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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน
ของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่มาใช้บริ การร้านเสื้ อผ้าแฟชัน่
วัยรุ่ นนาเข้าจากจีน จานวน 385 คน ใช้สอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการ
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล คื อ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านสู ต รการ
คานวณหาขนาดที่เหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น น าเข้า จากจี น ของวัย รุ่ น ไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
ด้านบุคคล รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นนาเข้าจากจี นวัยรุ่ นไทย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านบุคคล รองลงมาคือ
ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย ตามลาดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน คือ เพศ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ด้านราคา มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
อายุ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
ระดับการศึกษา พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ทั้ง 7 ด้านไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
อาชี พ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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รายได้ต่อเดือน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ทั้ง 7 ด้านมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ: พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค, เสื้ อผ้าแฟชัน่ , พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน

Abstract
The purpose of this research is to study the behavior of buying fashion clothes imported from
China of Thai teenagers In Bangkok. The sample group used in the study was customers who use 385 fashion
clothing stores imported from China. Use inquiry as a tool to collect information. The statistics used in data
analysis are Frequency, percentage, mean, standard deviation and test the hypothesis. Formula for
calculating the optimal size of the sample of Taro Yamane, determine the statistical significance level 0.05.
The study indicated that behavior of buying fashion clothes imported from China of Thai
teenagers In Bangkok. Overall at a moderate level, when considering each aspect, it was found that the
highest average value was the person. Followed by process, product in terms of physical characteristics,
price, marketing promotion and distribution channels respectively.
Marketing mix factors affecting the selection of fashion clothing imported from China, Thai
teenagers in Bangkok. When considering each aspect, it was found that highest average value is personal,
followed by process, physical characteristics, product, price for marketing, promotion, distribution channels
respectively. The hypothesis test found that personal factors affecting marketing mix factors that affect the
selection of imported fashion clothing from China are Gender found that personal factors affecting
marketing mix factors that affect the selection of fashion clothing imported from China gender found that
personal factors affecting marketing mix factors that affect the selection of fashion clothing imported from
China. Price is related with statistical significance at 0.05.
Age, it was found that personal factors affecting marketing mix factors affecting the purchase
of fashion clothes imported from China. All 7 aspects are related with statistical significance at 0.05.
The level of education found that personal factors affecting marketing mix factors affecting the
purchase of fashion clothes imported from China. All 7 aspects are not related with statistical significance
at 0.05
The occupation found that personal factors affecting the marketing mix factors affecting the
selection of fashion clothing imported from China. In terms of product price, there is a significant
relationship at 0.05.
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Monthly income showed that personal factors affecting marketing mix factors affecting the
selection of imported fashion clothes from China. All 7 aspects are related with statistical significance at
0.05.
Keywords: Consumer behavior, Fashion, Fashion buying behavior imported from China

บทนา
ปั จจุบนั สภาพแวดล้อมทางการตลาดเกี่ยวกับเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นเต็มไปด้วยการแข่งขันค่อนข้าง
สู งมากขึ้น ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อความอยู่รอด ความเจริ ญก้าวหน้าทางธุ รกิ จเสื้ อผ้าแฟชัน่ อย่างมาก ผูว้ ิจยั จึง
เป็ นแรงผลักดันให้ธุรกิ จเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นต้องให้ความสนใจและหันมาศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โค
เพิ่มขึ้ น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี บ ทบาทสาคัญในการกาหนดการหมุ นเวีย นของสิ นค้า การศึ กษาปั จจัย และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการดาเนิ นงานทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าคู่แข่ง ความรู ้ ความเข้าใจ ความได้เปรี ยบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นปั จจัยสาคัญ
แ ละนาความได้เปรี ยบด้านการแข่งขัน ส่ วนปั จจัยทางการตลาดที่ตอ้ งเรี ยนรู ้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ของธุ รกิจ เนื่ องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น สิ่ งเหล่านี้ ก่อให้เกิ ดพฤติกรรม
ใหม่ๆ ของบริ โภคเกิดความคาดหวังในสิ นค้ามากขึ้น
ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีนของวัยรุ่ นโดยข้อมูล
ที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้ จะสามารถนาไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุ งธุ รกิ จร้ านค้าให้ดีข้ ึ นในอนาคต และ
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบนั

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อเสื้ อผ้ า แฟชั่ น น าเข้ า จากจี น ของวัย รุ่ นไทย ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่ อศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีนของวัยรุ่ นไทย
ในกรุ งเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ นาเข้าจากจีนของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐาน
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีนของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร
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2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดอิทธิ พลที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจี น
ของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจาก
จีนของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะทางกายภาพ

3.2 ประชากรและตัวอย่าง

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การกระทาของบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา
และการใช้ซ่ ึ งสิ นค้าและบริ การ ทั้งนี้ หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจซึ่ งมีมาอยูก่ ่อนแล้ว และเป็ น
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สิ่ งที่มีส่วนในการกาหนดให้เกิ ดการกระทาดังกล่าว ธงชัย สันติวงษ์ (2535) อ้างถึ งใน ชัยณรงค์ ทรายคา
(2552, น.8)
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผบู ้ ริ โภคแสดงออกในการแสวงหาสาหรับการซื้ อการ
ใช้ การประเมินและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่ งสิ นค้าและบริ การที่เขาคาดหวังว่าจะทาให้ความต้องการของเขา
ได้รับความพอใจ Schiffman & Kanuk (1991, p.5) อ้างถึงใน ศุภร เสรี รัตน์ (2550, น.5)
แนวคิดส่ วนผสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุ ม หน่วยงานต่างๆ ใช้ร่วมกัน
เพื่อสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าประกอบด้วยเครื่ องมือดังต่อไปนี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. (2550). พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค. กรุ งเทพฯ : พัฒนาศึกษา.) 1. ผลิตภัณฑ์ 2. ราคา 3. สถานที่ 4. การส่ งเสริ มการตลาด 5. บุคลากร 6.
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ และ 7. กระบวนการ

วิธีการวิจัย
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครที่มีอายุต้ งั แต่ 13–25 ปี ที่
เคยซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่นวัย รุ่ นนาเข้า เข้า จากจี น ที่ เข้ามาซื้ อสิ นค้าในรอบ 1 เดื อน เนื่ องจากไม่ท ราบจานวน
ประชากรที่ แน่ นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่า งสามารถค านวณได้จากสู ตร ไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G.
Cochran โดยกาหนดระดับค่าความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์
บัญชา, 2550: 109)
ใช้ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกิ น
ร้อยละ 5 ที่ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซึ่ งถื อได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่ อนไขกาหนด คือ ไม่น้อยกว่า
384 ตัวอย่าง
เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส่ ว นที่ 1 ลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู ต้ อบบแบบสอบถาม ประกอบด้ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ครอบครั วต่อเดื อน มีลกั ษณะคาถามแบบปลายปิ ด (Closeended Question) โดยให้เลือกตอบได้ขอ้ หนึ่งข้อใดในตัวเลือกหลายตัวเลือก (Multiple Choices)
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ลเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟนชัน่
วัยรุ่ น นาเข้าจากจี น โดยผูต้ อบแบบสอบถามเลื อกระดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆ เป็ นแบบมาตราวัด
ระดับชั้น (Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ วัยรุ่ นนาเข้าจากจี น โดยให้ผูต้ อบ
แบบสอบถามเลือกระดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆ เป็ นแบบมาตราวัดระดับชั้น ลักษณะแบบมาตราส่ วน
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ประเมินค่า (Rating Scale) ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการประเมินเป็ น 5 ระดับ ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2553) โดยกาหนดค่าระดับคะแนน
สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรื อ S.D.)
2. สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการทดสอบสมมติ ฐาน โดยใช้ค่ า -t-test และค่ า F-test เพื่ อเปรี ย บเที ย บกลุ่ ม
ตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้วธิ ี ทดสอบค่า t-test (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550: 109) และการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างค่าเฉลี่ ยของกลุ่ มตัวอย่างที่ มากกว่า 2 กลุ่ ม ใช้ F-test โดยวิเคราะห์ตวั แปรทางเดี ยว (One – Way
ANOVA) หลังจากพบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยรายคู่ดว้ ยวิธีการหาตัวแปรประชากรทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่าง
กันจึงทาการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ Least Significant Difference (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2550: 109)

