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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษากระบวนการ  
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร 3) 
เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  (4P)ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย 
เพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ไม่
ต่างกัน และผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วยอายุ และการศึกษาต่างกัน ท า
ให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ต่างกัน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ค าส าคัญ: กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ผ่านสื่อออนไลน์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are 1) to study the process of ordering fashion clothes 

through online media of consumers in Bangkok 2) to study the process 
Decided to buy fashion clothes through online media of consumers in Bangkok classified by 
demographic factors.3) to study the marketing mix factors (4P) that affects the decision to buy 
fashion clothes through online media Consumers in Bangkok 

The hypothesis test found that Consumers in Bangkok With population factors 
consisting of gender, occupation and average monthly income Making the decision to buy 
fashion clothes through online media of consumers in Bangkok is no different And consumers 
in Bangkok With population factors Consisting of age And education is different Making the 
decision to buy fashion clothes through online media of consumers in Bangkok differently 
Marketing mix factors Products, price, distribution channels And marketing promotion Affecting 
the decision to buy fashion clothes through online media of consumers in Bangkok 
Keywords :  Buying decision process Through online media 

บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจการค้าออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ท าให้การ

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคสะดวก รวดเร็ว ง่ายดายแค่เพียงปลายน้ิวสัมผัส ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หรืออีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นการซ้ือขายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ไม่ว่าจะเป็น
โทรศัพท์ โทรทัศน์ โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ท าให้การท า
การตลาดแบบออนไลน์น้ันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอีคอมเมิร์ซ น้ันมีประโยชน์กับธุรกิจเป็นอย่างมาก สามารถ
ท าการค้าได้แบบอัตโนมัติ หรือสามารถเปิดขายสินค้าได้ทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ท าให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างตรงจุด  

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ือง  กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร เหตุผลใดที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซ้ือหรือไม่ซ้ือสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อที่จะได้
ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และทัศนคติที่มีต่อการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ และด้านผู้ประกอบการได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่ อศึกษากระบวนการตัดสินใจ ซ้ือเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ บ ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร  
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่น

ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บ ริโภคที่ ซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ที่ อาศัยอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
2 ด้านเน้ือหา โดยจะศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ซ่ึงได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ  ด้านการแสวงหาข้อมูล  ด้านการ
ประเมินทางเลือก  ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ และศึกษาปัจจัยด้านประชากร ซ่ึงได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมไปถึงศึกษาปัจจัยเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ (4P) ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด  

 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ซ่ึงได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน รวมปัจจัยเก่ียวกับ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P) ซ่ึงได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  และด้านการส่งเสริมทางการตลาด  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครได้แก่ ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ  ด้านการแสวงหาข้อมูล  ด้านการประเมิน
ทางเลือก  ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อให้ผู้ที่สนใจที่จะด าเนินธุรกิจ และด้านผู้ประกอบการ ได้น าผลการศึกษาวิจัยในด้านปัจจัยด้าน
ประชากร และด้านส่วนประสมทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสินค้าและการบริการให้สอดคล้อง
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง  
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ทบทวนวรรณกรรม  

ผู้วิจัยไดศ้ึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎ ีและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบทความทางวิชาการตา่งๆ รวมไปถงึ
งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังน้ี 

ความหมายของสือ่สังคมออนไลน์ 
(ราชบัณฑิตยสถาน :2554) ได้บัญญั ติ  ค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” หมายถึงสื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆผ่า น 
อินเทอร์เน็ต  
 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

(ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์ 2557: 9) ได้กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ว่า 
เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้านประชากรศาสตร์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึง และมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ดังน้ี 

1.เพศ ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน  เช่นผู้หญิงจะมีความ
อ่อนโยนมากกว่าผู้ชาย ส่วนผู้ชายจะมีความเป็นผู้น าสูงกว่าผู้หญิง เป็นต้น  

2. อายุ ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทจะสามารถสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่อายุแตกต่าง อีกทั้ง
ความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  

3. การศึกษา ผู้มีการศึกษาที่สูงจะมีแนวโน้มที่จะบริโภคผลติภณัฑ์ที่มีคุณภาพที่ดกีว่าและมีราคาสูงกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต่ า 

4. อาชีพ บุคคลในแต่ละสาขาอาชีพจะมีความจ าเป็นและความต้องการในสินค้าและบริการที่ต่างกัน  
5.  รายได้ โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีรายได้สูง แต่อย่างไรก็ตามผู้ท่ีมีรายได้ปานกลาง

และมีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่กว่า  
 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) 
 ( ศิ ริวรรณ  เสรีรัตน์  และคณะ:2552) ทฤษฎีด้านส่วนประสมทาง การตลาดเป็นปัจจัยทาง
การตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ 
คือ 
 1.ด้านผลิตภัณฑ์  สิ่งที่ธุรกิจเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซ่ึงมีทั้งในรูปแบบที่
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้เช่น ตัวสินค้า ตราสินค้า สี บรรจุภัณฑ ์คุณภาพ บริการ สถานที่ บุคคล เป็นต้น  

2.ด้านราคา  จ านวนเงินที่ต้องจ่ายไปในการซ้ือสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้สิ่งน้ันๆ มาตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง ต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านราคา คือ คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของผู้บริโภค  
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3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ เป็นกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งผลิตหรือจาก
องค์กรการค้าไปถึงมือผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมาย  

4.ด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อ
จูงใจ ต้องการในตัวสินค้ามากขึ้น  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการการตัดสินใจซื้อ 
(ราช ศิริวัฒน์:2560) ได้อธิบายกระบวนการของการตัดสินใจที่ประกอบด้วยกระบวนการ 5 ขั้นตอน 

ดังต่อไปน้ี  
  1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ปัญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกตา่งระหว่างสภาพ
ที่เป็นอุดมคติ คือ เป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง จึงก่อให้เกิด
ความต้องการที่จะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกับสภาพที่เป็นจริง  โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมี
สาเหตุที่แตกต่างกันไป  

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล เม่ือเกิดปัญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เช่น จากแหล่งบุคคล หรือจากประสบการณ์ของผู้บริโภคเอง 

3. การประเมินทางเลือก เม่ือผู้บริโภค ได้ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและ
ตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
เก่ียวกับคุณสมบัติของแต่ละสินค้า  

4. การตัดสินใจซ้ือ โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจ
ส าหรับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลา  ในการ
เปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคก็ไม่ต้องการระยะเวลาการตัดสินใจนาน   

5. พฤติกรรมหลังการซ้ือ หลังจากมีการซ้ือแล้ว ผู้บริโภคจะได้รับประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะ
ได้รับความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รับทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้าท าให้เกิดการซ้ือซ้ าได้หรือ
อาจมีการแนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซ้ือสินค้าน้ันๆ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
(วัชราภรณ์ เจียงของ:2559) งานวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซ้ือสินค้าออนไลน์โดยมุ่งเน้นปัจจัย

ด้านช่องทางการรับสินค้า ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นกลุ่มผู้ที่มีการซ้ือสินค้าทาง
ออนไลน์จ านวน 30คนโดยใช้แบบสอบถามเคร่ืองมือในการเก็บรวบรมข้อมูลจากการสรุปผลแบบสอบถามพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และผู้ซ้ือส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 25-35 การศึกษาปริญญาตรี เป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15001-40000 โดย จากการศึกษาพิจารณาจากยอดการซ้ือ
ต่อคร้ังพบว่า สินค้าด้านเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย เป็นสินค้าที่มีการซ้ือมากเป็นอันดับหน่ึง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง
เพียงคร้ังเดียวโดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
ทางสถิติ  

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ ผู้บริโภคที่ซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซ่ึงไม่สามารถรู้จ านวนประชากรที่แน่นอนได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างจึงได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Yamane  เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซ่ึงการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง จะเปิดตารางที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที ่0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคลือ่นที่ 5% ที่ระดับ
ความเชื่อม่ัน 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 5 ข้อ คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน

ระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม  12 ข้อ ซ่ึงเป็น
ค าถามเก่ียวกับ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย
ค าถามในลักษณะประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นค าถามท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซ้ือ และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 17 ข้อ 
ประกอบด้วยค าถามในลักษณะประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความชื่นชอบรูปแบบ
เสื้อผ้าแฟชั่นและจ านวนการสั่งซ้ือผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยค าถามใน
ลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) 

1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวดัเชงิกลุ่ม 
ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย ดา้นเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ดา้นอาชีพ และด้านรายได้
เฉลีย่ต่อเดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับการ
วัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด และกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) 
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา้แฟชั่นผา่นสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านเพศ จะใช้สถิต ิt-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผา้แฟชั่นผา่นสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากร ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ดา้นอาชีพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่าง
จะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD  

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P) ดา้นผลติภัณฑ ์ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสนิใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญระดับมากที่สุด ด้านการประเมิณทางเลือก  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่มีเพศ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน  ท าให้
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่างกัน 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ และระดับการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจ
ซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ต่างกัน 
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3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1.1 ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดย
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่รับรู้ถึงความสะดวกในได้รับความสะดวกในการซ้ือสินค้าผ่านสื่อ
ออนไลน์  

