
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่น
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX AND TECHNOLOGY ACCEPTANCE AFFECTING CONSUMER 
BUYING DECISIONS ON FASHION PRODUCTS FROM ONLINE APPLICATIONS  

IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 
วรัญญา สันติบตุร1 

อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริโภคที่เคย
ซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่าง
กันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 
ตามล าดับ ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
แฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การยอมรับ
เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
   
ค าส าคัญ: การยอมรับเทคโนโลยี การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน แอปพลิเคชัน่ออนไลน์ 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to study the marketing mix and technology acceptance affecting 

consumer buying decision on fashion products from online application in the Bangkok metropolitan area.  
The sample in this research consisted of four hundred consumers who bought fashion products using 
online applications. The Result of the hypothesis testing showed that consumers with different ages, 
education, average monthly income and occupation made different buying decisions on fashion products 
from online application with a statistical significance of 0.05 and 0.01, respectively. The marketing mix in 
aspects of product, price, place and promotion affecting to consumer buying decisions on fashion 
products from online applications in the Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.01. 
The factor of technology acceptance in the aspects of perceived usefulness and ease of use affecting 
consumer buying decisions on fashion products from online applications in the Bangkok metropolitan 
area with a statistical significance of 0.01 
      
Keywords: Technology Acceptance, Buying Decisions, Fashion Products, Online Application  
 

บทน า            

 รูปแบบการด าเนินชีวิตคนเมืองในยุคปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นความเร่งรีบ  ต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกและรวดเร็ว จึงต้องหาสิ่งที่สามารถมาเติมเต็มต่อความต้องการของตนเองให้มากที่สุด และการ "ซื้อสินค้าออนไลน์"             
จึงตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้
ผู้บริโภคประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง นอกจากน้ีนโยบายสนับสนุนต่างๆ จากภาครัฐ 
ก็เป็นสิ่งส าคัญที่ ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ได้เป็นอย่างดี เช่น นโยบายพร้อมเพย์ 
(PromptPay) ลดค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล และโครงการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs Go Online อีกทั้งยังมีการเข้ามาของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขัน               
ด้านการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ประกอบกับความหลากหลายของแพลตฟอร์ม            
การซื้อสินค้าออนไลน์ท่ีมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันของผู้ประกอบการแต่ละแพลตฟอร์มในการพัฒนาระบบ
การบริการและความปลอดภัย น ามาซึ่งประโยชน์และความหลากหลายที่ผู้บริโภคจะได้รับ ท าให้ผู้บริโภคเกิดมั่นใจในการ
สั่งซื้อสินค้ามากยิ่งขึ้น 

จากข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เปิดเผยข้อมูลตลาดอีคอมเมริ์ซในปี 2561 มีมูลค่า 3,150,232.96 ล้านบาท ซึ่งมีอัตรา
การเติบโต 14.04% เทียบกับปี 2560 หากแบ่งตามมูลค่าของตลาดที่เติบโตขึ้นในกลุ่มธุรกิจออนไลน์ที่ติดอันดับสูงสุด            
5 อันดับคือ 1) ธุรกิจห้างสรรพสินค้ามีมูลค่า 356,127.25 ล้านบาท 2) อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง 
203,083.10 ล้านบาท 3) ธุรกิจเครื่องส าอางและอาหารเสริม 151,000.32 ล้านบาท 4) แฟช่ัน เครื่องแต่งกาย และ
เครื่องประดับ 53,911.29 ล้านบาท และ 5)คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 53,140.04 ล้านบาท จากข้อมูลนี้ท าให้
ทราบว่าสินค้าประเภทแฟช่ัน เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับนั้น ถือว่าเป็นสินค้าที่คนนิยมสั่งซื้อติดเป็นอันดับ 4 ของกลุ่ม
ธุรกิจออนไลน์ท้ังหมด  ซึ่งท าให้เห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และจากอัตราการเติบโตของ
ตลาด(E-Commerce)นี้ จึงท าให้เกิดร้านค้าแฟช่ันออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นตามมาเป็นจ านวนมาก ท าให้ธุรกิจออนไลน์เป็นตลาดที่มี
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สภาวะการแข่งขันกันสูง ดังนั้นผู้ประกอบการร้านค้าแฟช่ันออนไลน์แต่ละรายต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเป็น
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างแท้จริง จะช่วยท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถวางแผนในการด าเนินธุรกิจได้เหนือคู่แข่งขัน 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยี 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะสามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย ปรับปรุงรูปแบบช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายสินค้าให้สะดวก และง่ายต่อการใช้งาน การจัดท ารายการส่งเสริมการขายที่ตรงใจผู้บริโภค  และสามารถ
น าไปเป็นแนวทางการศึกษาและวิจัยด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในครั้งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย          

