองอนัดบั 1 มา
เป็นระยะ 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2561โดยมูลค่าการน าเขา้ในปี 2558 มีมูลค่า 1,414.91 ลา้นบาท มี
มูลค่าเพิ่มข้ึนถึง 2,134.60 ล้านบาท ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงผลจากการลดภาษีระหว่างกนัให้
เหลือศูนยเ์ปอร์เซ็นต ์ซ่ึงท าใหมู้ลค่าการน าเขา้เส้ือผา้จากประเทศจีนมีมูลค่ามากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 

  
ภาพท่ี 1.2 แหล่งน าเขา้เคร่ืองแต่งกายและของใชอ่ื้นๆ ท่ีส าคญั 15 อนัดบัแรกของไทย  
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์ 

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

  -  ญ่ีปุ่ น 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

  -  ไตห้วัน 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

  -  สหรฐัอเมริกา 67.09 105.82 83.37 89.43

  -  เกาหลีใต้ 77.63 71.67 68.92 84.40

  -  ฮอ่งกง 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 5,866.92

อ่ืน ๆ 385.50 371.73 299.19 302.37

รวมทัง้สิน้ 5,275.12 5,500.56 5,568.69 6,169.28

มูลค่า : ล้านบาท

แหล่งน าเข้า 15 อันดับแรกของไทยรายสินค้า
เคร่ืองแต่งกายและของใช้อ่ืน ๆ
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ภาพท่ี 1.3 ประเทศไทยน าเขา้ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มจากประเทศจีน  
ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์

 
จากภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นวา่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2561 ประเทศไทยมีการน าเขา้ส่ิง

ทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 2,151.66 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มข้ึนร้อยละ 13.09 โดยดา้ยและเส้นใยมีมูลค่า
การน าเขา้ 742.81 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.04 ผา้ผืนมีมูลค่าการเขา้ 760.39 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.86 เส้ือผา้ส าเร็จรูปมีมูลค่าการน าเขา้ 437.83 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อย
ละ 24.34 เคร่ืองนุ่งห่มมีมูลค่าการน าเขา้ 210.63 ลา้นเหรียญสหรัฐ เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.18 
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ภาพท่ี 1.4 พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ของไทย  
ท่ีมา : www.bltbangkok.com 

 
 จากภาพท่ี 1.4 www.Picodi.com แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการซ้ือของผ่านทางออนไลน์ของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตของไทยในปี 2561 พบว่า ค่าใช้จ่าย
เฉล่ียของคนไทยในการซ้ือของผ่านโทรศพัท์มือถือ ประมาณ 1,500 บาท การซ้ือของผ่านทาง
คอมพิวเตอร์ประมาณ 1,350 บาท/เดือน นอกจากน้ีข้อมูลยงัแสดงให้เห็นว่า ผูห้ญิงไทยนิยมซ้ือ
สินคา้ออนไลน์มากกวา่ผูช้าย คิดเป็นร้อยละ  59 และร้อยละ 41 ตามล าดบั ส่วนคนรุ่นใหม่ คือกลุ่มท่ี
ช่ืนชอบการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากท่ีสุด มีมากกวา่คร่ึงหน่ึงของผูท่ี้ชอบซ้ือสินคา้ผา่นทางออนไลน์
ทั้งหมดถึงร้อยละ 51 คือช่วงอายรุะหวา่ง 25 - 34 ปี กลุ่มคนอาย ุ35 - 44 ปี คิดเป็นร้อยละ 21 กลุ่มคน
อาย ุ18 – 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 16 กลุ่มคนอาย ุ45-54 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 กลุ่มคนอายุ 55-64 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 4 และกลุ่มคนอาย ุ65 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1  

นอกจากน้ี เม่ือวิเคราะห์วนัท่ีผูบ้ริโภคในประเทศไทยนิยมซ้ือสินคา้ พบว่า วนัองัคารและ
วนัศุกร์ เป็นวนัท่ีซ้ือสินคา้ทางออนไลน์มากท่ีสุด และจะลดลงช่วงสุดสัปดาห์ โดยยอดขายสูงสุดจะ
ซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ อยู่ในช่วงเวลาประมาน 18.00 น. เป็นต้นไป  ส าหรับ
หมวดหมู่ท่ีนิยม ไดแ้ก่ เส้ือผา้ บา้นและสวน ท่องเท่ียว เคร่ืองส าอาง และสินคา้กีฬา ดงัภาพท่ี 1.5 
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ภาพท่ี 1.5 พฤติกรรมการซ้ือของออนไลน์ของไทย  
ท่ีมา : www.bltbangkok.com  

 
ในปัจจุบนัมีผูค้นจ านวนมากท่ีเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเข้ามาจากประเทศจีนเป็นจ านวนมาก 

เน่ืองจากมีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย สินคา้มีคุณภาพ และราคาถูก ธุรกิจขายเส้ือผา้ส าเร็จรูปจึง
น าเขา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปจากประเทศจีนมาขายผา่นทางออนไลน์ในโซเซียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
และทวิตเตอร์มากข้ึน เพื่อทดแทนการตดัเยบ็สินคา้ภายในประเทศ ท่ีตน้ทุนการผลิตสูงข้ึนจากปัจจยั
หลายอยา่ง และใหส้ามารถแข่งขนัดา้นราคาและรักษายอดขายของธุรกิจ  

ดว้ยสาเหตุดงักล่าวมาขา้งตน้ ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย” โดยจะน าผลวิจยัน้ีมาเป็นแนวทางในการเปิดธุรกิจ
น าเขา้เส้ือผา้จากประเทศจีนวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดและน าขอ้มูลมาปรับใชใ้ห้ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ 
 
1.2 ค ำถำมกำรวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทยมี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 3. พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลท่ีซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศ
ไทย 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
 
1.4 กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย กรอบ
แนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน
วจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.6 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.อาชีพ 
5.ระดบัการศึกษา 
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.ผลิตภณัฑ์ 
2.ราคา 
3.ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.การส่งเสริมการตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีน 
1.ประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ี
ซ้ือ 
2.ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ 
3.จ  านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
4.ปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
5.บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
6.ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

H1 

H2 
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1.5 สมมติฐำนกำรวจัิย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน

ประเทศไทย 
 
1.6 ขอบเขตในกำรวจัิย 

1. ประชากรท่ีศึกษา คือ บุคคลท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
2. กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคคลท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย จ านวน 

400 คน  
3. วิธีการศึกษา คือ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และน าลิงค์แบบสอบถาม  (URL) 

ประกาศในสังคมออนไลน์ เช่น เพจร้าน PerorderbyPattawee ในเฟซบุก๊ เพจร้านรับพรีออร์
เดอร์จากจีนในเฟซบุก๊ เน่ืองจากเป็นแหล่งรวมลูกคา้ท่ีสนใจสั่งเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน 

4. ระยะเวลาในการศึกษา รวมทั้งส้ิน 5 เดือน เร่ิมตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง ธนัวาคม 2562  
 
1.7 ตัวแปรทีศึ่กษำ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพ 
1.4 อาชีพ 
1.5 ระดบัการศึกษา 
1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

2.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ได้แก่ 
 2.1 ผลิตภณัฑ์ 
 2.2 ราคา 
 2.3 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 2.4 การส่งเสริมการตลาด 
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3.  ตัวแปรตำม (Dependent Variable) พฤติกรรมกำรซ้ือเส้ือผ้ำน ำเข้ำจำกประเทศจีน 
ได้แก่ 

3.1 ประเภทของเส้ือผา้ท่ีน าเขา้ท่ีซ้ือ 
3.2 ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
3.3 จ  านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
3.4 ปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
3.5 บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
3.6 ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
3.7 เหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
 

1.8 นิยำมค ำศัพท์ 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัทเ์พื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 
 ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ในประเทศไทย ท่ีมีผลต่อการพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจัยด้ำนผลิตภัณฑ์  หมายถึง เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมีคุณภาพท่ีเหมาะสม รูปแบบ
และ ขนาด ท่ีมีใหเ้ลือกมากมาย ความทนัสมยัของเส้ือผา้ เส้ือผา้ตรงแบบท่ีโชว ์ 

ปัจจัยด้ำนรำคำ  หมายถึง  ราคาของเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนเหมาะสมกบัคุณภาพ
รูปแบบ และรวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัส่งท่ีเหมาะสม มีราคาไม่แพง ระบุบราคาเส้ือผา้และค่าจดัชดั
ส่งอยา่งชดัเจน   

ปัจจัยด้ำนช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง แสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย
สะดวกในการเลือกซ้ือ สามารถติดต่อสอบถามขอ้มูลจากผูข้ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการจดัส่ง
สินคา้ไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง ผูซ้ื้อสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งสินคา้ได ้สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ไดเ้ม่ือพบปัญหา   

ปัจจัยด้ำนส่งเสริมกำรตลำด  หมายถึง การโฆษณา และการใชก้ลยุทธ์ ลดราคาค่าส่งสินคา้ 
แลกคะแนนเป็นส่วนลด เพื่อดึงดูดความสนใจของผูซ้ื้อเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน 
 พฤติกรรมกำรซ้ือเส้ือผ้ำน ำเข้ำจำกประเทศจีน หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าการใด 
ๆ ของผูซ้ื้อสินคา้ ตวัอยา่งเช่น ประเภทของเส้ือผา้ท่ีซ้ือ ความถ่ีในการซ้ือ จ านวนเงินท่ีซ้ือในแต่ละ
คร้ังปริมาณสินคา้ในการซ้ือแต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ ช่วงเวลาในการซ้ือ เหตุผล
ในการซ้ือ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นหน่วยเศรษฐกิจมูลฐาน เก่ียวกบัการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน เพื่อ
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การบริโภคส่วนบุคล แต่ไม่ใช่เพื่อการผลิตหรือน าไปขายต่อ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
การศึกษาในแขนงของเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อให้ทราบวา่ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนอยา่งไรภายใตส้ถานการณ์ต่างๆ  
 
1.9 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

1.  ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย เพื่อ
วางแผนก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน 

2.  ไดท้ราบถึงปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศ
ไทย เพื่อให้ผูท้  าธุรกิจหรือผูส้นใจสามารถน าขอ้มูลน้ีไปวางแผนในการด าเนินธุรกิจต่อไปเพื่อเพิ่ม
ยอดขายและสร้างผลก าไรใหเ้พิ่มมากข้ึน 

3. ได้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในธุรกิจน้ีได ้
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บทที ่2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 4 
ส่วน  

ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนท่ี 3 ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ส่วนท่ี 4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ส่วนที ่1 แนวคิดและทฤษฎปัีจจัยส่วนบุคคล 

Belch and Belch (2005) ในงานวิจยัน้ีศึกษาตวัแปร ดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ อายุ อาชีพ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม
การตดัสินใจ และอตัราการใช้สินค้าของผูบ้ริโภค ซ่ึงสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือท่ีมีแนวโนม้สัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด ใน
ความสัมพนัธ์เชิงเหตุ และผล  

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าววา่ ลกัษณะส่วนบุคคลเป็นอีกปัจจยัท่ีองคก์รธุรกิจน ามาใช้
ในการอธิบายคุณลกัษณะส่วนบุคคลทางดา้นขนาด การกระจาย และโครงสร้างของประชากร ซ่ึง
ประกอบดว้ย ตวัแปรส าคญั เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน องคก์ร
ธุรกิจนิยมใช้ลกัษณะส่วนบุคคลในการแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากคุณลกัษณะทางด้านปัจจยัส่วน
บุคคลของผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยผ่าน ค่านิยม
ส่วนบุคคล และรูปแบบการตดัสินใจของบุคคล โดยวเิคราะห์จากปัจจยั ดงัน้ี 