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่นนาเข้า จากจี น ด้านบุ คคลอยู่ในระดับ มาก (  =4.12) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ ผูข้ ายมีความเอาใจใส่ ต่อลู กค้าอย่างเท่าเทียมกันอยู่ใน
ระดับมาก (  =4.18) รองลงมา ผูข้ ายคิ ดเงิ นอย่างถู กต้องแม่นยาอยู่ในระดับมาก (  =4.17) ผูข้ ายพูดจา
ไพเราะทักทายลู กค้า ยิ้มแย้มแจ่มใสสุ ภาพอยู่ในระดับมาก (  =4.10) ผูข้ ายมีความรู ้ในตัวสิ นค้าสามารถ
แนะนาได้ชดั เจนอยูใ่ นระดับมาก (  =4.09) และผูข้ ายมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การอยูใ่ นระดับมาก (
 =4.09) ตามลาดับ
ตารางที่ 1

จานวนและร้อยละ ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล

จานวน

ร้ อยละ

รวม

152
233
385

39.5
60.5
100.0

รวม

30
183
50
122
385

7.8
47.5
13.0
31.7
100.0

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
13-15 ปี
16-18 ปี
19-21 ปี
21–25 ปี
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3. ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
4. อาชีพ
นักเรี ยน/นิสิต/นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ
รวม

47
175
123
20
20
385

12.2
45.5
31.9
5.2
5.2
100.0

156
75
33
121
385

70.5
19.5
8.6
31.4
100

5. รายได้ ต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 บาทขึ้นไป
รวม

52
89
102
75
48
19
385

13.5
23.1
26.5
19.5
12.5
4.9
100

จากตารางที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.5
เพศชาย จานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.5 มีอายุระหว่าง 16-18 ปี มากที่สุด จานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ
47.5 รองลงมาอายุระหว่า ง 21-25 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.7 ผูต้ อบแบบสอบถามมี ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มากที่สุด จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดับ
อนุปปริ ญญา / ปวส. จานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.9 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นนักเรี ยน / นิสิต / นักศึกษา
มากที่สุด จานวน 156 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ เจ้าของกิจการ / อาชี พอิสระ จานวน121 คน คิด
เป็ นร้อยละ 31.4 และมีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท มากที่สุด จานวน102 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.5 รองลงมา
คือ 5,001 – 10,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.1
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อก
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ด้านบุคคล
ด้ านบุคคล

X

1. ผูข้ ายมีความรู ้ในตัวสิ นค้าสามารถแนะนาได้
ชัดเจน
2. ผูข้ ายคิดเงินอย่างถูกต้องแม่นยา
3. ผูข้ ายมีความเอาใจใส่ ต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน
4. ผูข้ ายพูดจาไพเราะทักทายลูกค้า ยิม้ แย้มแจ่มใส
สุ ภาพ
5. ผูข้ ายมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ
รวม

ระดับความสาคัญ
S.D.
แปลผล

อันดับ

4.09

.657

มาก

4

4.17
4.18

.536
.615

มาก
มาก

2
1

4.10

.665

มาก

3

4.09
4.12

.625
.505

มาก

5
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามในความสาคัญทางด้านบุคคลมากที่สุด ( X = 4.12) โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับผูข้ ายมีความเอาใจใส่ ต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ( X = 4.18)
และรองลงมา คือ ผูข้ ายคิดเงินอย่างถูกต้องแม่นยา ( X = 4.17)
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อก
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ในภาพรวม
ระดับความสาคัญ

ส่ วนประสมทางการตลาด

X
3.61
3.34
3.25
3.33
4.12
3.93
3.71
3.61

ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านกระบวนการ
ด้านลักษณะทางกายภาพ
รวม
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S.D.
.961
.865
.884
.750
.702
.628
.842
.681