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่าง่าย
ต่อการใช้งาน ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 

สมมติฐานการวิจัย          
1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ 

แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
                                                                                                                            

ทบทวนวรรณกรรม          
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538 , อ้างใน 
ปิยนัท อาภาสกุลเดช, 2554) กล่าวว่า สามารถที่จะแบ่งลักษณะประชากรศาสตร์เพื่อแบ่งส่วนตลาด และก าหนดตลาด
เป้าหมาย ได้ดังนี้คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ การศึกษาและรายได้ ปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวแปรที่น ามาพิจารณาการแบ่ง
ส่วนทางการตลาดที่ส าคัญ  และน ามาก าหนดกลุ่ม เป้าหมายเบื้องต้นว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่ งสามารถน าข้อมูล                            
ดา้นประชากรศาสตร์มาศึกษา เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างไร     

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Kotler (2003, อ้างใน ศิริวรรณ                
เสรีรัตน์และคณะ, 2552) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด โดยแต่ละ
ส่วนประกอบจะมีปัจจัยต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เช่น ผลิตภัณฑ์ มีประโยชน์ รูปลักษณ์ สภาพ ตามที่ผู้บริโภคคาดหวังหรือ
ต้องการหรือไม่ ราคา เหมาะสมกับประโยชน์หรือคุณภาพของสินค้าหรือไม่ ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีรายละเอียดข้อมูลของ
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สินค้าครบถ้วนหรือไม่ อีกทั้งมีความสะดวก ความรวดเร็วในการซื้อสินค้าหรือไม่ การส่งเสริมการตลาด มีการลดราคาสินค้า 
ของแถม หรือโปรโมช่ันหรือไม่ เพื่อเป็นสิ่งที่กระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้านั้นๆ ดังนั้นส่วนประสมทางการตลาดมีประโยชน์ต่อ
การท าธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ผู้วิจัยใช้แนวคิดของ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989,              
อ้างใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, 2556) คือการน าเทคโนโลยีที่ยอมรับมาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทัศนคติ และการใช้งานเทคโนโลยีที่ง่ายขึ้น นอกจากนี้การน าเทคโนโลยีมาใช้งาน
จะท าให้แต่ละบุคคลมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถน าไปประเมินถึงการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟช่ันผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อไป 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย          
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์                
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงใช้วิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร
การค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2558) ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตไป
ที่ห้องสินค้าแฟช่ันในเว็ปไซต์พันทิปจ านวน 200 คน และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจ านวน 200 คน   
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง  

ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืน จากเขต
พื้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยจับสลากมา 5 เขต ได้แก่ เขตคลองเตย เขตลาดพร้าว เขตปทุมวัน เขตวัฒนา 
และเขตคลองสาน 

ขั้นที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตัวอย่างจากแต่ละเขตออกเป็น
สัดส่วนท่ีเท่ากัน เขตละ 40 ตัวอย่าง 

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสถานที่ที่จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล             
จากการสุ่มตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล21 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ห้างสรรพสินค้า              
พารากอน ศูนย์การค้าเกทเวย์ เอกมัย และห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม 

ขั้นที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล            
จากผู้ที่เต็มใจ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนครบ 200 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้         

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
โดยเป็นค าถามแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว   

 
 



5 
 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และ          
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 