1. เพศ (Sex) โดยทัว่ไปในดา้นการขาย การตลาด การจดัการ และการบริหารธุรกิจ 
พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัทั้งในดา้นสรีระ สภาวะทางจิตใจ อารมณ์ เช่น เพศ
หญิงจะใช้อินเทอร์เน็ตในการดูรีวิวสินคา้และผลิตภณัฑ์ต่างๆ มากกว่า เพศชาย เช่น การดูอินฟลู
เอนเซอร์ ทั้งบล็อกเกอร์ และยูทูบเบอร์ ท่ีเนน้การใหข้อ้มูลในรูปแบบประสบการณ์ หรือการรีววิ ท่ี
เขา้ถึงง่าย และผูบ้ริโภคให้ความเช่ือมัน่สูงท าใหเ้กิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์
ได้โดยง่าย และยงัพบว่าเพศหญิงซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์มากกว่าเพศชาย นอกจากนั้นความ
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แตกต่างทางเพศ ยงัมีผลกระทบท าให้พฤติกรรมของการ รับรู้และการติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกนั
ออกไป เช่น เพศหญิงมีแนวโนม้ ในการส่ือสารท่ีชดัเจน มีความสนใจ และตอ้งการท่ีจะส่งข่าวสาร
และรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะท่ีเพศชายไม่ไดต้อ้งการเพียงการท่ีจะส่ง ข่าวสารและรับ
ข่าวสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่มีความตอ้งการท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดีให้เกิดข้ึนจาก การรับ
และส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากน้ียงัพบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกนัอย่างมากใน
เร่ือง ความคิด ค่านิยม เจตคติ และทศันคติ ทั้งน้ีเพราะวา่ประเพณี จารีต วฒันธรรมและสังคม ไทย
ได ้ก าหนด บทบาท วถีิชีวติ และกิจกรรมของทั้งสองเพศไวต่้างกนั 

จากงานวิจยัของ ฐิชากาญจน์ พฤนทป์ระพฒัน์ (2559) ไดท้  าการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมี
อายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นในตลาดนัดสวน จตุจกัร แตกต่างกนั  ผลการศึกษา 
พบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ในตลาดนดัสวนจตุจกัร ดา้นความถ่ี
ในการซ้ือเส้ือผา้จ านวนคร้ังต่อสามเดือน และด้านมูลค่าในการซ้ือเส้ือผา้ประมาณก่ีบาทต่อคร้ัง 
แตกต่างกัน โดยเพศชายมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าเพศหญิง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีวางไว ้

จากงานวิจยัมนลภสั รัตนพนัธ์ (2558) พบวา่ เพศ ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามท่ี
มีเพศแตกต่างกนั มีการรับรู้ต่อเวบ็เครือข่ายสังคม Facebook ของสินคา้น าเขา้จากเกาหลีโดยวิธีการ
สั่งซ้ือล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้านการอ่านหรือคลิกดูส่ือสังคมออนไลน์ การเปิดรับ
ลกัษณะของส่ือสังคมออนไลน์ และดา้นการจดจ าส่ือโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบวา่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียมากกวา่เพศหญิง 
เน่ืองจากปัจจุบนัเพศชายและหญิงมีการใชบ้ริการเวบ็เครือข่ายสังคม Facebook และมีการอ่านหรือ
คลิกดูส่ือสังคมออนไลน์ และจดจ าส่ือโฆษณาบนส่ือสังคมออนไลน์ของสินคา้น าเขา้จากเกาหลีโดย
วธีิการสั่งซ้ือล่วงหนา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแตกต่างกนั  

2. อายุ (Age) บุคคลท่ีมีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการท่ี
แตกต่างกนั โดยรสนิยมของแต่ละบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามวยั เช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบ
ทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้ประเภทแฟชัน่ ความทนัสมยั ส่วนกลุ่มผูสู้งอายุจะสนใจสินคา้
ท่ีเก่ียวกบัการรักษาสุขภาพ ไม่ชอบส่ิงแปลกใหม่ นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั และได้คน้หาความตอ้งการของส่วนตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche 
Market) โดยมุ่งความส าคญัท่ีตลาดอายส่วนนั้น ซ่ึงจะแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มพฤติกรรมท่ีมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกนั ไวใ้นกลุ่มช่วงอายเุดียวกนั  

จากงานวิจยัของอริสรา อคัรพิสิฐ (2559) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผูห้ญิงวยัท างานในเขตภาษีเจริญ 
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โดยท าการศึกษาจากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ผลการศึกษาพบวา่ อายมีุความสัมพนัธ์กบัประเภท
ของสินคา้ท่ีซ้ือ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจาก
อายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ และค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนัของผูซ้ื้อ 
เช่น ผูห้ญิงวยัท างานในช่วงวยักลางคนอาจมีความตอ้งการใช้ครีมปกปิดร้ิวรอยมากกวา่ผูห้ญิงวยั
ท างานท่ีมีอายรุะหวา่ง 15-25 ปี นอกจากน้ีเม่ือผูซ้ื้อมีอายมุากข้ึนและมีก าลงัซ้ือสูงข้ึน ผูซ้ื้อกลุ่มน้ีจะ
ให้ความส าคญักบัภาพลกัษณ์ของตนเองมากข้ึน ท าให้ผูซ้ื้อสามารถซ้ือตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีท า
ใหต้นเองเกิดความพึงพอใจทั้งในดา้นคุณค่าผลิตภณัฑแ์ละภาพลกัษณ์ทางสังคมของตนเอง ดงัท่ี 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าววา่ นกัการตลาดใชอ้ายุเป็นตวัแปรในการวิเคราะห์ส่วนของตลาดท่ี
แตกต่างกนั เน่ืองจากอายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนัของผูบ้ริโภค 

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง ซ่ึงในอดีตถึง ปัจจุบนั เป็น
เป้าหมายท่ีส าคญัของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญั มากยิ่งข้ึน
ใน ส่วนท่ีเก่ียวกบัหน่วยผูบ้ริโภค ท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตก
ตางกนั เช่น ผูท่ี้มีครอบครัว พ่อ แม่ ลูก การตดัสินซ้ืออาจค านึงถึงบุคคลในครอบครัวมากกว่าผูท่ี้
โสด 

จากงานวิจัย พชัรนันท์ พงศ์ธัญรัตน์ (2553) พบว่า สถานภาพการสมรสของ
ผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงามชุดอินฟราเรดใน
ดา้นความถ่ีในการซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    
  จากงานวิจัย รักษ์รวี ภักดีวงศ์ชัย (2559) พบว่า พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมี เดียแตกต่างกันพบว่า  พนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียดา้นความถ่ีโดยประมาณในการซ้ือ (คร้ัง/3เดือน) แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยพนกังานบริษทัเอกชน
ท่ีมีสถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียด้านความถ่ีโดยประมาณในการซ้ือ (คร้ัง/3เดือน) มากกว่าพนักงาน
บริษทัเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั และพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียดา้นมูลค่าการซ้ือโดยเฉล่ีย (บาท/3เดือน) แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยพนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั 
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มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียดา้นมูลค่าการซ้ือ
โดยเฉล่ีย (บาท/3เดือน) มากกวา่พนกังานบริษทัเอกชนท่ีมีสถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. อาชีพ (Occupation) อาชีพ ของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความ
ตอ้งการ สินคา้และบริการท่ีแตกต่างกนั เช่น พนกังานท่ีท างานในบริษทัต่างๆส่วนใหญ่จะซ้ือสินคา้
เพื่อเสริมสร้าง บุคลิกภาพ ข้าราชการก็จะซ้ือสินค้าท่ีจ  าเป็น นักธุรกิจก็จะซ้ือสินค้าเพื่อสร้าง 
ภาพพจน์ใหก้บัตวัเอง นกัเรียน นกัศึกษาก็จะซ้ือสินคา้ตามแฟชัน่กระแสนิยม และผูท่ี้ยงัไม่ประกอบ
อาชีพกลุ่มน้ีจะซ้ือสินคา้และบริการเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น นักการตลาดจะตอ้งศึกษาว่าสินค้าและ
บริการเป็นท่ีต้องการของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อท่ีจะจดัเตรียมสินคา้ให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม 

จากงานวจิยัของ อริสรา อคัรพิสิฐ (2559) พบวา่ อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัประเภท
ของสินค้าท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้า และค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองจากอาชีพท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประเภทของสินคา้ท่ีซ้ือ 
ตราสินคา้ท่ีซ้ือ ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ และค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนัของผู ้
ซ้ือ อาชีพถือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อ เน่ืองจากอาชีพถือเป็นวิถีชีวิต
ของผูซ้ื้อ เช่น ถ้าผูซ้ื้อมีอาชีพท่ีมีหน้ามีตาในสังคม ผูซ้ื้อมกัจะเลือกซ้ือสินค้าและตราสินค้าท่ี
สะทอ้นภาพลกัษณ์ท่ีดีของตนเองและเป็นท่ียอมรับในสังคม ซ่ึงหมายความวา่ ผูซ้ื้อยนิดีท่ีจะจ่ายเงิน
ซ้ือสินคา้เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตนเอง ดงัท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) กล่าวว่า 
การเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคอาจมี เหตุผลท่ีแทจ้ริงจากอาชีพ รสนิยม หรือค่านิยม ซ่ึงปัจจยั
เหล่าน้ีเป็นรูปแบบการด ารงชีวิตของผูบ้ริโภค และนักการตลาดส่วนใหญ่ถือว่ารายได้นั้นอาจมี
ความเก่ียวกบัอายแุละอาชีพร่วมกนั 

5. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีส าคญัมากท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ของการส่ือสารของผูรั้บสาร  ดงังานวิจยัหลายช้ินท่ีวา่  การศึกษาของผูรั้บสารนั้นท าให้ผูรั้บสารมี
พฤติกรรมการส่ือสารต่างกนัไป  เช่น  บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะสนใจข่าวสาร  ไม่ค่อยเช่ืออะไร
ง่ายๆ และมกัเปิดรับส่ือส่ิงพิมพม์าก เช่น ผูท่ี้มีการศึกษาสูง มีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์ท่ี
มี คุณภาพดีมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า เน่ืองจากผูท่ี้มีการศึกษาสูงจะมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได ้
สูงกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่าจึงมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกบริโภคผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพมากกวา่  

จากงานวิจยัของ ศิริกุล สัมฤทธ์ินันท์ (2560) ได้ท าการศึกษาผูบ้ริโภคท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกัน มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางเกาหลีด้านตราสินค้า
เคร่ืองส าอางตราสินคา้ Innisfree (อินนิสฟรี) สถานท่ีเลือกซ้ือ รวมทั้งมีผลต่อเหตุผลท่ีตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางเกาหลี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความนิยมดา้นตรา



16 

 

 

สินคา้แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากผูบ้ริโภคแต่ละคนมีความพึงพอใจต่อการเลือกใช้แต่ละสินคา้
แตกต่างกนั ผูท่ี้มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีจะเลือกซ้ือท่ีร้านคา้เฉพาะตราสินคา้ และมีเหตุผลเพื่อ
ดูแลผิวพรรณตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภสัสรณ์ กิจวรสกุลชยั (2550) พบวา่ ผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง และตราสินคา้แตกต่างกนั และ
สอดคลอ้งกบั อภิวิชญ์ ภวมยั (2553) พบว่า ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางบ ารุงผิวหน้า ดา้นสถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอาง ดา้นตราสินคา้เคร่ืองส าอางท่ีซ้ือ และดา้น
ราคาเคร่ืองส าอางท่ีซ้ือ 

เพญ็นิภา พรพฒันนางกูร(2551) พบวา่ ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่นาเขา้จากต่างประเทศแตกต่างกนั โดยท่ีระดบัการศึกษายิ่งนอ้ยยิ่งมีพฤติกรรม
การซ้ือมากกวา่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2539) กล่าววา่คนท่ีมีการศึกษา
ในระดบัต่างกนั ยอ่มมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ รสนิยม ค่านิยม ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

6. รายได้(Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumsfances) 
สถานภาพ ทาง เศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสินคา้และบริการท่ีตดัสินใจสถานภาพเหล่าน้ี
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพยอ์  านาจการซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการจ่ายเงิน ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดป้านกลางและมีรายไดต้  ่ามีขนาดตลาดใหญ่กวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดสู้ง สินคา้และบริการต่างๆ
จึงมีการแบ่งส่วนตลาดตามรายได ้นกัการตลาด ตอ้งสนใจแนวโนม้ของรายไดส่้วนบุคคล เน่ืองจาก
รายไดจ้ะมีผลต่ออ านาจของการซ้ือคนท่ีมีรายไดต้  ่า จะมุ่งซ้ือสินคา้ท่ีจ  าเป็นต่อการครองชีพ และมี
ความไวต่อราคามาก ส่วนคนท่ีมีรายได้สูง จะมุ่งซ้ือสินคาท่ีมีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเน้นท่ี
ภาพพจน์ของราคาสินคา้เป็นหลกั  

