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บทคดัย่อ 

การวิจยัเรืDองส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้

ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พืDอ (1) เพืDอศึกษาการ

ตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพืDอศึกษา

การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพืDอศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอ

สินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีDใชใ้นการ

วิจยั ไดแ้ก่ ผูที้DเคยซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์  และอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 403 คน ใชห้ลกัการคาํนวนของYamane ใชวิ้ธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เครืDองมือทีDใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามผูวิ้จยัสร้างขึLนแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนทีD 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล

ของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนทีD 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDน

นาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ ส่วนทีD 3 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และส่วนทีD 4 การตดัสินใจซืLอ

สินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพทีDต่างกัน ทาํให้การ

ตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 และปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้น

ผลิตภณัฑ์ และด้านราคา ส่วนพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนําเขา้ผ่าน

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจและดา้นความรู้ 

คาํสําคญั: สินคา้แฟชัDนนาํเขา้, การตดัสินใจซืLอ 

 

Abstract 

Research subject “ Marketing Mix And Behavior Factors Affecting the Purchasing Decision 

Fashion is Imported Through  Online Applications of Consumers in Bangkok ”  is (1) to study the 

purchasing decision fashion is imported through online applications of consumers in Bangkok (2) to study 

the purchasing decision fashion is imported through online applications of consumers in Bangkok Classified 

by personal factors (3) to study marketing mix and behavior factors affecting the purchasing decision 

fashion is imported through online applications of consumers in Bangkok. The sample group used in the 

research was 400 consumers in Bangkok province by using the method of Taro Yamane to determine the 

size of sample group and using a convenience sampling method. The research instruments are questionnaires 

divided into 4 parts, which are Part 1: Personal data of the respondents. Part 2 : marketing mix factors 

affecting the purchasing decision fashion is imported through online applications. Part 3 : Consumer 

behavior affects the purchasing decision. And Part 4 : The purchasing decision.  

The study indicated that Personal factors such as age, degree, work experiences and different 

incomes made the purchasing decision fashion is imported through online applications of consumers in 

Bangkok different in statistical significance 0.05 and Marketing mix affecting the purchasing decision 

fashion is imported through online applications of consumers in Bangkok are product and price Consumer’s 

behavior affecting the purchasing decision are motivation and knowledge. 

Keywords: Fashion is Imported, The decision 
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บทนํา 

ประเทศไทยไดมี้การเปลีDยนแปลงพฒันากา้วเขา้สู่ยุคดิจิทอลอย่างเต็มรูปแบบมากขึLนในแต่ละปี 

กิจกรรมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงการทาํธุรกรรมออนไลน์เพิDมมากขึLนอยา่งกา้วกระโดด ซึD งลว้นแต่สร้างมูลค่า

มหาศาล ส่งผลให้ระบบเศรฐกิจและสังคมเติบโตในวงกวา้ง และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนสําคญัในการ

เปลีDยนแปลงครัL งนีLมาจากพฤติกรรมของคนไทยทีDมีการปรับเปลีDยนคุน้ชินกบัการใชเ้ทคโนโลย ีจึงส่งผลใหมี้

การผลกัดนัการใชเ้ครืDองมือดิจิทลัและอินเตอร์เน็ต ทัLงการติดต่อสืDอสาร การทาํงานและการใชชี้วิตประจาํวนั

มากขึLน  

ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองไทยในปี พ.ศ. 2563 ได้พฒันาขึLนอย่างมาก สืบเนืDองมาจาก

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีDเปลีDยนแปลงไป การซืLอสินคา้และบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ตเพิDมมากขึLน รวมไปถึง

การเขา้ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของธุรกิจมากขึLน ส่งผลให้ระบบชาํระเงินออนไลน์ของไทยพฒันา

ความสามารถมากขึLน สร้างความเชืDอมัDนให้กบัผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ผูบ้ริโภคไทยกาํลงักา้วเขา้สู่ยุคทีDสืDอ

ออนไลน์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจบัจ่ายสินคา้และบริการ โดยเฉพาะโทรศพัทมื์อถือกก็ลายเป็นเครืDองมือทีD

