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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด4C’s รูปแบบการด าเนินชวีติ และการยอมรบั
เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์              
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวมรวมขอ้มูล 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน
คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า             
ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต ์ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ชุด) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 
0.05 ตามล าดับ กลยุทธ์การตลาด4C’s ด้านความต้องการของผู้บริโภค ด้านต้นทุน และด้านความสะดวก             
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ชุด) อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 รูปแบบการด าเนิน
ชวีติ ดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ากบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ชุด) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
การยอมรบัเทคโนโลยี ด้านการรบัรู้ถึงความใช้งานง่าย ความสมัพันธ์ ในทิศทางเดียวกัน ระดับค่อนข้างต ่ า                
ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ และดา้นทศันคตต่ิอการใชง้านเทคโนโลยมีคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ากบั
พฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ 
(บาท/ชุด) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ดงันัน้ผูป้ระกอบการหรอืนักการตลาดควรใหค้วามสนใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคทัง้ดา้นเพศและอาชพี 
การใช้ต้นทุนในการให้ส่วนลดราคา และความสะดวกในการใช้เทคโนโลยใีห้เกิดประโยชน์ เพื่อสามารถเขา้ถึง
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัไดง้่ายขึน้  
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ค าส าคญั: กลยุทธก์ารตลาด4C’s รปูแบบการด าเนินชวีติ การยอมรบัเทคโนโลย ีพฤตกิรรมการซือ้ 
 

Abstract 
 
 The aim of this research is to study the 4C strategies, lifestyle and the acceptance of 
innovations related to working clothes purchasing behavior among online of consumers in Bangkok. The 
samples in this research consisted of four hundred consumers who had ever purchased working clothes 
through online and live in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statistics for data analysis in terms of percentage, mean and standard deviation. The 
statistical hypotheses testing employed a t-test, a One-way analysis of variance and the Pearson product 
moment correlation coefficient.   
 The results of the hypotheses testing are as follows: Consumers of a different gender and 
occupation had different amounts of spending on working clothes through online shopping at statistically 
significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. The 4C’s strategies from the perspective of the 
participant’s perspectives, the needs and wants of customers, the cost, the convenience was positively 
related at a low level of buying behavior in terms of expenses per purchase at a statistically significant 
level of 0.01 In terms of the lifestyle factor, the interest was positively related at a low level related to the 
buying behavior in terms of expenses per purchase with a statistically significant level of 0.01 The 
acceptance of innovation, the perceived usefulness of technology had positive and a very low relation to 
buying behavior in terms of expenses per purchase. The perceived ease of use technology and attitudes 
toward using technology with a positively low relationship to buying behavior in terms of expenses per 
purchase at a statistically significant level of 0.01.  
 Therefore, entrepreneurs or marketers should be attention to consumer’s needs, sexes and 
occupations, the cost of discount. In terms of the acceptance of innovation. And understand the 
consumer current more easily. 
 
Keywords: The4C’s strategies, The lifestyle factor, The acceptance of innovation, Purchasing behavior 
 

บทน า 
 เสือ้ผ้าถือเป็นปัจจยัที่มคีวามเกี่ยวข้องกบัชีวติประจ าวนั และยงัเป็นการแสดงถึงอตัลกัษณ์ของแต่ละ
บุคคลทีส่วมใส ่เสือ้ผา้ชุดท างานจงึถอืเป็นสนิคา้ทีผู่ป้ระกอบการมกัใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ 
ทีม่กี าลงัซื้อสงู ซึ่งในอดตีแหล่งเลอืกซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานของผูบ้รโิภคยงัค่อนขา้งจ ากดั ซึ่งผูบ้รโิภคต้องเสยีเวลา 
ในการเดนิทาง และการเลอืกซือ้ 
 ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบ
อนิเตอร์เน็ตได้เขา้มาเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภคเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกดิการพฒันา
ธุรกจิขายเสือ้ผา้ชุดท างานออนไลน์ในประเทศไทย ซึง่เป็นช่องทางการตลาดทีเ่ขา้มามบีทบาทต่อการด าเนินธุรกจิ
ของผูป้ระกอบ โดยสะทอ้นไดจ้ากจ านวนผูป้ระกอบการธุรกจิเสือ้ผา้ออนไลน์ทีม่ากขึน้ ทัง้ผูป้ระกอบการรายใหญ่ 
หรือแม้แต่ธุรกิจของต่างชาติ ที่เข้ามาท าการตลาดผ่านช่องออนไลน์ในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการขาย           
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ผ่านเวบ็ไซต ์และจากผลการส ารวจของศูนยก์ารวจิยักสกิรในปี 2560 พบว่า โลกออนไลน์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
และการซือ้เสือ้ผา้ของผูบ้รโิภคคนไทยเป็นจ านวนไม่น้อย ตลาดออนไลน์ในประเทศไทยยงัมแีนวโน้มเตบิโตสงูขึน้
เรื่อยๆ ทุกปีและทศิทางกย็งัคงเตบิโตต่อเนื่อง ทีน่่าสนใจคอืพฤตกิรรมการชอ็ปป้ิงออนไลน์ของคนไทยทีน่ิยมซื้อ
ของผ่านโซเชยีลมเีดยี จนเกดิเป็นโซเชยีลคอมเมริซ์ ผูบ้รโิภคชาวไทยมแีนวโน้มชอ็ปป้ิงเพิม่ขึน้เฉลี่ย  3% ต่อปี 
และต่อเนื่ องไปจนถึงปี  2563 (ที่มา : www.positioning.com, Online Shopping: 2560) จากข้อมูลดังกล่าว
ผูป้ระกอบการไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพในการเตบิโตของตลาด และในขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมของคนไทยในการซือ้
สนิค้าผ่านช่องทางเวบ็ไซต์โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีก าลงัซื้อและมีอิทธิพลในการตัดสนิใจซื้อ มีแนวโน้ม
เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเช่นกนั จากการเตบิโตของธุรกจิเสือ้ผา้ชุดท างานที่มกีารเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเนื่อง 
และมกีารแข่งขนัสูงจากผู้ประกอบการหลายราย มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ตามยุคสมยั ผู้ประกอบการ
หรือนักการตลาดจึงเริ่มสรรหากลยุทธ์ทางการตลาดในด้านต่างๆ ซึ่งความต้ องการของผู้บริโภคมักมีความ
หลากหลายและสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา  
 ดงันัน้ จากขอ้มูลทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษากลยุทธก์ารตลาดแนวคดิใหม่
ทีเ่รยีกว่า 4C’s (ดา้นความต้องการ ดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวก และดา้นการสื่อสาร) กลยุทธก์ารตลาด 4C’s นี้ 
จะท าให้ผู้ประกอบการหรอืนักการตลาด สามารถเข้าถึงผู้บรโิภคในปัจจุบนัได้ง่ายขึ้น โดยที่ผู้วจิยัจะน ารูปแบ  
บการด าเนินชีวติของผู้บรโิภค ซึ่งมีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคลในแง่ของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คดิเหน็ของผู้บรโิภค มาพจิารณาร่วมด้วย นอกจากนี้ยงัมีการใชท้ฤษฏกีารยอมรบัเทคโนโลย ีทีเ่ขา้มามีบทบาท              
ในชวีติประจ าวนั ผลการวจิยันี้สามารถน าไปใชพ้ฒันากลยุทธก์ารตลาดและเพิม่อ านาจทางการแขง่ขนัใหแ้ขง็แกร่ง
และเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ
ออนไลน์และผูท้ีส่นใจศกึษาขอ้มลูดงักล่าวนี้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั   

1. ผลของการวจิยัในครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการธุรกจิเสือ้ผา้ผ่านเวบ็ไซต์และน าขอ้มูลทีไ่ด้
จากการวจิยัน าไปประกอบแผนการพฒันาปรบัปรุงแผนการตลาดเพื่อสอดคล้องกบัความต้องการของผู้บรโิภ ค 
มากทีส่ดุ 

2. ผลของการวจิยัในครัง้นี้สามารถใช้เป็นขอ้มูลผู้ที่ก าลงัสนใจเขา้มาลงทุนในธุรกจิ  และน าไปวางแผน
ออกแบบสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3. งานวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่มีความสนใจศึกษากลยุทธ์การตลาด 4Cs รูปแบบ            
การด าเนินชวีติ และการยอมรบัเทคโนโลย ีเพื่อเป็นประโยชน์ในการอา้งองิงานวจิยัในครัง้ต่อไป 

 

สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีและรายได้
เฉลีย่ทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตแ์ตกต่างกนั 

2. กลยุทธก์ารตลาด (4Cs) ประกอบดว้ย ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุน ดา้นความสะดวก 
และด้านการสื่อสารมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านกิจกรรม  ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น               
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4. การยอมรบัเทคโนโลย ีประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้งึความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ และ
ด้านทัศนคติต่อการใช้งานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์               
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์                                                                                 
 วทิยาลยัประชากรศาสตร์ (2550: 10) ไดน้ิยามของค าว่า “ประชากร” ซึ่งตรงกบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ (2554: 57-59) กล่าวว่า ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั 
รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด เป็นขอ้มูลทีม่ปีระสทิธผิลต่อการก าหนด
ตลาดเป้าหมายง่ายต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่น และได้ใช้ทฤษฎีของ อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ . (2550: 44-47)              
กล่าวว่า ความต้องการพฤติกรรมจะสามารถเข้าถึงและมีประสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อที่มแีนวโน้มสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา 
และรายได ้
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธก์ารตลาด4C’s 
 คอทเลอร ์Kotler.(2010:  22-23) กบั ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2554: 81) กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทางการตลาด แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ซึ่งอาจเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า 
4P’s (การตลาดมุมมองของผูข้าย) ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินกจิกรรมทางการตลาดดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค4C’s (การตลาดมุมมองของผู้ซื้อ) และได้ใช้ทฤษฎีของ บุริม โอทกานนท์ (2555)             
กล่าวว่า กลยุทธก์ารตลาด4C’s ไดแ้ก่ 1. ความต้องการของผู้บรโิภค (Consumer Wants and Needs) 2. ต้นทุน 
(Consumer’s Cost to Satisfy) 3. ความสะดวก (Convenience to buy) และ 4. การสื่อสาร (Communication) 
เพราะปัจจุบนัผู้บรโิภคมกีารเปลี่ยนพฤติกรรมในการซือ้สนิคา้ นักการตลาดควรหนัมุมมองใหม่เพื่อทราบขอ้มูล
ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชีวิต คือ การด ารงชีวิตของมนุษย์โดยการ
แสดงออกในรปูของ กจิกรรม ความสนใจ ความคดิเหน็ ซึง่ตรงกบั คอทเลอร ์(Kotler. 2010) โซโลมอน (Solomon.  
1994) และ ดารา ทปีะปาล (2553) กล่าวว่า นักการตลาดใชก้ารวเิคราะหล์กัษณะจติวทิยาทางสงัคมของผูบ้รโิภค
เป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งรูปการด ารงชวีติของผู้บรโิภคลกัษณะจติวทิยาทางสงัคม  (Psychographics) และได้ใช้
ทฤษฎีของ อดุลย ์จาตุรงคก์ุล (2550: 145) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น โดยแต่ละบุคคลจะมบีุคลกิแตกต่างกนัออกไป นักการตลาดต้องศึกษาเพื่อใช้ในการก าหนด
ทิศทางวางแผนธุรกิจเสื้อผ้าชุดท างานผ่านออนไลน์ในอนาคตต่อไป และผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและ              
ความตอ้งการของกลุ่มคนต่างๆ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
(Davis, Bagozzi&Warshaw, 1989) กล่าวว่า แบบจ าลองด้านการยอมรบัเทคโนโลยี เป็นทฤษฎีที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบนั เพื่ออธบิายพฤตกิรรมการยอมรบัของบุคคลระบบเทคโนโลย ีหรอืสารสนเทศใหม่มาใชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะ
ยอมรบัเทคโนโลย ีแลว้น าเทคโนโลยมีาใชใ้นชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน (Perceived 
Ease of Use) การรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี (Perceived Usefulness) และทัศนคติต่อการใช้งาน
เทคโนโลย ี(Attitude toward Using) ดงันัน้ จ าเป็นต้องมขี ัน้ตอนการใช้งานที่มคีวามชดัเจน ไม่ซบัซ้อน สามารถ
เรยีนรู้ที่จะใช้งานง่าย เข้าใจได้ง่าย ผู้บรโิภคสามารถที่จะใช้บรกิารบนเวบ็ไซต์ได้อย่างช านาญและมปีระโยชน์            
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ต่อผูใ้ชง้านท าใหเ้กดิทศันคตซิึง่จะน าไปสูพ่ฤตกิรรมทีม่ต่ีอเทคโนโลยนีัน้ เช่น รูส้กึชอบหรอืไม่ชอบ ดงันัน้ นักการ
ตลาดควรศึกษาทัง้ 3 ขัน้ตอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อเว็บไซต์เสื้อผ้าชุดท างานออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพ             
มากทีส่ดุ 
   
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดงันัน้จึงก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร ในกรณี            
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2554: 26) จะได้กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้เท่ากบั 
385 ตัวอย่างและได้มีการส ารองตัวอย่างเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนไว้อีก15 คน ดังนัน้กลุ่มตัวอย่าง             
ในการวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 400 คน 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนท่ี  1 วิธีการสุ่มตัวอย่ างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกสถานที่ เก็บ
แบบสอบถามตามเขตในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตวฒันา เขตปทุมวนั เขตสาทร เขตจตุจกัร เขตห้วยขวาง               
ซึง่มกีลุ่มเป้าหมายจ านวนมากโดยเฉพาะหา้งสรรพสนิคา้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ผู้วิจ ัยจะท าการเก็บกลุ่มตัวอย่างจาก       
เขตพืน้ทีท่ีก่ าหนดไว ้โดยแบ่ง Quota การสุม่ตวัอย่างแต่ละเขต ขอ้มลูจ านวน 80 ชุด ดงันี้ 
 2.1 เขตวฒันา   ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เทอรม์นิอล 21 
 2.2 เขตปทุมวนั   ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้พารากอน  
 2.3 เขตสาทร  ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้สลีมคอมเพลก็ซ ์
 2.4 เขตจตุจกัร  ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัลาดพรา้ว 
 2.5 เขตหว้ยขวาง   ไดแ้ก่ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัพระราม 9 
 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจก
แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีใ่หค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบตามจ านวนขนาดตวัอย่าง 400  
 

ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) 
กลยุทธท์างการตลาด  
กลยุทธท์างการตลาดรวม เท่ากบั 0.830 
รปูแบบการด าเนินชีวิต   
รปูแบบการด าเนินชวีติรวม เท่ากบั 0.781 
การยอมรบัเทคโนโลยี   
การยอมรบัเทคโนโลยรีวม เท่ากบั 0.835 

 

ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษา “กลยุทธก์ารตลาด4C’s รปูแบบการด าเนินชวีติ และการยอมรบัเทคโนโลยทีีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
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 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา โดยใชส้ถติวิธิกีารหาค่าความถี่และรอ้ยละ ดงันี้ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุช่วง 26 – 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี  มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน 
และรายได้เฉลี่ย 15,001 - 30,000 บาท มคีวามเหน็แนวคดิและทฤษฎกีลยุทธท์างการตลาด รูปแบบการด าเนิน
ชวีติ และการยอมรบัเทคโนโลย ีดงันี้ 
 กลยุทธท์างการตลาดโดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย ความให้ความส าคัญกับเว็บไซต์ต้องมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย สินค้าต้องตรงตาม
คุณสมบตัติามทีโ่ฆษณาไว ้ทัง้นี้ผูบ้รโิภคจะเกดิความมัน่ใจในการเลอืกซือ้สวมใส่ ดา้นตน้ทุน โดยรวมอยู่ในระดบั
เหน็ด้วย ราคาเสือ้ผ้าชุดท างานในเวบ็ไซต์ต้องเหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่ผู้บรโิภคจ่ายไป มกีารให้
ส่วนลดค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ค่าธรรมเนียมจดัส่งสนิค้าสมเหตุสมผล ด้านความสะดวก 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มีรูปแบบบริการช าระเงนิสะดวก ขัน้ตอนการสัง่ซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่าน
เวบ็ไซตอ์อนไลน์ง่ายสะดวกและไม่ซบัซอ้น การจดัสง่สนิคา้มคีวามรวดเรว็และสนิคา้อยู่ในสภาพสมบรูณ์ ดา้นการ
สือ่สาร โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยอย่างยิง่ การโฆษณาบนเวบ็ไซตอ์อนไลน์ตอ้งทนัสมยัอพัเดทข่าวสารเพราะจะ
ท าใหเ้กดิความตอ้งการซือ้มากยิง่ขึน้ มรีะบบรบัฟังความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนทีช่ดัเจน  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วย ด้านกิจกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัเมื่อมกีจิกรรมยามว่างมกัเล่นอนิเตอรเ์น็ตอยู่เป็นประจ า และชอบคน้หาขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต
ก่อนตดัสนิใจซือ้สนิคา้ก่อนทุกครัง้ ดงันัน้จะส่งผลท าใหเ้กดิการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ไดม้ากขึน้ดา้นความสนใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ความสนใจของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไปโดยเฉพาะการแต่งตวั ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่
จะใหค้วามสนใจในภาพลกัษณ์ของตนเองใหดู้ดเีสมอ สง่ผลใหผู้บ้รโิภคจะซือ้เสือ้ผา้ ใหม่ๆอยู่เสมอ และมกัตดิตาม
ข่าวสารเกี่ยวกบัแฟชัน่เป็นประจ า ด้านความคิดเห็น โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด  การใช้อนิเตอร์เน็ตต้องเกิด
ประโยชน์กบัชวีติประจ าวนั โดยเฉพาะธุรกจิเสือ้ผ้าออนไลน์เป็นธุรกจิที่ได้รบัความนิยมเป็นส่วนมากในปัจจุบนั 
และผูบ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดทุ้กเวลา   
 การยอมรบัเทคโนโลยี โดยรวม พบว่า อยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่งด้านการรบัรู้ถึงความใช้งานง่าย 
โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง การซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์นัน้เป็นเรื่องง่ายที่สามารถ
เรยีนรูไ้ดด้ว้ยตวัเอง ควรมชี่องทางวธิกีารสัง่ซือ้และการช าระสนิคา้ สามารถด าเนินการไดง้่ายและไม่ยุ่งยาก ดา้น
การรบัรูถ้ึงประโยชน์ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วย การออกแบบเวบ็ไซต์มสี่วนช่วยหรอืท าให้ผู้บรโิภคเกดิความ
สะดวกสบาย สามารถเปรยีบเทียบความหลากหลายของสนิค้าเสือ้ผ้าได้ง่ายขึน้ ท าให้ผู้บรโิภคการใช้เงนิอย่าง
คุม้ค่าในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ ดา้นทศันคตต่ิอการใชง้านเทคโนโลย ีโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย ผูบ้รโิภคเชื่อว่า
การซือ้เสือ้ผา้บนเวบ็ไซตเ์ป็นบรกิารทีใ่ชง้านง่าย เกดิความเพลดิเพลนิ และรูส้กึดต่ีอการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ชุดท างาน
บนเวบ็ไซต ์เพราะไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิทาง และเป็นบรกิารทีไ่ดป้ระโยชน์จากการใชง้านจากอนิเตอรเ์น็ต มี
ความเหน็พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ เหตุผลทีใ่นเลอืกซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ เลอืก
ซื้อเพราะสะดวกและรวดเร็ว  บุคคลที่ท าให้รู้จ ักการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ส่วนใหญ่คือ เพื่อน 
www.lazada.co.th เป็นเวบ็ไซตท์ีเ่ขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุโดยเลอืกช่องทางการโอนเงนิผ่านธนาคารเป็นวธิชี าระเงนิ 
ผูบ้รโิภคมกัใชว้นัหยุด (เสาร ์– อาทติย)์/วนัหยุดนกัขตัฤกษ์เป็นช่วงเวลาทีเ่ขา้ใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ความถี่ในการใน
การซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ (ครัง้/เดอืน) 1 ครัง้ ค่าใช้จ่ายในการซื้อประมาณ 801.24 บาท/ชุด ต ่าสุด             
ที ่150 บาท/ครัง้ และสงูสดุที ่5,000 บาท/ชุด 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิตวิเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดยีว Independent t-test และ One-Way Anova สถติคิ่าสมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient ดงันี้ 