นนัท์นลิน จนัทร์จรัสวฒันา (2558) พบว่า รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อปริมาณการซ้ือสินคา้ และค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้ท่ีต่างกนั โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 15,000 บาทจะซ้ือสินคา้โดยเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท และต่อช้ินไม่เกิน 300 บาท 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาทจะซ้ือสินคา้ต่อเดือน 501-1,000 บาท และต่อ
ช้ินไม่เกิน 301-600 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท จะซ้ือสินคา้ต่อเดือน
มากกวา่ 2,000 บาท และต่อช้ินมากกวา่ 900 บาท  

สรุป จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้นั้น เพศ อายุ สถานภาพ 
การศึกษา อาชีพและรายได้เฉล่ียต่อเดือนนั้น มีแนวโน้มสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดในความสัมพนัธ์
เชิงเหตุและผลต่อการพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น บุคคลท่ีมีการศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือก
อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดสู้งกว่าคนท่ีมีการศึกษาต ่ากว่า นอกจากบุคคลท่ีมีการศึกษาสูง อาชีพ 
และรายไดจ้ะอยูป่ระมานท่ีสูง ก าลงัซ้ือสินคา้จะมากกวา่บุคคลท่ีการศึกษาต ่า เช่นกนั   
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2.2 ส่วนที ่2  แนวคิดและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 

Kotler (2003) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ซ่ึงกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหล่าน้ีให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุก
ส่ิงทุกอย่างท่ีกิจการใช้เพื่อให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของกิจการ ส่วนประสม
การตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีรู้จกักนัวา่คือ “4 Ps” อนัไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา 
(Price) การจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตวัแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ลักษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบ้ริโภค เช่น ความใหม่ ความสลบัซับซ้อน และคุณภาพท่ีคนรับรู้ไดข้องผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ี
ใหม่และสลบัซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง นกัการตลาดจะเสนอทางเลือกท่ีง่าย
กวา่ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความคุน้เคย และไม่ตอ้งหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางในการพิจารณา ส่วนใน
เร่ืองของรูปร่างของผลิตภณัฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก มีผลต่อกระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค 
หีบห่อท่ีสะดุดตาอาจท าให้ผูบ้ริโภคเลือกไวเ้พื่อพิจารณา ประเมินเพื่อการตดัสินใจซ้ือ ป้ายฉลากท่ี
แสดงให้ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญั  ก็จะท าให้ผูบ้ริโภคประเมินสินค้า
เช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อมีผลต่อการซ้ือ 

Armstrong and Kotler (2009) กล่าววา่ ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสู่ตลาดเพื่อความ
สนใจ การจดัหา การใชห้รือการบริโภคท่ีสามารถท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ี
สัมผสัได้และสัมผสัไม่ได้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ รูปแบบและขนาดของสินคา้ท่ีมีให้
เลือก บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้ บริการ หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ี
เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์สามารถขายได้ การก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภณัฑต์อ้งพยายามค านึงถึงปัจจยัต่อไปน้ี  

1.1 ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่าง
ทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation)  

1.2 องคป์ระกอบ (คุณสมบติั) ของผลิตภณัฑ ์(Product Component) เช่น ประโยชน์
พื้นฐาน รูปแบบ รูปร่างลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑหี์บห่อ เป็นตน้  
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1.3 การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อแสดงต าแหน่งท่ีแตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกคา้เป้าหมาย  

1.4 การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑ์ มีลกัษณะใหม่
และปรับปรุงใหดี้ข้ึน (New and Improved) ซ่ึงตอ้งค านึงถึงความสามารถในการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิง่ข้ึน  

1.5 กลยุทธ์เก่ียวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ์ 
(Product Line) 

 จากงานวจิยัของ องัคว์รา  อรรถเจริญพร(2558) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางตราสินคา้หน่ึงของไทย ส าหรับผูห้ญิงวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับทัศนคติด้าน
ผลิตภณัฑโ์ดยรวม พบวา่ มีทศันคติอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบว่าคุณภาพผลิตภณัฑ์และความปลอดภยัในการใช้ มีระดบัทศันคติมากท่ีสุด รองลงมาพบว่า
ทศันคติระดบัมาก ประกอบด้วย ความหลากหลายของเคร่ืองส าอางท่ีมีให้เลือกซ้ือบรรจุภณัฑ์
สวยงามทนัสมยัและตราสินคา้ของเคร่ืองส าอางมีช่ือเสียง มีเอกลกัษณ์ เป็นท่ีรู้จกั โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.22, 3.96, 3.90 และ 3.89 ตามล าดบั 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคท าการ
ประเมินทางเลือกและท าการตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาต ่า นกัการตลาดจึง
ควรคิดราคาน้อย  ลดต้นทุนการซ้ือหรือท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลักษณะอ่ืนๆ ส าหรับการ
ตดัสินใจอยา่งกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกัพิจารณารายละเอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลาย
ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับสินคา้ฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ท าให้การซ้ือลดนอ้ยลง นอกจากน้ีราคายงัเป็นเคร่ือง
ประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงก็ติดตามดว้ยการซ้ือ  

Armstrong and Kotler (2009) กล่าววา่ ราคาหมายถึง จ านวนท่ีตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์/
บริการ หรือเป็นคุณค่าทั้งหมดท่ีลูกคา้รับรู้เพื่อให้ไดผ้ลประโยชน์จากการใชผ้ลิตภณัฑ์/บริการคุม้
กบัเงินท่ีจ่ายไป หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถดัจาก 
Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ของผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผู ้
ก  าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึง  

2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า ซ่ึงต้องพิจารณาการยอมรับของลูกค้าใน
คุณค่าของผลิภณัฑว์า่สูงกวา่ผลิตภณัฑน์ั้น  

2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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2.3 การแข่งขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ 

 จากงานวิจัยของรักษ์รวี ภักดีวงศ์ชัย (2559) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย
ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ด้านราคาผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ทุกขอ้มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมากไดแ้ก่ราคาถูกกวา่ซ้ือท่ีหนา้ร้านสาขา
ความเหมาะสมของราคากบัตราสินคา้ระบบการช าระเงินมีความปลอดภยัความชดัเจนในการแสดง
ราคาสินคา้ท่ีจ  าหน่าย ผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียเฟซบุก๊และอินสตาแกรม และความหลากหลายของ
ช่องทางการช าระเงิน 

 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง กลยุทธ์การตลาด ในส่วนของ การ
กระจายสินคา้ (Distribution) ไปยงัผูซ้ื้อสินคา้ โดยท่ีไม่ผ่านคนกลางของตลาด ถึงมือผูซ้ื้อดว้ยการ
ขนส่งในรูปแบบต่างๆ โดยยึดหลกัความมีประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความปลอดภยั และความ
รวดเร็ว วิธีขายหรือกระจายสินคา้ท่ีสามารถท าให้เกิดผลก าไรมากท่ีสุด ตอ้งกระจายสินคา้ให้ตรง
กลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด  

 พรศิริ อมรพชัระ(2559) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวยัท างานในเขตกรุง
เทพมหานครจากการวิจยัพบว่าส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยตวัแปรทั้งสองมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยการจดัโปรโมชั่นลด
ราคามีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอเนกประสงคข์องสุภาพสตรีวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ส่วนการแจกตวัอย่างสินคา้ขนาดทดลอง
การแถมตวัอยา่งสินคา้ขนาดทดลอง เม่ือซ้ือผลิตภณัฑ์ในตราสินคา้เดียวกนัการจดักิจกรรมต่างๆ ณ 
จุดขาย เช่น มีการสาธิตการใชผ้ลิตภณัฑ์ การให้ทดลองใช้ฟรีการให้บริการและแนะน าผลิตภณัฑ์
ของพนักงานขาย และแรงจูงใจในการซ้ือผ่านโฆษณา โดยใช้บุคคลผูมี้ช่ือเสียง หรือดาราดงัมี
ความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางอเนกประสงค์ของสุภาพสตรีวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ณัฐฑิณี คุ้มครอง (2559) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการจัดจ าหน่าย มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาส าหรับวิ่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
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เม่ือพิจารณาขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาส าหรับวิง่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
แต่ละขั้นตอน พบวา่ ในดา้นการตดัสินใจซ้ือ ผลการทดสอบพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
การจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจซ้ือรองเท้ากีฬาส าหรับวิ่งของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ตวัแปรทั้งสองมีระดบัความสัมพนัธ์นอ้ยมาก และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาดมี
อิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัการตลาดส่งไปอาจ
เตือนใจใหผู้บ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนัสามารถ
ส่งมอบให้ไดม้ากกวา่สินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัวา่การตดัสินใจซ้ือ
ของลูกคา้ถูกตอ้ง การส่งเสริมการตลาดมี 3 วธีิการ ดงัน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอผลิตภณัฑ์ โปรโมชัน่ การ
ส่งเสริมการตลาดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ บริการ หรือ ความคิด ท่ีตอ้งมีการจ่ายเงิน (Armstrong and 
Kotler, 2009) กลยุทธ์ในการโฆษณาจะเก่ียวขอ้งกบั กลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Create 
Strategy) และยทุธวธีิการโฆษณา (Advertising Tactics) กลยทุธ์ส่ือ (Media Strategy) 

4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป็นส่ิงจูงใจระยะสั้ นท่ี
กระตุน้ให้เกิดการซ้ือหรือขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ (Armstrong and Kotler, 2009) เป็นเคร่ืองมือ
กระตุน้ความตอ้งการซ้ือท่ีใชส้นบัสนุนการโฆษณา (Etzel, Walker and Stanton, 2007) ซ่ึงสามารถ
กระตุน้ความสนใจ หรือการซ้ือโดยลูกคา้คนสุดทา้ย หรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจดัจ าหน่าย  

4.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing ) การโฆษณาเพื่อให้เกิดการตอบสนอง
โดยตรง  (Direct Response Advertising) และการโฆษณาออนไลน์  (Online Advertising) มี
ความหมายดงัน้ี  

4.3.1 ก า รตล าดทา งตร ง  (Direct Marketing ห รือ  Direct Response 
Marketing) เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือ
หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีนกัการตลาดใชส่้งเสริมผลิตภณัฑ์โดยตรงกบัผู ้ซ้ือและ ท าให้เกิด
การตอบสนองในทนัที ทั้งน้ีตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลลูกคา้และใชส่ื้อต่าง ๆ เพื่อส่ือสารโดยตรง
กบัลูกคา้ เช่น ใชส่ื้อโฆษณา  

4.3.2 การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising) หรือการตลาดผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing หรือ E-marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรืออินเตอร์เน็ต เพื่อส่ือสาร ส่งเสริม และขายผลิตภณัฑ์หรือบริการ
โดยมุ่งหวงัผลก าไรและการคา้ เช่น โฆษณา Facebook Ads โฆษณา Instagram Ads เป็นตน้ 
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ณัฐฑิณี คุม้ครอง (2559) พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือรองเทา้กีฬาส าหรับวิ่งของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในทุก
ขั้นตอน โดยมีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง นอ้ย และนอ้ยมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สรุป ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีธุรกิจน า มาใช ้
เพื่อให้สามารถบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ และเพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ของลูกคา้ ซ่ึงเคร่ืองมือเหล่านั้น ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นการจดั
จ าหน่าย ซ่ึงพบว่ามีผลต่อการพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เช่น ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือสินค้าท่ีมีราคาต ่า และมีรูปลักษณ์ท่ีสวยงาม มีคุณภาพท่ีเหมาะสม และร้านมีการจัด
โปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ ซ่ึงง่ายต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เป็นตน้   

