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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้ อมู ลคื อการแจกแจงความถี่  ค่ าร้อยละ ค่ า เฉ ล่ีย  ค่ า เบี่ ย ง เบนม าตรฐาน  การวิ เค ราะห์ ความแตกต่ างโดยใช้ค่ าที  
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
มีระดับการศึกษา ต่่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15 ,000 - 
24,999 บาท ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติต่อส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า อยู่ในระดับดีมาก ในด้านความสะดวกในการซื้อ และอยู่ในระดับดีในด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้านการส่ือสาร และด้านต้นทุนของผู้บริโภค ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโล โดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่าผู้บริโภคมีระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับสูง ในทุกๆ ด้านได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตากรุณา และด้านความ
ซื่อสัตย์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโล อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 มีความสัมพันธ์กันระดับสูงและปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมากและสูง ในทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโล การซื้อสินค้าออนไลน์ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the marketing mix from a customer perspective and trust relating 
to purchasing behavior of the Pomelo Clothing brand through online websites in the Bangkok metropolitan area. 
The sample consisted of 400 female consumers who purchased Pomelo brand clothing online. A questionnaire 
was used as a data collection tool. The statistics used to analyze the data were frequency distribution, 
percentage, mean, and standard deviation, difference analysis using a t-test, ANOVA and correlation analysis using 
Pearson's simple correlation statistics.  

The results showed that most of the consumers who answered the questionnaire were between 30-39, 
single, widowed, divorced or separated, had a degree lesser than or equivalent to a Bachelor's degree, occupied 
as private company employees, and an average monthly income of 15,000-24,999 Baht. The marketing mix in the 
overall customer perspective was at a good level. When considering each aspect, it was found that consumers 
had attitudes towards the marketing mix, at a very good level in terms of ease of purchase and at a good level in 
terms of consumer demand communication and cost to consumers. Trust in the Pomelo brand overall at a high 
level and when considering each aspect, it was found that consumers had a high level of trust in every aspect, 
including reliability, benevolence and honesty. The hypothesis testing showed that consumers with demographic 
characteristics in terms of status, purchasing of Pomelo brand clothing products via online websites in Bangkok. 
The frequency of purchasing products was statistically significant at a 0.05 level. The marketing mix was also 
related to the purchasing behavior of Pomelo brand clothing products. The statistical significance at 0.01 and 0.05 
levels were correlated at high and moderate levels and in the same direction. Trust in Pomelo was related to the 
purchasing behavior of Pomelo clothing products online in Bangkok at a statistically significant level of 0.01 and 
there was a very high and high correlation in the same direction. 
 
Keywords: Marketing Mix, Pomelo Clothing, Online Purchasing 
 

บทน า 
เสื้อผ้าแฟช่ัน เป็นสินค้าที่เคยมียอดขายสูงสุดอันดับ 1 ประจ่าปี 2562 ในตลาดอี -คอมเมิร์ซ (e-commerce) หรือคิดเป็น 

