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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน

ของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการร้านเส้ือผา้แฟชัน่
วยัรุ่นน าเขา้จากจีน จ านวน 385 คน ใช้สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานสูตรการ
ค านวณหาขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นน าเข้าจากจีนของวยัรุ่นไทย ใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ด้านบุคคล รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านราคา ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จากจีนวยัรุ่นไทย 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นบุคคล รองลงมาคือ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ตามล าดบั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน คือ เพศ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

อายุ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ทั้ง 7 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ระดบัการศึกษา พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ทั้ง 7 ดา้นไม่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

อาชีพ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
เส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                                                           
* นกัศึกษาหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขาธุรกิจอาเซียน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
** อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั 
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รายไดต่้อเดือน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
เลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ทั้ง 7 ดา้นมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมของผูบ้ริโภค, เส้ือผา้แฟชัน่, พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน 
 

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 
 

บทน า 
ปัจจุบนัสภาพแวดลอ้มทางการตลาดเก่ียวกบัเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นเต็มไปดว้ยการแข่งขนัค่อนขา้ง

สูงมากข้ึน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความอยู่รอด ความเจริญกา้วหน้าทางธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่อย่างมาก ผูว้ิจยัจึง
เป็นแรงผลกัดนัให้ธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นตอ้งให้ความสนใจและหันมาศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโค
เพิ่มข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีบทบาทส าคญัในการก าหนดการหมุนเวียนของสินคา้ การศึกษาปัจจยัและ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนินงานทางการตลาด และสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่คู่แข่ง ความรู้ ความเขา้ใจ ความไดเ้ปรียบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 
แ ละน าความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนั ส่วนปัจจยัทางการตลาดท่ีตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจในการเปล่ียนแปลง
ของธุรกิจ เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี นวตักรรมใหม่ๆ มากข้ึน ส่ิงเหล่าน้ีก่อให้เกิดพฤติกรรม
ใหม่ๆ ของบริโภคเกิดความคาดหวงัในสินคา้มากข้ึน  

ดงันั้น ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีนของวยัรุ่นโดยขอ้มูล
ท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีจะสามารถน าไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุงธุรกิจร้านคา้ให้ดีข้ึนในอนาคต และ
ความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั 
 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการเ ลือก ซ้ือเ ส้ือผ้าแฟชั่นน า เข้าจากจีนของวัย รุ่นไทย ใน

กรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีนของวยัรุ่นไทย 
ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีต่อพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้
แฟชัน่น าเขา้จากจีนของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐาน 
1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีนของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร 
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2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน
ของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร 

 
ตัวแปรอสิระ (Independent Variable)   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ประชากรและตัวอย่าง 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า 

และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อนแลว้ และเป็น

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

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นบุคคล 

6. ดา้นกระบวนการ 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ลกัษณะทางกายภาพ 

 
 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จาก
จีนของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร 
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ส่ิงท่ีมีส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว ธงชยั สันติวงษ์ (2535) อา้งถึงใน ชยัณรงค์ ทรายค า 
(2552, น.8) 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือการ
ใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความตอ้งการของเขา
ไดรั้บความพอใจ Schiffman & Kanuk (1991, p.5) อา้งถึงใน ศุภร เสรีรัตน์ (2550, น.5) 

แนวคิดส่วนผสมทางการตลาด 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม หน่วยงานต่างๆ ใชร่้วมกนั 

เพื่อสนองความพึงพอใจแก่ลูกคา้ประกอบดว้ยเคร่ืองมือดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2550). พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ : พฒันาศึกษา.) 1. ผลิตภณัฑ ์2. ราคา 3. สถานท่ี 4. การส่งเสริมการตลาด 5. บุคลากร 6. 
สิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ 7. กระบวนการ 
 

วธิีการวจิัย 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตั้งแต่ 13–25 ปี ท่ี

เคยซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นวยัรุ่นน าเขา้เขา้จากจีน ท่ีเขา้มาซ้ือสินคา้ในรอบ 1 เดือน เน่ืองจากไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวัอย่างสามารถค านวณได้จากสูตร ไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. 
Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2550: 109)  

