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บทคัดย่อ  

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบน

โลกออนไลน์ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ กาํหนดขนาดตวัอย่างทั้งส้ิน 385 ตวัอย่าง อาศยัวิธีการการสุ่มตวัอย่าง

แบบเจาะจง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติเชิงเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent 

Sample t-Test, F-Test และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

ผลวจิยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 289 คน (ร้อยละ 75.1) มีอายุ 21-30 ปี 

จาํนวน 168 คน (ร้อยละ 43.6) มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 56.9) มี

สถานภาพโสด จาํนวน 282 คน (ร้อยละ 73.2) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 143 คน (ร้อยละ 37.1) 

และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 27.5)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า (1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ และระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถี่ในการซ้ือ

เส้ือผ้าแฟชั่น จาํนวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นแต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้า 

ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่น และเหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (3) 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ และดา้นการรู้จกัตรา
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สินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 21.8 (4) ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นความ

สนใจและความคิดเห็น และดา้นกิจกรรม ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์ม

ออนไลนอ์ย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 และ (5) ปัจจยั

คุณค่าตราสินค้าและปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ด้านความสนใจและความคิดเห็น ด้านความ

ภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ และดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้า

แฟชั่นบนร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการ

พยากรณ์ร้อยละ 36.3 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการซ้ือ, คุณค่าตราสินคา้, รูปแบบการดาํเนินชีวติ, การตดัสินใจซ้ือ 

 

Abstract 

The objective of this research aimed to study demographics, purchasing behavior, brand equity 

and life style factors influencing the decision to buy fashion clothes on the online platform store. The 

population used in the research was consumers that used to buy fashion clothes on online platform store. 

The sample group used in the research was 385 samples by purposive sampling method. Using 

questionnaires as a tool for data collection and analyzed using descriptive statistics such as frequency, 

percentage, mean and standard deviation and using inferential statistics such as Independent Sample 

t-test, F-test, and Multiple regression analysis.  

Research results showed characteristics of survey respondents as follows: 289 were female 

(75.1 percent), 1 68 were age 21 -30  years old (43.6 percent), has highest education status as bachelor 

degree about 2 19 people (56.9 percent), have a single about 282 people (73.2 percent), 143 people 

still student (37.1 percent); 106 people received monthly salary 10,001 – 20,000 Baht (27.5 percent). 

The result of hypothesis testing showed that (1) the differently of demographics factors; age 

and education were influence decision to buy Fashion Clothes on The Online Platform Store is different 

at significant level of 0.05 (2) the differently of purchasing behavior on online world; the frequency of 

buying fashion clothes, Amount of money purchased for fashion clothes each time, people who 

influence the decision to buy clothes, time period to buy fashion clothes, reasons for buying fashion 

clothes that the decision to buy fashion clothes on the online platform store is different at significant 

level of 0.05 (3) brand equity factors; brand loyalty and perceived quality, and brand awareness affected 

the decision to buy fashion clothes on the online platform store at significant level of 0.05. with 

predictive power of 21.8 percent (4) life style; interests and opinions, and activities affected the decision 

to buy fashion clothes on the online platform store at significant level of 0.05 with predictive power of 



3 

 

32.5 percent and (5) brand equity and life style factors; interests and opinions, brand loyalty and 

perceived quality, and brand awareness affected the decision to buy fashion clothes on the online 

platform store at significant level of 0.05 with predictive power of 36.3 percent. 

Keywords: purchasing behavior, brand equity, life style, the decision to buy 

 

บทนํา 

  การคา้ขายในปัจจุบนัมีรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตซ่ึงเป็นการตั้งร้านคา้แบบหาบเร่แผง

ลอยสู่แพลตฟอร์มออนไลน์หรือดิจิทลัท่ีอาศัยเทคโนโลยีเขา้มาเปลี่ยนแปลงระบบการค้า ทาํให้เกิด

การตลาดใหม่ กลุ่มลูกคา้ใหม่ รวมไปถึงคู่แข่งรายใหม่ (วชัรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ และเวทยา ใฝ่ใจดี, 

2563) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงน้ีส่งผลให้ตลาดสําหรับธุรกิจ e-Commerce มีการขยายตวัอย่าง

ต่อเน่ือง โดยสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (2561) ไดร้ายงานขอ้มูลมูลค่า

ของธุรกิจ e-Commerce ปี พ.ศ. 2558-2560 และการคาดการณ์ปี พ.ศ. 2561 ว่ามูลค่าของธุรกิจ e-Commerce 

ในส่วนของธุรกิจการจาํหน่ายแฟชัน่ เคร่ืองแต่งกาย อญัมณี และเคร่ืองประดบั ท่ียงัมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเน่ืองถึง 63,335.67 ลา้นบาท  ทั้งน้ี การตลาดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในปัจจุบนัมีการแข่งขนัท่ี