24% ของประเภทสินค้าทั้งหมด จากการรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์ไพรซ์ซ่า (Priceza) เว็บเปรียบเทียบราคาสินค้าแนะน่าสินค้ายอด
นิยมที่ขายผ่านออนไลน์ เส้ือผ้าเป็น 1 ในปัจจัย 4 ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ อีกทั้งยังมีเส้ือผ้าหลายประเภท รูปแบบ ให้ได้เลือกใส่ตาม
ความชอบส่วนบุคคลจึงท่าให้เส้ือผ้าเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุด กรุงเทพธุรกิจ (2562)  โพเมโล (Pomelo) ร้านจ่าหน่ายเส้ือผ้าแฟช่ัน ที่มี
ยอดขายเติบโตมาจากอี–คอมเมิร์ซ (e-commerce) มาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปี 2561 ปัจจุบันโพเมโล (Pomelo) ขยายการขายไปแล้ว
ทั้งส้ิน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฮ่องกง สินค้าที่ขายเป็นสินค้าแฟช่ันผู้หญิง มีทั้งเส้ือผ้า กระเป๋ า 
เครื่องประดับ รองเท้า จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ท่าให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเปล่ียนแปลง เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ การ
ระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบท่าให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก ทุกธุรกิจ ทั่วโลกได้รับผลกระทบทั้งส้ิน อุตสาหกรรมแฟช่ันก็
ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทแมคเคนซี McKinsey และ Business of fashion (BoF) ได้พยากรณ์ถึงอนาคตของอุตสาหกรรม
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แฟช่ัน ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะลดลง ดังนั้นไม่มีบริษัทใดที่จะอยู่รอดปลอดภัย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย วิเคราะห์การด่าเนินธุรกิจคา้ปลีก
ภายใต้สภาวะวิถี New normal แม้ว่าส่วนหนึ่งจะกระตุ้นให้ตลาดค้าปลีกออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตขึ้น แต่ถึงกระนั้น ผู้ประกอบการค้า
ปลีกต่างก็เผชิญการแข่งขันที่รุนแรงและยากล่าบากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ E-Market place ต่างชาติ ที่คาดว่าจะได้รับ
ผ ล ก ร ะ ท บ แ ล ะ เผ ชิ ญ ก า ร แ ข่ ง ขั น ที่ รุ น แ ร ง ขึ้ น  ก ล่ า ว คื อ  ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร เกิ ด วิ ก ฤ ต โ ค วิ ด -1 9  ท่ า ใ ห้  
E-Market place ต่างชาติ ซึ่งเน้นจ่าหน่ายสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าไม่จ่าเป็น (Non-food) เช่น สินค้าแฟช่ัน อุปกรณ์ไอที เฟอร์นิเจอร์
และของตกแต่งบ้าน เผชิญความท้าทายและแรงกดดันรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นก่าลังซื้อท่ียังอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องของผู้บริโภค และคาดว่า
จะยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เร็ว การเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มสินค้า Non-food กับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกสินค้า
เฉพาะ (Specialty store) ที่มีเว็บไซด์หรือแบรนด์ และยังใช้ความน่าเช่ือถือของแบรนด์ ควบคู่กับการจัดท่าโปรโมช่ันและยกระดับ
คุณภาพของการให้บริการที่ดีสม่่าเสมอในการแย่งชิงก่าลังซื้อของลูกค้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงประเมินว่า ตลาดค้าปลีกออนไลน์ B2C E-
Commerce (เฉพาะสินค้า) ในปี 2563 แม้ว่าจะยังขยายตัวราวร้อยละ 8-10 แต่ก็เป็นอัตราที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ขยายตัว
ราวร้อยละ 20 หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 3.0-3.2 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.7 ของมูลค่าตลาดค้าปลีกรวม ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย (2563) ธุรกิจอี–คอมเมิร์ซ การซื้อขายผ่านออนไลน์ในวิกฤติโควิด-19 แน่นอนว่าหากผู้บริโภคมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับ
การซื้อสินค้าออนไลน์อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งต่อไป ความไว้วางใจและเช่ือมั่นในแบรนด์อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมองเห็นปัญหาและมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้าและความไว้วางใจ ว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์หรือไม่ โดย
ผู้วิจัยต้องการท่าการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้ธุรกิจสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่เปล่ียนไปของเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ่าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
2. เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ประกอบด้วยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการสื่อสาร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
   1.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความ

สะดวกในการซื้อ และการส่ือสาร 
   1.3 ความไว้วางใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโล 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  

ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ 

และการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์  Shiffman & Kanuk (2007) ได้ให้ความหมายที่เกี่ยวกับค่าว่า