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 ผูบ้รโิภคที่มีเพศและอาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภค              
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ชุด) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01             
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ กล่าวคือ เพศเป็นตัวแปรส าคญัที่ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าโดยเฉพาะ              
เพศหญิง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ชอบแต่งตัวและมีนิสยัชอบซื้อของให้ตัวเองดูดเีสมอ เพศหญิงมกัรกัสวยรกังาม  
ชอบซื้อสนิค้าจุกจิกเป็นเป็นประจ า ผู้ประกอบการหรือนักการตลาดควรให้ความสนใจกบัเพศชายด้วยเพราะ              
เพศชายมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าชุดท างาน (บาท/ชุด) 1,049.77 บาท แสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่เพศหญิง
เท่านัน้ทีเ่ลอืกซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ แต่ยงัมเีพศชายดว้ย นอกจากนี้ควรพจิารณาเรื่อง อาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม
เพื่อสรา้งการออกแบบเสือ้ผา้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดส้วมใสไ่ดเ้ลอืกซือ้ ตามความชอบของแต่ละบุคคล ผลการวจิยัพบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ อาชพีที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างาน 
มากที่สุด คือ อาชีพธุรกจิส่วนตัว/เจ้าของกิจการ โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ 975,53 บาท/ชุด ทัง้นี้อาจต้องการ
ดงึดดูความสนใจในการเขา้สงัคมพบปะกบัผูค้น และเป็นกลุ่มทีม่กี าลงัซือ้มากเช่นกนั  
 กลยุทธท์างการตลาด ดา้นความต้องการของผูบ้รโิภค ดา้นต้นทุน และดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ ด้านค่าใชจ้่ายในการซื้อ (บาท/ชุด) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
กล่าวคือ ในปัจจุบันการแข่งขันทางด้านธุรกิจเสื้อผ้านัน้สูง ผู้ประกอบการหรือนักการการตลาดความให้
ความส าคญักบัผูบ้รโิภค เน่ืองจากเสือ้ผา้เป็นสนิคา้ทีส่ามารถเลอืกซือ้ไดง้่าย ในการใช้กลยุทธใ์นมุมมองของลูกคา้
เป็นสิง่ที่ท าให้ทราบความต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุด ดงันัน้สนิค้าเสือ้ผ้าชุดท างานที่ขายนัน้ ต้องมสีนิค้าให้
เลอืกซื้ออย่างหลากหลาย สนิค้าต้องตรงตามคุณสมบตัิตามที่โฆษณาไว้ ราคาเสือ้ผ้าชุดท างานในเวบ็ไซต์ต้อง
เหมาะสมและคุ้มค่าเมื่อเทยีบกบัเงนิที่ผู้บรโิภคจ่ายไป มรีูปแบบบรกิารช าระเงนิสะดวก ขัน้ตอนการสัง่ซื้อเสือ้ผ้า  
ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ออนไลน์ง่ายสะดวกและไม่ซบัซ้อน ทัง้นี้จะท าให้ผู้บรโิภคหนักลบัมาซื้อซ ้าและเกดิการ           
บอกต่อไดเ้รว็ขึน้ โดยเฉพาะการท าการตลาดออนไลน์ 
 รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างาน                
ผ่านเว็บไซต์ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ชุด) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทัง้สอง                 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื ความสนใจของแต่ละ
บุคคลจะแตกต่างกนัออกไปโดยเฉพาะการแต่งตวั ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะให้ความสนใจในภาพลกัษณ์ของตนเอง             
ให้ดูดเีสมอ ส่งผลให้ผูบ้รโิภคจะซือ้เสือ้ผา้ ใหม่ๆอยู่เสมอ และมกัตดิตามข่าวสารเกี่ยวกบัแฟชัน่เป็นประจ า ทัง้นี้
การแต่งกายขึน้อยู่กบัวฒันธรรมในการแต่งกาย หรอืสอดคล้องกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของคนในสงัคมด้วย 
สงัคมการแต่งกายชุดท างานนัน้ต้องถูกกาลเทศะ ผู้ประกอบการควรสนใจในการออกแบบเสื้อผ้าไม่ควรใช้สี           
ทีฉู่ดฉาด หรอืออกแบบชุดตอ้งท าใหผู้บ้รโิภคสวมใส่มัน่ใจไม่แฟรช์ัน่จนเกนิไป    
 การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ และดา้นทศันคตต่ิอการ
ใช้งานเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ชุด) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01และ0.05 ตามล าดบั 
โดยตวัแปรทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นั ในระดบัต ่าซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ กล่าวคอื ผูบ้รโิภคในปัจจุบนั
คิดว่าการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นัน้เป็นเรื่องง่ายที่สามารถเรียนรู้ได้ด้ วยตัวเอง เกิดความ
เพลดิเพลนิ และรูส้กึดต่ีอการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานบนเวบ็ไซต์ เพราะไม่ต้องเสยีเวลาในการเดนิทาง และเป็น
บรกิารทีไ่ดป้ระโยชน์จากการใชง้านจากอนิเตอรเ์น็ต ผูป้ระกอบการและนักการตลาดควรออกแบบดไีซน์เวบ็ไซต์              
มีส่วนช่วยหรอืท าให้ผู้บริโภคเกิดความสะดวกสบาย สามารถเปรียบเทียบความหลากหลายของสนิค้าเสื้อผ้า               
ไดง้่ายขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคการใชเ้งนิอย่างคุม้ค่าในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาด  4Cs รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับเทคโนโลยีที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
น ามาอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. เพศ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของ ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้ (บาท/ชุด) แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เป็นเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ จะเหน็