ขั้นตอนที่ใช้ในการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ดังน้ี  
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎีต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์            

เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. น าข้อมูลที่ได้ศึกษามาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยสร้างแบบสอบถาม 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และ            

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูล เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจได้ง่ายและตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และ

ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา  
6. น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้บริโภคที่เคยสั่งซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ ไปทดสอบความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นของแบบสอบถามกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อน ามา

วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล          
1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ รวมถึง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการศึกษาและการวิจัย
ในครั้งนี ้  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้   

การจัดกระท าข้อมูล          
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) น าแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม เพื่อคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์มาลงรหัสตามที่ก าหนดรหัสไว้ในแต่ละส่วน

ของแบบสอบถาม 
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3. การลงข้อมูล (Data Entry) น าแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลที่บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาตรวจสอบรายข้อ เพื่อแก้ไข
ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการลงข้อมูล 

5. การประมวลผล (Data Processing) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
การวิเคราะห์ข้อมูล          
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่   
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ  
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และ 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential statistics) สถิติที่ ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน             

ซึง่สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้    
สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

อาชีพ ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน 
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจ าหน่าย และด้านการ

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อ

การใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  

ผลการวิจัย           

 1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง จ านวน 225 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 56.2 มีอายุ 28 – 37 ปี จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 232 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.0 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 บาทขึ้นไป จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 

2. ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด
โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านราคา และด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ 4.22 ตามล าดับ ส่วนด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และ 3.73 
ตามล าดับ     

3. ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ดีมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และ 4.21 ตามล าดับ 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน 
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันจากการให้ค าแนะน าของ
เพื่อน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ข้อการสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันสินค้าที่ได้รับไม่มี
ความเสียหายขณะจัดส่ง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 และ 4.21 ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อการ
สั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันมีการจัดส่งที่ตรงเวลา ข้อท่านตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันจากที่มีการ
แนะน าสินค้าประจ าวัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 และ 4.03 ตามล าดับ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน        
 สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย                
ต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า 
 1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้    

1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 18-27 ปี มีการตัดสินใจซื้อสินค้า
แฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมมากที่สุด  

1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมมากที่สุด  

1.4 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมมากที่สุด  

1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน มีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมมากที่สุด  
 สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 54.4   

สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่า
ง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหาน คร 
ผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ ระดับ 0.01 สามารถพยากรณ์การตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิ เคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 68.6  
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สรุปผลและอภิปรายผล           

การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน  
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน 

ด้านอายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม              
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 27 ปี มีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 27 ปี เป็นวัยที่ชอบ
การแต่งตัวเพื่อสร้างความมั่นใจ และเสริมสร้างบุคลิกท่ีดีให้กับตนเอง อีกท้ังยังไม่ค่อยมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ เท่าที่ควร 
จึงท าให้มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันมากกว่าวัยอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี รัตนกายแก้ว (2554) ได้ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุค ที่มีอายุ 21 – 25 ปี ให้ระดับความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการให้บริการ
มากกว่าผู้ซื้อสินค้าท่ีมีอายุ 26 – 30 ปี 

ด้านระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตร ีมีการตดัสนิใจซื้อมากกว่าผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เนื่องจาก
ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มคนท่ีมีเวลาว่าง และยังเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบการเรียนรู้ค้นหาอะไร
ด้วยตนเอง การค้นหาสินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างเสื้อผ้าที่ราคาสามารถเข้าถึงได้ จึงตอบโจทย์กับความต้องการ
ของคนในกลุ่มนี้ได้มากกว่ากลุ่มอื่น อีกทั้งกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงจะชอบใช้เวลาไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง การได้ลอง             
ได้สัมผัสสินค้าจึงตอบโจทย์กับคนกลุ่มนี้มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐสุรีย์ ไชยสถิตย์ (2558) พบว่า ผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน             
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อหน่ึงครั้งแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทาง                
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้                   
โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                   
30,001 – 45,000 บาท และ 45,001 บาทขึ้นไป เนื่องจากบริโภคที่มีรายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทมีการตัดสินใจซื้อ
สินค้าแฟช่ันประเภทเสื้อผ้า เป็นสินค้าท่ีเริ่มต้นด้วยราคาไม่สูง ตั้งแต่ราคาหลักสิบจนถึงหลักร้อย ซึ่งผู้บริโภคสามารถจับต้องได้
เมื่อเปรียบเทียบกับราคาในห้างสรรพสินค้า และผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ตามก าลังการซื้อของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ต่างๆ เพราะฉะนั้นช่องทางแอปพลิเคชันออนไลน์นี้จึงสามารถเข้าถึงกลุ่มบริโภคในกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ สมานพิทักษ์วงค์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้า              
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน ให้ความส าคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน 