ช่วยในการซืLอสินคา้ของลูกคา้ เช่น การเริDมตัLงแต่การหาขอ้มูลของสินคา้และร้านคา้ก่อนซืLอ เปรียบเทียบราคา 

อ่านรีวิวของลูกคา้คนอืDน แมก้ระทัDงถ่ายรูปสินคา้ขึLนสืDอออนไลน์เพืDอขอความเห็นจากญาติหรือเพืDอนสนิท 

เนืDองจากปัจจุบันมีธุรกิจออนไลน์อยู่เป็นจาํนวนมาก และมีการแข่งขนัสูง ทาํให้ผูวิ้จัยสนใจทีDจะศึกษา

พฤติกรรมทีD มีผลต่อการตัดสินใจซืL อสินค้านําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เพืDอเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจออนไลน์  

 

วตัถุประสงค์ในการวจิยั 

1. เพืDอศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อการตัดสินใจซืL อสินค้าแฟชัDนนําเข้าผ่าน

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพืDอศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้

แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีDแตกต่างกนัน่าจะมีการตดัสินใจซืLอแฟชัDนนาํเขา้ผ่านทางแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคน่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซืLอ

แฟชัDนนาํเขา้ผา่นทางแอพพลิเคชัDนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตงานวจิยั 

ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีDใช้ในการวิจยัครัL งนีL  คือ เป็นผูที้DเคยซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 

ทัLงหมดจาํนวน 403 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเครืDองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการทําวจัิย  

ผูวิ้จัยได้กําหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตัL งแต่เดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือน

กมุภาพนัธ์ 2565 

ขอบเขตด้านตัวแปร 

 การกาํหนดตวัแปรทีDใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซืLอสินคา้

แฟชัDนนาํเขา้ผา่นทางแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 

 ตวัแปรอิสระ  ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และ 

(2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  ปัจจยัดา้นช่องทางการตลาด และ (3) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ ปัจจยั

ดา้นความรู้ และปัจจยัดา้นทศันคติ 

 ส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นทางแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 

 

ประโยชน์ที9คาดว่าจะได้รับ 

       1. เพืDอทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนําเขา้ผ่าน

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

       2. เพืDอทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้

แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

       3. เพืDอเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้นาํเขา้ผา่นทางแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 

เพืDอใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุเป้าหมายทีDกาํหนดไว ้
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การทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคดิและทฤษฎเีกี0ยวกบัการตัดสินใจซื<อ 

Walters and C.G. (1987 อา้งถึงใน กรรณิการ์ ชยัอาํนาจ, 2563) อธิบายวา่การตดัสินใจ (Decision) วา่

หมายถึง การเลือกทาํสิDงใดสิDงหนึDงโดยเลือกจากทางเลือกทีDมีอยูห่ลายทางเลือก 

Kotler P (2000 อา้งถึงใน ทวีรัชต ์คงรชต, 2561) กล่าววา่ การตดัสินใจของผูบ้ริโภคเกิดจากปัจจยั

ภายใน คือ แรงจูงใจ การบริการเรียนรู้ บุคลิกภาพและทศันคติซึDงจะแสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการ และ

ตระหนกัวา่มีสินคา้ใหเ้ลือกมายมาย กิจกรรมทีDมีผูบ้ริโภคเขา้มาเกีDยวขอ้งกบัขอ้มูลทีDมีอยู ่หรือขอ้มูลทีDฝ่าย

ผูผ้ลิตใหม้า และสุดทา้ยคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านัLน  

       กระบวนการตดัสินใจซืLอของผูบ้ริโภค คือ กระบวนการในการเลือกซืLอสินคา้จากทางเลือกทีDมีตัLงแต่ 2 

ทางเลือกขึLนไป ซึD งผูบ้ริโภคจะพิจารณาในส่วนทีDเกีDยวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ ทัLงดา้นจิตใจ (ความรู้สึก

นึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพ การซืLอเป็นกิจกรรมทัLงทางดา้นจิตใจและกายภาพซึDงเกิดขึLนในช่วง

ระยะเวลาหนึDง ทัLง 2 กิจกกรมนีLทาํใหเ้กิดการซืLอ และเกิดพฤติกรรมการซืLอตามบุคคลอืDน Schiffman and 

Kanuk (1994 อา้งถึงใน ธิคณา ศรีบุญนาค, 2562) 

       กระบวนการตดัสินใจซืLอ ประกอบดว้ยปัจจยัสาํคญั 5 ดงัต่อไปนีL  

1)  การรับรู้ปัญหา (problem recognition)  

2)  การคน้หาขอ้มูล (information search) 

3)  การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) 

4)  การตดัสินใจซืLอ (Purchase decision) 

5)  พฤติกรรมภายหลงัการซืLอ (Post-purchase Behavior) 

 

งานวิจัยที0เกี0ยวข้อง 

สหพชัร์ ชนะชยัสิทธิe (2562) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีDส่งผลต่อการตดัสินใจ

ซืLอสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ การวิจยันีL มีวตัถุประสงค ์1) เพืDอศึกษาระดบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและระดบัการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) และ 2) เพืDอศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชย์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) ทีDส่งผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย ์

อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) ประชากรทีDใชใ้นการศึกษาครัL งนีL  คือ ผูที้DเคยซืLอสินคา้ออนไลน์ผา่นช่องทาง

ตลาดกลางพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน และสุ่มตวัอยา่งเฉพาะเจาะจง 
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สถิติทีDใชวิ้เคราะห์ ขอ้มูลค่าความถีD ค่าร้อยละ ค่าเฉลีDย ส่วนเบีDยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ดว้ยวิธี Stepwise  

วริศรา สู้สกุลสิงห์ (2563)ได้ทาํการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทีDส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตดัสินใจซืLอเสืL อผา้แฟชัDนผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตอาํเภอเมือง จังหวดั

พิษณุโลก การวิจยันีL มีวตัถุประสงคเ์พืDอวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดสาํหรับ

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ทีDส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซืLอเสืLอผา้แฟชัDน จาก ประชากรทีDเคยซืLอเสืLอแฟชัDน

ผ่านเว็บไซต์พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ในเขตอาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 400 คน สถิติทีDใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย ค่าเฉลีDย ค่าร้อยละและส่วนเบีDยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent sample t-test, One-way ANOVA และ Multiple 

Regression analysis  

กรรณิการ์  ชัยอํานาจ  (2563)ได้ทําการศึกษาการตัดสินใจเลือกซืL อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง 

แอพพลิเคชัDน SHOPEE ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาครัL งนีL  มีวตัถุประสงคเ์พืDอ (1) เพืDอ

สาํรวจลกัษณะปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นจิตวิทยาและสังคม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ออนไลน์ของคนไทยทีDมีการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ ผ่าน Application Shopee (2) เพืDอศึกษาอิทธิพลของ

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์ และดา้นจิตวิทยาและสังคม ทีDส่งผลต่อ

การตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ผ่าน Application Shopee ของคนไทย กลุ่มตวัอย่างทีDใชใ้นการศึกษาคน้ควา้

อิสระครัL งนีL  คือ คนไทย จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืDองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติทีDใช้

ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถีD ร้อยละ ค่าเฉลีDย และส่วนเบีDยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

เพืDอเปรียบเทียบใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบ

ความแตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดย ใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression)  

 วารุณี ศรีสรรณ์ (2561)ได้ทาํการศึกษาปัจจยัทีDมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจงัหวดั การศึกษาครัL งนีL มีวตัถุประสงค์ของ

การศึกษาเพืDอศึกษาความแตกต่างทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นส่วนประสมทางการตลาด, ดา้นพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคทีDมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล

และต่างจงัหวดั การวิจยัครัL งนีL ผูวิ้จยัไดท้าํการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือก

การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึD งใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างทีDใช้คือ

ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจงัหวดั จาํนวน 400 คน 
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กรอบแนวคดิในวจิยั 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการดาํเนินงานวจิยั 

 ในการวิจยัครัL งนีL เป็นแบบไม่ทดลอง (Non - Experimental research design) ทัLงนีLผูวิ้จยัไดใ้ชเ้ครืDองมือ

การวิจยั เป็นแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) และการทดสอบคุณภาพเครืDองมือ โดยตรวจสอบ

ความเทีDยงตรงเชิงเนืLอหา (Content Validity) โดยขอความอนุเคราะห์ ใหผู้เ้ชีDยวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั

และอาจารยที์Dปรึกษา จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเทีDยงตรงเชิงเนืLอหาของ

แบบสอบถาม จากการพิจารณาของผูเ้ชีDยวชาญทัLง 3 ท่าน พบวา่ค่า IOC ของขอ้คาํถามทุกขอ้มีค่ามากกวา่ 0.50 

แสดงวา่ขอ้คาํถามทุกขอ้ครอบคลุมเนืLอหาทีDตอ้งการวดั และนาํไปทดลองใช ้(try-out) กบัประชากรใน

ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ 
3. ระดบัการศึกษา  
4. อาชีพ  

5. รายไดเ้ฉลีDยต่อเดือน  

 
 

การตัดสินใจซืAอสินค้าแฟชัCนนําเข้าผ่าน

แอพพลเิคชัCนออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

2. ดา้นราคา (Price)  

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 

1. ดา้นแรงจูงใจ (Motivation) 

2. ดา้นความรู้ (Knowledge) 

3. ดา้นทศันคติ (attitudes) 
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กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน และหาค่าสมัประสิทธิe แอลฟา ไดค่้าความเชืDอมัDนของแบบสอบถามเท่ากบั 

0.943 แสดงวา่ขอ้คาํถามมีระดบัความเชืDอมัDนสูงและสามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลได ้

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จึงไดน้าํขอ้มูลนัLนมาประมวลผลดว้ยการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดงัรายละเอียดต่อไปนีL  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนีL  

1.1 ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และค่าความถีD (Frequency) กบัตวัแปรทีDมีระดบัการวดัเชิงกลุ่ม 

ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลทีDประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีDยต่อเดือน 

1.2 ใชค่้าเฉลีDย (Mean) และส่วนเบีDยงเบนมาตรฐาน (SD) กบัตวัแปรทีDมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจซืLอสินคา้

แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปนีL  

2.1 การตัดสินใจซืL อ สินค้าแฟชัDนนํา เข้าผ่ านแอพพลิ เคชัDนออนไลน์ของคนในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติการทดสอบ t-Test 

2.2 กรณีการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีDยของประชากรตัLงแต่ 3 กลุ่มขึLนไป ใชส้ถิติ One-

Way ANOVA  วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลีDยสําหรับตวัแปรอิสระ ดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้

วิธีของ LSD  

2.3 เพืDอศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ปัจจยัดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อ

การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ

ถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

สรุปผลการวจิยั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.3 อยูใ่นช่วงอาย ุ25 - 40 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 67.2 ซึD งผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คือกลุ่ม Gen Y มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบั ม.6/ ปวช./ 

ปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 62.8 ประกอบอาชีพบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 73.2 และมีรายไดเ้ฉลีDยต่อ

เดือน 15,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.1 โดยสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปนีL  
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1. ผลการวเิคราะห์การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพทีDต่างกนั ส่งผลทาํ

ใหก้ารตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติ 

ทดสอบ One-way ANOVA (F - test) ถา้สมมุติฐานแต่ละขอ้แตกต่างกนัทีDระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบค่าเฉลีDย

รายคู่ โดยใชส้ถิติ LSD สรุปไดด้งันีL  

- อายุของผูบ้ริโภคทีDแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซืLอสินคา้นาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ต่างกนั 

โดยผูบ้ริโภคทีDอยูใ่น Gen Y มีกระบวนการตดัสินใจซืLอสินคา้นาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์แตกต่างกนักบั 