ได้ว่าพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างาน เพศ เป็นตัวแปรส าคญัมากในการซื้อโดยเฉพาะเพศชาย มีค่าใช้จ่าย               
ในการซือ้ 1,049.77 บาท ทัง้นี้ตอ้งการสรา้งความดงึดูดและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัตนเอง จงึมกัเลอืกซือ้สนิคา้ให้
ตัวเองดูดีเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสม               
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท                    
ในกรุงเทพมหานคร  
 2. อายุ ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ ด้านค่าใช้จ่าย              
ในการซื้อ (บาท/ชุด) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 จงึไม่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานที่ตัง้ไว ้
เนื่องจากการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นัน้ ปัจจุบันมีให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายรูปแบบ                  
ไม่จ าเป็นต้องเจาะจงว่าเหมาะสมกบัช่วงอายุใดหรอืช่วงอายุใดมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต ์
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาพร ชยัวฒัน์ (2556) ทีศ่กึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชวีติ และความพงึพอใจทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างาน                
ผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ชุด) ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบั
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงไม่สอดคล้องกับสมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผู้บรโิภคอาจจะมีการซื้อเสื้อผ้า                
ชุดท างานตามค าแนะน าของเพื่อน หรอืบุคคลอื่นๆ มากกว่าการใช้ความรู้ในการค้นหาร้านเสื้ อผ้าบนเว็บไซต ์             
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สอุคัคนิท ์ตัง้เจรญิสุข (2558) ทีศ่กึษาเรื่อง ทศันคตดิา้นส่วนประสมการตลาด 4C’s 
และแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 4. อาชพี ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกิจการ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตม์ากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ ีเป็นกลุ่มทีเ่ริม่ใหค้วามส าคญักบัการดแูลตวัเองไม่ว่า
จะเป็นการใส่ใจกบัการแต่งตวัให้ตวัเองดูดีเสมอ รวมไปถึงการนิยมเลอืกซื้อเสือ้ผ้าท างานที่ทนัสมัยตามแฟชัน่               
ซึ่งส่วนใหญ่จะตดัสนิใจซื้อสนิค้าได้ง่าย เพื่อให้เขา้สงัคม ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพูนพนิช (2558)               
ที่ศกึษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวติและส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
เสือ้ผา้แฟรช์ัน่สตรผี่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟชบุ๊ค  
 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าชุดท างานผ่าน
เวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 จงึเป็นไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากผลติภัณฑ์ประเภทเสือ้ผ้าชุดท างานออนไลน์นัน้ มรีาคา              
ที่หลากหลาย และมรีาคาตัง้แต่ต ่าสุดจนถึงสูงสุด ซึ่งราคาของชุดท างานไม่ได้สูงจนเกินไปเมื่อเทียบกบัร้านค้า
ทัว่ไปหรอืรา้นคา้ตามหา้งสรรพสนิคา้  ดงันัน้กลุ่มผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มกจ็ะค านึงถงึรายรบัตนเองทีส่ามารถซือ้ไดใ้น
แต่ละช่วงราคา กลุ่มรายไดน้้อยกจ็ะซือ้ชุดท างานทีม่รีาคาไม่สงูมาก โดยผูม้รีายไดส้งูกจ็ะซือ้ชุดท างานทีม่รีาคาสงู
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ท าใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ไม่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพนูพนิช (2558) ทีศ่กึษาเรื่อง รปูแบบ
การด าเนินชีวติ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพันธ์ กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟร์ชัน่สตรี              
ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟชบุ๊ค   
 6. กลยุทธท์างการตลาด ด้านความต้องการของผู้บรโิภค โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ
เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ต ่า ถ้ามีสินค้าเสื้อผ้าชุดท างานที่มีคุณภาพที่ดี มีคุณภาพ ตรงตามคุณสมบัติที่โฆษณา และบนเว็บไซต์นัน้                   
มใีหเ้ลอืกหลากหลายจะสามารถตอบสนองพฤตกิรรมการซือ้เป็นอย่างมาก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สอุคัคนิท ์
ตัง้พรเจรญิสุข (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อ
แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 7. กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านต้นทุน โดยรวมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างาน            
ผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจาก 
การลดให้ข้อเสนอพิเศษ เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอน ค่าธรรมเนียมในการจดัส่งสนิค้า หรือมีการให้ส่วนลด              
ในการขายจะเป็นแรงจงูใจต่อผูบ้รโิภคและกระตุ้นใหเ้กดิพฤตกิรรมในการซือ้มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
สุอัคคินท์ ตัง้พรเจริญสุข (2558) ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาด 4C’s และแรงจูงใจที่มี
ความสมัพนัธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์ไทยดไีซเนอร์ของกลุ่มผู้หญิงวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 8. กลยุทธท์างการตลาด ดา้นความสะดวก โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างาน
ผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดับต ่า ความสะดวก
เป็นรูปแบบที่ผู้บรโิภคสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดงันัน้ถ้ามีข ัน้ตอนที่ง่ายไม่ยากซบัซ้อนในการซื้อเสื้อผ้า                
ชุดท างานจะเป็นผลด ีและจะใหผู้บ้รโิภคเกดิความสะดวกสบาย ไดร้บัสนิคา้รวดเรว็เพิม่ความถีใ่นการซือ้มากยิง่ขึน้ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สุอคัคนิท์ ตัง้พรเจรญิสุข (2558) ที่ศกึษาเรื่อง ทศันคติด้านส่วนประสมการตลาด 
4C’s และแรงจงูใจทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดไ์ทยดไีซเนอรข์องกลุ่มผูห้ญงิ
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 9. กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านการสื่อสาร โดยรวมไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า                 
ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร การโฆษณาบนเวบ็ไซต์ออนไลน์ หรอืการอพัเดท
ขา่วสารนัน้ผูบ้รโิภคยงัไม่มคีวามเชื่อมัน่ในการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ รวมถงึระบบการตดิต่อ ร้องเรยีน
ในเวบ็ไซต์ไม่ดีพอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พิชชานันท์ ฐติิอกัษรศิลป (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ส่วนประสม                
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัท                            
ในกรุงเทพมหานคร  
 10. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม  โดยรวมไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า                    
ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกจิกรรมส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคมกัมคีวามชอบ 
หรอืงานอดเิรกของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกนัไป ท าให้ค่านิยม ทศันคติ และมุมมองแต่ละคนนัน้แตกต่างกนัดว้ย 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาพร ชยัวฒัน์ (2556) ทีศ่กึษาเรื่อง รปูแบบการด าเนินชวีติ และความพงึพอใจทีม่ี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร 
 11. รปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นความสนใจโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างาน
ผ่านเวบ็ไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจาก
ปัจจุบนัอนิเตอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทกบัผูบ้รโิภคมากขึน้ ท าใหผู้บ้รโิภคสนใจตดิตามขา่วสาร หรอืสรา้งภาพลักษณ์
ของการสวมใสใ่หต้นเองดูดเีสมอ รวมถงึการตดิตามขา่วสารดา้นแฟรช์ัน่ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในการเลอืก
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ซือ้เสือ้ผา้ใหม่ๆ และเขา้กบัยุคแต่ละสมยันัน้ๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาพร ชยัวฒัน์ (2556) ทีศ่กึษาเรื่อง 
รูปแบบการด าเนินชวีติ และความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 12. รูปแบบการด าเนินชีวติ ด้านความคดิเหน็ โดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้า               
ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่คดิว่าธุรกจิออนไลน์เสือ้ผา้
มอียู่ทัว่ไปไม่ไดเ้ป็นธุรกจิทีใ่หม่ รวมถึงความคดิเหน็ในการใชอ้นิเตอรเ์น็ตประโยชน์สูงสุดนัน้เป็นเรื่องการศกึษา
มากกว่าการใชเ้พื่อซือ้สนิคา้ออนไลน์ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อญัชล ีพูนพนิช (2558) ทีศ่กึษาเรื่อง รปูแบบ
การด าเนินชวีติ และส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟรช์ัน่สตรผี่าน
ทางสือ่สงัคมออนไลน์ เฟชบุ๊ค  
 13. การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ และด้านทศันคติ
ต่อการใชง้านเทคโนโลย ีโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ของผูบ้รโิภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า เนื่องจากผู้บรโิภคสามารถเรยีนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง เกดิความเพลดิเพลนิรูส้กึดใีนการใชเ้ทคโนโลย ีมคีวามเขา้ใจในขัน้ตอนของการสัง่ซือ้เสือ้ผา้ชุดท างาน
ออนไลน์ รวมถึงวิธีการช าระที่ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน เว็บไซต์เสื้อผ้าออนไลน์ส่วนใหญ่นัน้ช่วยอ านวยความ
สะดวกสบาย มรีะบบที่ง่ายและมเีสือ้ผา้ชุดท างานให้เลอืกซือ้อย่างหลากหลาย ผู้บรโิภคมคีวามรบัรูถ้งึการใชเ้งนิ
อย่างคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกบัเงนิที่จ่ายไป เปิดโอกาสใหม่ๆให้กบัการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ และ                 
มคีวามเชื่อถอืที่จะไดร้บับรกิารที่ด ีได้ประโยชน์ต่อการใช้งานของเทคโนโลยซีึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  บุษรา 
ประกอบธรรม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาการยอมรบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษา:  กรณีศกึษา 
มหาวทิยาลยักรุงเทพปัจจยัที่ส่งผลต่อการยอมรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศกึษา และ ความสมัพนัธข์อง              
ตวัแปรต่างๆ ที่มีอทิธพิลต่อการยอมรบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของนักศึกษา โดยใช้แบบจ าลองการ ยอมรบั
เทคโนโลย ี(TAM)  
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

1. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัย พบว่า  พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างาน                   
ผ่านเว็บไซต์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เพศหญิง อายุช่วง 26 – 35 ปี ร ะดับการศึกษา
ปริญญาตรี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และรายได้เฉลี่ย 15,001 - 30,000 บาท เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่ี
ก าลงัซือ้สนิคา้ ใชเ้หตุผลในการจบัจ่ายใช่สอย ไม่ค่อยยดึตดิกบัราคาทีห่รหูราหรอืมรีาคาแพง คนกลุ่มนี้มองสนิคา้
ตรายี่ห้องที่ถูกลงมามากกว่าครายี่ห้อที่หรูที่นิยมใช้ในกลุ่มคนมีเงิน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอ านาจการซื้อ                   
ไม่เพยีงพอ ผูป้ระกอบการหรอืนักการตลาดจงึจ าเป็นต้องใชข้อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรใ์นการเขา้ถงึผูบ้รโิภค
ใหถู้กกลุ่มทีส่ดุเพื่อเกดิประสทิธภิาพ และรูจ้กักบักลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

2. กลยุทธ์การตลาด4C’s ควรให้ความส าคญั ด้านความต้องการผู้บริโภค ด้านต้นทุน และด้านความ
สะดวก ในปัจจุบันการตลาดในรูปแบบการมุมมองของลูกค้าเป็นสิง่ส าคญัที่จะท าการตลาด โดยเฉพาะตลาด
ออนไลน์ ผู้ประกอบการควรจดัท าเวบ็ไซต์ให้ง่ายขึน้ เพื่อให้ผู้บรโิภคที่ใช้เกดิความเขา้ในขัน้ตอนของการสัง่ซื้อ
สนิคา้ ขัน้ตอนการช าระเงนิและการจดัส่งสนิคา้ให้มปีระสิทธภิาพ สนิคา้ต้องถูกต้องตามที่อยู่จดัส่ง และการเพิม่
ช่องทางการช าระเงนิ หรอืการติดต่อพูดคุยกบัผู้บรโิภคต้องมรีะบบรบัฟัง ขอ้เสนอแนะ  รวมไปถึงการคนืสนิค้า
ภายในเวลาทีก่ าหนดจะท าใหผู้บ้รโิภคไวใ้จและซือ้เสือ้ผา้ชุดท างานผ่านเวบ็ไซตอ์อนไลน์อกี  
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3. รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจ ท าให้ทราบถึงปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจการใช้
อนิเตอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ ซึง่แตกต่างจากในสมยัก่อนถอืเป็นช่องทางทีด่ที าใหผู้ป้ระกอบการสามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการสรา้งธุรกจิได ้และนอกจากนี้สรา้งยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ โดยการลงทุนกบัธุรกจิเสือ้ผา้กบัต่างประเทศในอนาคต
อกีดว้ย 