ด้านอาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน 
มีการตัดสินใจซื้อมากที่สุด เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มพ่อบ้าน / แม่บ้าน เป็นอาชีพที่มีเวลาว่าง และอาศัยอยู่บ้านเป็นประจ า
มากกว่าที่จะออกไปข้างนอกบ้าน จึงท าให้สามารถที่จะมีเวลาค้นหาสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากกว่ากลุ่ม
อาชีพอ่ืน รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาสินค้าที่ซื้อผ่านแอปพลิเคชัน ว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อผ่านห้างสรรพสินค้า จึง
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เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า อาชีพที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แตกต่างกัน  

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากสินค้าที่จ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ต่างๆ ในปัจจุบันนั้นมีความหลากหลาย มีความน่าเชื่อถือ
ของตัวสินค้า มีการน าเสนอข้อมูลจากร้านค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีการรับประกันความพึงพอใจสินค้า จึงท าให้
ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี พูนพนิช (2558)ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิต
และส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านจ านวนช้ินต่อเดือนท่ีซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ า 

ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ              
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากราคาสามารถเป็นตัวเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกช่องทางหนึ่ง การตั้งราคา                      
ที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความคุ้มค่าในสินค้าที่ได้รับ ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ได้ทันที ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า              
ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไปใน ทิศทางเดียวกัน  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการจัดจ าหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทุกที่ทุกเวลา แต่หากแอปพลิเคชันไม่มีความพร้อมในการใช้งาน การให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน การซื้อสินค้าและ
การช าระเงินไม่ได้รับความรวดเร็ว หรือไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับผู้ขาย จะส่งผลให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อลดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562)ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6P) ได้แก่ ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                    
ที่ระดับ 0.05 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการส่งเสริมการตลาด อาทิเช่น มอบส่วนลดเป็นค่าจัดส่ง การให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิก 
หรือการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาโดยการโพสต์เนื้อหาหรือรูปภาพท่ีน่าสนใจ สามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความ
ต้องการ และน ามาซึ่งการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เปรมกมล หงส์ยนต์ (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ด้านการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลน์ (ลาซาด้า) ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร  
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สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการ
รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานการซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยท าให้ผู้บริโภคค้นหาสินค้าได้หลากหลาย และตรงตามความต้องการ สามารถเปรียบเทียบคุณภาพ
สินค้าและราคาได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายกว่าการไปเลือกสินค้าด้วยตนเอง จึงท าให้ผู้บริโภคมีการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558)             
ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยโีทรศัพท์มือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ 
ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากแอปพลิเคชันมีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาสินค้า หรือการ
สอบถาม สั่งซื้อ ซึ่งสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรง ตลอดจนช่องทางการช าระเงิน และการจัดส่งสินค้ามีความสะดวก
รวดเร็ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ 
(2557)ได้ศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์              
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์             
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 47.10 
 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย  

จากผลการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันควรน าข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ไปพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับผู้บริโภคที่มีอายุ 18 – 27 ปี มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท และมีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน เนื่องจากผลการวิจัย พบว่า เป็นกลุ่มที่มีการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟช่ัน
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์มากกว่ากลุ่มอื่น 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ ร้านค้าจัดจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ควรที่จะให้ความส าคัญ

