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บทคดัย่อ 

 

        การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการซื้อเสือ้ผา้จากรา้นค้าออนไลน์ 
เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร ์และส่วนประสมทางการตลาด 7Ps กบั
การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้จากรา้นคา้ออนไลน์ โดยเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู(ิPrimary Data) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 402 คน และน ามาวเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปโดยวิธทีางสถิติ SPSS ท าการวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
อนุมาน ใชว้ธิกีารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) และวธิ ีChi-Square  

        จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 30 ปี 
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานเอกชน รายไดต่้อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท โดย
ส่วนใหญ่ซือ้เสือ้ผ้าจากอนิสตาแกรม 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน และค่าเฉลีย่ต่อครัง้ในการสัง่ซื้อไม่เกนิ 
1,000 บาท มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ดว้ยตนเอง ส่วนการทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกบัลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์พบว่า ปัจจยัด้านเพศ อายุ และระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ ทีไ่มแ่ตกต่างกนั และส่วนของปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps พบว่า ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้จากรา้นคา้ออนไลน์ ม ี6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยั
ดา้นกระบวนการ และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

1.1  ปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

         ในปัจจุบันโลกของธุรกิจออนไลน์เติบโตอย่างมากและอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจาก
เทคโนโลยทีีม่คีวามกา้วหน้า ท าใหก้ารเข้าถงึอนิเทอรเ์น็ตของผู้บรโิภคสะดวกขึน้ รวดเรว็ขึน้ เมื่อ
เทยีบกบัสบิปีก่อน ในปี 2552 กบัปี 2562 มผีู้ใชอ้นิเทอร์เน็ตจาก 16.1 ล้านคนเพิม่ข ึน้เป็น 45.2 
ล้านคน ในด้านสื่อสังคมออนไลน์ ในปี 2552 มีเพียง Hi 5 และยังไม่มีผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ (e-
commerce) แต่ในปี 2562 มีสื่อสังคมออนไลน์ อย่างเช่น เฟซบุ๊ก(Facebook), อินสตาแกรม
(Instagram), ทวติเตอร(์Twitter) เป็นต้น รวมถงึมผีู้ใชอ้คีอมเมริซ์ (e-commerce) ได้แก ่ลาซาด้า
(Lazada) , ช้อปป้ี(Shopee) และอื่นๆอกีมากมาย ในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ เว็บไซต์
ออนไลน์ต่างๆ ถือวา่เป็นสื่อทีม่อีทิธพิลอย่างมากและยังมอีทิธพิลมากขึ้นเรือ่ยๆ เนื่องจากเป็นสื่อ
ทีส่ามารถเขา้ถงึประชากรในยุคนี้ได้อย่างทัว่ถึง ท าใหเ้กดิการท าการตลาด การโฆษณา องค์กร
ต่างๆจงึหนัมาใหบ้รกิารขายสนิคา้ทางออนไลน์ หรอืประชาสมัพันธ์ข้อมลูข่าวสารทางออนไลน์
เพิม่มากขึน้ นอกจากนัน้เทคโนโลยหีรอืสือ่ต่างๆท าให้การด าเนินชวีติของประชากรเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม มกีารสือ่สารงา่ยมากขึน้ มคีวามสะดวกสบายมากยิง่ข ึน้ โดยธรุกจิต่างๆมกีารปรบัตัว
โดยพึ่งพาเทคโนโลยีในการเป็นตวัขบัเคลื่อนด าเนินธุรกจิ ในรูปแบบธรุกจิออนไลน์ทีเ่น้นไปใน
สว่นการซื้อมาขายไป เป็นธุรกจิที่ได้รบัความนิยมเป็นอย่างมาก นอกจากการขายสนิคา้แล้วยัง
เป็นการใหข้้อมูลกบัผู้บรโิภค ทัง้ในสว่นของรปูภาพ เสยีง คลิปวดีโีอ ราคาสนิคา้ที่ชดัเจน และมี
ข ัน้ตอนการสัง่ซื้อและช าระเงนิทีใ่หค้วามสะดวกและง่ายมากขึ้นเหมอืนกบัการซื้อสนิค้าผ่านทาง
รา้นค้าทัว่ไป ซึ่งสนิค้าที่ขายออนไลน์นัน้กม็หีลายประเภทอย่างเช่น สนิค้าที่สามารถหาซื้อได้
ทัว่ไป สนิคา้พรอีอเดอรจ์ากต่างประเทศ หรอืสนิคา้ทีจ่ะต้องสัง่ออนไลน์เทา่นัน้ เป็นต้น  

         ทัง้นี้  ข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใ ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศของปี 2561 โดย
ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส(์องคก์รมหาชน) ขอ้มลูผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเปรยีบเทยีบ
ตามกจิกรรมการใชง้าน พบวา่ อนัดับ 1 ใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ในสดัสว่นร้อยละ 93.6 รองลงมาคอื
รบัส่งอเีมล คดิเป็นร้อยละ 74.2 อนัดับถัดมาเป็นการค้นหาข้อมูล ดูโทรทศัน์ฟังเพลง และซื้อ
สนิค้าและบรกิาร คดิเป็นร้อยละ 70.9, 60.7 และ 51.3 ตามล าดับ ดังภาพที่ 1 และการใช้สื่อ
สงัคมออนไลน์ของคนไทย ได้รบัความนิยม 5 อนัดบัแรกได้แก ่ยูทบู(Youtube) มผีู้ใชง้านรอ้ยละ 
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98.8 รองลงมาคอื ไลน์(Line), เฟซบุ๊ก(Facebook), เมสเซนเจอร(์Messenger) มผีู้ใชง้านคดิเป็น
รอ้ยละ 98.6, 96.0 และ 88.4 ตามล าดบั และอนัดบั 5 คอื อนิสตาแกรม(Instagram) มผีู้ใชง้าน
รอ้ยละ 67.2 ดงัภาพที ่2 

 

  

 

 

 

 

ภาพที ่1 ร้อยละของผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ต 8 อนัดบั เปรียบเทยีบตามกจิกรรมการใชง้านผ่านอนิเทอร์เน็ต 

      ทีม่า : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องคก์รมหาชน) 

  

 

 

 

 

       

ภาพที ่2 ร้อยละของผู้ใชอ้นิเทอร์เน็ต เปรียบเทยีบตามความนิยมของสื่อสงัคมออนไลน์ 

  ทีม่า : ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ (องคก์รมหาชน) 

 

         เมื่อกล่าวถึงอคีอมเมริ์ซ หรอื การท าธุรกจิโดยซื้อขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เ มื่อดู
แนวโน้มตัง้แต่ปี 2558-2561 พบวา่มลูคา่ตลาดอคีอมเมริซ์ของไทยนัน้มแีนวโน้มเตบิโตขึน้ทกุปี
โดยเทียบปี 2560 กบัปี 2561 เติบโตเพิ่มขึ้น 12% และจะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอกีในอนาคต 
(อ้างองิมาจาก ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์(องค์กรมหาชน)) จากการเติบโตของ
มลูค่าตลาดอคีอมเมริซ์ของไทยในธรุกจิค้าปลีก-คา้ส่ง ส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของการคา้ขาย
ที่ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เนื่องจากมตี้นทุนในการเริม่ธุรกจิที่ต ่า ไม่มคี่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่
ร้านค้า ค่าใช้จ่ายการจ้างพนักงานขาย จึงท าให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเข้าสู่ธุรกิจร้านค้า
ออนไลน์ได้ง่าย สง่ผลให้รา้นคา้ออนไลน์ในปัจจุบนัมเีพิม่มากขึน้อย่างรวดเรว็ ด้านการแขง่ขนัมี
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การแขง่ขนัทีส่งูเชน่เดยีวกนั ในปัจจบุันสือ่ออนไลน์ มกีารท าธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์เป็นจ านวน
มากและได้รบัความนิยมอย่างมาก โดยหมวดหมู่ที่ได้รบัความนิยมมากที่สุด 3 อนัดับแรก คอื 
เสือ้ผ้าแฟชัน่ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า และเครือ่งใชภ้ายในบ้าน ตามล าดับ โดยส่วนใหญ่ในปัจจบุันธุรกจิ
หมวดแฟชัน่จะมกีารแขง่ขนักนัสูงมาก 

         ดังนั ้นผู้ว ิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาปัจจยัที่มอี ิทธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผู้ประกอบการรา้นคา้ออนไลน์ในการน าผลจากการวจิยัไป
ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อน าไปพัฒนาและปรับปรุง เพิ่มประสทิธภิาพการ
ด าเนินงานต่างๆ เพื่อทีจ่ะรกัษาและขยายฐานลูกคา้เดมิใหเ้พิม่มากขึน้และเพื่อสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บรโิภคในยุคปัจจบุนัได้ดยีิง่ข ึน้ 

 

1.2  วตัถปุระสงค์ของงำนวิจยั 

 

        1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมในการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

        2.  เพื่อศกึษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจยัประชากรศาสตร ์กบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์  

        3.  เพื่อศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กบัการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

 

1.3  สมมติฐำนกำรวิจยั 

 

        1.  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ทัง้ด้านเพศ อายุ การศกึษา อาชพีและรายได้ ทีแ่ตกต่างกนั 
สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั 

        2.  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P’s ทัง้ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการสง่เสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจในการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั 

        3.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทัง้ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านราคา, ด้านชอ่งทางการ
จดัจ าหน่าย, ด้านการส่งเสรมิการตลาด , ด้านบุคคล, ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพนัน้ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจในการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
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1.4  ขอบเขตกำรวิจยั 

 

        งานวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้วธิวีจิยัเชงิส ารวจ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และน าลงิคป์ระกาศใน สื่อออนไลน์ต่างๆเชน่ เฟซบุ๊ก อนิสตาแก
รม เป็นต้น เพื่อรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะใชจ้ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ค านวณ
ได้จากตารางส าเรจ็รปูของ Yamane ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่ทีร่อ้ยละ 95  

 

        1.4.1  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง 

                  ประชากรที่จะใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อาศัยในประเทศไทย และเคยมกีาร
สัง่ซื้อสนิค้าประเภทเสื้อผ้าผ่านร้านค้าออนไลน์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยมกีลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 402 ตวัอย่าง 

        1.4.2  ตวัแปรท่ีใช้ในกำรวิจยั 

     1.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables)  

                    คอื การตดัสนิใจในการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

     2.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables)  

    2.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ (Sex),  อายุ  (Age) ,การศึกษา 
(Education), อาชพี (Occupation) และรายได้ (Income) 

     2.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product), ด้าน
ราคา (Price), ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place), ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion), 
ด้านบุคคล (People), ด้านกระบวนการ (Process) และด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

        1.4.3  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

      ผู้วจิยัได้ก าหนดการเก็บข้อมูล โดยใช้เครื่องมอืการศกึษาจากแบบสอบถามซึ่งผู้
ศกึษาคน้คว้าเอกสารทบทวนงานวจิยั เพื่อน าความรูท้ ี่ได้มาสร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดการ
เกบ็ขอ้มลูด าเนินการระหวา่งเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 – เดอืนกมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 
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1.5  ประโยชน์ท่ีจะได้รบั 

 

        ข้อมูลที่ได้จากการศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ 
สามารถน าผลที่ได้จากการวจิยัในครัง้นี้ไปเป็นประโยชน์กบัผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจธุรกิจ
ร้านค้าออนไลน์ในหมวดหมู่เสื้อผ้าได้ ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มประสทิธิ
ภาพในการด าเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ และเพื่อสามารถแข่งขนักบั
คูแ่ขง่ในตลาดรา้นคา้ออนไลน์ได้ 

 

1.6  นิยำมศพัท์ 

 

