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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ และวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบการเปรียบเทียบแบบเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า  
 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุดคือด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ 
ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สูงสุดคือการซื้อ คือความคุ้มค่าของสินค้า  
รองลงมาคือการตระหนักถึงความต้องการ คือความชอบในตัวสินค้า และการประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ  
คือความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อ 
 การเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ไม่แตกต่างกัน อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  
มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด, กระบวนการตัดสินใจซื้อ 
  
  



ABSTRACT 

 This research aimed to study affect the decision to purchase and analysis marketing 
mix strategies that affect the decision to purchase clothing via the internet in Bangkok. 

 This study was quantitative research. The study used stratified random sampling 
technique to select the sample group of 400 samplings. The research instrument was  
a questionnaire. Acquired data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, f-test (One – way ANOVA), 

 The marketing mix strategies that affect the decision to purchase clothing via the 
internet in Bangkok. It found that all was at a highest level. Highest was marketing Product, 
distribution and promotion.  

 The affect the decision to purchase found that all was at a highest level. The first 
was accept to purchase and the the second is the realization of the need. Is the liking of the 
product, and evaluation of options before purchasing is the value before making a purchase. 

 The comparison of affect the decision to purchase clothing via the internet in 
Bangkok revealed that difference gender not result for affected decision. The difference age 
and education affected decision at .05 level of significance. 
 
Keywords: Marketing Mix Strategies, Decision-Making to Purchase



บทน า  
 ปัจจุบันวิถีชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง จากการเข้ามาของเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ สามารถท าได้ง่ายดายด้วยระบบ Search 
Engine อย่างเช่น Google ผู้บริโภคก็จะเข้าถึงได้ข้อมูลที่ต้องการได้เพียงปลายนิ้ว ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการ
ระมัดระวังและรอบคอบในการใช้จ่ายสินค้าและบริการมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคจะท าการศึกษาหาข้อมูล
อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจซื้อหรือเข้ารับบริการเพ่ือประสบการณ์ที่ดีและมีคุณภาพมากที่สุด 
ผู้ประกอบการจึงต้องเผชิญกับความท้าทายมากยิ่งขึ้นที่จะต้องสร้างความสนใจหรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความตอ้งการใช้สินค้าหรือบริการของตน 
 ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งเนื่องจากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อหรือการใช้
บริการที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการมากที่สุด เพ่ือรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพ่ิมกลุ่มลูกค้าใหม่อยู่เสมอ 
 โดยผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าต่าง ๆ ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่มีร้านค้า
ต่าง ๆ มากมาย ด้วยจุเด่นคือใช้งานง่าย มีการแสดงหมวดหมู่สินค้าอย่างชัดเจน เช่น ความงาม แฟชั่น ร้านค้า
ทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยมีฟีเจอร ์(Feature) ที่โดดเด่น เช่น ช่องทางการพูดคุย (Live Chat) ที่จะช่วย
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายและลูกค้า หรือสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่าง ๆ ที่ รวบรวมไว้เพ่ือให้ผู้ใช้ได้สั่งซื้อ
สินค้าได้อย่างสะดวก อีกท้ังยังเพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานเพียงลูกค้าโอนเงินเข้าระบบกลาง 
 อีกท้ังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้ช่องทางการ
ซื้อขายสินค้าบริการออนไลน์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น ทาง 
Facebook Fanpage หรือ E-Marketplace (Electronic Marketplace) อย่าง Lazada และ Shopee 
รวมถึงการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นผู้ให้บริการส่งอาหาร เช่น Grab หรือ foodpanda เป็นต้น   
 ถือได้ว่ายุค New Normal จะมาท้าทายธุรกิจแฟชั่นในทุกระดับ เมื่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ธุรกิจแฟชั่นจึงต้องปรับตัวตาม เพ่ือสอดรับกับสภาพตลาดโดยค านึงถึง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เทคโนโลยี และรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  
 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าธุรกิจการขายเสื้อผ้าเป็นอีกธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต ด้วยปัจจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่จะส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ส าคัญ  
 ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่อง “กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความ
สนใจในการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปด้วยเหตุผลใด และเหตุผลในการเลือกซื้อผ่านผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต จากกลุ่มประชากรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็น
โอกาสให้กับผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตสามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและก าหนดกลยุทธ์ให้กับการประกอบธุรกิจการค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางดังกล่าว เพ่ือสร้างยอดขายให้ได้มากที่สุด 
 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพ่ือวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ผู้ที่สนใจสามารถน าแนวทางในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาถึงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดดังแสดงในภาพที่ 1  
      

 
  

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  
- การตระหนักถึงความต้องการ 
- การเสาะแสวงหาข่าวสาร  
- การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ  
- การซื้อ  
- การประเมินผลหลังการซื้อ  

 

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) 

– ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านการจัดจ าหน่าย 
- ด้านส่งเสริมการตลาด 
- ด้านการให้บริการแบบเจาะจง 
- ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

– เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- ระดับรายได้ 



ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจ านวน 5.6 ล้านคน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 โดยผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณขนาดตัวอย่าง
ของ Taro Yamane จ านวน 400 ราย  
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และระยะเวลาในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย  
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว เป็นแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตรวัดประเมินค่าความส าคัญ 5 ระดับ หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ
0.877 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้แก่ การตระหนัก 
ถึงความต้องการ การเสาะแสวงหาข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ การซื้อ และประเมินผลหลังซื้อ 
รวม 15 ข้อ มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน  
30 ตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ 0.881 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  
 2. น าแบบสอบถามมาท าเป็นแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google Form และส่งแบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอย่างผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น กลุ่มรีวิวเสื้อผ่าส าเร็จรูปใน Facebook และในห้องสนทนาบน
แอพพลิเคชั่น Line เป็นต้น โดยมีการตั้งค่าไว้ว่าเมื่อครบตามจ านวนที่ก าหนดจะปิดรับแบบสอบถามทันที 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ  



 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3. การวิเคราะห์เชิงอนุมานเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ โดยใช้ค่าที การทดสอบ
เปรียบเทียบแบบเป็นอิสระต่อกัน และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติเอฟ 
  
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัย  
 ผู้ตอบแบแบบสอบถาม ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.0 ช่วงอายุ 
31 ถึง 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.5 การศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.3 มีอาชีพเป็น 
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 39.8 รายได้ต่อเดือน 15,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0  
และระยะเวลาการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ 2-4 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็นร้อยละ 43.3  
 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร สรุปแต่ละด้าน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า  
 ความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อันดับแรกเนื่องจากรูปแบบเสื้อผ้าส าเร็จรูปแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมาคือ มีเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปให้เลือกหลากหลายชนิด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และสินค้าเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีความทันสมัย ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45  
 ความคิดเห็นด้านราคา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อันดับแรกซื้อเนื่องจากสินค้ามีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับในท้องตลาด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือ 
เสื้อผ้าส าเร็จรูปมีการแสดงป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีราคาที่
เหมาะสม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 
 ความคิดเห็นด้านการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อันดับแรกซื้อเนื่องจากมีบริการจัดส่งให้เลือกหลากหลาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 รองลงมาคือ สามารถ
เลือกซื้อสินค้าเสื้อผ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ มีช่องทางการช าระเงินผ่านบัญชี
หลากหลายธนาคาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
 ความคิดเห็นด้านส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อันดับแรกซื้อเนื่องจากมีรูปสินค้าตัวอย่างเสื้อผ้าให้ดูเป็นตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ 
มีส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และมีโปรโมชั่นลดราคาสินค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 ความคิดเห็นด้านการให้บริการแบบเจาะจง อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกซื้อเนื่องจากมีการส่งข้อมูลแนะน าสินค้าใหม่ท่ีตรงกับความสนใจให้ลูกค้า ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.45 รองลงมาคือมีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 
และมีการสร้างความประทับใจเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 



 ความคิดเห็นด้านด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกซื้อเนื่องจากมีการระบุนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 
รองลงมาคือมีการเก็บข้อมูลรายการสินค้าของลูกค้าเป็นความลับ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และมีการรักษาข้อมูล
ส่วนตัวของลูกค้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปแต่ละ
ด้านโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  
 ความคิดเห็นการตระหนักถึงความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากความชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.51 รองลงมาได้แก่ ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจากความต้องการใช้  ความชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.48 และรูปภาพสินค้าที่มีความสวยงาม ส่งผลให้ท่านสนใจอยากซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่ านระบบอินเตอร์เน็ต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 
 ความคิดเห็นการเสาะแสวงหาข่าวสาร อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อันดับแรกมีการหาข้อมูลของตราสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมาได้แก่ มีการหาข้อมูลของตัวสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และมีการน าคะแนนจาก Review ของลูกค้าท่านอ่ืนมา
ประกอบการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเทา่กับ 4.41  
 ความคิดเห็นการประเมินค่าทางเลือกก่อนซื้อ อยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรกประเมินว่ามีความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 รองลงมาได้แก่ มีการทบทวนข้อดี/ข้อเสีย ก่อนตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
และตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเมื่อได้เปรียบเทียบคุณสมบัติกับร้านค้าอ่ืน ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.47   
 ความคิดเห็นการซื้อ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับ
แรกตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากความสะดวกรวดเร็วของระบบการสั่งซื้อ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.53 รองลงมาได้แก่ ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพราะคุ้มค่ากับเงินที่จ่ ายไป 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 และตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากความชื่นชอบในรูปแบบ 
และคุณภาพของเสื้อผ้า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 
 ความคิดเห็นการประเมินผลหลังการซื้อ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อันดับแรกจะตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซ้ า เพราะคุณภาพของสินค้าตรง
ตามที่คาดหวัง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมาได้แก่จะซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอีกครั้ง 
ในโอกาสต่อไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และจะแนะน า เพ่ือน คนในครอบครัว หรือบุคคลอ่ืน ๆ ให้มาซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
 การเปรียบเทียบกระบวนการการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร  เมื่อจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาในการใช้งาน
สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า  