รุนแรงมากข้ึนจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีนิยมบริโภคสินค้าผ่านระบบ

ออนไลน์โดยศูนย์วจิยักสิกรไทย (2559) ไดค้าดการณ์พฤติกรรมการซ้ือขายของผูบ้ริโภคไวว้่า จาํนวนผู ้

ซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนไปในทิศทางเดียวกบัจาํนวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้ง

วกิฤตการระบาดของโรคโควดิ-19 ทาํใหก้ารดาํเนินชีวิตของผูค้นมีความแตกต่างจากก่อนวิกฤตโควิด-19 

และเป็นตวัเร่งใหเ้กิดการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์มากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเป็นปัจจยัท่ี

ผลกัดนัใหธุ้รกิจ e-Commerce เติบโตและกลายเป็นช่องทางท่ีมีความสําคญัอย่างมากในปัจจุบนั (ศูนยว์จิยั

กรุงศรีอยุธยา, 2563) 

 ความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ต่าง ๆ ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีความแตกต่างกนัตาม

ความตอ้งการ ความจาํเป็น และความปรารถนาของแต่ละบุคคล แต่สินคา้ประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม

และมีบทบาทสูง คือ เคร่ืองแต่งกาย เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ท่ีค่อนขา้งสั้ น ผูบ้ริโภค

ตอ้งการความหลากหลาย ทนัต่อความนิยมและความชอบ ซ่ึงช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความตอ้งการ

ดงักล่าวไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งพฤติกรรมการจบัจ่ายใช้สอยต่อสินคา้กลุ่มน้ีจึงไดรั้บความนิยมสูงสุดและ

เติบโตอย่างต่อเน่ือง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) ถึงแมว้า่จะเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส Covid-

19 ท่ียงัคงแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองทัว่โลก ทาํให้ภาคอุตสาหกรรมผลิตส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายปี พ.ศ. 

2563 มีแนวโน้มหดตวัสูงเม่ือเทียบกบัปี พ.ศ. 2562 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มเคร่ืองแต่งกายไตรมาส 

2 ปี พ.ศ. 2563 อยู่ท่ี 73.76 หดตวัร้อยละ -19.77 ก็ยงัมีผูบ้ริโภคบางกลุ่มท่ียงัคงใส่ใจต่อการแต่งกายเพ่ือ

ภาพลกัษณ์ของตนเอง ช่วยใหก้ารสั่งซ้ือเส้ือผา้เคร่ืองแต่งกายผา่น online มีมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีอาจเป็น

ส่วนหน่ึงท่ีช่วยพยุงไม่ใหอุ้ตสาหกรรมผลิตส่ิงทอและเคร่ืองแต่งกายหดตวัลงมากกวา่น้ี (ศูนยว์จิยัธนาคาร
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ออมสิน, 2563) และท่ามกลางการเเข่งขนัของวงการคา้ปลีกเส้ือผา้เเฟชัน่ท่ีดุเดือด เส้ือผา้แบรนดต่์าง ๆ เร่ง

วางกลยุทธ์ทางการตลาดมากข้ึน โดยมุ่งทาํการตลาดออนไลน์มากข้ึน และวางแผนการตลาดเม่ือ

วกิฤติการณ์การระบาด Covid-19 คลี่คลายดีข้ึน ดงัตวัอย่างเช่น แบรนด ์‘Uniqlo’ ใหค้วามสําคญักบัการคา้

ออนไลน์ และเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัอีคอมเมิร์ซ โดยสร้างคลงัสินคา้อตัโนมติัในทัว่โลก (Positioning 

Online, เมษายน 2564) ส่วนแบรนด์ H&M ปรับตวัให้เขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาซ้ือ

ออนไลน์ ท่ามกลางการเเข่งขนัของวงการค้าปลีกเส้ือผา้เเฟชั่นท่ีดุเดือด โดยยอดการสั่งซ้ือสินคา้ผ่าน

ออนไลน์ พุ่งสูงข้ึนกว่าร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัยอดขายของหนา้ร้านตามปกติ (Positioning, ตุลาคม 2563) 

เป็นตน้ 

 จากสถานการณ์ขา้งตน้ดงักล่าว ทาํใหท้ราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคและรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ี

เปลี่ยนแปลงไปซ่ึงมีส่วนสําคญัในการท่ีทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์มากยิ่งข้ึน 

อีกทั้งในภาวะเศรษฐกิจอย่างปัจจุบนั ธุรกิจทุกวงการหนีไม่พน้การแข่งขนั รวมถึงธุรกิจตลาดแฟชัน่ ซ่ึง

การแข่งขนัในจุดใหญ่ท่ีมองเห็นนั้นก็คือ การทาํศึกแย่งชิงลูกคา้ทั้งตลาดบน ตลาดกลาง และตลาดล่าง 