          1.  พำณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยใช้สื่อโดย
ครอบคลุมถึงการซื้อขายสนิค้าและบรกิาร การช าระเงิน การโฆษณาผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์
ประเภทต่างๆ โดยเฉพาะเครอืขา่ยทางอนิเทอรเ์น็ต  

        2.  ร้ำนค้ำออนไลน์  หมายถึง ช่องทางในการขายสนิคา้ทีไ่ม่มหีน้าร้าน เป็นการซื้อขาย
ผ่านเครอืข่ายทางอนิเทอรเ์น็ต และสง่มอบสนิคา้ผ่านระบบการขนสง่ทางไปรษณีย์เป็นหลกั ผู้ซื้อ
และผู้ขายติดต่อผ่านการส่งข้อความผ่านโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต หรอืสัง่สินค้าทาง
โทรศพัทท์างตรง 

        3.  ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social Network) หมายถึง เวบ็ไซต์หรอืโปรแกรม ซึ่งเชือ่มโยง
กบัผู้ใช้งานอนิเทอร์เน็ต ใชใ้นการตดิต่อสือ่สาร สามารถส่งและแบ่งปันขอ้มลูระหวา่งกนั ผ่านทาง
ข้อความ รูปภาพ โดยในการศกึษาครัง้นี้จะท าการศกึษา เฟซบุ๊ก(Facebook), อินสตาแกรม
(Instagram) และชอ้ปป้ี(Shopee) 



 
 

 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

         ในการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ผู้วจิยัได้
ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารทีเ่กีย่วข้องโดยได้แบ่งหวัข้อเรื่องดงันี้  

         2.1  แนวคดิและทฤษฎีทีใ่ชใ้นการศกึษา 

               2.1.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

               2.1.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บรโิภค 

               2.1.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

           2.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

        2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

               ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน์  (2538)   กล่าวว่า   การแบ่งส่วนตลาดด้วยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี การศกึษา นัน้
เป็นเกณฑ์ทีน่ิยมในการแบ่งสว่นตลาดและงา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัอื่น ด้วยลกัษณะที่ส าคญัและ
สถิติที่วดัได้ของประชากรเป็นตัวแปรที่เข้าถึงและสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายได้อย่างมี
ประสทิธผิล โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

      1.  เพศ (Sex)  เป็นตัวแปรที่ส าคัญ เนื่องจากเพศหญิงและเพศชายจะมีความ
แตกต่างกนัในหลายๆด้าน ไม่วา่จะเป็นด้านร่างกาย จติใจ ด้านความคดิ หรอืแม้แต่ด้านอารมณ์ 
และด้านความรูส้กึ 

      2.  อายุ (Age)  เป็นสิง่ที่ก าหนดว่าบุคคลแต่ละบุคคลมปีระสบการณ์ชวีติมากน้อย
เพยีงใด ความแตกต่างของชว่งอายุกจ็ะท าให้บุคคลมคีวามแตกต่างกนั ซึ่งช่วงอายุนัน้จะมผีลต่อ
ทัง้ความคดิหรอืพฤตกิรรมในด้านต่างๆของแต่ละบุคคล
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               3.  รายได้ การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation)  รายได้เป็น
สิง่ทีจ่ะก าหนดพฤตกิรรมหรอืรูปแบบการด าเนินชวีติ การเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ถือว่ารายได้เป็น
ตวัชีว้ดัความสามารถในการจ่ายคา่สนิค้า ในขณะที่แท้จรงิแล้วการเลือกสนิค้านัน้ อาจจะถือจาก
เกณฑ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี หรอืการศกึษา ทัง้นี้ระดับการศกึษา เป็นอกีสิง่ที่ม ี
อทิธพิลต่อความคดิหรอืทศันคตขิองแต่ละบุคคล การที่คนมรีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ย่อมท า
ใหค้วามคดิและทศันคติแตกต่างกนัตามไปด้วย และยงัรวมถงึอาชพีด้วย คนทีม่กีารศกึษาสูงย่อม
มอีาชีพที่ดี และมีรายได้ที่สูงตามไปด้วย โดยมีความสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลในส่วนของ
การศกึษา อาชพี และรายได้  

 

        2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

               Kotler and Keller (2557) กล่าวว่า การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภคเป็นการค้นหา
หรอืวจิยัที่เกี่ยวกบัพฤติกรรม การซื้อและบรโิภค เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการซื้อและการ
ใช้ของผู้บรโิภค เริม่ต้นจากการที่บุคคลได้รบัการกระตุ้นจากสิง่เร้า 2 ประเภทได้แก่ การกระตุ้น
ทางการตลาด ประกอบด้วย สนิค้าและบรกิาร ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการสื่อสาร
การตลาด และการกระตุ้นจากสิ่งกระตุ้นอื่นๆ ซึ่งประกอบด้วย สภาพเศรษฐกจิ เทคโนโลยี 
การเมอืง วฒันธรรม เมื่อสิ่งกระตุ้นดังกล่าว เข้ามากระทบในความรู้สึกของผู้บรโิ ภค น าไปสู่
กระบวนการทางจติวทิยา ด้วยการสร้าง การจูงใจ การรบัรู้ การเรยีนรู้ การจดจ า ประกอบกบั
ลกัษณะสว่นบุคคลของผู้บรโิภค ซึ่งสง่ผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค 
และการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภค 

              ปัจจัยที่ม ีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 
วฒันธรรม ซึ่งประกอบด้วย วฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมย่อย และชัน้ทางสงัคม บุคคลที่มาจาก
วฒันธรรมที่ต่างกนั ส่งผลถงึพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั ปัจจยัทางสงัคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างองิ 
ครอบครวั บทบาท และสถานะทางสงัคม ซึ่งการทีบุ่คคลต้องการเป็นทีย่อมรบัของคนในกลุ่ม มี
ผลต่อแนวความคดิ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล ปัจจยัส่วนบุคคล อายุ อาชพี วงจรชวีติ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกจิ บุคลิกภาพ และแนวคดิส่วนตวั รูปแบบการด าเนินชวีติและค่านิยม
ของแต่ละบุคคล สง่ผลต่อพฤตกิรรมทีต่่างกนั กระบวนการตดัสนิใจของผู้ซื้อ ม ี5 ขัน้ตอนดงันี้ 

              ขัน้ที ่1 การรบัรูถ้ ึงปัญหา เริม่ต้นจากการที่ผู้บรโิภครบัรูปั้ญหา เกดิความต้องการใน
สนิคา้หรอืบรกิาร 

              ขัน้ที่ 2 การค้นหาข้อมูล เป็นการหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจซื้อสนิค้าหรือ
บรกิารนัน้ๆ โดยหาจากแหล่งขอ้มลูภายใน และภายนอก 
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              ขัน้ที่ 3 การประเมนิผลทางเลือก ประเมนิทางเลือกโดยก าหนดเกณฑ์ในการเลือก
สนิคา้หรอืบรกิารทีต่้องการ และเปรยีบเทยีบทางเลอืกทีต่อบสนองความต้องการได้ดทีีส่ดุ 

     ขัน้ที ่4 การตดัสนิใจซื้อ จากทางเลอืกทีป่ระเมนิได้ เขา้สูก่ารตดัสนิใจซื้อ 

     ขัน้ที ่5 พฤตกิรรมหลงัการซื้อ หลงัจากตดัสนิใจซื้อมาแล้วกม็กีารประเมนิสนิค้านัน้ไป
ด้วยวา่เกดิความพงึพอใจหรอืไม ่สง่ผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อครัง้ต่อไป 

 

        2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด (7Ps) 

          ส่วนประสมทางการตลาด โดยพื้นฐานประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านการสง่เสรมิการตลาด 
(Promotion)  สดุาดวง เรอืงรุจริะ(2543) ได้กล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาดส าหรบัธุรกิจบรกิาร 
มปัีจจยัเพิ่มเข้ามาอีก 3 ปัจจยั คอื ด้านบุคคล (People) ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) และด้านกระบวนการ(Process) รวมกนัเรยีกได้วา่เป็น 7P’s  

        ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ(2552) กล่าวไวว้า่ สว่นประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรหรอื
เครื่องมอืทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ และบรษิัทจะน ามาใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้กบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย 

        1.  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  หมายถงึ  สิง่ที่ผู้ประกอบการน าเสนอขายเพื่อสร้างความ
สนใจ และน าไปสู่การซื้อหรอืใช้บรกิารสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ และสามารถสร้างความพึงพอใจ
ใหก้บัผู้ซื้อหรอืผู้ใชบ้รกิาร ซึ่งอาจจะเป็นสิง่ทีส่มัผสัได้ อาท ิรปูแบบ ขนาด ส ีของผลติภัณฑ์ หรอื
สิง่ทีส่มัผสัไมไ่ด้เชน่ ชือ่เสยีงของแบรนด์ เป็นต้น 

        2.  ด้านราคา (Price)  หมายถงึ  จ านวนหรอืมูลค่าที่ต้องจา่ยเพื่อใหไ้ด้สนิค้าหรอืบรกิาร 
รวมถึงคุณค่าที่ร ับรู้จากการใช้สินค้าหรือบริการนั ้นๆ โดยอาจเปรียบเทียบด้านคุณค่าของ
ผลติภณัฑ์ กบัราคาทีต่้องจา่ยไป กอ่นตดัสนิใจซื้อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 

        3.  ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place)  หมายถงึ  ช่องทางหรอืวธิกีารทีจ่ะน าเสนอสนิค้า
และบรกิารไปสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค เช่น ร้านค้า ตัวแทนจ าหน่าย 
เป็นต้น 

        4.  ด้านการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  หมายถึง  การสือ่สารทางการตลาด ในการ
สร้างแรงจูงใจใหก้บัผู้บรโิภค เกดิความต้องการในตัวสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งสามารถท าได้หลาย
รปูแบบขึ้นอยู่กบักลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสม ประกอบไปด้วย การโฆษณา การให้ขา่วและ
การประชาสมัพนัธ ์การขายโดยพนักงาน การสง่เสรมิการขาย เป็นต้น 
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        5. ด้านบุคคล (People)  หมายถึง  บุคลากรที่ม ีส่วนเกี่ยวข้องในการขายสินค้าหรือ
ให้บรกิารกบัลูกคา้ทัง้หมด ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการท าให้ลูกค้าเกดิความพงึพอใจและส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ 

        6.  ด้านกระบวนการ (Process)  หมายถึง  กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการน า เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบรกิาร การให้ค าแนะน า การส่งมอบสนิค้า รวมไปถึงการให้บรกิารชอ่งทางการ
ช าระเงนิเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้อย่างสมบูรณ์ 

        7.  ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  หมายถึง  สิง่ที่ลูกค้าสามารถสมัผัส
ได้ทางกายภาพ เช่น การออกแบบรูปแบบเวบ็ไซต์ การน าเสนอรูปแบบสนิค้า การให้ข้อมูล
เกีย่วกบัสนิคา้ เป็นต้น 

 

2.2  งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

        วิภำวรรณ  มโนปรำโมทย์ (2556)  ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์(อนิสตาแกรม)ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาปัจจยัด้านทศันคติ ความไว้วางใจและส่วนประสมทางการตลาด ของประชาชนใน
กรงุเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลสถติิทีใ่ช ้เป็นประชากรในกรงุเทพมหานครทีม่อีายุตัง้แต่ 23 ปีขึ้นไป 
โดยการศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใช้วธิกีารวจิยัเชงิส ารวจ จะใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ข้อมูลจะประกอบด้วยปัจจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านทศันคติ ข้อมูลด้านความไว้วางใจ ส่วนประสมทางการตลาด และ
ระดบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้า ในสว่นวธิกีารศกึษา ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มลูเชงิพรรณนา จะแสดงใน
รูปแบบความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธบิายปัจจยัลักษณะ
ประชากรศาสตร์ และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอ้างอิง ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู โดยใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหคุูณ ทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน     