ประชากรศาสตร์ไว้ว่าหมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนาและเช้ือชาติ ซึ่งมี
ความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังจะเห็นได้ว่าเป็นลักษณะพื้นฐานท่ีนักการตลาดมักน่ามาพิจารณาส่าหรับการแบ่งส่วน
ตลาด (Market Segmentation) มักใช้น่ามาเช่ือมโยงกับ ความต้องการ ความชอบ และอัตราการใช้สินค้าของผู้บริโภคผู้วิจัยได้อ้างอิง
ทฤษฏีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2560) ที่กล่าวถึงการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) 
เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ โดยถือ
เกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรศาสตร์  
มาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2561) e-Commerce (Electronic Commerce) คือ อีคอมเมิร์ซ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ การพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท่าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปล่ียนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นส่ือ         
ในการน่าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท่าให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุม
โลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ช่ัวโมง การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ตามข้อมูลหมายถึง การติดต่อหรือ
การท่าธุรกรรมด้านต่าง ๆ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต หรือจะกล่าวได้ว่า เป็นการด่าเนินธุรกิจ ธุรกรรมการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายสินค้าหรือบริการออนไลน์ โดยใช้ส่ือที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังมีจุดประสงค์ หลัก เพื่อใช้ลดค่าใช้จ่ายที่เป็นเหตุ ท่าให้องค์กร 
ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ส่วนของสถานที่ท่าเลท่ีตั้ง ตึกหรือ อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ กิจการ โกดังที่
ไว้ส่าหรับใช้ในการเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า จนถึงตัวบุคคล เช่น พนักงานที่ใช้ในการขาย แนะน่าสินค้าและ มีหน้าที่บริการต้อนรับ
ลูกค้า ถูกน่ามาลดบทบาทหรือไม่มีหน้าที่ เมื่อมีการใช้ระบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยในด้านการด่าเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยลดข้อจ่ากัดใน
ด้านเวลา ท่ีใช้ในการเดินทางไปซื้อสินค้าหรือบรกิารได้เป็นอยา่งมาก จากข้อมูลที่ศึกษาท่าให้ทราบถึงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และน่ามาใช้
ในการออกแบบกรอบแนวความคิด 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวทางจากแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคและการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) มาใช้เป็นเครื่องมือในการออกแบบกรอบแนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลใน
การออกแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวคิดของ Robert F. Lauterborn 
(1990) มาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า อันได้แก่ 1. ความต้องการของผู้บริโภค 
(Consumer) 2. ต้นทุนของผู้บริโภค (Cost) 3. ความสะดวกในการซื้อ (Convenience) 4. การส่ือสาร (Communication) โดย
น่ามาใช้ในการออกแบบกรอบแนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ  ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวความคิดของ Rempel, Holmes, & Mark, P. Zanna, 
(1985) ความไว้วางใจ (Trust) เป็นความคาดหวังที่ถูกพัฒนาขึ้นภายในตัวบุคคลจนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ บุคคลจึงมีลักษณะผัน
แปรไปตามความไว้วางใจของตัวเอง ระดับของความไว้วางใจของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการพัฒนาจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
บุคลิกภาพ และพื้นเพวัฒนธรรมเดิมของบุคคลนั้นๆ ความไว้วางใจระหว่างบุคคลจึงมีความแตกต่างกันไปตามปัจจัยหลายอย่างที่
สนับสนุนการรับรู้ถึงความไว้วางใจของคน ตามทฤษฎีความไว้วางใจต่อตราสินค้า (Brand Trust) ซึ่งประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ 
(Credibility) ความเมตตากรุณา (Benevolence) และความซื่อสัตย์ (Integrity) ซึ่งผู้วิจัยมาใช้ในงานวิจัยใช้ในการออกแบบกรอบ
แนวความคิดและใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบสอบถาม 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคเพศหญิงที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์  