ทั้งน้ีเป็นเพราะปัญหาต่าง ๆ ท่ีแต่ละตลาดตอ้งเผชิญอยู่ผลกัดนัใหต้อ้งหากลยุทธ์ท่ีจะช่วยประคบัประคอง

ธุรกิจของตวัให้อยู่รอดต่อไปได้ ดงันั้น ธุรกิจต่าง ๆ จึงนําเร่ืองตราสินค้าเป็นปัจจยัความสําเร็จเพ่ือให้

ผลิตภณัฑเ์หนือกวา่คู่แข่ง และเช่ือมโยงใหเ้ขา้กบัรูปแบบการดาํเนินชีวติในยคุปัจจุบนั ดว้ยเหตุผลดงักล่าว

จึงทําให้ผู ้วิจยัเล็งเห็นถึงการศึกษาวิจยัเร่ือง “การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นบนร้านค้าแพลตฟอร์ม

ออนไลน์” โดยมุ่งเนน้ท่ีจะศึกษาถึงผลกระทบของปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือ

บนโลกออนไลน์ ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่

บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือท่ีจะทาํใหเ้กิดการพฒันากลยุทธ์ทางการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

วัตถุประสงค์การวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัล ักษณ ะประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นบนร้านค้า

แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้

แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์ม

ออนไลน์ 

 4. เพ่ือศึกษาปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิตท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนร้านค้า

แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 5. เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ และปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ 
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สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และ

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ ได้แก่ แบรนด์ท่ีนิยมซ้ือผ่านออนไลน์มากท่ีสุด 

ประเภทของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีซ้ือ ความถี่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ จาํนวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละคร้ัง 

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ เหตุผลในการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ ประเภทการท่องเท่ียวในเวลาว่าง ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้

แพลตฟอร์มออนไลนแ์ตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้

ในคุณภาพ และด้านความสัมพนัธ์ของตราสินค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นบนร้านค้า

แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 4. ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 5. ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการดาํเนินชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้ ดา้นการ

รู้จกัตราสินคา้ ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ 

และดา้นความคิดเห็น ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ 

 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด และช่วยในการ

กาํหนดตลาดเป้าหมาย ไดแ้ก่ (1) เพศ เป็นลกัษณะท่ีมีความแตกต่างกนั ทาํใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการ

ติดต่อส่ือสารต่างกัน (2) อายุ เป็นปัจจยัท่ีทาํให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันทั้งด้านความคิดและ

พฤติกรรม เน่ืองจากผ่านประสบการณ์ชีวิตท่ีแตกต่างกนัมากกว่า ทาํให้ลกัษณะการใช้ส่ือต่างกนั (3) 

การศึกษา เป็นปัจจยัท่ีทาํให้บุคคลมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั (4) อาชีพ เป็นตวั

แปรท่ีสําคญัในการกาํหนดส่วนการตลาดแนวโนม้ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในเชิงเหตุและผล (5) รายได ้เป็น

ตวัแปรท่ีสําคญัและเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด และ (6) สถานภาพสมรส สามารถแบ่งได ้เช่น คน

โสด คนแต่งงานไม่มีลูก คนแต่งงานมีลูก 1 คน หรือหย่า หรืออาศัยอยู่รวมกันโดยไม่แต่งงานมีผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550; อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2551; ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550; 

เหมือนจิต จิตสุนทรชยักุล, 2561) 

 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือ 

  พฤติกรรมการซ้ือ (Buying Behavior) หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและการกระทาํของบุคคลท่ี

เก่ียวข้องกับการตดัสินใจให้ได้มาซ่ึงสินค้าและบริการ นอกจากน้ี การประเมินผลการใช้สินค้าของ



6 

 

ผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อการซ้ือสินค้าและบริการทั้งปัจจุบนัและอนาคต ตวัแบบพฤติกรรมการซ้ือ 

(Buying Behavior Model) ของผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์

โดยมีจุดเร่ิมต้นจากการเกิดส่ิงกระตุ้น (Stimulus) ท่ีทาํให้เกิดความต้องการ ส่ิงกระตุน้ผ่านเข้ามาใน

ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถ

คาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู ้ซ้ือจะได้รับอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผู ้ซ้ือ แล้วก็จะมีการ

ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ตวัแบบ

น้ีจึงอาจเรียกว่า S-R Theory (นันทสารี สุขโต, 2557; ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550; คาํนาย อภิปรัชญาสกุล, 

2558; Schiffman & Kanuk, 2007, อา้งถงึใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2554) 

 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณค่าตราสินค้า 

  ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ จึงหมายถึง คุณค่าของตราสินคา้ท่ีผูบ้ริโภครับรู้ ยอมรับต่อตราสินคา้ รวม

