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บทคดัย่อ 

 

 การวิจัยครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้ามีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผ่านสือ่ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร  ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 

คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 400 คน 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืที่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอืการวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการ

วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  มอีายุระหว่าง 26–35 ปี มรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี/ 

เทยีบเทา่  สถานภาพ โสด และมรีายไดต่้อเดอืนระหวา่ง 15,001 - 30,000 บาท 

 2. ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook มากทีสุ่ด โดยเหตุผลในการซือ้คอืสะดวก

และรวดเรว็ และประเภทของเสือ้ผา้ทีซ่ือ้ผ่านชอ่งทางออนไลน์มากทีส่ดุ คอื ชดุใสเ่ทีย่ว / ชุดพกัผ่อน 

 3. ผู้บริโภคส่วนใหญ่ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ โดยเฉลี่ยประมาณ 2 ครัง้/เดือน โดยมีปริมาณการซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์  โดยเฉลีย่ประมาณ 2 ชิน้/ครัง้  และมคี่าใชจ้่ายในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์เฉลีย่ประมาณ 1,043.50 บาท/ครัง้  

 4. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณารายดา้น พบวา่ มรีะดบัความคดิเหน็ของสว่นประสมการตลาดในมุมมองของลกูคา้ อยู่ใน

ระดบัมาก ทุกดา้น เรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความสะดวก  ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั  ดา้นการตดิต่อสื่อสาร 

และดา้นตน้ทนุ ตามลาํดบั 

 

คาํสาํคญั: มมุมอง ลกูคา้ พฤตกิรรม การซือ้ พนกังาน 
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Abstract 

 

 This research aims to study marketing mix on customer perspective influencing private employees’ 

buying behavior on on-line cloth in Bangkok metropolis. The sample in this research is 400 customers who 

have bought on-line cloth. It is conducted by questionnaires as the tool to collect the statistic data using in 

the data analysis including percentage, mean, standard deviation, and one-way analysis of variance, least 

significant difference, Pearson product moment correlation coefficient. 

 The results are analyzed as follows: 

 1. The majority of demographic characteristics in this sample group is female , aged between 26-

35 years old. The level of education was a bachelor's degree, with single and monthly income of Baht 

15,001-30,000. 

 2. Facebook is the most opted online channel for the participants’ online shopping and 

convenience and delivery speed are the major reasons for purchase decisions. Fashionable casual costumes 

are what participants normally buy. 

 3. Majority of the participants involve in online shopping twice a month with the average two 

pieces of products for each purchase. The average expense for each online shopping is baht 1,043.50.  

 4. The majority of participants’ opinions about the marketing mix is in the high level in all aspects. 

Regarding in each aspect, participants’ opinions towards the marketing mix is in the high level. The marketing 

mix of mentioned from the participants range from convenience, expected value, communication and the cost 

respectively. 
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บทนํา 

 ดว้ยกระแสสงัคมในปจัจบุนัน้ีเราคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่อนิเทอรเ์น็ตไดเ้ขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจาํวนั ซึง่

การใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงการมีคอมพิวเตอร์ไว้ติดต่อเชื่อมโยงกนั แต่หมายถึงการทําธุรกรรมต่างๆ บนระบบ

เครอืขา่ยสญัญาณ ทัง้น้ีเน่ืองจากการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของระบบเครอืข่ายสญัญาณต่างๆ ทําใหก้ารตดิต่อสื่อสารทํา

ไดง้่ายและมคีวามสะดวกมากขึน้ มกีารรายงานขอ้มูลทางสถติพิบว่า ในรอบ 5 ปีประชากรใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้

เกอืบสองเทา่คอื เพิม่จากรอ้ยละ 12.0 ในปี 2548 เป็นรอ้ยละ 22.4 ในปี 2553 (สาํนกังานสถติแิหง่ชาต.ิ 2553) 

 วตัถุประสงค์ของการใช้อินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายแตกต่างกนัไป เช่น ค้นหาขอ้มูล รบัส่งขอ้มูล 

ตดิตามข่าวสาร เป็นต้น แต่ทีน่่าสนใจ คอื มกีารนําอนิเทอรเ์น็ตมาประยุกต์ใชใ้นการเพิม่ช่องทาง ในการทําธุรกจิซือ้

ขายสนิค้าและบรกิารผ่านออนไลน์ หรอืที่เรียกว่า ธุรกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยแนวโน้ม e-

Commerce ของประเทศไทยในปี 2556 พบว่า คนไทยจะซือ้สนิคา้ทางออนไลน์มากขึน้ และมแีนวโน้มเตบิโตขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง (สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ. 2556)  ซึง่ในปี 2555  มคีนไทยใช้อนิเตอร์เน็ต

มากกว่า 25 ลา้นคน และซือ้สนิคา้ผ่านสือ่ออนไลน์เพิม่ขึน้จาก 47.8% เป็น 57.2%  ทําใหเ้หน็ชดัว่าพฤตกิรรมคนไทย 