 
2.3 ส่วนที ่3 ทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

Schiffman and Kanuk (1994) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู ้บริโภคไว้ว่าเป็น
พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซ้ือ ใช้ ประเมินผล หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑ ์บริการ และแนวคิดต่าง ๆ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดวา่จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตน
ไดเ้ป็นการศึกษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ทั้งเงิน เวลา และก าลงัเพื่อ
บริโภคสินคา้และบริการต่าง ๆ อนัประกอบดว้ย ซ้ืออะไร ท าไมจึงซ้ือ ซ้ือเม่ือไร อย่างไร ท่ีไหน 
และบ่อยแค่ไหน 
   Kotler (1999) Marketing Management ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู ้บ ริโภค 
(Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหน่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหา
ให้ไดม้าแลว้ซ่ึงการใช้สินคา้และบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึง กระบวนการตดัสินใจ และการกระท า
ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้ 
               การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตดัสินใจท่ีจะใช้
ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และอ่ืนๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินคา้ ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่า
สินคา้ท่ีเขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ริโภค (Who?) ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร (What?) ท าไมจึงซ้ือ (Why?) ซ้ือ
อย่างไร (How?) ซ้ือเม่ือไร (When?) ซ้ือท่ีไหน (Where?) ซ้ือและใช้บ่อยคร้ังเพียงใด (How Often) 
รวมทั้งการศึกษาวา่ใครมีอิทธิพลต่อการซ้ือเพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
               โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจ ท่ีท า
ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิด
ความต้องการ ส่ิงกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือ (Buyer’s Black Box) ซ่ึ ง
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เปรียบเสมือนกล่องด า ท่ีผูผ้ลิตและผูข้ายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อท่ีจะไดรั้บ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ แม้จะมีการตอบสนองผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการ 
ตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision)  
               1. พฤติกรรมของผูซ้ื้อ คือการ ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค (Buyer Behavior)  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการปฏิบติัการบริโภค ซ่ึงหมายถึง การกระท า
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวข้องกับการแลกเปล่ียนสินค้า และบริการด้วยเงิน และรวมทั้ ง
กระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัก าหนดใหมี้กระบวนการกระท าน้ี พฤติกรรมของผูซ้ื้อนั้นเราหมาย
รวมถึงผูซ้ื้อท่ีเป็นอุตสาหกรรม (Industrial Buyer)  หรือเป็นการซ้ือบริษทัในอุตสาหกรรมหรือผูซ้ื้อ
เพื่อขายต่อ แต่พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นเราเน้นถึงการซ้ือของผูบ้ริโภคเอง ปกติเรามกัใช้ค  าว่า 
พฤติกรรมของลูกคา้ (Customer Behavior)  แทนกนักบัพฤติกรรมผูซ้ื้อไดค้  าทั้งสองคือ พฤติกรรมผู ้
ซ้ือและพฤติกรรมลูกคา้น้ีเป็นความหมายเหมือนกนั และค่อนไปในแง่ลกัษณะในทางเศรษฐกิจของ
การบริโภคมากกวา่ 
               2. การซ้ือและการบริโภค ค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค นั้น ในความหมายท่ีถูกต้อง มิใช่
หมายถึง การบริโภค (Consumption) แต่หากหมายถึงการซ้ือ (Buying) ของผูบ้ริโภค จึงเนน้ถึงตวัผู ้
ซ้ือเป็นส าคญัและท่ีถูกตอ้งแลว้ การซ้ือเป็นเพียงกระบวนการหน่ึงของการตดัสินใจและไม่สามารถ
แยกออกไดจ้ากการบริโภคสินคา้ ทั้งท่ีกระท าโดยตวัผูซ้ื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิกคนอ่ืนๆ ใน
ครอบครัวซ่ึงมีผูซ้ื้อท าตวัเป็นผูแ้ทนให้ การซ้ือแทนนั้น ผูซ้ื้อแทนจะเป็นผูท้  างานแทนความพอใจ
ของผูท่ี้จะบริโภคอีกต่อหน่ึง ด้วยเหตุผลน้ีเอง ผูว้ิเคราะห์การตลาดจึงต้องระวงัอยู่เสมอถึง
ความสัมพนัธ์นั้น 

3. บทบาทพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Role) หมายถึง บทบาทของ ผูบ้ริโภค
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผูบ้ริโภค นกัการตลาดไดน้ ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณาและผูแ้สดงโฆษณา 
(Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหน่ึง เช่น ผู ้ริเ ร่ิม ผู ้มีอิทธิพล ผูต้ ัดสินใจซ้ือ ผู ้ซ้ือ และผู ้ใช้
โดยทัว่ไปมี 5 บทบาทคือ 
               1. ผูริ้เร่ิม (Initiator) บุคคลท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการ ริเร่ิมซ้ือ และเสนอ
ความคิดเก่ียวกบัความตอ้งการผลิตภณัฑช์นิดใดชนิดหน่ึง 
               2. ผูมี้อิทธิพล (Influence) บุคคลท่ีใช้ค  าพูดหรือการกระท าตั้ งใจหรือไม่ได้ตั้ งใจท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ การซ้ือ และการใชผ้ลิตภณัฑห์รือบริการ 
               3. ผูต้ดัสินใจ (Decision) บุคคลผูต้ดัสินใจหรือมีส่วนในการตดัสินใจว่าจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ
อะไร ซ้ืออยา่งไร หรือซ้ือท่ีไหน 
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               4. ผูซ้ื้อ (Buyer) บุคคลท่ีซ้ือสินคา้จริง 
               5. ผูใ้ช ้(User) บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริโภค การใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือบริการ 
 จากงานวิจยัของ พชัราภรณ์ พร่องพรมราช (2559) พบว่า พฤติกรรมทั่วไปในการซ้ือ
เส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล 
สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่ม 62 ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซ้ือ
เส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) ประมาณน้อยกว่า 3 เดือนต่อคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 44.72 
โดยค่าใชจ่้ายโดยเฉล่ียในการซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) หน่ึงตวัของกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ คือ อยู่ระหว่าง 1,000 – 5,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 85.68 รองลงมา คือ 5,001 – 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 7.54 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือกซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ของกลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่ คือ ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 73.87  ทั้ งน้ีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมไปซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ 
(Premium Brand) ท่ีร้านคา้ตามห้างสรรพสินคา้คิดเป็นร้อยละ 94.47 รองลงมา คือ อินเทอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 4.02 นอกจากน้ีสไตล์เส้ือผา้ท่ีกลุ่มตวัอยา่งซ้ืออนัดบัแรก คือ เรียบ หรู ดู คลาสสิก คิด
เป็นร้อยละ 23.52 รองลงมา คือ ดูเป็นผูใ้หญ่ใส่ไปท างานและไปเท่ียวได้ คิดเป็นร้อยละ 19.32 โดย
ประเภทของเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) ท่ีกลุ่มตัวอย่างนิยมซ้ือมากท่ีสุด คือ เส้ือ
ล าลอง คิดเป็นร้อยละ 19.6 รองลงมา คือ เส้ือ (เพื่อใส่ทางาน) คิดเป็นร้อยละ 17.23 และยี่ห้อท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกซ้ือเส้ือผา้พรีเม่ียมแบรนด์ (Premium Brand) มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ Uniqlo H&M 
และ ZARA คิดเป็นร้อยละ 27.39 12.31 และ 10.05 ตามลาดบั 
               สรุป การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือ
และการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการ พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ
ผูบ้ริโภคค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด ท่ีสามารถสนองความพึง
พอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
2.4 ส่วนที ่4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ชนาภา เหยอืกเงิน (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองรูปแบบการน าเขา้ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่จากประเทศ
จีน ผ่านระบบ E-Commerce เว็บไซต์ส าเร็จรูปตวักลางท่ีให้บริการเป็นภาษาไทย ผูว้ิจยัใช้แบบ
สัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกดว้ยค าถามแบบปลายเปิด สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ท่ี
ผูว้ิจยัได้พิจารณาเลือกด้วยตนเอง กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูน้ าเขา้สินคา้ประเภท
เส้ือผา้แฟชัน่จากสินคา้จากประเทศจีนท่ีใช้ระบบ E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ส าเร็จรูปตวักลางท่ี
ใหบ้ริการเป็นภาษาไทยท่ีมีรูปแบบการน าเขา้ 3 รูปแบบตามขอบเขตดา้นเน้ือหาการวจิยัท่ีไดจ้  าแนก
ไว ้3 รูปแบบ จ านวน 6 คน ผลการศึกพบวา่มีการน าเขา้สินคา้ 3 รูปแบบ คือ  
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   1) การจดัการเองทั้งหมด การน าเขา้เอง เลือกสินคา้เอง ติดต่อผูผ้ลิตเอง จดัการการ
น าเขา้และการขนส่งเอง กรณีน้ีผูซ้ื้อมีความรู้เร่ืองอตัราภาษีและการน าเขา้มีความช านาญ และมี
เครือข่ายเช่ือมโยงและมีคนในท่ีประเทศจีน จดัการการน าเขา้และการขนส่งเอง มีความรู้เร่ืองอตัรา
ภาษีและการน าเขา้  

   2) การจดัการเองบางส่วน การน าเขา้เอง เลือกสินคา้เอง ติดต่อผูผ้ลิตเอง/พึ่งบริษทั
ขนส่ง การจดัการขนส่งและอตัราภาษีจากธุรกิจการขนส่งระหวา่งประเทศ กรณีน้ีผูซ้ื้อไม่มีความ
ช านาญ และไม่มีเครือข่ายท่ีประเทศจีน  

   3) การพึ่งพาธุรกิจการให้บริการการน าเขา้แบบครบวงจร ตั้งแต่การเลือกสินคา้
ผา่นการแนะน าของผูใ้ห้บริการ การขนส่ง ไปจนจบกระบวนการการน าเขา้ กรณีน้ีผูซ้ื้อไม่มีความ
ช านาญ และไม่มีเครือข่ายเช่ือมโยงและคนในท่ีประเทศจีนและตอ้งการความสะดวกเบ็ดเสร็จใน
บริการเดียว 

  ฐนิตา ตูจิ้นดา (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเข้าจากประเทศกลุ่มอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ผลการศึกษาพบว่านักศึกษา
มหาวิทยาลยับูรพาส่วนใหญ่มีอายุ 18-20 ปี และรายได ้50,001-10,000 บาท ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา ปัจจยั
ดา้นพฤติกรรมการเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียนของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
บูรพา ท่ีแตกต่างกนัพบว่านกัศึกษามีพฤติกรรมการเลือกสินคา้ประเภทบ ารุงผิวพรรณ (Skin care)
และสถานท่ีซ้ือเคร่ืองส าอางส่วนใหญ่ คือ ห้างสรรพสินค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่มอาเซียน ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบการตลาด พบวา่ ดา้นส่ือสังคม
ออนไลน์ และด้านโปรโมชั่นมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากประเทศกลุ่ม
อาเซียนของนกัศึกษามหาวทิยาลยับูรพา 

  รักษ์รวี ภักดีวงศ์ชัย (2559) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางโซเซียลมีเดียของพนักงาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทัเอกชนท่ีมีอายุ และ
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดีย ดา้นความถ่ีโดยประมาณในการซ้ือแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01
พนักงานบริษทัเอกชนท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุดรายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียดา้น
มูลค่าการซ้ือโดยเฉล่ียแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนประสมทางการตลาด
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ดา้นผลิตภณัฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอาง
น าเขา้จากต่างประเทศผา่นช่องทางโซเชียลมีเดียดา้นความถ่ีโดยประมาณในการซ้ืออยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05ในทิศทางเดียวกนั ระดบัต ่ามาก ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศผ่านช่องทาง
โซเชียลมีเดียดา้นมูลค่าการซ้ือโดยเฉล่ียอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01ในทิศทางเดียวกนั
ระดบัต ่ามาก 