แปลผล
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
4
5
7
6
1
2
3

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ ใ ห้ระดับ ความสาคัญต่ อปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ในภาพรวมโดยรวม อยูใ่ นระดับมาก (  =3.61)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย คือ ด้านบุคคลอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.12) รองลงมา คือ
ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก (  =3.93) ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก (  =3.71) ด้าน
ผลิตภัณฑ์อยูใ่ นระดับมาก (  =3.61) ด้านราคา อยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 3.34) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (  = 3.33) และด้า นช่ องทางการจัดจาหน่ า ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง (  = 3.25)
ตามลาดับ

บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการศึกษา
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 16-18 ปี มี
การศึ กษาอยู่ในระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย / ปวช. ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน / นิ สิต /
นักศึกษา มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท
จากการศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่
ส่ งผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นนาเข้าจากจี น ด้านบุคคลอยู่ในระดับมาก คือ ผูข้ ายมีความเอาใจใส่ ต่อ
ลู กค้าอย่างเท่าเทียมกันอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ผูข้ ายคิดเงิ นอย่างถู กต้องแม่นยา ผูข้ ายพูดจาไพเราะ
ทักทายลูกค้า ยิม้ แย้มแจ่มใสสุ ภาพ ผูข้ ายมีความรู ้ในตัวสิ นค้าสามารถแนะนาได้ชดั เจน และผูข้ ายมีจานวน
เพียงพอต่อการให้บริ การ ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามใหญ่ให้ระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีน ในภาพรวมโดยรวม อยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
บุคคล รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ตามลาดับ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการศึกษา
ด้านผลิ ตภัณฑ์จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในแบบของเสื้ อผ้า ความหลากหลายของ
รู ปแบบเสื้ อผ้า และมีแบบที่ทนั สมัยเหมาะสมกับการใช้งาน
ด้านราคา จากการวิเคราะห์พบว่า ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพเสื้ อผ้าที่ซ้ื อ สามารถต่อราคา
เสื้ อผ้าได้ เราควรจะเน้นที่คุณภาพสิ นค้าให้เหมาะสมกับราคาสิ นค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความคุม้ ค่า
ของลูกค้า
ด้านการจัดจาหน่ าย จากการวิเคราะห์พบว่า รู ปแบบร้ านและการตกแต่งภายในเป็ นที่น่าสนใจ
ขนาดของร้านมีขนาดใหญ่ ทาให้ลูกค้าสามารถตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ง่าย
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ด้านการส่ งเสริ มการขาย จากการวิเคราะห์พบว่า มีการส่ งข้อมูลข่าวสารให้ทราบผ่านทางอีเมลล์,
เฟสบุค๊ , ทวิตเตอร์ และไลน์ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้ อสิ นค้าได้
ด้านบุคคล จากการวิเคราะห์พบว่า ผูข้ ายมีจานวนเพียงพอต่อการให้บริ การ ผูข้ ายพูดจาไพเราะ
ทักทายลูกค้ายิม้ แย้มแจ่มใสสุ ภาพ คือการบริ การที่ดีและสาคัญมาก
ด้านกระบวนการ จากการวิเคราะห์พบว่าช่องทางการชาระเงินเพียงพอต่อจานวนลูกค้า และการ
ให้บริ การลูกค้าตามลาดับก่อนหลัง ตามคิว เพื่อให้เหมาะสมกับจานวนของลูกค้า
ด้านลักษณะทางกายภาพ จากการวิเคราะห์พบว่าในการแยกสิ นค้าที่ลาดราคาและไม่ลดราคาที่
ชัดเจน และมีป้ายบอกราคาสิ นค้าที่ชดั เข้าถึงความต้องการของลูกค้า
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคจากพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจาก
จีนของวัยรุ่ นไทย ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงหัวข้อที่ควรปรับปรุ ง และหัวข้อที่ทางผูป้ ระกอบการ
สามารถใช้เป็ นจุดแข็งในการแข่งขันกับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
2. ควรศึกษาข้อจากัดต่างๆ ที่ผปู ้ ระกอบการนาเข้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ นาเข้าจากจีนของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
นามาวิเคราะห์หาจุดที่เหมาะสมในการปรับปรุ งธุ รกิจของตน
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