ใชข้นาดตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 385 คน จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผดิพลาดไม่เกิน
ร้อยละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั
จึงใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ซ่ึงถือไดว้่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกวา่ 
384 ตวัอยา่ง 
 เครืองมือทใีช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-
ended Question) โดยใหเ้ลือกตอบไดข้อ้หน่ึงขอ้ใดในตวัเลือกหลายตวัเลือก (Multiple Choices) 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟนชัน่
วยัรุ่น น าเขา้จากจีน โดยผูต้อบแบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตราวดั
ระดบัชั้น (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่วยัรุ่นน าเขา้จากจีน โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกระดบัความส าคญัของปัจจยัต่างๆ เป็นแบบมาตราวดัระดบัชั้น ลกัษณะแบบมาตราส่วน
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ประเมินค่า (Rating Scale) ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการประเมินเป็น 5 ระดบั ตามวิธีของลิ
เคิร์ท (Likert อา้งถึงใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) โดยก าหนดค่าระดบัคะแนน 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation หรือ S.D.)  
2.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า-t-test และค่า F-test เพื่อเปรียบเทียบกลุ่ม

ตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใชว้ธีิทดสอบค่า t-test (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550: 109) และการเปรียบเทียบ
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีมากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ F-test โดยวิเคราะห์ตวัแปรทางเดียว (One – Way 
ANOVA) หลงัจากพบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียรายคู่ดว้ยวธีิการหาตวัแปรประชากรทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่าง
กนัจึงท าการทดสอบค่าเฉล่ียรายคู่ Least Significant Difference (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550: 109) 
 

ผลการวจิัย 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จากจีน ด้านบุคคลอยู่ในระดบัมาก ( =4.12) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ผูข้ายมีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนัอยู่ใน
ระดบัมาก ( =4.18) รองลงมา ผูข้ายคิดเงินอย่างถูกตอ้งแม่นย  าอยู่ในระดบัมาก ( =4.17) ผูข้ายพูดจา
ไพเราะทกัทายลูกคา้ ยิ้มแยม้แจ่มใสสุภาพอยู่ในระดบัมาก ( =4.10) ผูข้ายมีความรู้ในตวัสินคา้สามารถ
แนะน าไดช้ดัเจนอยูใ่นระดบัมาก ( =4.09) และผูข้ายมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการอยูใ่นระดบัมาก (
 =4.09) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

ชาย 152 39.5 
หญิง 233 60.5 

รวม 385 100.0 

2. อายุ   

13-15 ปี 30 7.8 
16-18 ปี 183 47.5 
19-21 ปี 50 13.0 
21–25 ปี 122 31.7 

รวม 385 100.0 
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3. ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด   
ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 47 12.2 
มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. 175 45.5 
อนุปริญญา / ปวส. 123 31.9 
ปริญญาตรี 20 5.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 20 5.2 

รวม 385 100.0 

4. อาชีพ   
นกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 156 70.5 
พนกังานบริษทั 75 19.5 
ขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ 33 8.6 
เจา้ของกิจการ/อาชีพอิสระ 121 31.4 
รวม 385 100 

5. รายได้ต่อเดือน   

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 52 13.5 
5,001 – 10,000 บาท 89 23.1 
10,001 – 15,000 บาท 102 26.5 
15,001 – 20,000 บาท 75 19.5 
20,001 – 25,000 บาท 48 12.5 
25,001 บาทข้ึนไป 19 4.9 

รวม 385 100 

 
 จากตารางท่ี 1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 
เพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีอายรุะหวา่ง 16-18 ปี มากท่ีสุด จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.5 รองลงมาอายุระหว่าง 21-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.7 ผูต้อบแบบสอบถามมีการศึกษาอยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มากท่ีสุด จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมา คือ มีการศึกษาระดบั
อนุปปริญญา / ปวส. จ  านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 ผูต้อบแบบสอบถามเป็นนกัเรียน / นิสิต / นกัศึกษา 
มากท่ีสุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ เจา้ของกิจการ / อาชีพอิสระ จ านวน121 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.4 และมีรายได ้10,001 – 15,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน102 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมา 
คือ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  
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ตารางที ่2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ดา้นบุคคล 
 

ด้านบุคคล 
ระดับความส าคัญ 

X  S.D. แปลผล อนัดับ 
1. ผูข้ายมีความรู้ในตวัสินคา้สามารถแนะน าได้

ชดัเจน 
4.09 .657 มาก 4 

2. ผูข้ายคิดเงินอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า 4.17 .536 มาก 2 
3. ผูข้ายมีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 4.18 .615 มาก 1 
4. ผูข้ายพูดจาไพเราะทกัทายลูกคา้ ยิม้แยม้แจ่มใส

สุภาพ 
4.10 .665 มาก 3 

5. ผูข้ายมีจ านวนเพียงพอต่อการใหบ้ริการ 4.09 .625 มาก 5 
รวม 4.12 .505 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามในความส าคญัทางดา้นบุคคลมากท่ีสุด ( X  = 4.12) โดย
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัผูข้ายมีความเอาใจใส่ต่อลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนัมากท่ีสุด (X  = 4.18) 
และรองลงมา คือ ผูข้ายคิดเงินอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า (X  = 4.17) 
 