  อริสรา อคัรพิสิฐ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จาก
ต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันของผูห้ญิงวยัท างานในเขตภาษีเจริญ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน/ลูกจา้ง มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,000-20,000 บาท ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือ
สินคา้ประเภทครีมรองพื้นมากท่ีสุด ตราสินคา้ท่ีซ้ือมากท่ีสุดคือ ตราสินคา้ 002 เหตุผลส าคญัในการ
ซ้ือสินคา้มาจากความชอบส่วนตวัและตดัสินใจซ้ือสินคา้ด้วยตวัเอง โดยซ้ือจากเคาน์เตอร์แผนก
เคร่ืองส าอางในห้างสรรพสินคา้ ซ่ึงจะซ้ือเม่ือจ าเป็น คร้ังละ 1-2 ช้ินข้ึนไป และมีค่าใชจ่้ายในการซ้ือ
คร้ังละ1,000 -2,000 บาท นอกจากน้ี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงปัจจยัท่ีส าคญั
มากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ โดยภาพรวมปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน าเขา้จากต่างประเทศประเภทตกแต่งสีสันในดา้น
ตราสินคา้ท่ีซ้ือและค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางน า เขา้จากต่างประเทศประเภทตกแต่ง
สีสันในดา้นสถานท่ีซ้ือสินคา้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 พชัร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ และ ไกรชิต สุตะเมือง (2556) ไดศึ้กษาถึงความแตกต่างกนัของ
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากจีนในห้างแพลทินมั ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจและความพึงพอใจมากท่ีสุด ส่วนความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้ต่อ
การตดัสินใจและความพึงพอใจมากท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ืองการตดัสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากจีนในห้างแพลทินมันั้น มีคุณสมบติัตามท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพการสมรสมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากจีนในห้างแพลทินัม ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากจีนในห้าง
แพลทินมัของผูบ้ริโภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ตรา
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สินคา้ ความภกัดีต่อตราสินคา้ และความไวว้างใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากจีน
ในหา้งแพลทินมั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 จ๋ีเหลียง จู้ (2556) ได้ศึกษาเร่ืองแนวทางการจัดท าแผนการตลาดของเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จากการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพโสด มีอายุน้อยกว่าหรือ เท่ากับ 25 ปีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เป็น
พนกังานบริษทัเอกชน และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท พฤติกรรมในการเลือกซ้ือส่วน
ใหญ่ซ้ือเส้ือยดื ชอบยีห่อ้ ESPRIT เลือกซ้ือเพราะคุณภาพสินคา้ ซ้ือเดือน ละ 1-2 คร้ัง ผูมี้อิทธิพลต่อ
การตดัสินใจคือตนเอง และทราบข่าวสารจากวารสาร/นิตยสาร ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการศึกษา จาก
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้ เข้าจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือเส้ือยืดท่ีมีตรายี่ห้อ มีคุณภาพ เลือกซ้ือ เพราะมีรูปแบบให้
เลือกหลากหลาย พอใจร้านท่ีสามารถเปล่ียนสินคา้ไดห้ากไม่พอใจ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะท่ี ไดจ้าก
การศึกษาเพื่อจดัท าแผนการตลาดของเส้ือผา้ท่ีน าเขา้มาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดงัน้ี 
ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ผูป้ระกอบการควรเน้นสินคา้ให้มีความหลากหลายทั้งทางด้านรูปแบบ
และรูปทรง รวมทั้งยงัตอ้งหาสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัตามกระแสแฟชัน่เขา้มาขาย ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ให ้เพิ่มร้านคา้โดยใหต้ั้งอยูใ่นยา่นธุรกิจหรืออยูใ่นแหล่งชุมชน ท่ีมีความสะดวก
ต่อการเดินทาง ด้านการส่งเสริม การตลาด(Promotion) ควรแจง้กบัทางลูกค้าว่าสามารถเปล่ียน
สินคา้ไดห้ากไม่พอใจในสินคา้ และใหมี้การสมคัรสมาชิกเพื่อให้สมาชิกไดรั้บส่วนลดเม่ือซ้ือสินคา้
ครบตามยอดก าหนด 
  



27 
 

 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีน ในประเทศไทย โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. การสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5. วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
 1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคคลท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทย 
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน ในประเทศไทย 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร ของ W.G. Cochran โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) ซ่ึงสูตรในการค านวณท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
 
                       n = P (1 - P) Z2 
                                    e2 

 
 n คือ จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P คือ สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 e คือ สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้

Z คือ ความเช่ือมัน่ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
ซ่ึง Z ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 หรือรับดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 มีค่า 1.96(กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2557) 
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 ผูว้ิจยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างเป็น 50% จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ 95 % และ
ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ 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 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 แต่เพื่อความแม่นย  าของข้อมูลในการเก็บตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเก็บตัวอย่างจ านวน 400 
ตวัอยา่ง 
 
3.2 กำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง  
 การสุ่มตวัอยา่งจากสูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งดงักล่าวเม่ือค านวณแลว้จะไดข้นาดของ
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจก
แบบสอบถามแบบออนไลน์ท่ีประกาศในสังคมออนไลน์ เช่น เพจร้านPerorderbyPattawee ใน 
เฟซบุ๊ก เพจร้านรับพรีออร์เดอร์จากจีนในเฟซบุ๊ก ให้แก่ผูต้อบแบบสอบถามในประเทศไทย ไม่
จ  ากดัเพศ  
 
3.3 เคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้จิยั
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษา พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย โดยได้
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลของปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน  โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทย โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด โดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียง
ขอ้เดียว  

ส่วนท่ี 3  เป็นการสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย
เคร่ืองมือ 4 ด้าน ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ลกัษณะ
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แบบสอบถามจึงออกแบบมาเพื่อใช้วดัระดบัความส าคญัต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จาก
ประเทศจีน ในประเทศไทย ลกัษณะเป็นแบบ Likert Scale (Likert, 1967) เป็นตน้ 
 
3.4 วธีิด ำเนินกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย โดยแบ่งการวิจยัตามท่ี ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณา
ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1. ก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง บุคคลท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย จ านวน 
400 คน 
 2. การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัใช้วิธีการสร้างแบบสอบถามออนไลน์และน าลิงค์
แบบสอบถาม (URL) ประกาศในสังคมออนไลน์ เช่น เพจร้าน PerorderbyPattawee ในเฟซบุ๊ก เพจ
ร้านรับพรีออร์เดอร์จากจีนในเฟซบุก๊ 
 3. เม่ือไดแ้บบสอบถามจนครบจ านวนท่ีไดก้ าหนดไว ้แลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ความครบถว้นในเน้ือหาท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อน าไปวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 
 4. เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลต่อไป 
 5. วิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัเม่ือเก็บรวมรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้จึงน าขอ้มูล
ไปบนัทึกผลลงในคอมพิวเตอร์เพื่อท าการวเิคราะห์ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป (PSPP) 
 
3.5 วธีิสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 ผูว้จิยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
 การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทย แล้วน ามาก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.  น าผลท่ีได้จากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ
พิจารณาเน้ือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 3.  แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน น าเสนอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อขอค าแนะน า ปรับปรุง 
แกไ้ข  
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4.  น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ และตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง  
5.  น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขเรียบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตวัอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งในงานวิจยั จ  านวน 40 คน และน าขอ้มูลมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) (Cronbach,1970) ค่าความเช่ือมัน่ = 0.871 ซ่ึงค่าความ
เช่ือมัน่มากกวา่ 0.7 จึงถือวา่แบบสอบถามน้ีสามารถน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั
คร้ังน้ีได ้
 6.  น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละแกไ้ขแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์เป็น
คร้ังสุดทา้ย เพื่อตรวจสอบและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการจดัท าฉบบัสมบูรณ์ ส าหรับน าไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
3.6 วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1.  แบบสอบถำมในส่วนที ่1 ส่วนที ่2  
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย โดยน าข้อมูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี 
(Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  และใช้ค่า
มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตวัแปรดา้น
ปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการ
วดัประเภทช่วง  
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน า
ค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใชเ้กณฑ์แปลความหมายของ (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ท่ีก าหนด
ไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
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2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

  2.1 ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) โดยใชสู้ตร (พรเพญ็ เพชรสุขศิริ, 2537) 
  

ค่าร้อยละ =
จ านวนท่ีตอ้งการ

จ านวนทั้งหมด
× 100 

 
2.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 

 

             �̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 
  เม่ือ  X   คือ ค่าคะแนนเฉล่ีย 
   X  คือ ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

2.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ, 
2540)  
 

 
 1

22






 
nn

xxn
S  

  เม่ือ  S คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  คือ ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x คือ ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หำคุณภำพของแบบสอบถำม 
  หาค่าความเช่ือมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้ งฉบับ โดยใช้ค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
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เม่ือ        คือ สัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
             K คือ จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือวดั 

        
2

iS  คือ ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

            
2

iS    คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 4. สถิติทีใ่ช้ส ำหรับทดสอบสมมติฐำน 
   4.1 การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะดา้นปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน ในประเทศไทยโดย
ใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung, 2001) มีสูตรการค านวณดงัน้ี  
  
                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )2 
    X2 = i=1   j=1        Eij                                                                                  
                     
          2  คือ ค่าไคสแควร์ 
   Oij คือ  ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  
   Eij คือ  ค่าความถ่ีท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย” โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคคลท่ี
ซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบความ
ถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แลว้มาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยั และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูป
ของตาราง แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ    
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนที่ 2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละของพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 
 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั  
  
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเขา้ใจในการแปรความหมาย ผูว้จิยัขอก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  n คือ จ านวนตวัอยา่ง 
    คือ ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. คือ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  Sig. คือ ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
  * คือ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
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4.1 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
  

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม เพศ  
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ   
หญิง 289 72.25 
ชาย 111 27.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 และเพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม อาย ุ
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่ 20 ปี 7 1.75 
20 - 30 ปี 251 62.75 
31 – 40 ปี 91 22.75 
41 – 50 ปี 45 11.25 
50 ปี ข้ึนไป 6 1.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร อาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 91 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.75 อาย ุ41 – 50 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.75 และอาย ุ50 ปี ข้ึนไป จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม สถานภาพ 
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

3. สถานภาพ   
โสด 287 71.75 
สมรส 89 22.25 
หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 24 6.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร สถานภาพ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.75 สถานภาพ สมรส จ านวน 89 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ สถานภาพ หยา่ร้าง จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม อาชีพ 
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

4. อาชีพ   
นกัเรียน / นกัศึกษา 35 8.75 
รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 61 15.25 
ท างานบริษทัเอกชน / รับจา้ง 214 53.50 
ธุรกิจส่วนตวั 86 21.50 
ยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ 4 1.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร อาชีพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีอาชีพท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ  านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา มีอาชีพ
ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 61 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และยงัไม่ได้
ประกอบอาชีพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

5. ระดบัการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 43 10.75 
ปริญญาตรี 308 77.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 49 12.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง
จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา มี
ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25 และระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม ระดบัรายไดต่้อเดือน 
ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
รายไดต้ ่ากวา่ 15,000 บาท 

 
44 

 
11.00 

รายได ้15,001 – 25,000 บาท 200 50.00 
รายได ้25, 001– 35,000 บาท  66  16.50 
รายได ้35, 001 บาทข้ึนไป 90 22.50 

รวม 400 100 
 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจง

จ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถจ าแนกตามตวัแปร ระดบัรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา มี
รายได ้35, 001 บาทข้ึนไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได ้25, 001– 35,000 บาท จ านวน 
66  คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และรายไดต้ ่ากว่า 15,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ตามล าดบั 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ ของพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม ดา้นประเภทของเส้ือผา้ท่ี
น าเขา้ท่ีซ้ือ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 

1. ท่านเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนประเภทใดมากท่ีสุด   
เส้ือยดื 205 51.25 
เส้ือเช้ิต 34 8.50 
กระโปรง   18 4.50 
กางเกงขายาว 28 7.00 
กางเกงขาสั้น 3 0.75 
กางเกงยนีส์ 24 6.00 
เดรส แซก จัม๊สูท 88 22.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.7 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถ
จ าแนกตามตวัแปร ดา้นประเภทของเส้ือผา้ท่ีน าเขา้ท่ีซ้ือ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นิยมซ้ือ เส้ือ
ยดื จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา เดรส แซก จัม๊สูท จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.00 เส้ือเช้ิต จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 กางเกงขายาว จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 
กางเกงยีนส์ จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  กระโปรง  จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ
กางเกงขาสั้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 

2. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนเดือนละก่ีคร้ัง   
1-3 คร้ัง 369 92.25 
4-6 คร้ัง 28 7.00 
7-9 คร้ัง 0 0.00 
มากกวา่ 10 คร้ัง 3 0.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถ
จ าแนกตามตวัแปร ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ีในการ
ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยประมาณ 1-3 คร้ัง จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 รองลงมา 4-6 คร้ัง 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 มากกวา่ 10 คร้ัง จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ 7-9 คร้ัง 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
3. ท่านใชจ่้ายเงินกบัการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนโดยเฉล่ียใน
แต่ละคร้ังเป็นจ านวนก่ี
บาท  
  

  