        ผลการศกึษา  พบวา่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มชี่วงอายุระหว่าง 23-
30 ปี มรีะดับการศกึษาที่ระดับปรญิญาตร ีประกอบอาชพีนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้ต่อเดอืน
ที่ 20,001 – 30,000 บาท โดยส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ทาง
รา้นคา้ออนไลน์(อนิสตาแกรม) และความถี่ในการซื้อสนิคา้ผ่านอนิสตาแกรมเดอืนละ 1 ครัง้ และ
จะคา่ใช้จา่ยในการซื้อสนิคา้ครัง้ละ 500 – 1,000 บาท ในส่วนของปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัด้าน
ความไว้วางใจ และปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัส าคญัมาก 
และผลจากการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ ปัจจยัด้านทศันคติ ปัจจยัด้านความไว้วางใจ และปัจจยั
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ด้านส่วนประสมทางการตลาด มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านออนไลน์(อนิสตาแกรม) 
ของประชาชนในกรงุเทพมหานครอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่ 0.05 

 

         จุฑำรตัน์  เกียรติรศัมี (2558)  ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษา
ปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯและ
ปรมิณฑล ซึ่งขอ้มลูสถิติทีใ่ช ้เป็นประชากรที่เคยซื้อสนิคา้ผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ที่อาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล โดยงานวจิยัครัง้นี้ เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณ และใช้ว ิธวีจิ ัยเชิง
ส ารวจ ซึ่งในการเกบ็รวบรวมข้อมูลใชแ้บบสอบถามออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างจ านวน 405 คน โดย
ข้อมูลประกอบด้วย ลักษณะของประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านความ
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ด้านการให้บรกิารสว่นบุคคล และปัจจยัด้านการยอมรบัเทคโนโลยี ใน
ส่วนวิธีการศึกษา  ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาในการอธิบายลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ พฤตกิรรมการซื้อ ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
จะน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิอนุมาน โดยใชก้ารวเิคราะห์องค์ประกอบ เพื่อจดักลุ่ม
ปัจจัยที่สัมพันธ์กันให้อยู่กลุ่มเดียวกัน ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุคูณ เพื่อทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ใช้การวิเคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอสิระต่อกนั และใช้การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั  

        ผลการศกึษา  พบว่า  ปัจจยัที่มผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพฯและปรมิณฑล มรีะดับนัยส าคญัที่ 0.05 เรยีงจากมากไปน้อย มดีังนี้           
1.ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรบัเทคโนโลยี 2.ปัจจยัด้านความ
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ 3. ปัจจัยด้านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค้าใน
แอพพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสนิค้า 4.ปัจจยัด้านการประชาสมัพันธ์ การ
สือ่สารกบัผู้บรโิภค และความมชีื่อเสยีงของแอพพลิเคชัน่ ในส่วนของการศกึษาความแตกต่าง
ของปัจจยัด้านประชากรศาสตร์พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ โดย
กลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา มคีา่เฉลี่ยการตดัสนิใจซื้อสนิคา้มากกวา่ อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 

 

        กฤตินำ  จนัทรห์วร (2559)  ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้า
กิฟ๊ชอ็ป ผ่านทางแอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรมของผู้บรโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรงุเทพฯ มี
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วตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บรโิภค ปัจจยัความไวว้างใจ 
และปัจจยัลักษณะของธรุกจิผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป 
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรมของผู้บรโิภคระดบัชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
ข้อมูลสถิติที่ใช้ ผู้บรโิภคระดับชัน้มธัยมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยท าการซื้อสนิค้า
กิฟ๊ชอ็ปผ่านทางแอพพลิเคชัน่อนิสตาแกรม จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน โดยขอ้มลูประกอบด้วย 
1.ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองผู้บรโิภคได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บรโิภค ด้าน
ต้นทนุของผู้บรโิภค ด้านความสะดวก และด้านการสือ่สาร 2.ปัจจยัความไวว้างใจ ได้แก ่ด้านการ
สือ่สาร และด้านการเอาใจใส ่3.ปัจจยัลกัษณะของธรุกจิผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ได้แก ่ด้านชือ่เสยีง 
ด้านคณุภาพของข้อมูล และด้านความปลอดภยั ในส่วนวธิกีารศกึษา ใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ
พรรณนา จะแสดงในรูปแบบความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วน
ของข้อมูลสถิติเชงิอนุมาน ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพันธ์แบบเพียร์สนั ใช้ในการ
วเิคราะห์หาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร การวิเคราะห์ปัจจยั ใช้ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ เพื่อจดักลุ่มปัจจยัที่สมัพันธ์กนัให้อยู่กลุ่มเดียวกนั และการวเิคราะห์การถดถอย
พหคุณู ใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน  

        ผลการศกึษา  พบวา่  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บรโิภค ด้านความ
สะดวก ปัจจยัความไว้วางใจ ด้านการเอาใจใส่ในการสื่อสาร และปัจจยัลักษณะของธุรกจิผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ ด้านคุณภาพความปลอดภัยของข้อมูล และด้านการบอกต่อ มอีทิธพิลต่อการซื้อ
สนิค้ากิ๊ฟช็อปผ่านทางแอพพลิเคชัน่อนิสตาแกรม ของผู้บริโภคระดับชัน้มธัยมศกึษาในเขต
กรุงเทพฯ สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยดังกล่าวมผีลต่อการตัดสินใจซื้อสนิค้ากิฟ๊ชอ็ป ผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่อนิสตาแกรม 

 

        ปัทมำภณ์  ปัญญำ (2561)  ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิค้า
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ี(Shopee)ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มวีตัถุประสงค ์เพื่อ
ศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ช้อปป้ี
(Shopee)ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซึ่งข้อมูลสถิติที่ใช้ เป็นประชากรที่อาศยัอยู่ใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ทีเ่คยใช้บรกิารแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ี(Shopee) โดยการศกึษา
ครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ จะใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
450 คน ข้อมูลจะประกอบด้วย ลักษณะประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก ่ด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด ใน
ส่วนวิธีการศึกษา ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา จะแสดงในรูปแบบความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิอนุมาน ใช้ในการทดสอบ
สมมตฐิาน ใชก้ารวเิคราะหค์วามสมัพันธ(์Chi-square) เพื่อหาความสมัพนัธต์ัวแปร 2 ตวั ใช้การ
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วเิคราะห ์Independent Sample T-Test เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่
เป็นอิสระต่อกัน และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวั  

        ผลการศกึษา  พบว่า  ส่วนใหญ่ผู้บรโิภคจะเป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศกึษา
ปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดอืน มคีวามถี่ในการ
ซื้อโดยสว่นใหญ่คอื 1-2 ครัง้ต่อเดอืน มคี่าใชจ้่ายในการซื้อสนิคา้เฉลี่ยครัง้ละ 301-500 บาท โดย
สนิคา้ที่นิยมซื้อคอื เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย และพบว่าผู้บรโิภคให้ความส าคญักบัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสนิใจเลือกซื้อสนิค้าทุกด้านในระดับมากที่สุด ในสว่นของการเปรยีบเทยีบ
สว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้ผ่านทางแอพพลเิคชัน่ชอ้ปป้ี(Shopee) ใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ผู้บรโิภคที่มเีพศ อายุ 
การศกึษา อาชพี และรายได้ ทีแ่ตกต่างกนันัน้ ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
แตกต่างเชน่กนั 

 

        เปรมกมล  หงษ์ยนต์ (2562)  ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปัจจัยที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อ
สนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์(ลาซาด้า)ของผู้บรโิภคยุคดิจทิลัในกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มผีลต่อการตัดสนิใจซื้อผ่าน
ทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์(ลาซาด้า) ของผู้บรโิภคยุคดจิทิลัในกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลสถติิที่
ใช้ เป็นประชากรที่อาศยัในเขตภาษีเจรญิ กรุงเทพฯ ที่เคยท าการซื้อสนิค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์(ลาซาด้า) โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 400 คน 
โดยข้อมูลประกอบด้วย ปัจจยัลักษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ระดับการตัดสนิใจซื้อสนิค้า ในส่วนวธิกีารศกึษา ใช้การวเิคราะห์ข้อมลูในรูปแบบการแจกแจง
ความถี่ คา่เฉลี่ย คา่ร้อยละ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
จะใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู  

        ผลการศกึษา  พบวา่  ผู้บรโิภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-30 ปี สว่นใหญ่มี
อาชพี พนักงานบรษิัทเอกชนและรับจ้าง ระดับการศึกษาโดยส่วนใหญ่เป็นปรญิญาตรี และ
ประชากรส่วนใหญ่ใหร้ะดบัความส าคญัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการ
ตัดสนิใจซื้อสนิค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ออนไลน์(ลาซาด้า) 
ด้วยกนั 2 ด้านคอื ปัจจยัด้านการสง่เสรมิการตลาด และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ โดยปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านการรกัษาความเป็นส่วนตัวนัน้ ไมม่อีทิธพิลต่อ
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การตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์(ลาซาด้า) ของผู้บรโิภคยุคดิจทิลัในเขต
กรงุเทพมหานคร



 
 

 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบกำรวิจยั 

 

        การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ เป็นการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยมรีะเบยีบวธิกีารด าเนินการวจิยัดงัต่อไปนี้ 

        3.1  ประชากรและตวัอย่าง 

        3.2  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

        3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

        3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

        3.5  วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1  ประชำกรและตวัอย่ำง 

 

      3.1.1  ประชำกร 

     ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษา คอื ประชากรที่อาศยัในประเทศไทย และเคยมกีารสัง่ซื้อ
สนิคา้ประเภทเสือ้ผ้าผ่านรา้นคา้ออนไลน์ในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา  

      3.1.2  กำรก ำหนดขนำดตวัอย่ำง 

     เนื่องจากการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตัวอย่างประชากรที่อาศยัอยู่ในประเทศ
ไทย ซึ่งเคยมกีารสัง่ซื้อสนิคา้ประเภทเสือ้ผ้าผ่านร้านคา้ออนไลน์ในชว่งระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่าน
มา ซึ่งถอืวา่มจี านวนประชากรขนาดใหญ่ ไมส่ามารถทราบจ านวนที่แน่นอนได้ ดงันัน้ ผู้วจิยัได้
ท าการก าหนดขนาดตวัอย่างจากตารางส าเรจ็รูปของ Yamane ทีร่ะดับความเชือ่มัน่ทีร่้อยละ 95 
จะได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาต้องได้ไมน้่อยกวา่ 400 ตวัอย่าง และในการศกึษาครัง้นี้
ใชก้ลุม่ตวัอย่างจ านวน 402 ตวัอย่าง
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      3.1.3  กำรเลือกกลุ่มตวัอย่ำง 

     ผู้ว ิจยัใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่กีารสัง่ซื้อสนิคา้ประเภทเสือ้ผ้าผ่านรา้นคา้ออนไลน์ในชว่งระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา  

 

3.2  กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 

 

        ผู้วจิยัได้ท าการศกึษาแนวคดิทฤษฎีที่เกี่ยวกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้ก าหนด
ออกมาเป็นกรอบแนวคดิการวจิยั โดยก าหนดตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 

       ตวัแปรอสิระ(Independent Variables) 

 

 

                 

          ตวัแปรตาม (Dependent Varables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์                                          
1. เพศ (Sex)                                                              
2. อายุ (Age)                                                               
3. การศกึษา (Education)                                                                
4. อาชพี (Occupation)                                                            
5. รายได้ (Income) 

 