 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05  
 ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน เลือกกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการให้บริการแบบเจาะจง และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาการวิจัยกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความเห็นภาพรวมต่อกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อ 



การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 โดยมีกล
ยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในล าดับแรก และเม่ือพิจารณารายด้าน น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
ส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมากจากการซื้อสินค้าต่าง ๆ  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางที่
สะดวกรวดเร็ว ตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหมวดหมู่แฟชั่น 
ซึ่งเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่มีจ าหน่ายมีความทันสมัย มีความแตกต่างเฉพาะตัว และมีหลากหลายชนิด  ซึ่งเป็นส่วน
ส าคัญในการกระตุ้นให้ผู้บริโภครู้สึกมั่นใจในเสื้อผ้าส าเร็จรูปและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อ  
 ด้านราคา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมาจากเนื้อผ้าที่ใช้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูปมีความหลากหลายเพ่ือครอบคลุม
ผู้บริโภคทุกกลุ่มตามการใช้งาน ท าให้เสื้อผ้าส าเร็จรูปมีราคาที่เหมาะสมส่งผลให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า
ได้หลากหลาย โดยผู้ขายจะแสดงป้ายราคาสินค้าที่ชัดเจน และตั้งราคาได้ถูกกว่าตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจาก
ไม่มีภาระต้นทุนด้านการขนย้ายและค่าเช่าสถานที่ 
 ด้านการจัดจ าหน่าย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมาจากความสะดวกสบายของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อ
สินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตอบสนองผู้บริโภคที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต่างกันได้เป็นอย่างดี และรองรับ  
ช่องทางการช าระเงินผ่านบัญชีหลากหลายธนาคาร ตลอดจนบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ จะสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้ขายได้เป็นอย่างดี  
 ด้านส่งเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมาจากการแจกของสมนาคุณ หรือการ  
จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า และการให้ส่วนลดค่าบริการจัดส่งสินค้า สามารถเร่งเร้าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ 
ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นฐานลูกค้าเก่าและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว  
 ด้านการให้บริการแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการให้บริการแบบเจาะจง ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมาจากการส่งข้อมูลสินค้าใหม่ ๆ  
ที่ตรงกับความสนใจให้กับลูกค้าจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อได้ง่าย รวมทั้งการส่งข้อความในวันพิเศษ เช่น อวยพร
วันเกิดหรือเทศกาลต่าง ๆ เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และการเปิดช่องทางติดต่อกับลูกค้าตลอด  
24 ชั่วโมง จะสร้างความรู้สึกสบายใจเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้าไปแล้ว เป็นการสร้างความประทับใจให้ลูกค้า  
อีกทางหนึ่ง 
 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ส่งผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่านระบบอินเตอร์เน็ต อาจเนื่องมากจากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว 
ของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ไม่แพร่งพรายข้อมูลการซื้อของลูกค้าออกไปให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องรับทราบ จะสร้าง
ความเชื่อถือให้กับลูกค้า และจะท าการตัดสินใจซื้อต่อไป  

 
 



 ข้อเสนอแนะการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถน าข้อมูลวิจัยในส่วนของส่วนประสมทางการตลาดและการ
ตัดสินใจซื้อ ไปพัฒนาต่อยอดการท าธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์และการให้บริการ ให้
มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในด้านผลิตภัณฑ์ จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ และควรระบุรายละเอียดของสินค้าอย่างครบถ้วน ด้านราคา ควรปรับราคาให้ถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
และควรติดป้ายราคาให้เห็นเด่นชัด ขณะที่ช่องทางการจัดจ าหน่าย จะต้องมีการแสดงภาพจริงของสินค้าอย่าง
ชัดเจน  
 ขณะที่ช่องทางการจัดจ าหน่าย จะต้องระบุไว้บนเว็บไซต์อย่างชัดเจน ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ควรเปิดจัดท าช่องทางการติดต่อร้านค้าอย่างเป็นระบบเพ่ือประสานงานและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าด้วย
ความจริงใจ ด้านการให้บริการแบบเจาะจง โดยร้านค้าจะต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ อยู่เสมอ และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้า
เป็นความลับและห้ามน าไปเผยแพร่ให้ผู้ที่ไม่เก่ียวข้องทราบ 
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