1.2 ด้านการแสวงหาข้อมูล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากโดยผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีการค้นหาข้อมูลของสินค้าก่อนการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

1.3 ด้านการประเมินทางเลือก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด โดยผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่พิจารณาประเด็นคุณภาพของสินค้า ก่อนการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

1.4 ด้านการตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่สั่งซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์เพราะความสะดวก 

1.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ 
มาก โดยผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะซ้ือสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่อไป 
 
2. ผลการศึกษาการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้
ดังน้ี 

2.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างมีความต้องการซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านสื่อออนไลน์ เพราะมีความสะดวกในการซ้ือสินค้า มีความพร้อมในการซ้ือ และราคาและคุณภาพที่เหมาะสม 
เป็นต้น 



9 
 

2.2 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยรวม ต่างกันเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการ  และด้านการ
แสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ต่างกัน  

2.3 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้า
แฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ โดยรวม ต่างกันเม่ือพิจารณารายด้านพบว่ากระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการตัดสินใจซ้ือ 
และด้านพฤติกรรมหลังการซ้ือ ต่างกัน 

2.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
สื่อออนไลน์โดยรวม ไม่ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ผู้บริโภคมีอาชีพที่แตกต่างกันน้ัน จะมีกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมือนกันและคล้ายคลึงกันอาจเน่ืองมาจากการสั่งซ้ือออนไลน์มีความ
สะดวก 

2.5 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือ
เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ โดยรวม เน่ืองจากเสื้อผ้าแฟชั่นในตลาดออนไลน์ปัจจุบันมีราคาไม่สูงและมี
หลากหลายราคาให้เลือก จึงไม่มีผลต่อรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
 

3. ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเส้ือผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี 

3.1 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากในเร่ืองของสินค้ามีที่มา  ข้อมูล ครบถ้วนชัดเจน  สินค้ามีการ
รับรองคุณภาพที่เชื่อถือได้ 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านราคามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อ
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุดในเร่ืองของราคาของสินค้าต้องมีความชัดเจน และราคามี
ความเหมาะสมกับสินค้า 

3.3 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้า
แฟชั่ นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครซ่ึงผู้วิจัย มีความเห็นว่าผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในระดับมากที่สุดในเร่ืองของ มีสื่อโซเชี่ยลมีเดีย 
เช่น Facebook LINE@ ร้านค้าในการบริการลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูลหรือสั่งซ้ือสินค้าได้ 

3.4 ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้า
แฟชั่ นผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บ ริโภคในเขตกรุงเทพ มหานครซ่ึงผู้วิจัย มีความเห็นว่าผู้ บ ริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมากที่สุด ในเร่ืองของมีการประชาสัมพันธ์
โฆษณาสินค้าให้เป็นที่รู้จัก บนโซเชียลมีเดียอย่างทั่วถึง 

 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนท าธุรกิจขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ี 

ปัจจัยด้านประชากร 
1. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากรด้านเพศ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนที่ต่างกัน ท าให้กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ไม่ต่างกัน 
2. ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากรด้านอายุ ด้านการศึกษาที่ต่างกัน ท าให้

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ต่างกัน 
ดังน้ันผู้ประกอบการ จึงไม่ต้องสนใจกับปัจจัยด้านดา้นเพศ ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แต่

ควรสนใจเร่ืองของอายุ และการศึกษา เพราะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P)  

1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด(4P) ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการ ควรเลือกสินค้ามีความทันสมัย 
ดึงดูด มีคุณภาพ และสินค้าที่จ าหน่ายมีความหลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกัน 

2.ด้านราคา จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้านราคา มีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ัน ผู้ประกอบการควรก าหนดราคามีความเหมาะสมกับ
สินค้าน้ันๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจซ้ือสินค้าได้ง่ายขึ้น 

3.ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ันผู้ประกอบการ ควร
มีการหาช่องทางในการจัดจ าหน่ายที่เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคให้สามารถหาซ้ือสินค้าได้ง่าย
ยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงง่าย มีหลากหลายช่องทางในการขาย  

4.ด้านการส่งเสริมทางการตลาด จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซ้ือเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสื่อออนไลน์ ดังน้ันผู้ประกอบการ 
ควรจัดให้มีรายการส่งเสริมการขายที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจ เช่นการท าโปรโมชั่น ลด แจก แถมอยู่
อย่างสม ่าเสมอ หรือการมีบริการหลังการขายและรับรองคุณภาพสินค้า 
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยัง  

ต่างจังหวัดมากขึ้นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ 

2. ควรให้มีการน าสถิติอ่ืนมาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากที่ใช้วิเคราะห์ผลในคร้ังน้ี เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ที่มีความหลากหลาย 

3. ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้ซ้ือ 
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