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7P’s                             
1. ด้านผลติภณัฑ์ (Product)                                            
2. ด้านราคา (Price)                                                        
3. ด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place)                         
4. ด้านการสง่เสรมิการตลาด (Promotion)                       
5. ด้านบุคคล (People)                                                  
6. ด้านกระบวนการ (Process)                                        
7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) 

 

 

การตดัสนิใจในการซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ 
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

 

       3.3.1  กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

    เครื่องมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ โดยมขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถามดงันี้  

    1.  ศกึษารายละเอยีดจากเอกสาร บทความ สารนิพนธ ์และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

    2.  สรา้งค าถามให้เนื้อหามคีวามครอบคลุมในเรื่องปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจ
ซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

    3.  น าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้เสนอต่ออาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และครอบคลุมของแบบสอบถาม ซึ่งเป็นการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

    4.  ปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถาม 

       3.3.2  แบบสอบถำม 

    ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ก าหนดเครื่องมอืในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยการ
ส ารวจแบบออนไลน์ (Online Survey) เป็นลักษณะการถามค าถามปลายปิด (Closed Ended 
Question) โดยแบ่งสว่นโครงสรา้งค าถามเป็น 4 สว่นดงันี้ 

    ส่วนที่ 1 ค าถามคดักรองคุณสมบัติของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีค าถามแบบให้
เลือก 2 ค าตอบ เลือกเพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) มคี าถามดังนี้ ท่านเคยซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา
ใชห่รอืไม ่เลอืกระหวา่ง “ใช”่ หรอื “ไมใ่ช”่ 

     สว่นที่ 2 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกบัลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก ่เพศ อายุ  ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใน
รปูแบบตรวจสอบรายการ (Check List) โดยใหเ้ลอืกเพยีง 1 ค าตอบ 

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ในรูปแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) โดยใหเ้ลอืกเพยีง 1 ค าตอบ 

    ส่วนที่ 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีอทิธพิลต่อการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ ได้แก ่ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยั
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ด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านลักษณะทาง
กายภาพ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านคา้ออนไลน์ ซึ่งมเีกณฑ์ก าหนดคา่น ้าหนักของ
การประเมนิเป็น 5 ระดบั ตามวธิขีองลเิคริท (Likert Scale) ดงันี้ 

 

 

  

 

 

 

              ผู้วจิยัได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากคา่เฉลี่ย โดยใชห้ลักการแบ่งชว่งแบบ
อนัตรภาคชัน้ (Class Interval) คะแนนสูงที่สุดคอื 5 และต ่าที่สดุคอื 1 ใช้การค านวณหาค่าพิสยั
กึง่กลางตามสตูรการค านวณช่วงของอนัตรภาคชัน้ ดงันี้ 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =     
คะแนนสูงสุด−คะแนนต ่าสุด

จ านวนชัน้
 

      =     (5 – 1) / 1 

      =     0.8 

     ดงันัน้ ชว่งความกว้างระหว่างคะแนนเท่ากบั 0.8 จงึก าหนดการแปลความหมายจาก
คา่เฉลี่ย ดงันี้ 

ระดบัคา่เฉลี่ย ความหมาย 
4.21 – 5.00 เหน็ด้วยมากที่สดุ / ซื้อแน่นอน 
3.41 – 4.20 เหน็ด้วยมาก / อาจจะซื้อ 
2.61 – 3.40 เหน็ด้วยปานกลาง / ไมแ่น่ใจ 
1.81 – 2.60 เหน็ด้วยน้อย / อาจจะไมซ่ื้อ 
1.00 – 1.80 เหน็ด้วยน้อยที่สดุ / ไมซ่ื้อแน่นอน 

 

 

 

ระดบัคะแนน ระดบัความเหน็ / การตดัสนิใจซื้อ 
5 เหน็ด้วยมากที่สดุ / ซื้อแน่นอน 
4 เหน็ด้วยมาก / อาจจะซื้อ 
3 เหน็ด้วยปานกลาง / ไมแ่น่ใจ 
2 เหน็ด้วยน้อย / อาจจะไมซ่ื้อ 
1 เหน็ด้วยน้อยที่สดุ / ไมซ่ื้อแน่นอน 
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3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

        การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาจากแหล่งขอ้มลูปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็นการคน้ควา้ 

อสิระเชงิส ารวจ (Survey Method) เพื่อการศกึษา “ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้า
จากรา้นค้าออนไลน์” มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการท าแบบสอบถามทางออนไลน์ โดยน าลงิค์
ประกาศใน สื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม เป็นต้น เนื่องจากระยะเวลาในการ
ศกึษาวจิยัเป็นชว่งเวลาจ ากดั การใชว้ธินีี้ท าใหไ้ด้ตวัอย่างจ านวนมาก และประหยดัคา่ใชจ้า่ย  

 

3.5  วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

        ในสว่นของการวเิคราะห์ขอ้มูล เมื่อรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วจิยั
จะท าการวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปโดยวธิทีางสถิติ SPSS (Statistical 
Package for Social Science for Windows) สามารถแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 

        3.5.1  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ  

       1.1  การวเิคราะหข์้อมลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ โดยจะน าเสนอรปูแบบของตารางแจกแจงความถี่ และคา่รอ้ยละ(Percentage) 

      1.2  การวเิคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s และการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ โดยจะน าเสนอรูปแบบของค่าร้อยละ(Percentage) 
คา่เฉลี่ย(Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation : S.D) 

3.5.2  กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน 

        การวเิคราะห์สมมติฐานงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
และขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์โดยจะใช้เครื่องมอืทางสถิต ิคอื การวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อทดสอบความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ และใช้วธิ ี
Chi-Square ในการวเิคราะห์เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด ว่ามอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์หรอืไม ่ โดยมรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบ 0.05



 
 

 

 

บทท่ี 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

        การศึกษาเรื่องปัจจัยที่ม ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าอ อนไลน์ เพื่อ
วตัถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อศกึษาพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ 2.เพื่อศกึษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัประชากรศาสตร์ กบัการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์           
3. เพื่อศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาด 7P’s กบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ โดยศกึษาจากกลุ่มตวัอย่าง 402 ตัวอย่าง เป็นประชากรที่อาศยัในประเทศไทย 
และเคยมกีารสัง่ซื้อสนิคา้ประเภทเสือ้ผ้าผ่านร้านค้าออนไลน์ ในช่วงระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะห์และประมวลผล
ด้วยโปรแกรม SPSS โดยแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 4 สว่นดงันี้ 

       สว่นที่ 1  วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าขอ้มลูมา
วเิคราะหห์าคา่สถติ ิจ านวน และคา่รอ้ยละ 

       ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคา่สถติ ิ จ านวน และคา่รอ้ยละ  

       สว่นที่ 3  วเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

       สว่นที่ 4  การทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์งานวจิยั น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชว้ธิ ี 
One-Way ANOVA ด้านประชากรศาสตร์ และใช้ว ิธี Chi-Square ด้านปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

 

        ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยน าข้อมูลมา
วเิคราะหห์าคา่สถติ ิจ านวน และคา่รอ้ยละ  

       ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์จากผู้ตอบแบบสอบถาม จะประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งจะแสดงรายละเอยีดของข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงดงัต่อไปนี้
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ตารางที ่1  จ านวนและรอ้ยละด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

ชาย 114 28.4 

หญงิ 226 56.2 

เพศทางเลือก 62 15.4 

Total 402 100 

 

        จากการวเิคราะห์ขอ้มูลพบวา่มกีลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถามจ านวน 402 คน เป็นเพศ
หญิงจ านวน 226 คน คดิเป็นร้อยละ 56.2 ,  เพศชายจ านวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.4 และ
เพศทางเลอืกจ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.4 

 

ตารางที ่2  จ านวนและรอ้ยละด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อำยุ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

น้อยกวา่ 20 ปี 80 19.9 

20 - 30 ปี 231 57.5 

31 - 40 ปี 68 16.9 

41 - 50 ปี 17 4.2 

51 - 60 ปี 5 1.2 

มากกวา่ 60 ปี 1 0.2 

Total 402 100 
 

        จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่ามกีลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมชีว่งอายุ 20 – 30 ปี จ านวน 231 คน คดิเป็นร้อยละ 57.5 , ช่วงอายุน้อยกวา่ 20 
ปี จ านวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.9 , ชว่งอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 68 คน คดิเป็นร้อยละ 16.9,
ชว่งอายุ 41 – 50 ปี จ านวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.2 , ช่วงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 5 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 1.2 และชว่งอายุมากกวา่ 60 ปี จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 
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ตารางที ่3  จ านวนและรอ้ยละด้านระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระดบักำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 104 25.9 

ปรญิญาตร ี 239 59.5 

ปรญิญาโท 59 14.7 

Total 402 100.0 

 

        จากการวเิคราะหข์้อมลูพบวา่มกีลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่ามี
ระดับการศกึษาอยู่ระดับปรญิญาตร ีจ านวน 239 คน คดิเป็นร้อยละ 59.5 , ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
จ านวน 104 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.9 และปรญิญาโท จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.7 

 

ตารางที ่4  จ านวนและรอ้ยละด้านอาชพีของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อำชีพ จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

พนักงานบรษิทัเอกชน 160 39.8 
นักเรยีน/นักศกึษา 142 35.3 

พนักงานรฐัวสิาหกจิ/รบัราชการ 49 12.2 
เจา้ของกจิการ 36 9 
รบัจา้งทัว่ไป 8 1.9 
ฟรแีลนซ์ 5 1.2 
แมบ่้าน 1 0.2 
นักดนตร ี 1 0.2 

Total 402 100 
 

        จากการวเิคราะหข์้อมลูพบวา่มกีลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่ามี
อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 160 คน คดิเป็นร้อยละ 39.8 , นักเรยีน/นักศกึษา จ านวน 
142 คน คดิเป็นร้อยละ 35.3 , พนักงานรฐัวสิาหกจิ/รบัราชการ จ านวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 
12.2 , เจา้ของกจิการ จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9 , รบัจา้งทัว่ไป จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ย
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ละ 1.9 , ฟรแีลนซ์ จ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 และแม่บ้าน นักดนตร ีจ านวนอย่างละ 1 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.2 ตามล าดบั 

ตารางที ่5  จ านวนและรอ้ยละด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รำยได้เฉล่ียต่อเดือน จ ำนวน ร้อยละ 
Valid น้อยกวา่ 10,000 บาท 113 28.1 

10,000 – 20,000 บาท 172 42.8 
20,001 – 30,000 บาท 55 13.7 
30,001 – 40,000 บาท 40 10.0 
40,001 – 50,000 บาท 11 2.7 
มากกวา่ 50,000 บาทขึน้ไป 11 2.7 

Total 402 100.0 

 

        จากการวเิคราะหข์้อมลูพบวา่มกีลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่ามี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,000 – 20,000 บาท จ านวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 42.8 , 
รายได้อยู่ในชว่งน้อยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 28.1 , รายได้อยู่ในช่วง 
20,001 – 30,000 บาท จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.7 , รายได้อยู่ในชว่ง 30,001 – 40,000 
บาท จ านวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และรายได้อยู่ในชว่ง 40,001 – 50,000 บาท และมากกว่า 
50,000 บาทขึน้ไป จ านวน 11 คนเทา่กนั คดิเป็นรอ้ยละ 2.7  
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        ส่วนท่ี 2  วิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคา่สถติ ิ จ านวน และคา่รอ้ยละ  

ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของช่องทางการเลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ช่องทำง จ ำนวน ร้อยละ 

Valid 

อนิสตาแกรม(Instagram) 198 49.3 
ชอ้ปป้ี(Shopee) 67 16.7 
ลาซาด้า(Lazada) 64 15.9 
เฟซบุ๊ก(Facebook) 53 13.2 
เจด ีเซน็ทรลั(JD Central) 20 5.0 