250-500 บาท 237 59.25 
501-750 บาท 79 19.75 
751-1,000 บาท 63 15.75 
มากกวา่ 1,001 บาท 21 5.25 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.9 ผลการวเิคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน สามารถ
จ าแนกตามตวัแปร ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
ต่อคร้ังประมาณ 250-500 บาท จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ  59.25 รองลงมา 501-750 บาท 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 751-1,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75  และ 
มากกวา่ 1,001 บาท จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
4. ปริมาณในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในแต่ละคร้ังโดย
เฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง 

  

1-3 ช้ิน 333 83.25 
4-6 ช้ิน 52 13.00 
7-9 ช้ิน 0 0.00 
มากกวา่ 10 ช้ิน 15 3.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน 
สามารถจ าแนกตามตวัแปร ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปริมาณ
การซ้ือเส้ือผา้น าเข้าในแต่ละคร้ัง โดยประมาณ 1-3 ช้ิน จ านวน 333 คน คิดเป็นร้อยละ 83.25 
รองลงมา 4-6 ช้ิน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 มากกวา่ 10 ช้ิน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.75 และ 7-9 ช้ิน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม ด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
5. บุคคลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนของท่านมากท่ีสุด 

  

พอ่แม่ 6 1.50 
แฟน 27 6.75 
ญาติ / พี่นอ้ง 6 1.50 
ดารา / นกัร้อง 12 3.00 
เพื่อน 42 10.50 
ตวัเอง 307 76.75 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน 
สามารถจ าแนกตามตวัแปร ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เลือกบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ คือ ตวัเอง จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อย
ละ 76.75 รองลงมา เพื่อน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 แฟน จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.75 ดารา / นกัร้อง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 พ่อแม่ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 
และญาติ / พี่นอ้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 

 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
6. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด   

ช่วงกระแสแฟชัน่ท่ีก าลงันิยมในขณะนั้น  64 16.00 
ช่วงมีสินคา้ลดราคา 109 27.25 
ช่วงเทศกาลเพื่อเป็นของขวญั 3 0.75 
ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน 224 56.00 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน 
สามารถจ าแนกตามตวัแปร ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ คือ ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
รองลงมา ช่วงมีสินคา้ลดราคา จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ช่วงกระแสแฟชัน่ท่ีก าลงันิยม
ในขณะนั้น จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และช่วงเทศกาลเพื่อเป็นของขวญั จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตาม ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ 

พฤติกรรมของผู้บริโภค จ านวน ร้อยละ 
7. เหตุผลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อท่านในการเลือกซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนมากท่ีสุด 

  

ตามกระแสนิยม / แฟชัน่ 61 15.25 
คุณภาพของเส้ือผา้ 75 18.75 
ช่ือเสียงของตรายีห่้อ                            10 2.50 
แบบ/ดีไซน์ของเส้ือผา้ท่ีตรงความตอ้งการ 254 63.50 

รวม 400 100 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทยของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ จ านวน 400 คน 
สามารถจ าแนกตามตวัแปร ด้านเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเข้า พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
เหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้คือ แบบ/ดีไซน์ของเส้ือผา้ท่ีตรงความตอ้งการ จ านวน 254 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา คุณภาพของเส้ือผา้ จ  านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ตามกระแส
นิยม / แฟชัน่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และช่ือเสียงของตรายีห่้อ จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 
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4.3 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 

 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าจากน าเข้าจากประเทศจีน 

ในประเทศไทย 

ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1.ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2.ดา้นราคา 
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3.66 
3.75 
3.73 
3.50 

0.94 
0.80 
0.92 
0.96 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลีย่รวม 3.66 0.91 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.66) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ การตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( =3.75) ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ( =3.73) ดา้นผลิตภณัฑ์ ( =3.66) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( =3.50) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภณัฑ ์

ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. คุณภาพของเน้ือผา้เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน 3.58 0.90 มาก 
2. รูปแบบเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมีให้เลือกหลากหลาย 3.85 0.83 มาก 
3. เส้ือผา้มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย 3.72 0.96 มาก 
4. ความทนัสมยัของรูปแบบเส้ือผา้ 3.76 0.81 มาก 
5. สินคา้ท่ีไดรั้บมีลกัษณะตรงตามแบบท่ีโชวใ์นหนา้เวบ็ไซต์ 3.37 1.18 ปานกลาง 

เฉลีย่รวม 3.66 0.94 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =
3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 4 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก 
ได้แก่ รูปแบบเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมีให้เลือกหลากหลาย ( =3.85) ความทนัสมยัของ
รูปแบบเส้ือผา้ ( =3.76) เส้ือผา้มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย ( =3.72)  คุณภาพของเน้ือผา้เส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีน (  =3.58)  และระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ สินคา้ท่ี
ไดรั้บมีลกัษณะตรงตามแบบท่ีโชวใ์นหนา้เวบ็ไซต ์( =3.37) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

ด้านราคา 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 3.74 0.75 มาก 
2. ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ 3.68 0.77 มาก 
3. ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป 3.90 0.78 มาก 
4. แสดงราคาของสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 3.76 0.84 มาก 
5. แสดงค่าจดัสินส่งสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน  3.76 0.82 มาก 
6. ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้มีความเหมาะสม 3.67 0.82 มาก 

เฉลีย่รวม 3.75 0.80 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ดา้นราคา โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.75) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า  ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบั
สินคา้ทัว่ไป ( =3.90) แสดงราคาของสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ( =3.76) แสดงค่าจดัสินส่งสินคา้ไว้
อยา่งชดัเจน ( =3.76) ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ( =3.74) ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ ( =3.68)  
และค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้มีความเหมาะสม ( =3.67) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. เวบ็ไซตใ์นการสั่งซ้ือสินคา้เขา้ใจง่าย แสดงรายละเอียด
สินคา้ท่ีชดัเจน  

3.75 0.82 มาก 

2. มีการแบ่งประเภทสินคา้เพื่อใหง่้ายต่อการเลือกซ้ือ 3.77 0.76 มาก 
3. สามารถติดต่อกบัคนขายสินคา้ได ้24 ชัว่โมง 3.67 1.02 มาก 
4. จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว และ ถูกตอ้ง 3.70 0.87 มา 
5. มีช่องทางการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือก เช่น 
ทางไปรษณียข์องรัฐหรือเอกชน 

3.87 0.80 มาก 

6. มีบริการตรวจสอบสถานการณ์สั่งสินคา้ 3.69 1.01 มาก 
7. เม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บมีปัญหา สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้
อยา่งรวดเร็ว 

3.53 1.18 ปานกลาง 

8. มีช่องทางการช าระเงินใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ผา่นระบบ 
Airpay , Linepay, Mobile banking 

3.91 0.86 มาก 

เฉลีย่รวม 3.73 0.92 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัมาก ( =3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 6 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจ
อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มีช่องทางการช าระเงินใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น ผา่นระบบ Airpay , Linepay, 
Mobile banking ( =3.91) มีช่องทางการจัดส่งสินค้าท่ีหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก เช่น ทาง
ไปรษณียข์องรัฐหรือเอกชน ( =3.87) มีการแบ่งประเภทสินคา้เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ ( =
3.77)  เว็บไซต์ในการสั่งซ้ือสินคา้เขา้ใจง่าย แสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีชดัเจน  ( =3.75) จดัส่ง
สินค้าได้รวดเร็ว และ ถูกตอ้ง ( =3.70 ) มีบริการตรวจสอบสถานะการสั่งสินคา้ ( =3.69 ) 
สามารถติดต่อกบัคนขายสินคา้ได ้24 ชัว่โมง ( =3.67 )  และระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ไดแ้ก่ เม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บมีปัญหา สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้อย่างรวดเร็ว ( =3.53 ) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับการตัดสินใจ 

�̅� S.D. ระดับ 

1. มีบตัรสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชนัในไลน์
แอดเพื่อใชใ้นการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด 

3.12 1.10 ปานกลาง 

2. มีการโฆษณาสินคา้ในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊ 
อินสตาแกรม ทวติเตอร์ เป็นตน้ 

3.75 0.76 มาก 

3. มีส่วนลดค่าจดัส่งสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามท่ีทาง
ร้านก าหนด 

3.62 1.01 มาก 

เฉลีย่รวม 3.50 0.96 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ดา้นราคา โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.50 ) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์2 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มี
การโฆษณาสินคา้ในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊อินสตาแกรม ทวติเตอร์ เป็นตน้( =3.75) มีส่วนลด
ค่าจดัส่งสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามท่ีทางร้านก าหนด ( =3.62) และระดบัการตดัสินใจอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีบตัรสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชนัในไลน์แอดเพื่อใชใ้นการสะสม
คะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด ( =3.12) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 

4.4 ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานการวจัิย  
การวเิคราะห์ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน

ในประเทศไทย เม่ือจ าแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย โดยใช้สถิติ ทดสอบไค-สแควร์ 
(Chi – Square) ซ่ึงมีสมมติฐานในการทดสอบ ดงัน้ี 
 
สมมติฐานข้อ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยแตกต่างกนั 
 H0: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

H1: ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทยแตกต่างกนั  
 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านประเภทของเส้ือผ้าน าเข้าทีซ้ื่อ 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 73.144 6 0.000* 
2. อาย ุ 76.390 24 0.000* 
3. สถานภาพ 30.622 12 0.002* 
4. อาชีพ 177.712 24 0.000* 
5. ระดบัการศึกษา 93.932 12 0.000* 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 83.798 18 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ  ดา้นอาชีพ ดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได้

เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 น้อยกวา่ 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
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เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 

 
ตารางท่ี 4.20 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความถี่ในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 1.802 2 0.406 
2. อาย ุ 7.494 8 0.484 
3. สถานภาพ 33.079 4 0.000* 
4. อาชีพ 17.565 8 0.025* 
5. ระดบัการศึกษา 6.232 4 0.182 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 16.257 6 0.012* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.406 ดา้นอายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.484 

ดา้นระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.182  มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความ
วา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศ
ไทย ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ส าหรับ ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นอาชีพ มี
ค่า Sig. เท่ากบั 0.025 และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ 
สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.21 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านจ านวนเงินทีซ้ื่อเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 2.284 3 0.516 
2. อาย ุ 23.559 12 0.023* 
3. สถานภาพ 19.920 6 0.003* 
4. อาชีพ 38.164 12 0.000* 
5. ระดบัการศึกษา 21.190 6 0.002* 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 26.614 9 0.002* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ดา้นเพศ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.516 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน 

H0 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ด้านจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้  ส าหรับ ดา้นอายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.023 ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ดา้นอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นระดบัการศึกษา 
และด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทย ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.22 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านปริมาณการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 21.934 2 0.000* 
2. อาย ุ 41.604 8 0.000* 
3. สถานภาพ 34.694 4 0.000* 
4. อาชีพ 62.678 8 0.000* 
5. ระดบัการศึกษา 4.131 4 0.389 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 13.678 6 0.033* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

และด้านรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.033 น้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทย ด้านปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ส าหรับ ด้านระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.389 มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H0 ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านปริมาณการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 23.269 5 0.000* 
2. อาย ุ 53.859 20 0.000* 
3. สถานภาพ 39.632 10 0.000* 
4. อาชีพ 82.922 20 0.000* 
5. ระดบัการศึกษา 20.748 10 0.023* 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 78.386 15 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ ดา้นสถานภาพ ดา้นอาชีพ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ ดา้นระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.023 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
น าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.24 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 20.355 3 0.000* 
2. อาย ุ 15.913 12 0.195 
3. สถานภาพ 3.419 6 0.755 
4. อาชีพ 30.920 12 0.002* 
5. ระดบัการศึกษา 14.946 6 0.021* 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 38.479 9 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ ดา้นเพศ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้น

อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 และ ด้านระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความวา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ส าหรับ ดา้นอายุ มีค่า 
Sig. เท่ากบั 0.195 และ ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.755  มากกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน 
H0 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.25 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 

ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. เพศ 27.881 3 0.000* 
2. อาย ุ 22.307 12 0.034* 
3. สถานภาพ 17.542 6 0.007* 
4. อาชีพ 50.744 12 0.000* 
5. ระดบัการศึกษา 16.403 6 0.012* 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 27.595 9 0.001* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.25 ดา้นเพศ และดา้นอาชีพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ดา้นอายุ มีค่า Sig. เท่ากบั 