ที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจ่านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ท่าการค่านวณเพื่อก่าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ่านวนประชากร จากการค่านวณจ่านวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ            
385 คน และเพิ่มตัวอย่างไว้อีก 15 คน รวมทั้งส้ินจ่านวนกลุ่มตัวอย่างคือ 400 คน ส่าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบออนไลน์ (online) โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ จ่านวน 400 คน โดยวิธีการการสุ่ม
ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) สร้างแบบสอบถามโดยใช้ Google Form แล้วท่าเป็น Link/QR Code 
เพื่อง่ายต่อผู้ที่ตอบแบบสอบถาม และการเลือกเก็บแบบสอบถามของผู้ที่ให้ความร่วมมือตามจ่านวนขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
โดยจะมีค่าถามคัดกรองในเรื่องคุณเคยซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ เพื่อคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามก่อนท่าการ
เก็บข้อมูล  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยมีลักษณะเป็นค่าถามปลายปิด เป็นค่าถามแบบที่มีค่าตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices 
Questions) ให้ผู้ตอบเลือกเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
scale questions) รวมจ่านวน 19 ข้อ ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) มี 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโล เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้วางใจต่อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวม
จ่านวน 12 ข้อ ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ม ี5 ระดับ 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์  โดยใช้แบบสอบถาม        
มีลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio Scale) จ่านวน 4 ข้อ และค่าถาม
ปลายปิด (Close-Ended Question) จ่านวน 3 ข้อ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลด้านประชากรศาสตร์ (Descriptive Research) ได้แก่ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโล
ผ่านเว็บออนไลน์ โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

2. การวิเคราะห์ระดับความส่าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า และระดับความส่าคัญของความ
ไว้วางใจในแบรนด์โพเมโล โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

3. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ การทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test สถิติ One-way ANOVA และ สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient 

สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉล่ีย            
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้
สถิติ Independent t-test และ สถิติ One-way analysis of variance 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์

เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 

400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ่านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีสถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ 
จ่านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.50 มีระดับการศึกษา ต่่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ่านวน 310 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 77 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จ่านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ  69.00 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,000 - 24,999 บาท 
จ่านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 

ส่วนที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบ
แบบสอบถาม จ่านวน 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ ความต้องการของผู้บริโภค 
ต้นทุนของผู้บริโภค ความสะดวกในการซื้อ และการสื่อสาร ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เ ส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่าน
เว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.10 เมื่อพิจารณาแต่ละด้านจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมีทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า อยู่ในระดับดีมากได้แก่  ด้านความสะดวกในการซื้อ โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.28 และอยู่ในระดับดีได้แก่ ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านการสื่อสาร และด้านต้นทุนของผู้บริโภค โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.19 4.03 และ 3.91 ตามล่าดับ 
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ส่วนที่ 3 ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโล ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 
400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความไว้วางใจในโพเมโล โดยรวมพบว่า ความไว้วางใจอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 เมื่อ
พิจารณาแต่ละขั้นตอนจะเห็นได้ว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีในระดับความไว้วางใจอยู่ในระดับสูง ในทุก ๆ ด้านได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ดา้นความเมตตากรุณา และด้านความซื่อสัตย์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12  4.09  และ 4.06 ตามล่าดับ 

ส่วนที่  4 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่าผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถาม จ่านวน 400 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ ประกอบไปด้วย ระยะเวลาในการค้นหาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ระยะเวลาใน
การค้นหาสินค้า ต่่าสุด 10 นาที และจ่านวนสูงสุด 120 นาที โดยเฉล่ียใช้ระยะเวลาค้นหาสินค้า 4 นาที  

ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ ต่่าสุด 
500 บาท และจ่านวนสูงสุด 5,000 บาท โดยเฉล่ียมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ 1,669 บาท 
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าโพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าโพเมโลผ่าน
เว็บออนไลน์ (ครั้ง/6 เดือน) ต่่าสุด 1 (ครั้ง/6 เดือน) และจ่านวนสูงสุด 10 (ครั้ง/6 เดือน) โดยเฉล่ียความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ 2 (ครั้ง/6 
เดือน) 

จ่านวนรายการสินค้าโดยเฉล่ียที่ซื้อในแตล่ะครั้ง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการจ่านวนรายการสินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้งต่่าสุด 
1 รายการ และจ่านวนสูงสุด 6 รายการ จ่านวนรายการสินค้าโดยเฉล่ียที่ซื้อในแต่ละครั้งคือ 2 รายการ 