Total 402 100.0 
         

        จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่ามกีลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่า
โดยสว่นใหญ่ผู้บรโิภคจะเลอืกซื้อเสือ้ผ้า ผ่านอนิสตาแกรมจ านวน 198 คน คดิเป็นร้อยละ 49.3 , 
ผ่านชอ้ปป้ีจ านวน 67 คน หรอืรอ้ยละ 16.7 , ผ่านลาซาด้าจ านวน 64 คน หรอืรอ้ยละ 15.9 , ผ่าน
เฟซบุ๊กจ านวน 53 คน หรอืรอ้ยละ 13.2 และผ่านเจด ีเซน็ทรลัจ านวน 20 คน หรอืรอ้ยละ 5 

 

ตารางที ่7  จ านวนและรอ้ยละของความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าจากร้านคา้ออนไลน์ต่อเดอืนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ควำมถ่ี จ ำนวน ร้อยละ 
Valid 1 – 2 ครัง้ 268 66.7 

3 – 4 ครัง้ 123 30.6 
5 – 6 ครัง้ 7 1.7 

มากกวา่ 6 ครัง้ 4 1.0 
Total 402 100.0 

         

        จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่ามกีลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่า 
โดยสว่นใหญ่ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ต่อเดือนอยู่ที ่1 – 2 ครัง้ จ านวน 268 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7, ความถี่ 3 – 4 ครัง้ จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.6, ความถี่ 5 – 6  
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ครัง้ จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.7 และความถี่มากกวา่ 6 ครัง้ จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

 

ตารางที่ 8  จ านวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ที่ซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค่ำใช้จ่ำยต่อครัง้ จ ำนวน ร้อยละ 
Valid น้อยกวา่ 1,000 บาท 229 57.0 

1,000 – 2,000 บาท 127 31.6 
2,001 – 3,000 บาท 34 8.5 
3,001 – 4,000 บาท 8 2.0 
4,001 – 5,000 บาท 4 1.0 

Total 402 100.0 

 

        จากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่ามกีลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่า
โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ในการซื้อเสื้อผ้าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 1,000 บาท จ านวน 229 คน 
คดิเป็นร้อยละ 57 , ในช่วง 1,000 – 2,000 บาท จ านวน 127 คน คดิเป็นร้อยละ 31.6, ในช่วง 
2,001 – 3,000 บาท จ านวน 34 คน คดิเป็นร้อยละ 8.5, ในช่วง 3,001 – 4,000 บาท จ านวน 8 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2 และในชว่ง 4,001 – 5,000 บาท จ านวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1 

 

ตารางที ่9  จ านวนและรอ้ยละของบุคคลทีม่อีทิธพิลในการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

บุคคลท่ีมีอิทธิพล จ ำนวน ร้อยละ 

Valid ตนเอง 212 52.7 

เพื่อน 101 25.1 

ครอบครวั 55 13.7 

ดารา/ศลิปิน 34 8.5 

Total 402 100.0 
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จากการวเิคราะหข์้อมูลพบวา่มกีลุ่มตวัอย่างทีต่อบแบบสอบถามจ านวน 402 คน พบว่า
โดยส่วนใหญ่ผู้บรโิภคจะตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านคา้ออนไลน์ด้วยตนเอง จ านวน 212 คน คดิ
เป็นร้อยละ 52.7 , อทิธพิลจากเพื่อน จ านวน 101 คน หรอืร้อยละ 25.1 , อทิธพิลจากครอบครวั 
จ านวน 55 คน หรอืรอ้ยละ 13.7 และอทิธพิลจากดารา/ศลิปิน จ านวน 34 คน หรอืรอ้ยละ 8.5 

 

        ส่วนท่ี 3  วเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ โดยน าขอ้มลูมาวเิคราะหห์าคา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

        จากขอ้มลูแบบสอบถามจ านวน 402 ชดุ สรปุเป็นข้อมลูค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของระดับความคิดเห็นต่อตัวแปรอิสระ คือ  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทัง้  7 ปัจจัย 
ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยั
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านลักษณะทาง
ภายภาพ ซึ่งจะแสดงขอ้มลูได้ดงันี้ 

ตารางที ่10  คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก มคี่าเฉลี่ย 4.01 หากจ าแนก
รายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกบั เสื้อผ้าที่ตรงกบัความต้องการ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ เสื้อผ้ามีความทันสมัย มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.19 เสื้อผ้ามีความ
หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.09 เสื้อผ้ามีคุณภาพที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.88 เสื้อผ้าเป็น          

ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ Mean 
Std. 

Deviation กำรแปลค่ำ 
เสือ้ผ้ามคีวามหลากหลาย 4.09 0.862 เหน็ด้วยมาก 
เสือ้ผ้ามคีวามทนัสมยั 4.19 0.729 เหน็ด้วยมาก 
เสือ้ผ้ามเีอกลกัษณ์ ไมเ่หมอืนใคร 3.58 1.101 เหน็ด้วยมาก 
เสือ้ผ้ามคีณุภาพทีด่ ี 3.88 0.884 เหน็ด้วยมาก 
เสือ้ผ้าตรงกบัความต้องการ 4.47 0.640 เหน็ด้วยมากที่สดุ 
เสือ้ผ้าเป็นแบรนด์ทีรู่้จกัและมี
ชือ่เสยีง ได้รบัความนิยม 

3.82 0.924 เหน็ด้วยมาก 

ด้ำนผลิตภณัฑ์ 4.01 0.8566 เหน็ด้วยมำก 
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แบรนด์ที่รูจ้กัและมชีื่อเสยีง ได้รบัความนิยม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 และเสื้อผ้ามเีอกลักษณ์ ไม่
เหมอืนใคร มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.58 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 11  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านราคา ที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้ำนรำคำ Mean 
Std. 

Deviation 
กำรแปลค่ำ 

ราคาถูกกวา่เมื่อซื้อจากรา้นคา้ออนไลน์ 3.74 0.886 เหน็ด้วยมาก 
ราคามคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ 3.78 0.994 เหน็ด้วยมาก 

ด้ำนรำคำ 3.76 0.9397 เหน็ด้วยมำก 

  

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ ด้านราคา โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก มคีา่เฉลี่ย 3.76 หากจ าแนกรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั ราคามคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.78 และราคาถูกกวา่เมือ่ซื้อจากรา้นคา้ออนไลน์ มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.74 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่12  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด ที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด Mean 
Std. 

Deviation 
กำรแปลค่ำ 

มกีารประชาสมัพนัธโ์ฆษณาสนิคา้ใหเ้ป็น
ทีรู่จ้กับนโซเชยีลมเีดยี 

4.40 0.762 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

มกีารสง่เสรมิการขายเชน่ การใหส้่วนลด
เงนิสดเมือ่ซื้อตามเงือ่นไขที่ก าหนด การ
บรกิารจดัส่งสนิคา้ฟร ีเป็นต้น 

4.12 0.925 
เหน็ด้วยมาก 

ใชด้าราหรอืบุคคลมชีือ่เสยีงในการ
โฆษณาลงโซเชยีล 

3.44 1.077 
เหน็ด้วยมาก 

ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 3.99 0.9213 เหน็ด้วยมำก 



27 
 

 

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก มคี่าเฉลี่ย 3.99 
หากจ าแนกรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั มกีารประชาสมัพันธ์โฆษณา
สนิค้าให้เป็นที่รู้จกับนโซเชยีลมเีดีย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคอื มกีารส่งเสรมิการขาย
เช่น การให้ส่วนลดเงนิสดเมื่อซื้อตามเงื่อนไขที่ก าหนด การบรกิารจดัส่งสนิค้าฟรี เป็นต้น มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.12 และใชด้าราหรอืบุคคลมชีือ่เสยีงในการโฆษณาลงโซเชยีล มคี่าเฉลี่ยเทา่กบั 
3.44 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 13  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย Mean 
Std. 

Deviation 
กำรแปลค่ำ 

มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึรา้นคา้ได้
ตลอดเวลา 

4.62 0.589 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

สามารถคน้หาขอ้มูลหรอืสนิคา้ได้รวดเรว็ 4.54 0.607 เหน็ด้วยมากที่สดุ 
เวบ็ไซต์สว่นตวัของรา้นคา้มชีอ่งทางการ
ตดิต่อทีส่ะดวก 

4.54 0.599 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

มกีารจดัสง่สนิคา้หลายรูปแบบและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

4.56 0.638 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

ด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 4.56 0.6082 เหน็ด้วยมำกท่ีสุด 
  

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมากที่สดุ มคีา่เฉลี่ย
เท่ากบั 4.56 หากจ าแนกรายข้อพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั มคีวามสะดวกใน
การเข้าถึงร้านค้าได้ตลอดเวลา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 มีการจัดส่งสินค้าหลายรูปแบบและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.56 เว็บไซต์ส่วนตัวของร้านค้ามชี่องทางการติดต่อที่
สะดวก และ สามารถคน้หาขอ้มลูหรอืสนิคา้ได้รวดเรว็ มคีา่เฉลี่ยเทา่กนัคอื 4.54 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านกระบวนการ ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้ำนกระบวนกำร Mean 
Std. 

Deviation 
กำรแปลค่ำ 

สัง่ซื้อสนิคา้ได้สะดวก 4.57 0.621 เหน็ด้วยมากที่สดุ 
ตอบค าถามรวดเรว็ 4.12 1.003 เหน็ด้วยมาก 
ตดิต่อกบัผู้ขายสนิคา้ได้สะดวก 4.18 0.975 เหน็ด้วยมาก 
มชีอ่งทางช าระเงนิใหเ้ลอืกที่หลากหลาย
เชน่ ช าระผ่านการโอนเงนิผ่านบตัร
เครดติ เกบ็เงนิปลายทาง เป็นต้น 

4.57 0.652 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

มกีารแจง้วนัจดัส่งสนิคา้ที่ชดัเจน 4.46 0.767 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

ด้ำนกระบวนกำร 4.38 0.8035 เหน็ด้วยมากที่สดุ 
  

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ ด้านกระบวนการ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมากทีสุ่ด มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.38 
หากจ าแนกรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั สัง่ซื้อสนิค้าได้สะดวก และ มี
ช่องทางช าระเงินให้เลือกที่หลากหลายเช่น ช าระผ่านการโอนเงนิผ่านบัตรเครดิต เก็บเงิน
ปลายทาง เป็นต้น เท่ากนั มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.57 รองลงมาคอื มกีารแจง้วนัจดัส่งสนิคา้ที่ชดัเจน 
มคี่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.46 ติดต่อกบัผู้ขายสนิค้าได้สะดวก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 และตอบค าถาม
รวดเรว็ มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.12 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 15  คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านบุคคล ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้ำนบุคคล Mean 
Std. 