ในเรื่องรูปแบบของสินค้าที่มีความหลากหลาย ทันสมัย สวยงาม การแสดงข้อมูลของสินค้าตัวอย่างให้ตรงกับสินค้าที่ผู้บริโภค
จะได้รับ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของร้ านค้า และตราสินค้าจนเกิดเป็น
การบอกต่อกันปากต่อปากถึงคุณภาพ และบริการที่ได้รับในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อจากผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 
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2.2 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการ ร้านค้าจัดจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ควรที่จะให้
ความส าคัญกับการส่งเสรมิการตลาดให้ลกูค้าได้มีสว่นร่วมกับรา้นค้า อย่างเช่น การจัดให้มีกิจกรรมมอบส่วนลด ของแถมให้กับ
ลูกค้าสมาชิก หรือมีโปรโมช่ันการจัดส่งฟรี จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรักษาฐานลูกค้า
เก่า และยังเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อีกด้วย 

2.3 ด้านราคา ผู้ประกอบการ ร้านค้าจัดจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ควรที่จะให้ความส าคัญกับ
การเปรียบเทียบราคาสินค้าของแต่ละยี่ห้อที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ว่าสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับมีความคุ้มค่า โดยที่ลูกค้า
สามารถท าการค้นหาเปรียบเทียบราคาสินค้ากับในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าคู่แข่งขันได้ ก็จะสามารถท าให้ลูกค้าเกิด              
ความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 

3. การยอมรับเทคโนโลยี 
3.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ผู้ประกอบการ ร้านค้าจัดจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิ เคชัน

ออนไลน์ ควรที่จะให้ความส าคัญในเรื่องของระบบที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นหา และสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์             
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตนเอง 

3.2 ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผู้ประกอบการ ร้านค้าจัดจ าหน่ายสินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์  
ควรที่จะให้ความส าคัญในเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชันออนไลน์ที่มีการใช้งานง่าย และระบบการติดต่อสอบถามกับผู้ขาย
สามารถท่ีจะติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบการควรที่ออกแบบให้มีการใช้งานง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถติดต่อ
สอบถามกับผู้ขายในการขอข้อมูล ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องมีความสะดวกและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เหนือ               
คู่แข่งขันได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป         
1. การวิจัยในครั้งนี้ผู้จัยมุ่งเน้นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ในภาพรวม ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้วิจัยอาจจะเลือกท าการศึกษา              
ตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่นพฤติกรรม หรือแรงจูงใจ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นต้น 

2. ศึกษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ประกอบการ ร้านค้าในธุรกิจสินค้าแฟช่ัน เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
เนื่องจากผู้ประกอบการ ร้านค้ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถท าให้ผู้ประกอบการ
น ามาพัฒนา และปรับปรุงร้านค้าของตนให้มีศักยภาพทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งในระดับเดียวกันได้ 

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในแต่ละด้าน เช่น ด้านความสนใจ และด้านความ
คิดเห็น เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะสามารถน าไปพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

4. ศึกษาถึงรูปแบบของสินค้าอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการจ าหน่ายสินค้าแฟช่ัน เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้ประกอบการ ร้านค้าน าไปพัฒนาหาสินค้าที่มีความหลากหลาย เหมาะสม ตอบโจทย์ผู้บริโภค และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้มากยิ่งขึ้น 
        

กิตติกรรมประกาศ          

 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจาก
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์น้ี ท้ังยังให้ค าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีประโยชน์ ข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไข ช่วยเหลือและขัดเกลาข้อผิดพลาด จนสารนิพนธ์ที่จัดท ามีความครบถ้วนของเนื้อหาและความถูกต้อง 
ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์ เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์ ดร.รสิตา สังข์บุญนาค ที่กรุณาเป็น
กรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจนเสร็จสมบูรณ์ 
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ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิต และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และ             
ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์สูงสุด ผู้วิจัยขออุทิศสิ่งที่ดีงามเหล่านี้แก่ผู้มีพระคุณ
ทุกท่านและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง     
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