เริม่ค้นหาสนิค้า และจบัจ่ายผ่านทางออนไลน์เพิม่อย่างต่อเน่ือง (ศูนย์เทคโนโลยอีิเลก็ทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์

แห่งชาต.ิ 2556) และในปี 2558 ทีป่ระเทศไทยจะมกีารเปิด AEC จะมกีารขยายโอกาสคา้ขายออนไลน์ใหเ้ขา้ถงึคน

มากกวา่ 600 ลา้นคน ในกลุ่มประเทศอาเซยีน  
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 มีการเปิดเผยถึงผลการศึกษาที่เกี่ยวกบัข้อมูลเชิงลึกในการซื้อขายสนิค้าออนไลน์พบว่า แนวโน้มและ

ทศันคตคินไทยว่าเป็นขาชอ็ปตวัยงทีเ่ชีย่วชาญการซือ้สนิคา้ออนไลน์เป็นอย่างด ี(ภาวุธ พงษ์วทิยภานุ. 2556)  ขนาด

ของตลาดการซือ้สนิคา้ออนไลน์ของประเทศไทยมมีูลค่า 14.7 พนัลา้นบาท โดย 71% ของยอดรวมการซือ้สนิคา้ผ่าน

ระบบออนไลน์ทัง้หมดมาจากกลุ่มชนทีม่รีายไดป้านกลาง (Pay Pal. 2553) 

 ปจัจยัอื่นๆทีท่ําใหก้ารซื้อขายสนิค้าออนไลน์มกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็อกีประการได้แก่ การใช้จ่ายผ่าน

บตัรเครดติหรอืบตัรเดบติ ซึง่ทาํใหผู้ซ้ือ้สนิคา้ไดร้บัความสะดวกในการชาํระคา่สนิคา้ผา่นระบบเครอืขา่ย โดยปจัจุบนัมี

ผูถ้อืบตัรเครดติถงึ 42.2 ลา้นใบ ทาํใหก้ารคา้ผ่านทางออนไลน์ของไทยเตบิโตมากขึน้ 30% (รูก่้อน รวยก่อน. 2556) 

 จากขอ้มลูขา้งตน้ผูว้จิยัจงึเกดิความสนใจทีจ่ะศกึษา พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนักงานบรษิทัใน

กรุงเทพมหานคร โดยเหตุผลทีผู่ว้จิยัเลอืกทีจ่ะศกึษากลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก

กลุ ่มตัวอย่างดังกล่าว เป็นกลุ ่มที่มีขนาดใหญ่และมีอํานาจซื้อ และมีความชื่นชอบในเรื่องของแฟชัน่เสื้อผ้า 

เครื่องประดบั ซึง่เป็นสนิคา้ที่ไดร้บัความนิยมสงูที่สุดในการซือ้ขายออนไลน์ และกลุ่มอายุ 25 - 49 ปี ซึง่ถอืเป็นวยั

ทํางานมีข้อมูลทางสถิติในการซื้อขายออนไลน์มากที่สุด อีกทัง้รูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร

ค่อนขา้งจะเป็นชวีติทีม่คีวามเร่งรบี ชอบความสะดวกสบายเน่ืองจากไมม่เีวลา สง่ผลใหก้ารซือ้ขายออนไลน์ไดร้บัความ

นิยมอย่างมาก ดังนัน้เพื่อต้องการทราบถึงของพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทใน

กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยที่ได้จะนํามาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนิน งานด้านการตลาด เพ่ือ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้อนัจะนําไปสูค่วามเป็นผูนํ้าทางดา้นการตลาดของสนิคา้ 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ของพนักงานบรษิทัในกรุงเทพ- มหานคร จําแนกตาม

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

 2. เพือ่ศกึษาถงึสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั ดา้น

ต้นทุน ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ของ

พนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) แบง่ออกเป็น 

  1.1  ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1  ชาย 

    1.1.1.2  หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 25 ปี 

    1.1.2.2 26 - 35 ปี  

    1.1.2.3 36 - 45 ปี 

    1.1.2.4 46 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

    1.1.3.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

    1.1.3.2 ปรญิญาตร ี/ เทยีบเทา่ 

    1.1.3.3  สงูกว่าปรญิญาตร ี
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   1.1.4  สถานภาพ 

    1.1.4.1  โสด 

    1.1.4.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.4.3  หมา้ย / หยา่รา้ง / แยกกนัอยู่ 

   1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.5.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 15,000 บาท 

    1.1.5.2 15,001 – 30,000 บาท 

    1.1.5.3 30,001 – 45,000 บาท 

    1.1.5.4 ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป 

  1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ 

   1.2.1  ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั (Customer Value)   

   1.2.2 ดา้นตน้ทนุ (Cost to Customer)   

   1.2.3 ดา้นความสะดวก (Convenience) 

   1.2.4  ดา้นการตดิต่อสือ่สาร (Communication) 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่   

     2.1 พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผ่านสือ่ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