ข้อมูลประเภทสินค้าเสื้อผ้าโพเมโลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อผ่านออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภท
เสื้อผ้าส่าหรับใส่เที่ยว จ่านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือประเภทเส้ือผ้าชุดท่างาน จ่านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.50 ประเภทเส้ือยืด จ่านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และประเภทชุดออกก่าลังกาย จ่านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ตามล่าดับ  

ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าโพเมโลผ่านออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าช่วงเวลา 16:01 - 
00:00 น. จ่านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือช่วงเวลา 08:01 - 16:00 น. จ่านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 และ
ถัดมาคือ ช่วงเวลา 00:01 - 08:00 น. จ่านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ตามล่าดับ 

ข้อมูลบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง จ่านวน 149 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมาคือกระแสจากส่ือโซเชียลมีเดีย จ่านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมาคือแฟน จ่านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 รองลงมาคือครอบครัว จ่านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และเพื่อน จ่านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 
ตามล่าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อ

เดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผู้วิจัย
ศึกษา 2 ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และความถี่ในการซื้อสินค้า สรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอายุ แตกต่างกันมีการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อสินค้า และในด้านความถี่ในการซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก่าหนดไว้ โดยสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีค่าเฉล่ียมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  

ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพ แตกต่างกันมีการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการซื้อสินค้าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า
แบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก่าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านอาชีพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพ
เมโลผ่านเว็บออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก่าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  

เมื่อพิจารณาพบว่าผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ก่าหนดไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 
2) ความถี่ในการซื้อสินค้า 
สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ

ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่าย
ในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทาง
เดียวกัน 
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ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน 

ด้านความสะดวกในการซื้อ เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน  

ด้านการส่ือสาร เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่าง
มีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วยด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความต้องการของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ใน
การซื้อสินค้า  อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านต้นทุนของผู้บริโภค            
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ
สินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 

ด้านความสะดวกในการซื้อ เมื่อพิจารณาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวกในการซื้อมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ
สินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน  

ด้านการส่ือสาร เมื่อพิจารณาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า  ด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับต่่า ในทิศทางเดียวกัน 

สมมติฐานที่ 3 ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการทดสอบสมมติฐาน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง 
2) ความถี่ในการซื้อสินค้า 
สมมติฐานที่ 3.1 ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์ มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้ง ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 



10 

ด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาพบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมาก ในทิศทางเดียวกัน 

ด้านความเมตตากรุณา พบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความเมตตากรุณา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน  

ด้านความซื่อสัตย์ พบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน  

สมมติฐานที่ 3.2 ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์          
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ
สินค้า ซึ่งสามารถอธิบายในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านความน่าเชื่อถือ เมื่อพิจารณาพบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน 

ด้านความเมตตากรุณา พบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความเมตตากรุณา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน  

ด้านความซื่อสัตย์ พบว่าความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลด้านความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีความสัมพันธ์กันระดับสูง ในทิศทางเดียวกัน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่สามารถน่ามาอภิปรายผลดังนี้ 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน               

ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่า 
   1.1 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 โดยจะเห็นว่าผู้บริโภคในทุกวันนี้ สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้ง่ายผ่านสมาร์ทโฟน ระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทั่ว
ประเทศมากข้ึน ท่าให้การขายสินค้าของผู้ประกอบการผ่านช่องทางการขายเว็บออนไลน์ สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทุกวัย ดังนั้นอายุจึง
ไม่เป็นข้อจ่ากัดในด้านการซื้อสินค้าอีกต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา มีประเสริฐสกุล (2556) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ระบุว่าเนื่องจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงกลุ่ม
ประชากรได้เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ท่าให้กลุ่มคนหลายช่วงอายุใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น 
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   1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มี
สถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้าน
ความถี่ในการซื้อสินค้าอย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยพบว่า สถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่               
มีค่าเฉล่ียมากกว่าสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ มีอิสระในการซื้อสินค้าดังนั้น  
จึงท่าให้สามารถจับจ่าย ใช้สอยได้บ่อยครั้งมีความถี่มากกว่าบุคคลที่มีครอบครัวสมรส/อยู่ด้วยกัน ซึ่งอาจต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายท่าให้
ต้องจ่ากัดการซื้อสินค้าท่ีจ่าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ที่มี
สถานภาพโสดมีความถี่ในการซื้อเส้ือผ้าสูงสุดเพราะส่วนใหญ่กลุ่มคนโสดจะมีงานสังสรรค์ ปาร์ตี้ หรือมีกิจกรรมที่จะต้องท่ามากกว่ากลุ่ม
อื่น การตามกระแสแฟช่ัน รวมถึงการไม่มีภาระทางการเงินในครอบครัวให้รับผิดชอบ จึงเป็นเหตุให้เกิดความถี่ในการซื้อเส้ือผ้าออนไลน์
มากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุอัคคินท์ ตั้งพรเจริญสุข (2558) ได้ท่าการวิจัยทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C's และ
แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเน อร์ของกลุ่มผู้หญิ งวัยท่างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพท่ีแตกต่างกันมี แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์แตกต่างกัน  