Deviation 
กำรแปลค่ำ 

มกีารใหข้้อมลูและให้ค าแนะน าแกลู่กคา้อย่าง
เหมาะสม 

4.29 0.864 
เหน็ด้วยมากที่สดุ 

ผู้ขายมกีารตดิตามหลังการขายอย่างสม ่าเสมอ 3.50 1.133 เหน็ด้วยมาก 
ผู้ขายมคีวามน่าเชื่อถอื 4.38 0.714 เหน็ด้วยมากที่สดุ 
ผู้ขายมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีและมมีารยาท 4.04 1.030 เหน็ด้วยมาก 

ด้ำนบุคคล 4.05 0.9351 เหน็ด้วยมาก 
 

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ ด้านบุคคล โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก มคีา่เฉลี่ย 4.05 หากจ าแนกรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบั ผู้ขายมคีวามน่าเชื่อถือ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 
รองลงมาคอื มีการให้ข้อมูลและให้ค าแนะน าแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
ผู้ขายมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ี และมมีารยาท มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.04 และผู้ขายมกีารตดิตามหลงัการ
ขายอย่างสม ่าเสมอ มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่16  คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มผีลต่อ
การตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงภำยภำพ Mean Std. Deviation กำรแปลค่ำ 

มกีารใหข้้อมลูรายละเอยีดของสนิคา้และ
ราคาครบถ้วน 

4.54 0.684 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

มกีารแสดงตวัตนของผู้ขายทีช่ดัเจนเชน่ 
การถ่ายแบบสนิคา้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

3.50 1.144 เหน็ด้วยมาก 

มกีารอพัเดทข้อมลูสนิคา้เป็นปัจจบุนัเสมอ 4.36 0.812 เหน็ด้วยมากที่สดุ 

ด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ 4.13 0.8802 เหน็ด้วยมาก 
 

        จากการวเิคราะห์ระดับความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นค้าออนไลน์ ด้านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดับเหน็ด้วยมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.13 หากจ าแนกรายขอ้พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบั มกีารใหข้้อมลูรายละเอยีด
ของสนิค้าและราคาครบถ้วน มคีา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.54 รองลงมาคอื มกีารอพัเดทขอ้มูลสนิคา้เป็น
ปัจจบุันเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.36 และมกีารแสดงตัวตนของผู้ขายทีช่ดัเจนเชน่ การถ่ายแบบ
สนิคา้ด้วยตนเอง เป็นต้น มคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 3.50 ตามล าดบั 

 

ตารางที ่17  ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านคา้ออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

กำรตดัสินใจ Mean Std. Deviation กำรแปลค่ำ 
คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้
ออนไลน์ที่ก าลงัประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

4.32 0.911 ซื้อแน่นอน 

ด้ำนกำรตดัสินใจ 4.32 0.911 ซื้อแน่นอน 
  

        จากการวเิคราะหร์ะดบัการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ในครัง้ต่อไป พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างจะตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์อย่างแน่นอน โดยมคีา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.32 
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        ส่วนท่ี 4  การทดสอบสมมตฐิานตามวตัถุประสงคง์านวจิยั น าข้อมลูมาวเิคราะห์โดยใชว้ธิ ี 
One-Way ANOVA ด้านประชากรศาสตร ์และใชว้ธิ ีChi-Square ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
แบ่งได้ 2 สว่นดงันี้ 

                     สว่นที ่1  การทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงคง์านวจิยั น าขอ้มลูมาวเิคราะห์
โดยใชว้ธิ ีOne-Way ANOVA ด้านประชากรศาสตร ์

สมมติฐำนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  สมมตฐิานมดีงันี้       

H0 :  เพศทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 :  เพศทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่18  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จ าแนก
ตามเพศ 

คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
เพศ N Mean 

Std. 
Deviation ทีก่ าลังประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

 ชาย 114 3.97 1.034 

 หญงิ 226 4.47 0.823 

  เพศทางเลือก 62 4.39 0.817 

    *มนีัยส าคญัทางสถติิที ่0.05 

 

ตารางที ่19  แสดงผลวเิคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสมมตฐิานการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ จ าแนกตามเพศ 

ควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 2 18.964 9.482 12.052 0.000 

ภายในกลุ่ม 399 313.914 0.787   

รวม 401     

        *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

        จากตารางที ่18 และตารางที ่19 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานการเปรยีบเทยีบเพศที่ 
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แตกต่างกนัพบวา่ ค่า Sig. คอื 0.000 ซึ่งมคีา่น้อยกวา่ระดบันัยส าคญัที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ทางสถิติ H0 และไม่ปฏเิสธสมมตฐิานทางสถิติ H1 หมายความวา่ ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ม ี
เพศทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนท่ี 2  ลกัษณะประชากรศาสตร ์ด้านอายุทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  สมมตฐิานมดีงันี้       

H0 :  อายุทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ไมแ่ตกต่างกนั 

H1 :  อายุทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่20  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จ าแนก
ตามอายุ 

คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
อำยุ N Mean 

Std. 
Deviation ทีก่ าลังประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

 น้อยกวา่ 20 ปี 80 4.41 0.867 
 20 - 30 ปี 231 4.33 0.838 
 31 - 40 ปี 68 4.24 1.094 
 41 - 50 ปี 17 3.71 1.160 
 51 - 60 ปี 5 5.00 0.000 

  มากกวา่ 60 ปี 1 5.00  
  *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 

ตารางที ่21  แสดงผลวเิคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ จ าแนกตามอายุ 

ควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 5 10.393 2.079 2.552 0.027 
ภายในกลุ่ม 396 322.486 0.814   

รวม 401         
         *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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        จากตารางที่ 20 และตารางที ่21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบอายุที่
แตกต่างกนัพบวา่ ค่า Sig. คอื 0.027 ซึ่งมคีา่น้อยกวา่ระดบันัยส าคญัที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ทางสถิติ H0 และไมป่ฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H1 หมายความว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่ม ี
อายุทีแ่ตกต่างกนั จะสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนท่ี 3  ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  สมมตฐิานมดีงันี้       

H0 :  ระดับการศกึษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ที่ไม่
แตกต่างกนั 

H1 :  ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ที่แตกต่าง
กนั 

 

ตารางที ่22  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จ าแนก
ตามระดบัการศกึษา 

คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
ระดบักำรศึกษำ N Mean 

Std. 
Deviation ทีก่ าลังประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

 ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี 104 4.52 0.750 

 ปรญิญาตร ี 239 4.29 0.911 

  ปรญิญาโท 59 4.05 1.090 

 *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 

ตารางที ่23  แสดงผลวเิคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ จ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 2 8.571 4.286 5.273 0.005 
ภายในกลุ่ม 399 324.307 0.813   

รวม 401         
         *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 



34 
 

 

        จากตารางที่ 22 และตารางที่ 23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบระดับ
การศกึษาที่แตกต่างกันพบว่า ค่า Sig. คือ 0.005 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัที่ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H0 และไม่ปฏิเสธสมมติฐานทางสถิติ H1 หมายความว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่มรีะดับการศกึษาที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนท่ี 4  ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอาชพีที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  สมมตฐิานมดีงันี้       

H0 :  อาชพีทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

H1:  อาชพีทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่24  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จ าแนก
ตามอาชพี 

คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ 
อำชีพ N Mean 

Std. 
Deviation ออนไลน์ที่ก าลงัประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

 นักเรยีน/นักศกึษา 142 4.46 0.778 

 รฐัวสิาหกจิ/รบัราชการ 49 4.33 0.851 

 พนักงานบรษิทัเอกชน 160 4.16 1.009 

 เจา้ของกจิการ 36 4.39 0.964 

 รบัจา้งทัว่ไป 8 4.25 1.035 

 ฟรแีลนซ์ 5 4.40 0.894 

 แมบ่้าน 2 4.50 0.707 
 *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางที ่25  แสดงผลวเิคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ จ าแนกตามอาชพี 

ควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหวา่งกลุ่ม 6 7.248 1.208 1.465 0.189 
ภายในกลุ่ม 395 325.630 0.824   

รวม 401         
         *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

        จากตารางที ่24 และตารางที ่25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบอาชพี ที่
แตกต่างกันพบว่า ค่า Sig. คือ 0.189 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงไม่ปฏิเสธ
สมมติฐ านทางสถิติ H0 และปฏิ เ สธสมมติฐ านทางสถิติ  H1 หมายความว่า  ลักษณะ
ประชากรศาสตรท์ี่มอีาชพี ที่แตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านคา้ออนไลน์ทีไ่ม่
แตกต่างกนั 

 

สมมติฐำนท่ี 5  ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านรายได้ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ทีแ่ตกต่างกนั  สมมตฐิานมดีงันี้       

H0 :  รายได้ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

H1 :  รายได้ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่26  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จ าแนก
ตามรายได้ 

คณุคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
รำยได้ N Mean 

Std. 
Deviation ทีก่ าลังประเมนินี้อกีหรอืไม่ 

 น้อยกวา่ 10,000 บาท 113 4.43 0.822 
 10,000 – 20,000 บาท 172 4.37 0.816 
 20,001 – 30,000 บาท 55 4.13 1.072 
 30,001 – 40,000 บาท 40 4.13 1.137 
 40,001 – 50,000 บาท 11 4.27 1.009 
  มากกวา่ 50,000 บาทขึน้ไป 11 4.00 1.183 

 *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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ตารางที ่27  แสดงผลวเิคราะห์ความแปรปรวนการทดสอบสมมติฐานการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ จ าแนกตามรายได้ 

ควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 5 6.536 1.208 1.586 0.163 

ภายในกลุ่ม 396 326.343 0.824   

รวม 401         

       *มนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

        จากตารางที่ 26 และตารางที ่27 แสดงผลการทดสอบสมมตฐิานการเปรยีบเทยีบรายได้ ที่
แตกต่างกันพบว่า ค่า Sig. คือ 0.163 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานทางสถิติ H0 และปฏิ เ สธสมมติฐ านทางสถิติ  H1 หมายความว่า  ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ทีม่รีายได้ ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ทีไ่ม่
แตกต่างกนั 
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                     สว่นที ่2  การทดสอบสมมติฐานตามวตัถุประสงค์งานวจิยั น าข้อมูลมาวเิคราะห์ 
โดยใชว้ธิ ีChi-Square ด้านปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 

ตารางที่ 28  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธส์ว่นประสมการตลาดด้านผลติภัณฑ์ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ 

 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

50.274a 42 0.018 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

44.737 42 0.358 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

11.058 1 0.001 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402   

Chi-Square (2)  = 50.274          Sig. = 0.018 
 

        จากการทดสอบสมมตฐิาน กลยุทธ์การสง่เสรมิการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ที่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จากการค านวณคา่ Chi-Square พบว่าคา่ Sig. = 0.018 
ซึ่งมากกวา่ ระดบันัยส าคญัที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมติฐานหลัก H0 และไม่ปฏเิสธสมมตฐิานรอง H1

หมายความว่า กลยุทธส์่วนประสมการตลาดด้านผลติภัณฑ์ มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ 
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ตารางที ่29  การทดสอบสมมตฐิานของกลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาดด้านราคาที่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคาไมม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคามีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ 

 

 

        จากการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านราคาที่มอี ิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จากการค านวณคา่ Chi-Square พบว่าคา่ Sig. = 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า ระดบันัยส าคญัที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลัก H0 และไมป่ฏเิสธสมมตฐิานรอง H1

หมายความว่า กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านราคามอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

140.692a 21 0.000 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

119.816 21 0.000 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

70.655 1 0.000 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402   

Chi-Square (2) = 140.692           Sig. = 0.000 
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ตารางที่ 30  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายไมม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

41.418a 24 0.015 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

35.649 24 0.059 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

0.074 1 0.786 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402   

Chi-Square (2) = 41.418           Sig. = 0.015 
 

        จากการทดสอบสมมตฐิาน กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่ายที่ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ จากการค านวณค่า Chi-Square พบวา่ค่า 
Sig. = 0.015 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยส าคญัที่ 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1  หมายความวา่ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
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ตารางที่ 31  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มอีทิธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธส์่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

19.399a 33 0.971 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

20.737 33 0.952 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

1.059 1 0.304 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402     

Chi-Square (2) = 19.399           Sig. = 0.971 
 

        จากการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดที่ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ จากการค านวณค่า Chi-Square พบวา่ค่า 
Sig. = 0.971 ซึ่งมากกว่า ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่ากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 
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ตารางที่ 32  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคลทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลไมม่อีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลมอีิทธพิลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