   2.1.1 ชอ่งทางในการซือ้ 

    2.1.2 เหตุผลสาํคญัในการซือ้ 

   2.1.3 ความถีใ่นการซือ้ 

   2.1.4 ปรมิาณในการซือ้ 

     2.1.5 ค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ 

    2.1.6 ประเภทของเสือ้ผา้ทีซ่ือ้ 

   2.1.7 บคุคลทีม่อีทิธพิลต่อการซือ้ 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด สถานภาพ และรายได้

ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผ่านสือ่ออนไลน์แตกต่างกนั 

 2.  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ไดแ้ก่ คุณค่าทีลู่กคา้จะไดร้บั ต้นทุน ความสะดวก และ

การตดิต่อสือ่สาร มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ผา่นสือ่ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายของประชากรศาสตร ์

 ศิริวรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2538: 41)[1] ได้ให้ความหมายว่าลักษณะทางประชากรศาสตร ์

(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมายประกอบดว้ยอายุ 

เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา 

 ชุดาภา บุณณะหติานนท ์(2541: 15-16)[2] ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิทฤษฎดีา้นประชากรศาสตรเ์ชื่อว่า คนทีม่ี

ปจัจยัดา้นประชาศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่การสื่อสาร กจ็ดัเป็นพฤตกิรรมสาํคญัอย่างหน่ึง

ของมนุษย ์ดงันัน้นกัวชิาการสือ่สารบางกลุ่มเชื่อว่า บุคคลทีอ่ยู่ในแต่ละกลุ่มประชากรย่อมจะมกีจิกรรมและการดําเนิน

ชวีติ ตลอดจนการมเีวลาว่างต่างกนั จากผลการวจิยัทีผ่่านมาพบว่าปจัจยัดา้นประชากรศาสตรต่์าง ๆ มคีวามสมัพนัธ์
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กบัพฤตกิรรมการเปิดรบัสารจากสือ่มวลชน 

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 9)[3] กล่าวว่า 

การตลาด คอืการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพอใจจนมกีารซือ้ซํา้ในขณะทีบ่รษิทัยงัคงมกีาํไร ซึง่

สามารถสรุปลกัษณะไดป้ระเดน็ ดงัต่อไปน้ี 

  ลกัษณะของการตลาดที่ดีนัน้จะมีลกัษณะมุ่งที่ผู้บริโภค (Consumer Oriented) การตลาดนัน้จะให้

ความสาํคญักบัผูบ้รโิภคและจะใชข้อ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัผูบ้รโิภคเป็นปจัจยัในการตดัสนิใจทางการตลาด อาจกล่าวได้

ว่าไม่มกีารตลาดใดทีป่ระสบความสาํเรจ็ ถ้าปราศจากความเขา้ใจผูบ้รโิภค กจิกรรมการตลาดทัง้หลายไม่ว่าเป็นการ

ออกสนิคา้ใหม่ การจดัจําหน่าย การตัง้ราคา การบรรจุหบีห่อ การโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ ฯลฯ จะต้องสามารถ

ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้ 

 การตลาดนัน้อยู่ไดด้ว้ยการซือ้ซํ้า (Repeated Purchase) การตลาดจะต้องไม่ใช่ลกัษณะของการตหีวัเขา้

บา้น ซึง่หมายถงึการพยายามขายสนิคา้ใหไ้ดโ้ดยไม่คํานึงถงึความพอใจของลูกคา้ พยายามหว่านลอ้มจูงใจชกัจูงให้

ลกูคา้ซือ้สนิคา้ แต่แลว้สนิคา้กไ็มไ่ดม้คุีณสมบตัติามทีก่ล่าวอา้ง ซึง่ทาํใหล้กูคา้เกดิความไมพ่อใจ เมือ่เกดิความไมพ่อใจ

กจ็ะไมเ่กดิการซือ้ซํา้ (Repeat Purchase) เมือ่ใดกต็ามทีผู่บ้รโิภคไมม่กีารซือ้ซํา้ เมื่อนัน้ธุรกจิจะอยู่ไม่ได ้ธุรกจิจะดํารง

อยู่ไดก้ต่็อเมื่อลูกคา้เก่ายงัอยู่และลูกคา้ใหม่เกดิขึน้เพิม่เตมิ หรอืลูกคา้เก่ากลบัมาโดยพาลูกคา้ใหม่มาดว้ย ซึง่ธุรกจิ

สามารถทาํไดเ้ชน่น้ี กห็มายความว่า ธรุกจิสามารถแสวงหากาํไรในระยะยาวได ้(Long-term Profit) แทนที ่

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior)  ชฟิแมน และการ์นุก (Schiffman; & 

Kanuk. 2000: G-3)[4] ไดใ้หค้าํจาํกดัความวา่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคทําการคน้หา การคดิ 

การซือ้ การใช ้การประเมนิผล ในสนิคา้และบรกิาร ซึง่คาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา  

 ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior)  อดุลย ์ จาตุรงคกุล (2543: 4)[5] ไดใ้หค้าํ

จํากดัความว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บัและใชส้นิคา้และ

บรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่เกดิก่อนและเป็นตวักาํหนดปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้

เสือ้ผา้ผา่นสือ่ออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นพนักงานบรษิทัทีซ่ือ้

หรอืเคยซือ้เสือ้ผา้ผ่านสือ่ออนไลน์ ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึ

ใชก้ารกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยการใช ้สตูรการหาคา่ตวัอยา่งจากสดัสว่นประชากรแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 74)[6] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที ่ 5%  ดงันัน้จงึไดจ้ํานวนกลุ่ม

ตวัอย่าง 385 คน โดยจะมกีารเพิม่กลุ่มตวัอย่างไวป้ระมาณ 5% คอื 15 คน ดงันัน้รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น

งานวจิยัครัง้น้ีคอื 400 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 การเลอืกกลุ่มตวัอยา่งจะใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งดงัน้ี 

 ขัน้ท่ี 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลอืกกลุ่ม เป้าหมายตามทีก่ําหนด 

ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้ จะเจาะจงเลอืกเกบ็ทีต่ลาดนัดออฟฟิศในกรุงเทพมหานครและสอบถามออนไลน์ผ่าน 

www.pantip.com เพือ่ทาํการศกึษา และแจกแบบสอบถามใหแ้ก่พนกังานบรษิทัทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้เสือ้ผา้ผา่นสือ่ออนไลน์

ในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 

 1. ตลาดนดัรวมทรพัย ์ 

 2. ตลาดนดัละลายทรพัย ์ 
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 3. ตลาดนดัตกึซนัทาวเวอร ์ 

 4. ตลาดนดัอารยี ์ 

 5. ทาํออนไลน์ผ่าน www.pantip.com 

 ทัง้น้ีทางผูว้จิยัเลอืกเกบ็ขอ้มลูของกลุ่มตวัอย่างจากตลาดนดัทัง้ 4 ขา้งตน้ โดยทีต่ลาดนัดดงักล่าวอยู่ในย่าน

สาํนักงานขนาดใหญ่ และเป็นตลาดนัดที่มชีื่อเสยีง เป็นย่านธุรกจิที่สาํคญั และเป็นอาคารทีม่บีรษิทัทีห่ลากหลายเช่า

รวมอยู่ในบรเิวณดงักล่าว และสอบถามออนไลน์ผ่าน www.pantip.com เน่ืองจากเป็นเวบ็ไซค์ที่มชีื่อเสยีงและเป็น

ศนูยก์ลางในการถามตอบกระทูต่้างๆของกลุ่มเป้าหมาย โดยการนําแบบสอบถามทีห่าคณุภาพแลว้ ไปโพสลิง้คไ์ว ้ 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) เลอืกกลุ่มตวัแทนในสถานทีสุ่่มแบบเจาะจง 

ในกรุงเทพมหานคร จนครบจาํนวน 400 คน ดว้ยการเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

 1. ตลาดนดัรวมทรพัย ์         จาํนวน 80 ชุด 

 2. ตลาดนดัละลายทรพัย ์       จาํนวน 80 ชุด 

 3. ตลาดนดัตกึซนัทาวเวอร ์      จาํนวน 80 ชุด 

 4. ตลาดนดัอารยี ์           จาํนวน 80 ชุด 

 5. ทาํออนไลน์ผ่าน www.pantip.com   จาํนวน 80 ชุด 

 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเกบ็เฉพาะผู้ที่ให้ความ

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในบรเิวณทีเ่ลอืก ใหค้รบตามจาํนวน  

 

ผลการวิจยั  

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

ดา้นความถีใ่นการซือ้ (ครัง้/เดอืน) ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) และดา้นปรมิาณในการซือ้ (ชิน้/ครัง้) แตกต่าง

กนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

 3. ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดและสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ออนไลน์ของ

พนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อ (ครัง้/เดือน) และด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ .01 ตามลาํดบั 

 4. ผู้บรโิภคที่มีรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทใน

กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 5. สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนักงานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถี่ในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า และดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ (บาท/ครัง้) อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั ในระดบัตํ่า 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นต้นทุน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของพนักงานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มกนั ในระดบัตํ่า 

 7. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของพนักงานบรษิัทในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซื้อ 
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(ครัง้/เดอืน) และดา้นปรมิาณในการซือ้ (ชิน้/ครัง้) อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่า  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร” ในครัง้น้ีสามารถสรุปประเดน็ทีส่าํคญัมาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ และ

รายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ไม่แตกต่างกนัในทุกด้าน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นความถี่ในการซือ้(ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.01 โดยพบวา่เพศชายมคีวามถีใ่นการซือ้น้อยกวา่เพศหญงิ เน่ืองจากเพศชายเป็นเพศทีส่่วนใหญ่มพีฤตกิรรมในการ