0.034 ดา้นสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.007  ดา้นระดบัการศึกษา มีค่า Sig. เท่ากบั 0.012 และดา้น
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มี ค่า Sig. เท่ากบั 0.001  นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความ
วา่ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศ
ไทย ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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สมมติฐานข้อ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกนั 
 H0: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทยไม่แตกต่างกนั 

H1: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกนั  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถเขียนเป็นสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านประเภทของเส้ือผ้าน าเข้าทีซ้ื่อ 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 316.617 90 0.000* 
2. ดา้นราคา 362.032 96 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 321.687 138 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 278.687 66 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่า
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทย ดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.27 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านความถี่ในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 82.724 30 0.000* 
2. ดา้นราคา 89.457 32 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 83.939 46 0.001* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 87.254 22 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 น้อยกว่า 0.05 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 น้อยกว่า 0.05 จึง
ยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึงหมายความว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.28 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านจ านวนเงินทีซ้ื่อเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 112.022 45 0.000* 
2. ดา้นราคา 185.037 48 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 252.228 69 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 69.953 33 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.28 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 

ตารางท่ี 4.29 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านปริมาณการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 108.236 30 0.000* 
2. ดา้นราคา 141.607 32 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 109.737 46 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 76.708 22 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.29 ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.30 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านบุคคลทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 182.453 75 0.000* 
2. ดา้นราคา 187.227 80 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 182.646 115 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 286.564 55 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้โดยมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.31 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 477.145 45 0.000* 
2. ดา้นราคา 527.354 48 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 165.156 69 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 85.318 33 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.32 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ พฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านเหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

Chi Square df Sig 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 228.398 45 0.000* 
2. ดา้นราคา 194.157 48 0.000* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 276.650 69 0.000* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 115.908 33 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig < 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 นอ้ยกวา่ 0.05 นอ้ยกวา่ 0.05 จึงยอมรับ สมมติฐาน H1 ซ่ึง
หมายความวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทย ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย มี

วตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลท่ีซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้จากน าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 
 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 และ
เพศชาย จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.75 ตามล าดบั 
 2. อายุ พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 - 30 ปี จ  านวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 62.75
รองลงมา อาย ุ31 – 40 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 อายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.25 อาย ุต ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 และอาย ุ50 ปี ข้ึนไป จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.50  ตามล าดบั 
 3. สถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.75 สถานภาพ สมรส จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 และ สถานภาพ หยา่ร้าง จ  านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 4. อาชีพ พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง จ  านวน 214 คน 
คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมา มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50 อาชีพรับ
ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษาจ านวน 
35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 และยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั 

5. ระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 308 
คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 49 คน คิดเป็นร้อย
ละ 12.25 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75  ตามล าดบั 
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 6. ระดบัรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 
200 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมา มีรายได ้35, 001 บาทข้ึนไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.50 รายได ้25, 001– 35,000 บาท จ านวน 66  คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 และรายไดต้ ่ากว่า 
15,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ตามล าดบั 
 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด สรุปไดด้งัน้ี 

1. ท่านเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนประเภทใดมากท่ีสุด พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่นิยมซ้ือ เส้ือยืด จ  านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมา เดรส แซก จัม๊สูท จ านวน 88 
คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 เส้ือเช้ิต จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 กางเกงขายาว จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.00 กางเกงยีนส์ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  กระโปรง  จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.50 และกางเกงขาสั้น จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
 2. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนเดือนละก่ีคร้ัง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยประมาณ 1-3 คร้ัง จ านวน 369 คน คิดเป็นร้อยละ 92.25 รองลงมา 4-6 
คร้ัง จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 มากกวา่ 10 คร้ัง จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ7-9 
คร้ัง จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั 
 3. ท่านใชจ่้ายเงินกบัการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนก่ี
บาท พบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีมูลค่าของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือต่อคร้ังโดยประมาณ 250-500 บาท 
จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมา 501-750 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 
751-1,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.75  และ มากกว่า 1,001 บาท จ านวน 21 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.25 ตามล าดบั 
 4. ปริมาณในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง พบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ในแต่ละคร้ัง โดยประมาณ 1-3 ช้ิน จ านวน 333 
คน คิดเป็นร้อยละ 83.25 รองลงมา 4-6 ช้ิน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 มากกว่า 10 ช้ิน 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และ 7-9 ช้ิน จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั 
 5. บุคคลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนของท่าน
มากท่ีสุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ คือ ตวัเอง 
จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 76.75 รองลงมา เพื่อน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 แฟน 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ดารา / นกัร้อง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 พอ่แม่ จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 และญาติ / พี่นอ้ง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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 6. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
มีช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ คือ ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 
รองลงมา ช่วงมีสินคา้ลดราคา จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ช่วงกระแสแฟชัน่ท่ีก าลงันิยม
ในขณะนั้น จ  านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และช่วงเทศกาลเพื่อเป็นของขวญั จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
 7. เหตุผลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อท่านในการเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมาก
ท่ีสุด พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้คือ แบบ/ดีไซน์ของเส้ือผา้ท่ีตรง
ความตอ้งการ จ านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 63.50 รองลงมา คุณภาพของเส้ือผา้ จ  านวน 75 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.75 ตามกระแสนิยม / แฟชัน่ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 และช่ือเสียงของ
ตรายีห่อ้ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั 

 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด สรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทย โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( = 3.66) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบวา่ การตดัสินใจท่ีอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นราคา ( =3.75) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (
=3.73) ดา้นผลิตภณัฑ ์( =3.66) และ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( =3.50) ตามล าดบั 

3.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.66) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบว่า มีปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 4 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ รูปแบบเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนมีใหเ้ลือกหลากหลาย ( =3.85) ความทนัสมยัของรูปแบบเส้ือผา้ ( =3.76) 
เส้ือผา้มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย ( =3.72)  คุณภาพของเน้ือผา้เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน ( =
3.58)  และระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ สินคา้ท่ีไดรั้บมีลกัษณะตรงตามแบบท่ี
โชวใ์นหนา้เวบ็ไซต ์( =3.37) ตามล าดบั 

3.2 ดา้นราคา โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.75) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่  ท่ีมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป ( =3.90) 
แสดงราคาของสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ( =3.76) แสดงค่าจดัสินส่งสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ( =3.76) 
ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ( =3.74) ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ ( =3.68)  และค่าใช้จ่ายในการ
จดัส่งสินคา้มีความเหมาะสม ( =3.67) ตามล าดบั 
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3.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ( =3.73) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์6 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ มี
ช่องทางการช าระเงินให้เลือกหลากหลาย เช่น ผา่นระบบ Airpay , Linepay, Mobile banking ( =
3.91) มีช่องทางการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายใหลู้กคา้ไดเ้ลือก เช่น ทางไปรษณียข์องรัฐหรือเอกชน 
( =3.87) มีการแบ่งประเภทสินคา้เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซ้ือ ( =3.77)  เวบ็ไซต์ในการสั่งซ้ือ
สินคา้เขา้ใจง่าย แสดงรายละเอียดสินคา้ท่ีชดัเจน  ( =3.75) จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว และ ถูกตอ้ง (
 =3.70 ) มีบริการตรวจสอบสถานะการสั่งสินคา้ ( =3.69 ) สามารถติดต่อกบัคนขายสินคา้ได ้
24 ชั่วโมง ( =3.67 )  และระดบัการตดัสินใจอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เม่ือสินคา้ท่ีได้รับมี
ปัญหา สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได ้อยา่งรวดเร็ว ( =3.53 ) ตามล าดบั 

3.4 ดา้นราคา โดยภาพรวมมีการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก ( =3.50 ) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ มีปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 2 ขอ้ ท่ีมีการตดัสินใจอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการโฆษณาสินคา้
ในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊กอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เป็นตน้( =3.75) มีส่วนลดค่าจดัส่งสินคา้เม่ือ
ซ้ือสินคา้ครบตามท่ีทางร้านก าหนด ( =3.62) และระดบัการตดัสินใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ 
มีบตัรสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชนัในไลน์แอดเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับ
ส่วนลด ( =3.12) ตามล าดบั 

 
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกนั 

 ดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 
0.05 
  ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนใน
ประเทศไทยในดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ และระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
  ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
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จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทยในดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
  ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยในดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัส่วน
บุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน
ในประเทศไทยในดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
  ด้านบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเข้า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลท่ี
แตกต่างกนั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้  โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จาก
ประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ส่วน
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ อายุ และสถานภาพไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ 
 ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้
จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ด้าน
ประเภท
ของเส้ือผ้า
น าเข้าทีซ้ื่อ 

ด้านความถี่ใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 
 

ด้านจ านวนเงิน
ทีซ้ื่อเส้ือผ้า
น าเข้า 

ด้านปริมาณการ
ซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

ด้านบุคคลทีม่ี
ผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผ้าน าเข้า 

ด้านช่วงเวลาใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 

ด้านเหตุผลใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 

1. เพศ        
2. อาย ุ        
3. สถานภาพ        
4. อาชีพ        
5. ระดบัการศึกษา        
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน        

หมายเหตุ:  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน  
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 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกนั 
  ด้านประเภทของเส้ือผา้น าเข้าท่ีซ้ือ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นประเภทของ
เส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ด้านความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเข้า พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นความถ่ีใน
การซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่าง
กนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในด้าน
บุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
  ด้านช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเข้า พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นช่วงเวลาใน
การซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 

ด้านเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเข้า พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยในดา้นเหตุผลใน
การซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าน าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย 

ด้าน
ประเภท
ของเส้ือผ้า
น าเข้าทีซ้ื่อ 

ด้านความถี่ใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 
 

ด้านจ านวนเงิน
ทีซ้ื่อเส้ือผ้า
น าเข้า 

ด้านปริมาณการ
ซ้ือเส้ือผ้าน าเข้า 

ด้านบุคคลทีม่ี
ผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผ้าน าเข้า 

ด้านช่วงเวลาใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 

ด้านเหตุผลใน
การซ้ือเส้ือผ้า

น าเข้า 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์        
2. ดา้นราคา        
3. ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

       

4. ดา้นการส่งเสริม
การตลาด 

       

หมายเหตุ:  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน  
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5.2 อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทย สามารถ

อภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบั

การศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศ
จีนในประเทศไทยแตกต่างกนั ในดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ ดา้นความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ ดา้นจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ดา้นปริมาณการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ด้านช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ และด้านเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุมาภรณ์ ภาคาแพทย ์(2557) ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดคา้ปลีกกรณีศึกษา ศูนยก์ารคา้
เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ ผลการศึกษาพบว่า เพศมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปของผูบ้ริโภคในตลาดค้าปลีกกรณีศึกษา ศูนยก์ารค้าเดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์ ด้าน
จ านวนเส้ือผา้ท่ีมาซ้ือในแต่ละคร้ัง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เมทิกา ล้ิมตระกูล (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชั่นสไตล์ เกาหลีผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของนักศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า นกัศึกษาหญิงท่ีมีอายุต่างกนัจะมีพฤติกรรมการการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่หญิงสไตล์เกาหลีผ่านช่องทางเฟซบุ๊กในเร่ือง ความถ่ีในการใช้งานผา่นทางเฟซบุ๊ก 
ระยะเวลา จ านวนคร้ังในการซ้ือสินคา้ผ่านทางเฟซบุ๊ก งบประมาณในการซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตอ้งการ 
สาเหตุท่ีเลือกซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก และการเลือกซ้ือสินคา้ในคร้ังต่อไป มีความแตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติท่ี 0.05 และรวมถึงผลการศึกษาของ ภครินทร์ จนัทร์สืบเช้ือสาย (2550) 
ศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของผูบ้ริโภค ในย่านอนุสาวรียช์ัยสมรภูมิ ผล
การศึกษาพบวา่ ผลจากการศึกษาเก่ียวกบัลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ ในยา่น
อนุสาวรียช์ยัสมรภูมิ ดา้นมูลค่าการซ้ือโดยเฉล่ีย (บาท/คร้ัง) ดา้นความถ่ีในการซ้ือ (คร้ัง/เดือน) ดา้น
จ านวนผูร่้วมซ้ือแต่ละคร้ัง และดา้นเวลาในการซ้ือโดยเฉล่ีย (ชัว่โมง/คร้ัง) ของผูบ้ริโภค แตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ
ซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในประเทศไทยแตกต่างกนัในดา้นประเภทของเส้ือผา้น าเขา้ท่ีซ้ือ 
ด้านความถ่ีในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ด้านจ านวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ด้านปริมาณการซ้ือเส้ือผา้
น าเขา้ ดา้นบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ ดา้นช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ และ
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ดา้นเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้ โดยมีนยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเมทิกา 
ล้ิมตระกูล(2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสนใจและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นสไตล์
เกาหลีผา่นช่องทางเฟซบุ๊กของนกัศึกษาหญิงในทางภาคเหนือ: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบวา่ พบวา่ ค่า Sig. ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาหน่าย ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นกระบวนการให้บริการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีค่า
นอ้ยกวา่ 0.001 ดงันั้น แสดงวา่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือเส้ือผา้แฟชัน่หญิงสไตล์เกาหลีผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ทางสถิติอย่างมีนัยสาคญัท่ีระดบั 
0.001 สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ณัญช์คณสั ปานเสมศรี (2551) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จากต่างประเทศของวยัรุ่นในสยามสแควร์ พบว่า ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากต่างประเทศ
ของวยัรุ่นในสยามสแควร์อยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ สิทธิ รักษว์ชิยั (2550) ได้
ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปในตลาดนัดวนัหยุด: 
กรณีศึกษาตลาดนิกรธานี จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นราคาและช่องทางการจดั
จ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรับปรุงเพื่อใช้
ประโยชน์ได ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ จากการวิเคราะห์พบวา่มีเส้ือผา้หลากหลายขนาดให้เลือก และมีรูปแบบ
ทนัสมยัเหมาะสมกับการใช้งาน ดังนั้ นควรจะเน้นท่ีผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามแบบท่ีโชว์ในหน้า
เวบ็ไซต ์เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาดไดห้ลากหลายกลุ่ม 