112.591a 39 0.000 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

96.670 39 0.000 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

40.093 1 0.000 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402     

Chi-Square (2) = 112.591           Sig. = 0.000 
 

        จากการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดด้านบุคคลที่ม ีอทิธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จากการค านวณคา่ Chi-Square พบว่าคา่ Sig. = 0.000 
ซึ่งน้อยกวา่ ระดับนัยส าคญัที ่0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 และไมป่ฏเิสธสมมตฐิานรอง H1 
หมายความว่า กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านบุคคลมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ 
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ตารางที่ 33  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการที่ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธส์่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการไม่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมอีิทธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
รา้นคา้ออนไลน์ 

 

 

        จากการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธก์ารสง่เสรมิการตลาดด้านกระบวนการที่มอีทิธพิลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ จากการค านวณค่า Chi-Square พบว่าค่า                     
Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยส าคญัที่ 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่ากลยุทธ์สว่นประสมการตลาดด้านกระบวนการมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

 

 

 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

94.293a 42 0.000 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

71.348 42 0.003 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

23.737 1 0.000 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402     

Chi-Square (2)  = 94.293           Sig. = 0.000 
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ตารางที่ 34  การทดสอบสมมติฐานของกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดด้านลักษณะทาง
กายภาพทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  สมมตฐิานมดีงันี้ 

H0 :  กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพไม่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

H1 :  กลยุทธ์สว่นประสมการตลาดด้านลกัษณะทางกายภาพมอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้า
จากรา้นคา้ออนไลน์ 

 

 value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์เพยีร์สนั
(Pearson Chi-Square) 

102.977a 24 0.000 

อตัราส่วนความเป็นไปได้(Likelihood 
Ratio) 

78.697 24 0.000 

ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้(Linear-by-Linear 
Association) 

41.815 1 0.000 

จ านวนตวัอย่าง(N of Valid Cases) 402     

Chi-Square (2) = 102.977          Sig. = 0.000 
 

        จากการทดสอบสมมติฐาน กลยุทธ์การส่งเสรมิการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพที่ม ี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ จากการค านวณค่า Chi-Square พบวา่ค่า 
Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า ระดับนัยส าคญัที่ 0.05 จงึปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และไม่ปฏิเสธ
สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดด้านลักษณะทางกายภาพมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์



 
 

 

 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

  

        งานวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อ
ศกึษาพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ เพื่อศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ประชากรศาสตร์ กบัการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ และเพื่อศกึษาความสมัพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 7P’s กับการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตวัอย่าง 402 คน โดยใช้
สถิติการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ว ิธ ีOne-Way ANOVA และใช้
วธิกีารทดสอบไคสแควร(์Chi-Square Test) โดยสรปุผลการวจิยัได้ดงันี้ 

 

5.1  สรปุผลกำรวิจยั 

 

       5.1.1  ข้อมูลลกัษณะทำงประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 

     ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 402 ตัวอย่าง พบว่ามเีพศ
หญิง มากกวา่เพศชาย และเพศทางเลือก คดิเป็นรอ้ยละ 56.2 , 28.4 และ 15.4 ตามล าดบั โดย
รอ้ยละ 57.5 มอีายุ 20 – 30 ปี สว่นใหญ่มรีะดับการศกึษาปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 59.5 และ
เป็นพนักงานเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 39.8 นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่มรีายได้ต่อเดอืนอยู่ที่ 
10,000 – 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.8 

       5.1.2  ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรซ้ือเส้ือผ้ำจำกร้ำนค้ำออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่ำง 

     ข้อมูลจากผลการวิจยั สรุปพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ของกลุ่ม
ตัวอย่างได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าจากอนิสตาแกรม ( Instagram) ร้อยละ 49.3 
รองลงมาเป็นช้อปป้ี(Shopee) ลาซาด้า(Lazada) เฟซบุ๊ก(Facebook) และ เจดี เซ็นทรัล(JD 
Central) คดิเป็นรอ้ยละ 16.7 , 15.9 , 13.2 และ 5.0 ตามล าดบั โดยสว่นใหญ่จะซื้อเสือ้ผ้า 1 – 2 
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ครัง้ต่อเดือน คดิเป็นร้อยละ 66.7 และมคี่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ในการซื้อไม่เกนิ 1,000 บาท คดิ
เป็นรอ้ยละ 57 และมกีารตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าด้วยตนเอง คดิเป็นรอ้ยละ 52.7 

       5.1.3  ส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้ำจำกร้ำนค้ำออนไลน์ 

     จากผลการวเิคราะห์พบว่า  ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ มี 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย 
ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านกระบวนการ และปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ ในขณะที่ปัจจยั
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มอีทิธพิลต่อการตัดสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่งสามารถ
อธบิายเพิม่ได้ดงันี้ 

     1.  ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์  สง่ผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านคา้ออนไลน์ 
ประกอบด้วย เสื้อผ้าตรงกบัความต้องการ มคีา่เฉลี่ยสูงสุดคอื 4.47 รองลงมาคอื เสือ้ผ้ามคีวาม
ทนัสมยั มคีวามหลากหลาย มคีุณภาพที่ด ีเป็นแบรนด์ทีรู่จ้กัและมชีือ่เสยีง ได้รับความนิยม และ
เสือ้ผ้ามเีอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใคร มคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่4.19 , 4.09 , 3.88 , 3.82 และ 3.58 ตามล าดับ 
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัทีก่ระตุ้นผู้บรโิภคใหเ้กดิความสนใจ และน าไปสูก่ารตดัสนิใจซื้อในทีส่ดุ 

     2.  ปัจจยัด้านราคา  ส่งผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นค้าออนไลน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ มคี่าเฉลี่ยสงูสุดคอื 3.78 รองลงมาคอื ราคาถูก
กว่าเมื่อซื้อจากร้านค้าออนไลน์ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งทีท่ าให้เกดิ
ทางเลอืกในการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าของผู้บรโิภคอกีทาง 

     3.  ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย  ส่งผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย มคีวามสะดวกในการเข้าถงึร้านค้าได้ตลอดเวลา มคี่าเฉลี่ยสงูสุดคอื 
4.62 รองลงมาคอื มกีารจดัส่งสนิค้าหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกพื้นที่ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.56 
สามารถค้นหาข้อมูลหรอืสนิค้าได้รวดเร็ว และเวบ็ไซต์ส่วนตัวของร้านมีช่องทางการติดต่อ ที่
สะดวก มคีา่เฉลี่ยอยู่ที่ 4.54 ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งที่เป็นการเปิดช่องทางให้กบัลูกคา้ได้
สามารถเขา้ถงึหรอืตดิต่ออย่างสะดวก สง่ผลใหผู้้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อ 

     4.  ปัจจยัด้านบุคคล  สง่ผลเชงิบวกต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ขายมคีวามน่าเชือ่ถอื มคีา่เฉลี่ยสงูสุดคอื 4.38 รองลงมาคอื มกีารใหข้้อมลูและให้
ค าแนะน าแก่ลูกค้าอย่างเหมาะสม ผู้ขายมมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมมีารยาท และผู้ขายมกีาร
ติดตามหลังการขายอย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.29 , 4.04 และ 3.50 ตามล าดับ ซึ่งเป็น
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ปัจจยัที่ส่งผลให้ผู้บรโิภคเกดิความพึงพอใจและได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนจนเกดิการตัดสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้า เนื่องจากรา้นคา้มกีารบรกิารที่แตกต่างกนั 

     5.  ปัจจัยด้านกระบวนการ  ส่งผลเชงิบวกต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย มชี่องทางช าระเงนิให้เลือกที่หลากหลายเช่น ช าระผ่านการโอนเงนิ 
ผ่านบัตรเครดติ เกบ็เงนิปลายทาง เป็นต้น และสัง่ซื้อสนิคา้ได้สะดวก มคี่าเฉลี่ยสูงสดุคอื 4.57 
รองลงมาคอื มกีารแจง้วนัจดัสง่สนิคา้ที่ชดัเจน ติดต่อกบัผู้ขายได้สะดวก และมกีารตอบค าถามที่
รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.46 , 4.18 และ 4.12 ตามล าดับ เป็นการที่มกีระบวนการการบรกิาร
ให้กับผู้บรโิภคที่หลากหลายในทุกช่องทางตัง้แต่ข ัน้ตอนแรกคอื การสัง่สนิค้า จนถึงขัน้ตอน
สดุทา้ยคอื การรบัสนิคา้ สง่ผลใหผู้้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อ 

     6.  ปัจจยัด้านลักษณะทางกายภาพ  ส่งผลเชงิบวกต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วย มกีารให้ข้อมูลรายละเอยีดของสนิค้าและราคาครบถ้วน มี
คา่เฉลี่ยสงูสุดคอื 4.54 รองลงมาคอื มกีารอพัเดทข้อมลูสนิค้าเป็นปัจจุบันเสมอ และมกีารแสดง
ตวัตนของผู้ขายที่ชดัเจนเช่น การถ่ายแบบสนิค้าด้วยตนเอง เป็นต้น มคีา่เฉลี่ยอยู่ที ่4.36 และ 
3.50 ตามล าดบั เป็นการสรา้งความน่าเชือ่ถอืใหก้บัรา้นคา้ สง่ผลใหผู้้บรโิภคเกดิการตดัสนิใจซื้อ 

     7.  ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด  ไมส่่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้า
ออนไลน์ ประกอบด้วย มกีารประชาสมัพนัธโ์ฆษณาสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่้จกับนโซเชยีลมเีดยี ใชด้ารา
หรอืบุคคลมชีือ่เสยีงในการโฆษณาลงโซเชยีล และมกีารส่งเสรมิการขายเชน่ การให้ส่วนลดเงนิ
สดเมื่อซื้อตามเงื่อนไขที่ก าหนด การบรกิารจดัส่งสนิค้าฟร ีเป็นต้น ซึ่งผู้บรโิภคอาจจะไม่ได้ให้
ความส าคญักบัปัจจยัเหล่านี้มากนัก จงึไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อ 

       5.1.4  กำรทดสอบสมมติฐำนเก่ียวกบัลกัษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

     จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยวธิ ีOne-Way 
ANOVA ทีร่ะดับนัยส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัด้านเพศ อายุ ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนั สง่ผล
ต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ที่แตกต่างกนั เนื่องจากลักษณะความต้องการของกลุ่ม
ตวัอย่างมคีวามแตกต่างกนั น าไปสู่การสนใจหรอืเลอืกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่
เหมาะสมของแต่ละลกัษณะของบุคคลนัน้ๆและปัจจยัด้านอาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ที่แตกต่าง
กนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากรสนิยมและความสามารถ
ในการจ่ายของกลุ่มตวัอย่างที่แตกต่างกนั ส่งผลในการตดัสนิใจซื้อทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะของแต่
ละบุคคลได้เชน่เดยีวกนั ปัจจยัดงักล่าวจงึไมม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ 



47 
 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

 

       5.2.1  ข้อเสนอแนะจำกกำรท ำวิจยัครัง้น้ี  

              1.  ปัจจยัด้านชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และปัจจยัด้านกระบวนการ ทางบรษิัทควรมี
การปรบัปรุงและพัฒนาในเรื่องของรูปแบบการน าเสนอข้อมูลต่างๆของสนิค้า การบรกิารให้
ค าแนะน าที่รวดเรว็แก่ลูกค้า รวมไปถึงการมชี่องทางการช าระเงนิที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อใหผู้้บรโิภคได้มทีางเลอืกทีเ่หมาะสมและสะดวกมากขึน้  

              2.  ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ เป็นปัจจยัที่ส าคญัมากอย่างหนึ่ง ทางผู้ประกอบการรา้นค้า
ควรให้ความส าคญัในเรื่องของ การออกแบบ ความทนัสมยั ซึ่งควรจะติดตามเทรนด์แฟชัน่อยู่
เสมอ ให้เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของเสือ้ผ้าแฟชัน่ ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงทีร่วดเรว็อยู่เสมอ 
เพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคมากยิง่ข ึน้ 