ซือ้เสือ้ผา้ โดยอาศยัหลกัของความจาํเป็นในโอกาสทีจ่ะตอ้งใชง้านมากกวา่ทีจ่ะคาํนึงถงึแฟชัน่ของการแต่งกายจงึทาํให้

ความถี่ของพฤตกิรรมในการซือ้เสือ้ผา้ผ่านระบบออนไลน์มคีวามแตกต่างจากเพศหญงิ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ทณัฑมิา เชื้อเขยีว (2547) ได้ทําการวจิยัเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารผ่านระบบเวบ็ไซต์พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่าผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ และณัฐฐา ฉางชูโต (2554) ได้

ศกึษาระดบัความสาํคญัของปจัจยัการสื่อสารการตลาดในการซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภค พบว่า เพศมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เรือ่งความถีใ่นการซือ้  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์แตกต่างกนัในทุกดา้นอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (ครัง้/เดอืน) แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

เน่ืองจากในแต่ละช่วงอายุแนวทางหรือความชอบในการแต่งตัวจะแตกต่างกันออกไปตามกลุ่มหรือแฟชัน่หรือ

ประสบการณ์ของช่วงอายุนัน้ จะเหน็ว่าระหว่างช่วงอายุ 26-35 ปีมคีวามถี่และค่าใชจ้่ายในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์มาก

ทีส่ดุ เพราะเป็นช่วงอายุทีอ่ยู่ในวยัทํางานเป็นกลุ่มทีจ่ําเป็นต้องมเีสือ้ผา้หลายหลายแบบทีไ่วใ้ชง้านในโอกาสต่างๆ จงึ

ทาํใหม้คีวามถีใ่นการซือ้ทีบ่อ่ยและพบวา่ ผูท้ีม่อีายตุํ่ากวา่ 25ปี มปีรมิาณการซือ้เสือ้ผา้มากทีส่ดุ เน่ืองจากสว่นใหญ่คน

อายุในช่วงน้ียงัไม่มภีาระครอบครวัทีต่้องรบัผดิชอบจงึทําให้มกีําลงัซือ้มาก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรณวนัฏ 

ชา้งแกว้ (2544) ทีพ่บวา่ อายมุคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารเวบ็ไซต ์และพพิฒัน์ จงตระกลู (2545) 

ทีพ่บวา่ อายขุองผูท้ีเ่คยซือ้ผลติภณัฑผ่์านอนิเทอรเ์น็ตมคีวามสมัพนัธก์บัจํานวนครัง้ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ทัง้น้ีอาจมา

จากผูท้ีม่อีายุแตกต่างกนัจะมคีวามแตกต่างในเรื่องประสบการณ์ชวีติและภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ซึง่ผูม้อีายุมาก

ขึน้อยูใ่นวยัทีเ่ป็นผูใ้หญ่ยอ่มตดัสนิใจตามพืน้ฐานของขอ้มลูทีแ่สวงหามา รวมทัง้มภีาระและความรบัผดิชอบมากกว่าจงึ

สงผลใหม้คีวามรอบคอบในการใชเ้งนิมากกวา่วยัเดก็หรอืวยัรุ่น 

 3. ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าออนไลน์แตกต่างกนัในทุกด้าน 

ยกเว้นด้านปรมิาณในการซื้อที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 พบว่า ผู้ทีม่กีารศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีมคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์มากทีส่ดุ เพราะผูท้ีม่กีารศกึษาตํ่ากวา่ปรญิญาตร ีกลุ่มคนช่วงน้ีเป็นกลุ่ม

คนทีเ่ป็นวยัรุ่นส่วนใหญ่ ซึง่แฟชัน่ของเสือ้ผา้วยัรุ่นมกีารเปลีย่นแปลงบ่อย จงึทาํใหเ้กดิความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้ตาม

กระแสแฟชัน่ตลอดเวลา  และผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมคี่าใชจ้่ายในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์สงูทีสุ่ด เพราะส่วน

ใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัทาํงานทีม่กีาํลงัทรพัยแ์ละมคีวามจาํเป็นในการซือ้เสือ้ผา้ เพือ่ใหเ้หมาะกบับุคลคิภาพและเหมาะสม

กบัโอกาสต่างๆทีจ่ะไป ดงันัน้ไม่ใช่จะคาํนึงถงึแฟชัน่ของเสือ้ผา้ตามกระแส แต่จะต้องคํานึงถงึคุณภาพของเสือ้ผา้ การ

ตดัเยบ็ ดไีซน์ และรายละเอยีดอื่นๆทีส่าํคญั ฉะนัน้แมจ้ะมรีาคาทีส่งูแต่คุณภาพต้องเหมาะสมกบัราคา ดงันัน้ค่าใชจ้่าย

ในการซื้อจงึสูงตามไปดว้ย และปรมิาณในการซือ้มากหรอืน้อยอาจต้องคํานึงถงึในเรื่องของความต้องการหรอืปจัจยั