4. การยอมรบัเทคโนโลย ีดา้นการรบัรูถ้งึความใชง้านง่าย ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ และดา้นทศันคตต่ิอ
การใชง้านเทคโนโลย ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎนีี้ไดด้ ีกล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคเขา้ใจในขัน้ตอนการสัง่ซือ้ดว้ยตนเอง ระบบ
การช าระเงนิ การไดร้บัสนิคา้จากเวบ็ไซต ์รวมถงึการบรกิารทีด่ ีจะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิทศันคตทิีด่กีารใชเ้ทคโนโลยี
ให้เกดิประโยชน์ โดยเฉพาะการซื้อสินค้าชุดท างานผ่านเวบ็ไซต์ จะท าให้เกดิการซือ้ซ ้า และกลบัมาใชใ้นการซื้อ
เสือ้ผา้แน่นอน 
 
ข้อเสนอแนะในกรวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ในการวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาในเรื่อง กลยุทธก์ารตลาด 4Cs รปูแบบการด าเนินชวีติ และการยอมรบั
เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรศกึษาถึง แนวคดิกระบวนการตดัสนิใจซื้อ นัน่คอื 1.การรบัรูถ้ึง
ปัญหา 2.การคน้หาขอ้มูล 3.การประเมนิทางเลอืก 4.พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ เพื่อให้มคีวามเขา้ใจการซือ้ของ
ผูบ้รโิภคเป็นอกีแนวคดิทางเลอืกในอนาคต 
 2. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษากลยุทธ์การตลาด  4Cs รูปแบบการด าเนินชีวิต และการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ เสื้อผ้าชุดท างานผ่านเว็บไซต์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในเขตปริมณฑล หรือเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ 
ขอนแก่น 
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษา กลยุทธ์ทางการตลาดของสนิค้าประเภทอื่น เช่นผลติภัณฑ์กระเป๋า 
หรือนาฬิกาแบรนด์เนมในการซื้อขายผ่านเว็บออนไลน์ เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ใหเ้หมาะสมและประสบผลส าเรจ็มากขึน้ เพราะผลติภณัฑก์ารซือ้ขายออนไลน์ในปัจจุบนัมกีารแข่งขนั
กนัมาก และมกีารออกแบบดไีซน์ใหม่มากมายตามยุคสมยันัน้ๆ 
 4. ในการศกึษาครัง้นี้ ใช้วธิกีารเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงอย่างเดยีว ดงันัน้ เพื่อใหก้ารวจิยัครัง้
ต่อไปมคีวามครบถว้นสมบรูณ์มากขึน้ ควรท าการวจิยัเชงิคุณภาพ หรอืควรใชเ้ทคนิคของเครื่องมอืในการวจิยัอื่นๆ 
เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึมากขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความอนุเคราะห์จาก อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต์ ทีไ่ด้สละเวลา 
ให้ค าปรกึษา ขอ้เสนอแนะต่างๆ และคอยช่วยเหลอืในการตรวจแก้ไขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ในงานวจิยั
ฉบบันี้ จนงานวจิยัฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผูว้จิยักราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ทีใ่ห้
ความอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบ
สารนิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอนัมคี่าในการให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการท าวจิยัชิน้น้ี 
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ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และพีส่าว ของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูว้จิยัมา
โดยตลอด ขอขอบพระคุณคณาอาจารยท์ุกๆท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาการต่างๆ แก่ผูว้จิยั ขอขอบคุณเพื่อนๆ 
MBA Marketing นอกเวลา รุ่น 17 เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ซึ่งคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ รวมถึงผู้ตอบ
แบบสอบถามงานวจิยันี้ทุกท่านทีใ่หค้วามกรุณาตอบแบบสอบถามจนไดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอส าหรบัการวจิยั 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่บณัฑิต
วทิยาลยัทุกท่านที่ไดแ้นะน าให้ค าปรกึษาในขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามงานวจิยั  
ครัง้นี้ทุกท่าน ซึง่มสีว่นร่วมท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ี

สุดท้ายนี้ ผู้วิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้ที่เกี่ยวข้องคุณประโยชน์และ           
คุณงามความดอีนัพงึเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหก้บัครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา และพีส่าว ตลอด
ครบูาอาจารยท์ุกท่าน 
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