              3. การสัง่ซื้อในแต่ละครัง้ผู้บรโิภคค านึงถงึปัจจยัด้านราคา ซึ่งการตัง้ราคาของรา้นค้า
ออนไลน์เป็นสิง่ส าคญั จากผลวเิคราะหก์ารสัง่ซื้อแต่ละครัง้ผู้บรโิภคจะท าการสัง่ซื้อไม่เกิน 1,000 
บาท ควรตัง้ราคาที่เหมาะสมกบัคุณภาพของสินค้า และราคาไม่ควรสูงเท่ากับร้านค้าทัว่ไป 
เนื่องจากผู้บรโิภคให้ความส าคญักบั เมื่อซื้อสนิค้าผ่านร้านค้าออนไลน์จะมรีาคาถูกกว่าร้านค้า
ทัว่ไปหรอืหา้งสรรพสนิคา้ 

              4. ลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงวยัรุ่นถงึชว่ง
วยัท างาน ทีท่ าการสัง่ซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ซึ่งบ่งบอกได้วา่ร้านค้าเสื้อผ้าผู้หญิงจะมกีาร
ตอบรบัที่ดมีาก ทางรา้นคา้ออนไลน์กค็วรปรบัปรงุรา้นใหน่้าสนใจ ไม่วา่จะเป็นการถ่ายรปู การให้
รายละเอยีดต่างๆ หรอืความทนัสมยัของเสือ้ผ้า ทีส่ามารถสรา้งความน่าสนใจใหก้บัวยัรุ่นหรอืวยั
ท างาน ซึ่งจะท าใหด้งึดูดลูกคา้กลุ่มนี้ได้มากยิง่ข ึน้ 

       5.2.2  ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจยัครัง้ต่อไป 

                 1.  ควรเพิ่มการวจิยัเชงิคุณภาพในการเกบ็ข้อมูลเชงิลกึ อาท ิการสมัภาษณ์เชงิลึก
เพื่อใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมและความต้องการของผู้บรโิภคมากยิ่งข ึน้ ควบคูก่บัการแจกแบบสอบถาม 

              2. ควรศึกษาปัจจัยที่ม ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเพิ่มเติม ผู้ว ิจัยจึงขอเสนอให้มี
การศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัอื่นๆในอนาคต อาท ิปัจจยัด้านความไว้วางใจ ปัจจยัเชงิทศันคต ิซึ่งจะ
สามารถน าข้อมลูที่ศกึษามาประยุกต์ใชใ้นการวางแผนทางการตลาดของบรษิทั เพื่อใหไ้ด้ขอ้มลูที่
ครบถ้วนและหลากหลายมากยิง่ข ึน้ 
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              3. ควรศกึษาเพิม่เตมิ ด้านของประเภทเสื้อผ้าทีผู่้ตอบแบบสอบถามท าการสัง่ซื้อหรอื
ให้ความสนใจ โดยเจาะจงใหผู้้ตอบแบบสอบถามระบุชดัเจน อาท ิเสื้อผ้าประเภทชดุท างาน ชุด
ออกก าลงักาย อืน่ๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจความต้องการของผู้บรโิภคมากยิง่ข ึน้ 
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ภำคผนวก 

 

  



 
 

 

 

ภำคผนวก ก 

แบบสอบถำม ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้ำจำกร้ำนค้ำออนไลน์ 

 

ค ำช้ีแจง 

        แบบสอบถามนี้ เ ป็นส่วนหนึ่ งของการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสต รมหาบัณฑิต 
มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงค์ในการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ แบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 สว่น 

       ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองคณุสมบตัขิองผู้ตอบแบบสอบถาม 

       ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

       ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

       ส่วนท่ี 4 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

       ผู้ว ิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบค าถาม
แบบสอบถามชุดนี้จนครบทุกข้อ ขอรบัรองว่าข้อมูลและความเหน็ของทุกท่านจะถูกเกบ็เป็น
ความลบัและจะน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์เชงิวชิาการเทา่นัน้ 

 

       ส่วนท่ี 1 ค าถามคดักรองคณุสมบตัขิองผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 ทา่นเคยซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ ภายในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมาใชห่รอืไม ่

(  ) ใช ่                                 (  ) ไมใ่ช ่(จบแบบสอบถาม) 
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        ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2.1 เพศ 

(  ) ชาย                 (  ) หญงิ                   (  ) เพศทางเลอืก 

2.2 อายุ 

(  ) น้อยกวา่ 20 ปี  (  ) 20 – 30 ปี 

(  ) 31 – 40 ปี    (  ) 41 – 50 ปี 

(  ) 51 – 60 ปี   (  ) มากกวา่ 60 ปี  

2.3 ระดบัการศกึษา 

(  ) ต ่ากวา่ปรญิญาตร ี  (  ) ปรญิญาตร ี

(  ) ปรญิญาโท    (  ) สงูกวา่ปรญิญาโท 

2.4 อาชพี 

(  ) นักเรยีน/นักศกึษา  (  ) พนักงานรฐัวสิาหกจิ/รบัราชการ 

(  ) พนักงานบรษิทัเอกชน (  ) เจา้ของกจิการ 

 (  ) อืน่ๆ(โปรดระบุ)............... 

2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

(  ) น้อยกวา่ 10,000 บาท  (  ) 10,000 – 20,000 บาท 

(  ) 20,001 – 30,000 บาท   (  ) 30,001 – 40,000 บาท 

(  ) 40,001 – 50,000 บาท  (  ) มากกวา่ 50,000 บาทขึน้ไป 
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        ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ 

3.1 ทา่นเลอืกซื้อเสือ้ผ้าผ่านช่องทางใดมากที่สดุ  

(  ) เฟซบุ๊ก(Facebook)    (  ) อนิสตาแกรม(Instagram) (  ) ลาซาด้า(Lazada) 

(  ) ชอ้ปป้ี(Shopee)    (  ) เจด ีเซน็ทรลั(JD Central) (  ) อืน่ๆ(โปรดระบุ)........... 

3.2 ความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ต่อเดอืน 

(  ) 1 – 2 ครัง้   (  ) 3 – 4 ครัง้ 

(  ) 5 – 6 ครัง้    (  ) มากกวา่ 6 ครัง้ 

3.3 คา่ใชจ้า่ยเฉลี่ยต่อครัง้ที่ทา่นซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์  

(  ) น้อยกวา่ 1,000 บาท  (  ) 1,000 – 2,000 บาท 

(  ) 2,001 – 3,000 บาท   (  ) 3,001 – 4,000 บาท 

(  ) 4,001 – 5,000 บาท            (  ) มากกวา่ 5,000 บาทขึน้ไป 

3.4 บุคคลใดมอีทิธพิลมากที่สดุในการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์ของทา่น  

(  ) ตนเอง   (  ) เพื่อน 

(  ) ครอบครวั    (  ) ดารา/ศลิปิน 

(  ) อืน่ๆ(โปรดระบุ)........... 
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       ส่วนท่ี 4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อเสือ้ผ้าจากรา้นค้าออนไลน์  

 ระดบัความคดิเหน็ 
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อเสื้อผ้า 5 4 3 2 1 ประเมนิ 

จากรา้นคา้ออนไลน์ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไมไ่ด ้

4.1 ปัจจยัด้ำนผลิตภณัฑ์ 
เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์มคีวาม
หลากหลาย 

            

เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์มคีวาม
ทนัสมยั 

            

เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์มี
เอกลักษณ์ มกีารออกแบบทีโ่ดดเด่น ไม่
เหมอืนใคร 

            

เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์มคีณุภาพที่
ด ี

            

เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์ตรงกบั
ความต้องการ 

            

เสือ้ผ้าทีซ่ ื้อจากรา้นคา้ออนไลน์เป็นแบรนด์
ทีรู่จ้กั และมชีือ่เสยีง ได้รบัความนิยม 

            

4.2 ปัจจยัด้ำนรำคำ 

ราคาถูกกวา่เมื่อซื้อจากรา้นคา้ออนไลน์             
ราคามคีวามเหมาะสมกบัคณุภาพ             
4.3 ปัจจยัด้ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย 
มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึรา้นคา้ได้
ตลอดเวลา             
สามารถคน้หาขอ้มูลหรอืสนิคา้ได้รวดเรว็             
เวบ็ไซต์สว่นตวัของรา้นคา้มชีอ่งทางการ
ตดิต่อทีส่ะดวก             
มกีารจดัสง่สนิคา้หลายรูปแบบและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่             
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 ระดบัความคดิเหน็ 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อเสื้อผ้า 5 4 3 2 1 ประเมนิ 

จากรา้นคา้ออนไลน์ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไมไ่ด ้

4.4 ปัจจยัด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด 

มกีารประชาสมัพนัธโ์ฆษณาสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่้จกั
บนโซเชยีลมเีดยี 

      

มกีารสง่เสรมิการขายเชน่ การใหส้่วนลดเงนิสด 
เมือ่ซื้อตามเงื่อนไขที่ก าหนดเชน่  การบรกิาร
จดัสง่สนิคา้ฟร ีเป็นต้น 

      

ใชด้าราหรอืบุคคลมชีือ่เสยีงโฆษณาลงโซเชยีล       

4.5 ปัจจยัด้ำนบุคคล 

มกีารใหข้้อมลูและให้ค าแนะน าแกลู่กคา้อย่าง
เหมาะสม             

ผู้ขายมกีารตดิตามหลังการขายอย่างสม ่าเสมอ             

ผู้ขายมคีวามน่าเชื่อถอื             

ผู้ขายมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ ีและมมีารยาท             

4.6 ปัจจยัด้ำนกระบวนกำร 

สัง่ซื้อสนิคา้ได้สะดวก             

ตอบค าถามรวดเรว็             

ตดิต่อกบัผู้ขายสนิคา้ได้สะดวก             

มชีอ่งทางช าระเงนิใหเ้ลอืกที่หลากหลายเชน่ 
ช าระผ่านการโอนเงนิผ่านบตัรเครดติ เกบ็เงนิ
ปลายทาง เป็นต้น             

มกีารแจง้วนัจดัส่งสนิคา้ที่ชดัเจน             
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 ระดบัความคดิเหน็ 

ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อเสื้อผ้า 5 4 3 2 1 ประเมนิ 

จากรา้นคา้ออนไลน์ 
มาก
ทีส่ดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

ไมไ่ด ้

4.7 ปัจจยัด้ำนลกัษณะทำงกำยภำพ 

มกีารใหข้้อมลูรายละเอยีดของสนิคา้และราคา
ครบถ้วน 

      

มกีารแสดงตวัตนของผู้ขายทีช่ดัเจนเชน่ การ
ถ่ายแบบสนิคา้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

      

มกีารอพัเดทข้อมลูสนิคา้เป็นปัจจบุนัเสมอ       

หวัข้อควำมคิดเหน็ 
ซื้อ

แน่นอน 
อาจจะ
ซื้อ 

ไม่
แน่ใจ 

อาจจะ
ไมซ่ื้อ 

ไมซ่ื้อ
แน่นอน 

ทา่นคดิวา่จะซื้อเสื้อผ้าจากรา้นคา้ออนไลน์           

ทีท่า่นก าลังประเมนินี้อกีหรอืไม่         



 
 

 

 

ประวติัผู้ศึกษำ 

 

        นางสาวชมพูนุช น้อยหลี เกดิวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2539 สถานที่เกดิ คอืโรงพยาบาล             
เปาโล เมโมเรยีล สมุทรปราการ ส าเรจ็การศกึษาระดับปรญิญาตรเีศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและการวจิยั มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ.2562 และได้เข้าศกึษาต่อ
ระดับปรญิญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ บัณฑิต
วทิยาลยัมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2562  
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