ทางดา้นการเงนิหรอืรายรบัมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มนธริา ศริภิทัรประวตั ิ(2553) ไดศ้กึษาพฤตกิรรม
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การซือ้เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึงของไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบัการศกึษาต่างกนัมผีลทาํใหม้รีายไดท้ีต่่างกนั 

จงึมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าตราสนิคา้หน่ึงดา้นมูลค่าในการซื้อเสือ้ผ้าต่างกนั และแต่ละระดบัการศกึษานัน้มรีูปแบบ

ของสงัคมทีแ่ตกต่างกนั จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั  

 4. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์แตกต่างกนัในทุกดา้น อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ยกเวน้ด้านปรมิาณในการซือ้ที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 

และพบว่า ผูท้ีม่สีถานภาพโสดมคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้สงูสดุ เพราะส่วนใหญ่กลุ่มคนโสดจะมงีานสงัสรรค ์ปารต์ี้ หรอื

มีกิจกรรมที่จะต้องทํามากกว่ากลุ่มอื่น การตามกระแสแฟชัน่ รวมถึงการไม่มีภาระทางการเงินในครอบครวัให้

รบัผดิชอบ จงึเป็นเหตุใหเ้กดิความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์มากทีส่ดุ สว่นผูท้ีม่สีถานภาพสมรสมคี่าใชจ้่ายในการซือ้

สนิคา้ออนไลน์สงูสดุ เน่ืองจากสถานภาพทางสงัคมมผีลต่อการดาํเนินชวีติ ในแต่ละกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบในค่าใชจ้่าย

แตกต่างกนั ทาํใหค้วามจาํเป็นในการกาํหนดค่าใชจ้่ายทีจ่ะซือ้เสือ้ผา้ผ่านทางออนไลน์ทีไ่ม่เหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ ์(2556) ไดท้ําการศกึษาทศันคตแิละการซือ้สนิคา้อเิลก็ทรอนิกสท์างออนไลน์ชอ้ปป้ิง

ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพและรายได้ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั ผูท้ีม่รีายไดท้ีม่ากมคีวามกลา้ทีจ่ะใชจ้า่ยและยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจจะ

ไม่ได้รบัสนิค้าตามที่ต้องการหรอือาจสูญเงินเปล่าการจากซื้อสนิค้าผ่านอินเตอร์เน็ตและมีกําลงัซื้อมากพอที่จะใช้

ชวีติประจาํวนัอยา่งไมข่ดัสน รวมถงึความสะดวกสบายในการเลอืกซือ้ 

 5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัจะมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ทีไ่ม่แตกต่างกนัในดา้นความถี่และ

ปรมิาณในการซือ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ดา้นคา่ใชจ้่ายในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 พบว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 30,001 - 45,000 บาท มคี่าใชจ้่ายสงูสุดในการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์มาก

ทีส่ดุ เน่ืองจากผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ทีส่งูกว่ามกีําลงัซือ้ทีม่ากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภเิษก ชยันิรนัดร (2551) 

กล่าวว่า ตัวแปรรายได้ผลการวจิยัพบว่า ผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยมากกว่าจะมคีวามถี่ในการซื้อมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ย

ครอบครวัที่ต่ํากว่า ดงัเช่นรายได้หรอืโอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคล จะมผีลกระทบต่ออํานาจการซือ้และทศันคตใิน

การจา่ยเงนิ รวมทัง้เป็นตวักระตุน้ความตอ้งการ โดยผูท้ีม่รีายไดส้งูกวา่เป็นผูท้ีม่โีอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยมีากกวา่ 

และมกีําลงัซือ้มากกว่าผูท้ีม่รีายไดต้ํ่ากว่า และพลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ ์ (2556) ไดท้ําการศกึษาทศันคตแิละการซือ้สนิค้า

อเิลก็ทรอนิกสท์างออนไลน์ชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานะภาพและรายไดต่้อ

เดอืนแตกต่างกนั มกีระบวนการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าทางอนิเทอรเ์น็ตแตกต่างกนั ผู้ทีม่รีายไดท้ี่มากมคีวามกลา้ที่จะใช้

จา่ยและยอมรบัความเสีย่งทีอ่าจจะไมไ่ดร้บัสนิคา้ตามทีต่อ้งการหรอือาจสญูเงนิเปล่าการจากซือ้สนิคา้ผา่นอนิเตอรเ์น็ต 

 สมมติฐานข้อ 2  สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร 

 1. สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ ดา้นคุณค่าทีล่กูคา้จะไดร้บั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของความถี่ในการซือ้ มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า ในขณะทีด่า้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แสดงว่าผู้บรโิภคให้ความสําคญักบัคุณภาพของสนิค้าต้องตรงตามคุณสมบตัใินโฆษณาและมี

สนิค้าให้เลอืกหลากหลาย โดยหากมกีารรบัประกนัสนิคา้ ในกรณีตําหนิผดิแบบผดิสหีรอืผดิไซร ์รวมถงึการมบีรกิาร