ไปถึงความภกัดีต่อตราสินคา้ซ่ึงช่วยเพ่ิมมูลค่าและผลกําไรของทางบริษทั และจากการศึกษาเก่ียวกับ

คุณค่าตราสินคา้ขา้งตน้ เพ่ือจะเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัเร่ืองการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้

แพลตฟอร์มออนไลน์ ผู ้วิจยัได้นําประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับคุณค่าตราสินคา้ตามแนวคิดของ Aaker and 

Joachimsthaler (2000, อา้งถึงใน ปณิศา มีจินดา และศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2554) อนัประกอบดว้ย ความภกัดี

ต่อตราสินค้า (Brand loyalty) การรู้จักตราสินค้า (Brand awareness) การรับรู้ในคุณภาพ (Perceived 

quality) และความสัมพนัธ์ของตรา (Brand associations)  

 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบการดําเนินชีวิต 

  การศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติแบบ AIOs ทั้ง 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ กิจกรรม (Activities) ความ

สนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของ Plummer (1974) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษา 

เน่ืองจากเหมาะสมในการคน้หารูปแบบการดาํเนินชีวติดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ และดา้นความคิดเห็น  

  5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

  การตดัสินใจซ้ือ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึง

จากทางเลือกต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ของสินคา้และบริการอยู่

เสมอในชีวิตประจาํวนั โดยท่ีเขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จาํกดัของสถานการณ์ และ

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคใชก่้อนการตดัสินใจซ้ือ และประเมินหลงัจาก

ซ้ือสินค้าอย่างมีเหตุผล ซ่ึงจะพิจารณาจากอรรถประโยชน์ของสินค้า โดยผู ้บริโภคส่วนใหญ่จะใช้

ความรู้สึกและอารมณ์ การรับฟังขอ้มูลจากบุคคลอื่นและส่ือต่าง ๆ มาตดัสินใจ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2560; 

Schiffman and Kanuk, 2010) 

 

 วิธีการดําเนินการวิจัย 

  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยัคร้ังน้ี คือผูบ้ริโภคท่ีเคยซ้ือ
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เส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์ ซ่ึงไม่ทราบจาํนวนท่ีแน่นอน กลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ี

สามารถคาํนวณจากสูตรไม่ทราบขนาดของ W.G. Cochran (1977) ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 385 คน 

โดยวธีิการสุ่มตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive 

Sampling)  

การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

โดยขอความอนุเคราะห์ใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวจิยั จาํนวน 3 ท่าน พบวา่ ขอ้คาํถามทุกขอ้มี

ค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าขอ้คาํถามทุกขอ้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั และนาํไปทดลองใช้ (Try-out) 

กบักลุ่มท่ีใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน และผลจากการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ของ

แบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั 0.885 และค่าความเช่ือมัน่แต่ละดา้นอยู่ระหวา่ง 0.702-0.802 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.7 

จึงถือวา่มีความน่าเช่ือถือ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา และฐิตา วานิชยบ์ญัชา, 2558) และสามารถนาํไปเก็บขอ้มูลได ้

การวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น (1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชใ้นการอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอย่าง 

และ (2) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ  

ตามท่ีผูว้จิยักาํหนดไว ้ไดแ้ก่ Independent Sample t-Test, F-test และเม่ือสถิติ F-test พบความแตกต่างจะ

ทาํการทดสอบเปรียบเทียบรายคู่แบบ LSD และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 

Analysis) ดว้ยวธีิ Enter นอกจากน้ี การท่ีจะแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระสามารถทาํได้

โดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

 

ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยประชากรศาสตร์  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 289 คน (ร้อยละ 75.1) มีอายุ 21-30 ปี จาํนวน 

168 คน (ร้อยละ 43.6) มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 219 คน (ร้อยละ 56.9) มี

สถานภาพโสด จาํนวน 282 คน (ร้อยละ 73.2) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 143 คน (ร้อยละ 

37.1) และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จาํนวน 106 คน (ร้อยละ 27.5)  

  2. การวิเคราะห์ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์  

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซ้ือผ่านแบรนด ์UNIQLO  จาํนวน 145 คน (ร้อยละ 37.7) ซ่ึง

นิยมเลือกซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ประเภทเส้ือยืดคอกลม จาํนวน 158 คน (ร้อยละ 41.0) มีความถี่ในการซ้ือเส้ือผา้

แฟชัน่เดือนละ 1 คร้ัง จาํนวน 125 คน (ร้อยละ 32.5) ใชจ้าํนวนเงินนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท ในการ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละคร้ัง จาํนวน 180 คน (ร้อยละ 46.8) ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ดว้ยตนเอง จาํนวน 299 คน 