   1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 ดังจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ได้ทุกระดับการศึกษา การซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าผ่ านออนไลน์
สามารถท่าได้ง่าย ไม่จ่าเป็นต้องใช้ความรู้มากนัก การโฆษณาของผู้ประกอบการ การใช้อินฟูเอ็นเซอร์ ใช้ค่าพูดง่ายๆ เพื่อช่วยจูงใจ                 
ให้คนมีความต้องการซื้อ ไม่จ่าเป็นต้องมีการศึกษาที่สูงก็เข้าใจส่ือการตลาดที่น่าเสนอได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุอัคคินท์                 
ตั้งพรเจริญสุข (2558) ได้ท่าการวิจัยทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C's และแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวัยท่างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกันมี
แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟช่ันแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ไม่แตกต่างกัน 

   1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และด้านความถี่ในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้บริโภคที่มีก่าลังซื้ออาจมีอาชีพที่หลากหลายต่างกันออกไป มีก่าลังซื้อและความต้องการในการซื้อเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งท่าให้
ส่วนแบ่งตลาดกว้างขึ้นตามอาชีพท่ีหลากหลาย ดังแบรนด์โพเมโล มีสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งชุดท่างาน ชุดล่าลอง ชุดเดรส กางเกง 
และกระโปรง เป็นต้น ท่าให้ผู้บริโภคสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจ่าวัน มีราคาที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รัตติยา มีประเสริฐสกุล (2556) ได้ท่าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ระบุว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติ 0.05 
เนื่องจากสินค้าที่ขายบนอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลาย ทั้งด้านรูปแบบ และราคาที่มีช่วงแตกต่างกันสูง อาชีพจึงอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้อสินค้า น่าจะขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคลมากกว่า 

   1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และในด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ธุรกิจเส้ือผ้ามีการแข่งขัน
อย่างมาก ท่าให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและตั้งราคา ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้บริโภคมีรายได้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ย่อมมี
ก่าลังซื้อ ตามก่าลังทรัพย์และความชอบส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเส้ือผ้ าออนไลน์ของพนักงานบริษัทใน



12 

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกันในด้านความถี่และปริมาณ
ในการซื้ออย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าประกอบด้วย ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้าน
ความสะดวกในการซื้อ และด้านการส่ือสาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากภาพรวมและรายด้าน ผลการวิจัย พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ ามี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้ง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและปานกลาง ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และพบว่าส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ภาพรวมและรายด้านมีความสัมพันธ์ในระดับสูงทั้งหมด ทิศทางเดียวกัน อย่างมี
นัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าของโพเมโล ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่าให้เกิด
ความน่าสนใจ คุณภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่โฆษณา ราคาของเสื้อผ้าของโพเมโลเหมาะสมกับก่าลังซื้อของผู้บริโภค การซื้อเสื้อผ้าโพเมโล
ผ่านออนไลน์มีส่วนลดให้ท่าให้ดึงดูดในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ การส่ังซื้อเส้ือผ้าโพเมโลผ่านเว็บไซต์ออนไลน์มีขั้นตอนที่
สะดวก การโฆษณาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ออนไลน์ ท่าให้เกิดความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าต่อครั้งและมีความถี่ในการซื้อสินค้าแปรผันตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา มีประเสริฐสกุล (2556) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าหากผู้บริโภคที่มีความตั้งใจซื้อและมีทัศนคติ 
ที่ดีต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ก็จะมีการซื้อสินค้าออนไลน์เป็นจ่านวนครั้งที่มากข้ึน 