ตดิตามสนิคา้หากเกดิความล่าชา้ จะทําใหเ้กดิความถี่ในการซือ้เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า แต่ไม่มผีลต่อปรมิาณในการซือ้ที่

เพิ่มขึน้ แต่มผีลในทางตรงกนัขา้มในเรือ่งค่าใชจ้า่ย เน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีซ่ือ้สนิคา้ออนไลน์มกัจะ

มกีารเปรยีบเทยีบราคาจากหลายๆ ช่องทางก่อนซือ้และจะมคีวามรูส้กึคุม้ค่าและภูมใิจ หากสามารถซือ้สนิคา้ชนิดนัน้

ได้ในราคาที่ถูกกว่า จึงส่งผลทําให้คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบัเพิ ่มขึ้นหากค่าใช้จ่ายในการซื้อลดลง ซึ่งสอดคล้องกับ 

ทณัฑมิา เชื้อเขยีว (2547) ได้ทําการวิจยัเรื่องพฤติกรรมการซื้อสนิค้าและบริการผ่านระบบเว็บไซต์พาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบวา่ปจัจยัทีม่ผีลต่อการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารสงูสุด
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ในแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารเป็นอนัดบัแรก 

ส่วนในเรื่องของปริมาณในการซื้อ จะเห็นได้ว่าส่วนประสมทางการตลาดในเรื่องความสะดวกในการซื้อและการ

ตดิต่อสือ่สารมอีทิธพิลต่อปรมิาณในการซือ้ ถา้รา้นคา้ไหนทีล่กูคา้ใหค้วามไวว้างใจแลว้กจ็ะเกดิการซือ้ซํ้า หมายถงึว่า

ความสะดวกทีล่กูคา้จะไดร้บัจะมมีากขึน้เพราะชอ่งทางในการตดิต่อสือ่สารงา่ยและรวดเรว็ และในเรื่องของค่าใชจ้่ายจะ

เหน็ไดว้่าสว่นประสมทางการตลาดในเรื่องคุณค่าทีจ่ะไดร้บัและตน้ทุนมผีลต่อค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ทีผู่บ้รโิภคซือ้ในการ

ซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์จะเหน็ไดว้า่ความสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพของสนิคา้ การบรกิาร และการรบัประกนัสนิคา้มผีลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ 

 2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นต้นทุน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในเรือ่งของความถีแ่ละปรมิาณในการซือ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แสดงว่าการซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ทําใหไ้ดเ้สือ้ผา้ในราคาไม่แพงเกนิจรงิ ในส่วนของการ

จดัส่งสนิคา้มคี่าใชจ้่ายไม่แพง และมคี่าธรรมเนียมไม่สงู เมื่อชําระผ่านบตัรเครดติ ดงันัน้การซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์คุม้ค่า

มากเมื่อเทยีบกบัเงนิที่จ่ายไปไม่ไดม้คีวามสาํคญักบัความถี่และปรมิาณในการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของลูกคา้ แต่มผีล

ในทางตรงกนัขา้มในเรื่องค่าใช้จ่าย ในการซื้อมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากเสือ้ผา้ทีม่ตีน้ทนุราคาสงู ราคาขายกจ็ะสงูตาม ซึง่ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ทีซ่ือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ จะ

ใหค้วามสาํคญักบัราคาของสนิคา้เป็นสาํคญั เพราะหากสนิคา้มรีาคาทีส่งูอาจทําใหค้วามสนใจในการซือ้ของผูบ้รโิภค

ลดลง เน่ืองจากผูบ้รโิภคไมส่ามารถเหน็ของจรงิหรอืลองสวมได ้ผูบ้รโิภคจะไม่กลา้ทีจ่ะเสีย่งซือ้ในราคาทีส่งู เมื่อเทยีบ

กบัรา้นคา้เสือ้ผา้ปกตทิัว่ไปทีส่ามารถลองสวมหรอืเหน็ของจรงิก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ชา วศิวสมภพ 

(2555) ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พบว่าประเด็นที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากทีส่ดุของ ดา้นราคา ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้สมเหตุสมผล  

 3. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ดา้นความสะดวก มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อ

เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในเรือ่งของความถีแ่ละปรมิาณในการซือ้ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01เน่ืองจากการแบ่งหมวดหมู่ของเสือ้ผา้ใหเ้กดิความ

ชดัเจนและสะดวกสบายง่ายในการเลอืกซือ้ ถือเป็นปจัจยัทีม่คีวามสําคญัในขัน้ตอนการสัง่ซือ้จะต้องไม่ซบัซอ้นและมี

ความสะดวกในการชําระเงนิอย่างมาก โดยหากร้านคา้เสือ้ผา้รา้นไหนมขีอ้มูลในออนไลน์ทีห่าไดง้่ายหรอือยู่ในอนัดบั