(ร้อยละ 77.1) ตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นในช่วงท่ีมีสินค้าจดัรายการโปรโมชั่น เช่น ลดราคา เป็นต้น 
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จาํนวน 188 คน (ร้อยละ 48.8) เหตุผลในการซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่น คือ แบบดีไซน์ของเส้ือผ้าตรงกบัความ

ตอ้งการ จาํนวน 212 คน (ร้อยละ 55.1) และนิยมพกัผ่อน/ท่องเท่ียวในเวลาวา่ง จาํนวน 347 คน (ร้อยละ 90.1) 

  3. การวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยต่อปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.01) 

โดยสามารถเรียงลาํดบัรายดา้นจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นการรับรู้ในคุณภาพ (  = 4.12) ดา้นความ

ภกัดีต่อตราสินคา้ ( = 4.07) ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ( = 3.97) และดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ ( = 3.91) 

ตามลาํดบั  

 3. การวิเคราะห์ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยต่อปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

( = 4.08) โดยสามารถเรียงลาํดบัรายดา้นจากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ดา้นกิจกรรม ( = 4.47) ดา้นความ

สนใจ ( = 3.99) และดา้นความคิดเห็น (  = 3.78) ตามลาํดบั  

4.  ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟช่ันบนร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์ 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นดว้ยในระดบัมาก (  = 3.90)  

 5. สรุปสมมติฐานการวิจัย 

ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

สมมติฐาน สถิติ Sig. ผลการทดสอบ 

- เพศ  t-test 0.552 ปฏิเสธสมมติฐาน 

- อาย ุ F-test 0.008* ยอมรับสมมติฐาน 

- ระดบัการศึกษา F-test 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

- สถานภาพสมรส F-test 0.448 ปฏิเสธสมมติฐาน 

- อาชีพ F-test 0.319 ปฏิเสธสมมติฐาน 

- รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน F-test 0.169 ปฏิเสธสมมติฐาน 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ และ

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนั 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ 

สมมติฐาน        สถิติ           Sig. ผลการทดสอบ 

- แบรนดท่ี์นิยมซ้ือ F-test 0.629 ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ประเภทของเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีซ้ือ F-test 0.301 ปฏิเสธสมมติฐาน 

- ความถี่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ F-test 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

- จาํนวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละคร้ัง F-test 0.007* ยอมรับสมมติฐาน 
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สมมติฐาน        สถิติ           Sig. ผลการทดสอบ 

- บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้  F-test 0.025* ยอมรับสมมติฐาน 

- ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ F-test 0.000* ยอมรับสมมติฐาน 

- เหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ F-test 0.001* ยอมรับสมมติฐาน 

- ประเภทการท่องเท่ียวในเวลาวา่ง F-test 0.083 ปฏิเสธสมมติฐาน 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 จากตาราง 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ ไดแ้ก่ 

ความถี่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ จาํนวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้ ช่วงเวลาในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ และเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ 

ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ b 
Std. 

Error 
β t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.473 0.261  5.649 0.000* 

- ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ใน

คุณภาพ (X1) 
0.374 0.065 0.301 5.771 0.000* 

- ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (X2) 0.163 0.033 0.233 4.876 0.000* 

- ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ (X3) 0.081 0.053 0.078 1.535 0.126 

R = 0.474,   R2 = 0.224,   Adjusted R2 = 0.218,   SEE = 0.703,   F = 36.721,   Sig. = 0.000* 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นความภกัดีต่อตรา

สินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ และดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้

แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 21.8 

ตาราง 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต 

ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต b 
Std. 

Error 
β t Sig. 

ค่าคงท่ี 1.038 .273  3.804 0.000* 

- ดา้นความสนใจและความคิดเห็น (X4) 0.523 0.044 0.517 11.876 0.000* 

- ดา้นกิจกรรม (X5) 0.197 0.060 0.144 3.310 0.001* 

R = 0.574,   R2 = 0.329,   Adjusted R2 = 0.325,   SEE = 0.653,   F = 93.630,   Sig. = 0.000* 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตาราง 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ได้แก่ ด้านความ

สนใจและความคิดเห็น และดา้นกิจกรรมส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์ม

ออนไลน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 

ตาราง 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติ 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้าและปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต b 
Std. 

Error 
β t Sig. 