ตารางที ่3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือก
ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ในภาพรวม 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ 

X  S.D. แปลผล อนัดับ 

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.61 .961 มาก 4 
ดา้นราคา 3.34 .865 ปานกลาง 5 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 3.25 .884 ปานกลาง 7 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.33 .750 ปานกลาง 6 
ดา้นบุคคล 4.12 .702 มาก 1 
ดา้นกระบวนการ 3.93 .628 มาก 2 
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.71 .842 มาก 3 

รวม 3.61 .681 มาก 
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จากตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ระดับความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ในภาพรวมโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =3.61) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นบุคคลอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.12) รองลงมา คือ 
ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมาก ( =3.93) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก ( =3.71) ดา้น
ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก ( =3.61) ดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 3.34) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.33) และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.25) 
ตามล าดบั 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการศึกษา 
ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 16-18 ปี มี

การศึกษาอยู่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักเรียน / นิสิต / 
นกัศึกษา มีรายได ้10,001 – 15,000 บาท  

จากการศึกษาผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นน าเขา้จากจีน ดา้นบุคคลอยู่ในระดบัมาก คือ ผูข้ายมีความเอาใจใส่ต่อ
ลูกคา้อย่างเท่าเทียมกนัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ผูข้ายคิดเงินอย่างถูกตอ้งแม่นย  า ผูข้ายพูดจาไพเราะ
ทกัทายลูกคา้ ยิม้แยม้แจ่มใสสุภาพ ผูข้ายมีความรู้ในตวัสินคา้สามารถแนะน าไดช้ดัเจน และผูข้ายมีจ านวน
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 จากการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหญ่ให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีน ในภาพรวมโดยรวม อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้น
บุคคล รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการศึกษา 
ดา้นผลิตภณัฑ์จากการวิเคราะห์พบว่า ความพึงพอใจในแบบของเส้ือผา้ ความหลากหลายของ

รูปแบบเส้ือผา้ และมีแบบท่ีทนัสมยัเหมาะสมกบัการใชง้าน 
ดา้นราคา จากการวิเคราะห์พบวา่ ราคามีความเหมาะสมกบัคุณภาพเส้ือผา้ท่ีซ้ือ สามารถต่อราคา

เส้ือผา้ได ้เราควรจะเนน้ท่ีคุณภาพสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัราคาสินคา้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความคุม้ค่า
ของลูกคา้ 

ดา้นการจดัจ าหน่าย จากการวิเคราะห์พบว่า รูปแบบร้านและการตกแต่งภายในเป็นท่ีน่าสนใจ 
ขนาดของร้านมีขนาดใหญ่ ท าใหลู้กคา้สามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้ไดง่้าย 
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ดา้นการส่งเสริมการขาย จากการวเิคราะห์พบวา่ มีการส่งขอ้มูลข่าวสารให้ทราบผา่นทางอีเมลล์, 
เฟสบุค๊, ทวติเตอร์ และไลน์ สามารถสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลูกคา้ในการเลือกซ้ือสินคา้ได ้

ดา้นบุคคล จากการวิเคราะห์พบวา่ ผูข้ายมีจ านวนเพียงพอต่อการให้บริการ ผูข้ายพูดจาไพเราะ
ทกัทายลูกคา้ยิม้แยม้แจ่มใสสุภาพ คือการบริการท่ีดีและส าคญัมาก 

ดา้นกระบวนการ จากการวิเคราะห์พบวา่ช่องทางการช าระเงินเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้ และการ
ใหบ้ริการลูกคา้ตามล าดบัก่อนหลงั ตามคิว เพื่อใหเ้หมาะสมกบัจ านวนของลูกคา้ 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ จากการวิเคราะห์พบวา่ในการแยกสินคา้ท่ีลาดราคาและไม่ลดราคาท่ี
ชดัเจน และมีป้ายบอกราคาสินคา้ท่ีชดั เขา้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคจากพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จาก

จีนของวยัรุ่นไทย ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงหวัขอ้ท่ีควรปรับปรุง และหวัขอ้ท่ีทางผูป้ระกอบการ
สามารถใชเ้ป็นจุดแขง็ในการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนได ้

2. ควรศึกษาขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีผูป้ระกอบการน าเขา้เส้ือผา้แฟชัน่น าเขา้จากจีนของผูบ้ริโภคเพื่อ
น ามาวเิคราะห์หาจุดท่ีเหมาะสมในการปรับปรุงธุรกิจของตน 
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