3. ความไว้วางใจในแบรนด์โพเมโลได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความไว้วางใจในแบรนด์โพ
เมโลได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความเมตตากรุณา ด้านความซื่อสัตย์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพ
เมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าต่อครั้ง และในด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ทั้งภาพรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับสูงมาก และสูง ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือเมื่อผู้บริโภครู้สึกเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจในแบรนด์ เช่น เมื่อซื้อสินค้าแล้วได้รับการจัดส่งสินค้าตรงตามเวลาที่ก่าหนดไว้เสมอ มีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า วัสดุเนื้อผ้า
ที่ครบถ้วน และบริการหลังการขายที่ดี เป็นต้น ก็จะส่งผลต่อการซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ซื้อ สอดคล้องกับงานวิจัยของ            
กัญญ์สุภา ตันสุวัฒน์ (2555) ได้ท่าการศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า หากกลุ่มผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าที่ขายในอินเตอร์เน็ต ก็จะมี
พฤติกรรมการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้านแนวโน้มในการซื้อเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและความไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลผ่านเว็บออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม

ตามเขตปริมณฑล หรือต่างจังหวัดมากข้ึน เพื่อท่าให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น และสามารถใช้ส่ือกลางโดยผ่านการ
ท่าตลาดผู้ที่มีอิทธิพลต่อส่ือสังคม เพิ่มช่องทางอินฟูเอ็นเซอร์ หรือผู้บริโภคกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ เพื่อท่าการตลาดเรียกกการดึงดูดสินค้า  
ท่าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการและตัดสินใจซื้อเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสามารถท่าให้ทราบถึงกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกด้วย จนน่าไป
ปรับปรุง พัฒนาแผนการตลาดของผู้ประกอบการต่อไป 
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2. ควรศึกษาความวางใจเพิ่มเติมท่าอย่างไรให้กลุ่มผู้บริโภคอยู่กับแบรนด์ไปนานๆ ควรเพิ่มจัดส่งที่ไม่มียอดขั้นต่่า เพิ่มส่วน
บริการหลังการขาย เช่น ถ้าซื้อเสื้อผ้าแบรนด์โพเมโลสามารถตัดขากางเกงฟรีตามสัดส่วนที่ผู้บริโภคต้องการ ท่า tracking ข้อมูลสินค้า
เวลาจัดส่ง ท่าให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าท่ีส่ังซื้อ ท่าให้เพิ่มเกิดความไว้วางใจของแบรนด์เพิ่มขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ผู้วิจัยได้ท่าการศึกษาค้นคว้ามาเพื่อให้งานวิจัยนั้นกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น เช่น ในยุคปัจจุบันควรใช้ส่ือประเภทใดมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่ท่าให้เกิดการตัดสินใจซื้อหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบั น 
หรือ ในยุค New Normal ผู้ประกอบการต้องใช้การตลาดแบบใดจึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส่าเร็จลุล่วงด้วยดีเนื่องด้วยความกรุณาอย่างยิ่ง จาก อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้

ค่าแนะน่าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในงานวิจัยด้วยเมตตาและความเอาใจใ ส่เป็นอย่างดี ตั้งแต่เริ่มจนงานวิจัยฉบับนี้เสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์  ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ รวมถึงได้รับเกียรติจาก 
รศ.สุพาดา สิริกุตตา และอาจารย์  ดร. ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วิจัย และได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค่าปรึกษาแนะน่าในการจัดท่างานวิจัยนี้ให้สมบูรณ์และมคีุณค่า ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุก
ท่าน ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
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