ค่าคงท่ี 0.663 0.283  2.346 0.020* 

ปัจจัยคุณค่าตราสินค้า      

- ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ (X1) 0.174 0.063 0.140 2.778 0.006* 

- ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ (X2) 0.106 0.031 0.151 3.426 0.001* 

- ดา้นความสัมพนัธ์ของตราสินคา้ (X3) 0.011 0.052 0.011 0.219 0.827 

ปัจจัยรูปแบบการดําเนินชีวิต 

- ดา้นความสนใจและความคิดเห็น (X4) 0.427 0.047 0.423 9.079 0.000* 

- ดา้นกิจกรรม (X5) 0.112 0.066 0.082 1.699 0.090 

R = 0.609,   R2 = 0.371,   Adjusted R2 = 0.363,   SEE = 0.635, F = 44.747,   Sig. = 0.000* 

* มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้และปัจจยัรูปแบบการดาํเนิน

ชีวติ ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจและความคิดเห็น ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ และดา้น

การรู้จกัตราสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 36.3 

 

การอภิปรายผล 

  จากผลการวิจยัเร่ือง “การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์” สามารถ

อภิปรายผลตามขอ้คน้พบไดด้งัน้ี 

1. สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และผลการวจิยัน้ีพบว่า อายุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะ

ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นบนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของฉตัรวร์ี ศรีศิลารักษ ์(2559) ท่ีทาํการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกาย

ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร” ผลวจิยัพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชิษณุพงศ์ สุกกํ่า (2560) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ
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ซ้ือสินคา้ผ่านทางส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม” ผลการวจิยัพบว่า เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ทาํงาน และรายได ้ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง

ส่ือออนไลน์ของผูบ้ริโภคในอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 2. สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ ไดแ้ก่ ความถี่ในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ 

จาํนวนเงินท่ีซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่แต่ละคร้ัง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ ช่วงเวลาในการซ้ือ

เส้ือผา้แฟชัน่ และเหตุผลในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้

แพลตฟอร์มออนไลน์แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

โดยงานวจิยัน้ีคน้พบหลายประเดน็ท่ีสําคญั โดยพบวา่ ผูท่ี้มีความถี่ในการซ้ือสูงย่อมส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์มากกวา่ผูท่ี้มีความถี่ในการซ้ือตํ่า อีกทั้งยงัพบวา่ ผูท่ี้ใช้

จ่ายดว้ยจาํนวนเงิน 3,001-4,000 บาท เป็นผูท่ี้มีการตดัสินใจซ้ือสูงกว่ากลุ่มอื่น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ฐิติมา ผการัตน์สกุล และวโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์ (2558) ศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจเส้ือผา้แฟชัน่

ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” ผลวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ผ่านเครือข่าย

สังคมออนไลน์ พบว่า ลกัษณะการซ้ือ โดยส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคจะทาํการซ้ือสินค้าคร้ังละไม่เกิน 3 ช้ิน 

ประมาณ 500 ถึง 1,000 บาทต่อคร้ัง ทําการซ้ือ 1-2 คร้ังต่อเดือน ผู ้บริโภคจะทาํการเข้าชมสินค้าใน

ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัตามความสะดวก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบุษยา วงษ์ชวลิตกุล, สงวน วงษ์

ชวลิตกุล, ธนกร ลิ้มศรัณย์, อรอุมา ปราชญ์ปรีชา, ทศพล ปราชญ์ปรีชา และจอมภคั จนัทะคตั (2560) 

ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการซ้ือและการวเิคราะห์องคป์ระกอบปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่าน

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภคในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา” 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้อินเตอร์เน็ต 2 ชัว่โมงข้ึนไป โดยเช่ือมต่อทุกวนั และสั่งซ้ือสินคา้หรือ

บริการในช่วง 9.01-12.00 น. จาํนวนเงินเฉลี่ย 501-1,000 บาท ซ่ึงซ้ือจากหน้าเวบ็ไซต์โดยตรงมากท่ีสุด 

กลุ่มสินคา้ท่ีนิยมซ้ือคือเส้ือผา้แฟชัน่และการจองโรงแรม สาเหตุท่ีซ้ือเน่ืองจากสามารถคน้หาสินคา้ได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว 

 3. สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ได้แก่ ด้านความภกัดีต่อตราสินค้าและการรับรู้ใน

คุณภาพ (b = 0.374) และด้านการรู้จกัตราสินคา้ (b = 0.163) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน

ร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 

21.8 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบวา่ ผูบ้ริโภคยินดีจะซ้ือเส้ือผา้แบรนด์

ท่ีช่ืนชอบต่อไปในอนาคต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ประกอบกบัการท่ีผูบ้ริโภครู้สึกวา่เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีช่ืนชอบมี

การตดัเย็บท่ีสวยงามและฝีมือปราณีต มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดในคุณภาพท่ีรับรู้ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

ชชัญา สกุณา และอุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ (2562) ศึกษาเร่ือง “การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO” ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ถึง

คุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก โดยมีการรับรู้ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ มากท่ีสุด รองลงมาดา้นคุณภาพท่ี

รับรู้ การเช่ือมโยงตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ ตามลาํดบั และงานวจิยัของ นภวรรณ คณานุรักษ ์
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(2561) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบวา่ คุณค่าตราสินคา้ ไดแ้ก่ ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ 