2. ดา้นราคา จากการวิเคราะห์พบว่าเส้ือผา้มีราคาท่ีหลากหลายให้เลือกซ้ือ ผูผ้ลิตควรเน้น
เร่ืองคุณภาพสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัราคาสินคา้เพื่อเกิดความพึงพอใจและความคุม้ค่าของลูกคา้  

3. ดา้นการจดัจ าหน่าย จากการวเิคราะห์พบวา่ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุดเม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บ
มีปัญหา สามารถเปล่ียนหรือคืนสินคา้ได้ อย่างรวดเร็ว ดงันั้นควรจะพฒันาบริการหลงัการขาย 
สามารถใหลู้กคา้ติดต่อไดภ้ายใน 24 ชัว่โมง และสามารถ รับ เปล่ียน หรือคืน สินคา้ใหเ้ร็วท่ีสุด เพื่อ
เกิดความพึงพอใจของลูกคา้  
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาด จากการวิเคราะห์พบว่าควรมีการเพิ่มบัตรสมาชิกแบบ
ออนไลน์ในแอปพลิเคชันในไลน์แอดเพื่อใช้ในการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด และจดั
โปรโมชัน่พิเศษใหก้บัลูกคา้ เพื่อจูงใจผูซ้ื้ออยา่งสม ่าเสมอ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาถึงส่ิงปัจจยัทางการตลาดดา้นอ่ืนๆท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจากประเทศจีนเพื่อให้มีความเข้าใจถึงพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเข้าจาก
ประเทศจีนมากยิง่ข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือน าเขา้จากประเทศจีน เช่น กระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทศันคติของผูซ้ื้อ 
เพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาแผนการตลาดของผูป้ระกอบการ 

3. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือน าเขา้
จากประเทศจีน เพื่อให้เห็นผลอยา่งชดัเจนต่อเน่ือง ท าให้สามารถทราบความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และเป็นการพฒันาสินคา้ใหต้รงกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 

4. ควรศึกษาแนวทางการพฒันาการตลาดออนไลน์  เน่ืองจากในปัจจุบนัประเทศไทยกา้ว
เขา้เป็นสังคมออนไลน์อยา่งเตม็ตวั ซ่ึงส่ือออนไลน์นั้นจะเติบโตมากยิง่ข้ึนในอนาคต 

5. ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอยา่งเดียว ดงันั้น เพื่อให้
การวิจยัคร้ังต่อไปมีความครบถว้นสมบูรณ์มากข้ึน ควรท าการวิจยัเชิงคุณภาพ หรือควรใชเ้ทคนิค
ของเคร่ืองมือในการวจิยัอ่ืนๆ เช่นการสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน 
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แบบสอบถามเพ่ือการวจัิย 
แบบสอบถามเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน 

ในประเทศไทย 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลลกัษณะของปัจจัยส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ            

 □ 1.หญิง    □ 2.ชาย 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต  ่ากวา่ 20 ปี   □ 2. 20 - 30 ปี 
 □ 3. 31 – 40 ปี    □ 4. 41 - 50 ปี 
 □ 5. 50 ปี ข้ึนไป 
3.สถานภาพ 
 □ 1.โสด    □ 2.สมรส  
 □ 3. หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่
4. อาชีพ 
 □ 1. นกัเรียน / นกัศึกษา   □ 2. รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
 □ 3. ท างานบริษทัเอกชน/รับจา้ง  □ 4. ธุรกิจส่วนตวั 
 □ 5. ยงัไม่ไดป้ระกอบอาชีพ    
 
 



  84 

 

5. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี   □ 2. ปริญญาตรี  

□ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี 
6. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. รายไดต้  ่ากวา่ 15,000 บาท  □ 2. รายได ้15,001 – 25,000 บาท 
 □ 3. รายได ้25, 001– 35,000 บาท  □ 4. รายได ้35, 001 บาทข้ึนไป 
 
ส่วนที ่2 พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าจากน าเข้าจากประเทศจีนในประเทศไทย 
7. ท่านเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนประเภทใดมากท่ีสุด 

□ 1. เส้ือยดื    □ 2. เส้ือเช้ิต  
□ 3. กระโปรง    □ 4. กางเกงขายาว  
□ 5. กางเกงขาสั้น    □ 6. กางเกงยนีส์ 
□ 7. เดรส แซก จัม๊สูท 

8. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนเดือนละก่ีคร้ัง  
□ 1. 1-3 คร้ัง     □ 2. 4-6 คร้ัง  
□ 3. 7-9 คร้ัง    □ 4. มากกวา่ 10 คร้ัง  

9. ท่านใชจ่้ายเงินกบัการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนโดยเฉล่ียในแต่ละคร้ังเป็นจ านวนก่ีบาท  
□ 1.250-500 บาท    □ 2. 501-750 บาท  
□ 3.751-1,000 บาท   □ 4. มากกวา่ 1,001 บาท  

10. ปริมาณในการซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในแต่ละคร้ังโดยเฉล่ียก่ีช้ินต่อคร้ัง  
□ 1. 1-3 ช้ิน     □ 2. 4-6 ช้ิน  
□ 3. 7-9 ช้ิน    □ 4. มากกวา่ 10 ช้ิน 

11. บุคคลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนของท่านมากท่ีสุด   
□ 1. พอ่แม่     □ 2. แฟน  
□ 3. ญาติ / พี่นอ้ง   □ 4. ดารา / นกัร้อง  
□ 5. เพื่อน     □ 6. ตวัเอง  

12. ท่านซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนในช่วงเวลาใดมากท่ีสุด 
□ 1. ช่วงกระแสแฟชัน่ท่ีก าลงันิยมในขณะนั้น □ 2. ช่วงมีสินคา้ลดราคา 
□ 3. ช่วงเทศกาลเพื่อเป็นของขวญั  □ 4. ไม่มีช่วงเวลาท่ีแน่นอน 

13. เหตุผลใดต่อไปน้ีมีความส าคญัต่อท่านในการเลือกซ้ือเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมากท่ีสุด 
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□ 1. ตามกระแสนิยม / แฟชัน่   □ 2. คุณภาพของเส้ือผา้  
□ 3. ช่ือเสียงของตรายีห่อ้                           □ 4. แบบ/ดีไซน์ของเส้ือผา้ท่ีตรงความ

ตอ้งการ 
ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผ้าจากน าเข้าจากประเทศ
จีน ในประเทศไทย 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4 หมายถึง มาก 
ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัคะแนน 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
 

 
 

ข้อ 

 
ค าถาม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความพงึพอใจ 

5 
มาก
ทีสุ่ด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อย
ทีสุ่ด 

 ด้านผลติภัณฑ์      
14 คุณภาพของเน้ือผา้เส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีน      

15 
รูปแบบเส้ือผา้น าเขา้จากประเทศจีนมีให้เลือก
หลากหลาย 

     

16 เส้ือผา้มีขนาดใหเ้ลือกหลากหลาย      

17 ความทนัสมยัของรูปแบบเส้ือผา้      

18 
สินคา้ท่ีไดรั้บมีลกัษณะตรงตามแบบท่ีโชวใ์นหนา้
เวบ็ไซต ์ 

     

 ด้านราคา      

19 ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ      

20 ราคาเหมาะสมกบัรูปแบบ      

21 ราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป      

22 แสดงราคาของสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน      
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23 แสดงค่าจดัสินส่งสินคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน       

24 ค่าใชจ่้ายในการจดัส่งสินคา้มีความเหมาะสม      

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

25 
เวบ็ไซตใ์นการสั่งซ้ือสินคา้เขา้ใจง่าย แสดง
รายละเอียดสินคา้ท่ีชดัเจน  

     

26 มีการแบ่งประเภทสินคา้เพื่อใหง่้ายต่อการเลือกซ้ือ      

27 สามารถติดต่อกบัคนขายสินคา้ได ้24 ชัว่โมง      

28 จดัส่งสินคา้ไดร้วดเร็ว และ ถูกตอ้ง      

29 
มีช่องทางการจดัส่งสินคา้ท่ีหลากหลายใหลู้กคา้ได้
เลือก เช่น ทางไปรษณียข์องรัฐหรือเอกชน 

     

30 มีบริการตรวจสอบสถานะการสั่งสินคา้      

31 เม่ือสินคา้ท่ีไดรั้บมีปัญหา สามารถเปล่ียนหรือคืน
สินคา้ได ้อยา่งรวดเร็ว 

     

32 
มีช่องทางการช าระเงินใหเ้ลือกหลากหลาย เช่น 
ผา่นระบบ Airpay , Linepay, Mobile banking 

     

 ด้านส่งเสริมการตลาด      
33 มีบตัรสมาชิกแบบออนไลน์ในแอปพลิเคชนัในไลน์

แอดเพื่อใชใ้นการสะสมคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลด 
     

34 มีการโฆษณาสินคา้ในโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุก๊ 
อินสตาแกรม ทวติเตอร์ เป็นตน้ 

     

35 มีส่วนลดค่าจดัส่งสินคา้เม่ือซ้ือสินคา้ครบตามท่ีทาง
ร้านก าหนด 

     

 
ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวจัิยจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
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ภาคผนวก ค 
การแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ 
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ภาพท่ี 1 แจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ท่ีประกาศในสังคมออนไลน์ เพจร้านรับพรีออร์เดอร์จาก
จีนในเฟซบุก๊ 
 

 
ภาพท่ี 2 แจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ท่ีประกาศในสังคมออนไลน์  เพจร้าน
Preorder by Pattawee  



119 
 

 

ประวตัิผู้วจัิย 

ช่ือ – สกุล   นางสาวพซัฑฬิกาณฑ ์ พุดจาด 
วนัเดือนปีเกดิ  วนัท่ี 28 มกราคม 2536 

 

ประวตัิการศึกษา 

 

ปริญญาตรี ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัแม่

ฟ้าหลวง 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยั

สยาม 

     

ประวตัิการทาํงาน  

  

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561  บริษทั สุพรีม โพรดกัส์ จ  ากดั  
พ.ศ. 2561 – ปัจจุบนั   บริษทั ยอวานี จ  ากดั  
  

......................................................................  

  


	1.Cover
	2.Certificate
	3.Abstract
	4.Acknowledgement
	5.Table content
	6.1Chapter1
	6.2Chapter2
	6.3Chapter3
	6.5Chapter4
	6.5Chapter5
	7.Reference
	8.Appendix
	9.Biography