ต้นๆ ของ Search Engine จะทําใหพ้ฤติกรรมของลูกคา้ในดา้นความถี่และปรมิาณในการซื้อเพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ชา วศิวสมภพ (2555) ศกึษาเรือ่งปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้สตรผี่านช่องทาง

อนิเทอรเ์น็ต พบว่าประเดน็ทีผู่ต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากทีส่ดุ ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ไดแ้ก่ รูปแบบ

เวบ็ไซตน่์าสนใจ สวยงาม ใชง้า่ย หาขอ้มลูงา่ย น่าเชือ่ถอื  

 4. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นการตดิต่อสื่อสาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้เสือ้ผา้ออนไลน์ของพนกังานบรษิทัในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องของความถี่และปรมิาณในการซือ้มคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เน่ืองจากการมรีะบบรบัฟงัความคดิเหน็และขอ้

รอ้งเรยีนจากลูกค้า  และมกีารอพัเดทข่าวสารดา้นแฟชัน่สมํ่าเสมอ  รวมถึงแนะนําเสือ้ผา้ทีน่่าสนใจใหท้ราบล่วงหน้า 

อกีทัง้มกีารแจง้สถานะในการจดัส่งทุกขัน้ตอน มผีลทําใหพ้ฤติกรรมของลูกค้า ในด้านความถี่และปรมิาณในการซื้อ

เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรีนุช รายระยบั (2556) ไดท้าํการวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้

จากสือ่อนิเตอรเ์น็ตในกลุ่มวยัรุ่น พบวา่ การโฆษณาประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้จาก

สือ่อนิเตอรเ์น็ต โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญัในเรื่องของมกีารจดัโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถมมากทีสุ่ด รองลงมา

คอืลกูคา้สามารถแนะนําหรอืตชิมไดท้นัท ี
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ผูป้ระกอบการธุรกจิออนไลน์ควรใชว้ธิสีื่อสารทีส่รา้งชื่อเสยีงความน่าเชื่อถอื ความไวว้างใจและ ความ

เชื่อมัน่ในการธุรกรรม เช่น การใหข้อ้มูลแสดงทีอ่ยู่ เบอรโ์ทรศพัทช์ื่อรา้น ชื่อเจา้ของเวบ็ไซต์หรอืผูดู้แลที ่ชดัเจนและ

ตดิต่อไดง้า่ย นอกจากน้ีควรมกีลยทุธก์ารสือ่สารการโดยใหข้อ้มลูขา่วสารในเชงิการตลาด ไดแ้ก่ รายละเอยีดผลติภณัฑ ์

ราคาขาย วธิกีารจดัสง่ และการส่งเสรมิการตลาดกบัลูกคา้อย่างเพยีงพอ เพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้ นอกจากน้ีควร

ใชก้ลยุทธก์ารออกแบบทีค่ํานึงถึงการใชง้านและง่ายต่อการมองเหน็ของลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เขา้ถงึสนิคาทีต่้องการได้

อย่างรวดเรว็  

 2. ผูป้ระกอบการธุรกจิเสือ้ผา้ออนไลน์ควรมกีารบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิการซือ้ซํ้า การ

เป็นลกูคา้ระยะยาว เพื่อสง่ผลใหล้กูคา้แนะนําหรอืบอกต่อเกีย่วกบัเวบ็ไซตใ์นเชงิบวก โดยควรตรวจสอบพฤตกิรรมของ

ลกูคา้ เชน่ ความถีใ่นการเขา้มาทีเ่วบ็ไซต ์จาํนวนและปรมิาณในการซือ้ของลกูคา้ และควรตรวจสอบความพงึพอใจของ

ลกูคา้ การใหส้ทิธแิละขอ้เสนอพเิศษต่างๆ กบัลกูคา้อยา่งสมํ่าเสมอ  

 3. ควรเลือกผลิตภณัฑ์อื่นมาใช้ในการศึกษาครัง้ต่อไป เช่น สนิค้าเฉพาะกลุ่มที่หายาก และเพิม่ตวัแปร

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ รอง

ศาสตราจารย ์ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ ทีไ่ดก้รุณาใหค้ําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์

อยา่งยิง่แก่ผูว้จิยัในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ ที่กรุณาเป็น

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์เป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคณุภาพเครือ่งมอืของแบบสอบถาม และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 

เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัครัง้น้ี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทกุท่าน 

ทีไ่ดก้รุณาใหว้ชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน

สาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพือ่การวจิยัครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ทีไ่ด้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วจิยัให้เป็นคนด ีขยนั อดทน ซื่อสตัย์ มี

คณุธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพือ่ทดแทนคณุต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดทา้ยน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอน้อมรําลกึเป็นเครื่องบูชาพระคุณ

บดิามารดา ญาต ิพีน้่อง ตลอดจนบรูพาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่า

ตลอดมาจนสําเร็จการศึกษา หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจยัชิ้นน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและเกี่ยวข้อง หากมี

ขอ้ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่ 
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