และความภักดีต่อตราสินค้าส่งผลต่อความตั้ งใจซ้ือตราสินค้ารองเท้ากีฬ าของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 4. สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวิต ดา้นความสนใจ และความคิดเห็น (b = 0.523)  

และดา้นกิจกรรม (b = 0.197) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน ์อย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 32.5 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

โดยผลวจิยัน้ีพบวา่ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมี

นยัสําคญั แต่ปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ดา้นความสนใจและความคิดเห็น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจีรนนัท ์

สุธิตานนท ์(2561) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการดาํเนินชีวติของลูกคา้กลุ่มเจนเนอเรชัน่วายท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่” ผลการวจิยัพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติ ดา้นกิจกรรม ดา้น

ความคิดเห็น และดา้นความสนใจ มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ประเภทเส้ือผา้แฟชัน่ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และงานวิจยัของกงัสดาล ศิษย์ธานนท์ (2559) ศึกษาเร่ือง “รูปแบบการ

ดาํเนินชีวิต รูปแบบการใช้ส่ือออนไลน์ และความตั้งใจซ้ือสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียวชาวไทย” ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการดาํเนินชีวติแบ่งออกได ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มชีวติแบบ

สุขนิยม กลุ่มแบบทนัเทคโนโลย ีกลุ่มแบบตามกระแสนิยม กลุ่มแบบรักครอบครัว และกลุ่มแบบอนุรักษ์

วฒันธรรม ซ่ึงทั้ง 5 กลุ่มน้ีมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจซ้ือ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5. สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้และรูปแบบการดาํเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นความสนใจและ

ความคิดเห็น (b = 0.427) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพ (b = 0.174) และดา้นการรู้จกั

ตราสินค้า (b = 0.106) ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผ้าแฟชั่นบนร้านค้าแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอาํนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 36.3 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สามารถอภิปรายผลตามค่านํ้าหนกัไดด้งัน้ี 

1) ดา้นความสนใจและความคิดเห็นส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์ม

ออนไลน์อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีอิทธิพลมากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา

เป็นขอ้คาํถามรายขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจเร่ืองเก่ียวกบัการแต่งกายเพ่ือเสริม

บุคลิกภาพท่ีดีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของคาํนาย อภิปรัชญาสกุล (2558) ไดก้ล่าวถึง

รูปแบบการดาํรงชีวิต (Life Style) ข้ึนอยู่กบัวฒันธรรม ชั้นสังคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การ

เลือกบริโภค หรือการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ข้ึนอยู่กบัรูปแบบการดาํรงชีวติของแต่ละบุคคล รูปแบบ

การดาํรงชีวติข้ึนอยู่กบัความสนใจ ทศันคติ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคล ตวัอย่างเช่น (1) ความสนใจ

ของบุคคล (Interest) ไดแ้ก่ ครอบครัว อาชีพ บา้นชุมชน แฟชัน่ เป็นตน้ (2) ความคิดเห็นของบุคคลต่อส่ิง

ต่าง ๆ (Opinions) ไดแ้ก่ ตวัเอง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ผลติภณัฑ ์เป็นตน้ 
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2) ดา้นความภกัดีต่อตราสินคา้และการรับรู้ในคุณภาพส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน

ร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นอนัดบัท่ีสอง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อท่านรู้จกัตราสินค้า เพราะท่านหาข้อมูล

สินคา้ท่ีตรงกบัความชอบของท่านมากท่ีสุด โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของสุดาพร 

กุณฑลบุตร (2557) ท่ีกล่าวว่า การท่ีผูบ้ริโภคนิยมในตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึง และเลือกซ้ือสินคา้ชนิดนั้น 

แมมี้ตราสินค้าให้เลือก การท่ีกิจการสามารถสร้างความภกัดีให้กบัตราสินค้าได้นั้น มีรากฐานมาจาก

คุณภาพของสินคา้ท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ และทาํให้ลูกคา้ไม่เปลี่ยนใจไปซ้ือสินคา้ตราอื่น 

และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของนภวรรณ คณานุรักษ ์(2561) ศึกษาเร่ือง “คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อความ

ตั้งใจซ้ือตราสินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจยัพบว่า คุณค่าตราสินคา้ 

ไดแ้ก่ ดา้นการเช่ือมโยงความคิดเก่ียวกบัตราสินคา้ และความภกัดีต่อตราสินคา้ส่งผลต่อความตั้งใจซ้ือตรา

สินคา้รองเทา้กีฬาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกตุวดี 

สมบูรณ์ทว ี(2561) ศึกษาเร่ือง “เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ คุณค่าตราสินคา้ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

รองเทา้ผา้ใบ Adidas NMD ของกลุ่มสมาชิก Fanpage NMD” พบวา่ คุณค่าตราสินคา้ ดา้นความภกัดีต่อ

ตราสินคา้ ส่งผลการตดัสินใจซ้ือรองเทา้ผา้ใบ Adidas NMD ของกลุ่มสมาชิก Fanpage NMD 

3) ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บนร้านคา้แพลตฟอร์มออนไลน์

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เป็นอันดบัสุดท้าย ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อท่านรู้จกัตราสินค้าเพราะคนรอบตวัแนะนาํให้รู้จกัมากท่ีสุด 

สอดคลอ้งกบัรณชยั ตน้ตระกูล (2550) ไดก้ล่าวถึง การรับรู้ต่อตราสินคา้ เป็นการประเมินการรู้จกัช่ือหรือ

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค การรับทราบของผูบ้ริโภคสูงย่อมมีความหมายต่อโอกาสท่ีจะมี

การซ้ือสูง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัญา สกุณา และอุไรภรณ์ ห่อจินดาภิญโญ (2562) ศึกษาเร่ือง 

“การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ และทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการส่ือสารการตลาดของแบรนด ์UNIQLO” 

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามรับรู้ถึงคุณค่าตราสินคา้อยู่ในระดบัมาก โดยมีการรับรู้ดา้นการรู้จกั

ตราสินคา้มากท่ีสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

  1) ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่บนแพลตฟอร์มออนไลน์

ควรใหค้วามสําคญัในการกาํหนดเป้าหมายทางประชากรศาสตร์โดยเฉพาะผูท่ี้มีอายุ 21-30 ปี กบักลุ่มท่ีมี

การศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาโท เน่ืองจากงานวิจยัน้ีพบว่า กลุ่มเหล่าน้ีมีการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่บน

แพลตฟอร์มออนไลน์สูงกวา่กลุ่มอื่น 

 2) ปัจจยัพฤติกรรมการซ้ือบนโลกออนไลน์ ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่บนแพลตฟอร์ม

ออนไลน์ ควรมีการจดักระทาํขอ้มูลลูกคา้เพ่ือใชใ้นการติดตามและส่งข่าวสารประชาสัมพนัธ์ทางตรงต่อ

ลูกค้าท่ีมีความถี่ในการซ้ือสูงเน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีนิยมซ้ือสินค้าทางออนไลน์สูง อีกทั้งยงัช่วยทาํให้



14 

 

ผูบ้ริโภคเกิดความรู้สึกถึงความเอาใจใส่ดูแลลูกคา้อย่างเป็นกนัเองซ่ึงจะช่วยเพ่ิมระดบัความพึงพอใจและ

การตดัสินใจซ้ือกบัร้านคา้เป็นอนัดบัแรก 

 3) ปัจจยัคุณค่าตราสินคา้ ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ควรมีการ

นาํเสนอคุณภาพของสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีสําคญัท่ีใช้ในการตดัสินใจซ้ือ โดยการ

นาํเสนอทั้งรูปภาพและวดิีโอ และนอกจากน้ียงัควรมีการตอกยํ้าตราสินคา้ใหผู้บ้ริโภคสามารถจดจาํและ

อ่านออกเสียงได ้ผ่านการประชาสัมพนัธ์ อย่างสมํ่าเสมอ  

 4) ปัจจยัรูปแบบการดาํเนินชีวติ ผูป้ระกอบการร้านคา้เส้ือผา้แฟชัน่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ควร

จดัหมวดหมู่สินคา้ท่ีนาํเสนอขายต่อผูบ้ริโภคใหช้ดัเจน เพ่ือใหเ้หมาะแก่รูปแบบการดาํเนินชีวติของแต่ละ

กลุ่มใหส้ามารถเลือกซ้ือไดอ้ย่างง่าย นอกจากน้ียงัช่วยทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซ้ือไดร้วดเร็วยิ่งข้ึน เน่ืองจาก

สามารถลดระยะเวลาในการคน้หาสินคา้ใหส้ั้นลงได ้

  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอื่น ๆ เพ่ิมเติม เช่น การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ อตั

ลกัษณ์ตราสินคา้ หรือบุคลิกภาพตราสินคา้ เป็นตน้ เพ่ือใหเ้กิดองคค์วามรู้เพ่ิมเติมในทางวชิาการ อีกทั้งยงั

ขยายองคค์วามรู้ต่อองคก์ารธุรกิจต่าง ๆ  

 2) การวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมดว้ยรูปแบบการวจิยัเชิงคุณภาพกบัผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผ่านทางออนไลน์ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์ ซ่ึงจะทาํใหไ้ดป้รากฏการณ์เชิงเน้ือหาท่ี

เป็นจริงตามบริบทและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยตรง 

 3) การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาเจาะจงลึกลงไปในแบรนด์ใดแบรนด์หน่ึงเพ่ือท่ีจะสามารถ

นาํเสนอกลยุทธ์ใหแ้ก่องคก์ารเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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