Gen X และ Baby Boomer 

- ระดับการศึกษาของผูบ้ริโภคทีDแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซืL อสินค้านําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ต่างกนั โดยผูบ้ริโภคทีDมีระดบัการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า มีกระบวนการตดัสินใจซืLอ

สินค้านําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์แตกต่างกันกับ ผูที้D มีระดับการศึกษาปริญญาตรี / อนุปริญญา 

ระดบัการศึกษาตํDากวา่มธัยม และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

- อาชีพของผูบ้ริโภคทีDแตกต่างกนั มีการตดัสินใจซืLอสินคา้นาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ต่างกนั 

โดยผูบ้ริโภคทีDมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน มีการตดัสินใจซืLอสินคา้นําเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์

แตกต่างกบัทุกอาชีพทีDอยูใ่นขอบเขตงานวิจยั 

ตารางทีC 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่าน

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

Model B Std. 

Error 

Beta t Sig F Sig. 

Constant 1.502 0.030  0.000 1.000 98.335 0.000b 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.207 0.047 0.207 4.389  0.000*   

ดา้นราคา 0.215 0.047 0.215 4.569  0.000*   

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด                     

0.016 

0.048 

0.038 

0.047 

0.016 

0.048 

0.424 

1.024 

0.672 

0.306 

  

ดา้นแรงจูงใจ 0.203 0.058 0.203 3.524  0.000*   

ดา้นความรู้ 0.247 0.047 0.247 5.301  0.000*   

ดา้นทศันคติ 0.010 0.047 0.010 0.212 0.832   

          R = 0.797, 𝑅! = 0.635 Adjusted R Square = 0.629, SEE = 0.609 

          *sig<0.05 
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จากตาราง 1 จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis ) พบวา่สมการ

มีตวัแปรอิสระจาํนวน 4 ตวัแปร  ทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลาํดบัจากดา้นทีDมีผลสูงสุด คือดา้นความรู้ ( Sig = 0.000 )โดยค่า

สัมประสิทธิe ถดถอยเท่ากบั 0.247 , ดา้นราคา ( Sig = 0.000 )โดยค่าสัมประสิทธิe ถดถอยเท่ากบั 0.215 , ดา้น

ผลิตภณัฑ์ ( Sig = 0.000 ) โดยค่าสัมประสิทธิe ถดถอยเท่ากบั 0.207 ด้านแรงจูงใจ ( Sig = 0.000 ) โดยค่า

สัมประสิทธิe ถดถอยเท่ากบั 0.203 อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีDระดบั 0.05  โดยค่าสัมประสิทธิe สหสัมพนัธ์

พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.797 และสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ไดร้้อยละ 63.5 ซึD งสามารถนาํมาแทนค่าในสมการ

พยากรณ์ไดด้งันีL  

 

Y        =       1.502 + 0.247 (ดา้นความรู้) + 0.215 (ดา้นราคา) + 0.207 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.203 (ดา้นแรงจูงใจ) 

 

2. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ในเรืDองของปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ทีD มีผลต่อการตัดสินใจซืL อสินค้าแฟชัDนนําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคา  มีผลต่อการตดัสินใจซืLอ

สินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผล

การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ในเรืDองของพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมี

ผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านแรงจูงใจและด้านความรู้ มีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่าน

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค ดา้นทศันคติ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

การศึกษาครัL งนีL เป็นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมทีDมีผลต่อการ

ตัดสินใจซืL อสินค้าแฟชัDนนําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคด์งันีL  
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1. เพืDอศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์น่าจะมีการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครทีDมีอาย ุระดบัการศึกษา 

และ อาชีพต่างกนั ทาํให้การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์โดยภาพรวมต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีDระดบั 0.05 ทัLงนีL เนืDองจาก ผูบ้ริโภคทีDอยูใ่น Gen Y มีกระบวนการตดัสินใจซืLอสินคา้

นําเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์แตกต่างกันกับ Gen X และ Baby Boomer ผูบ้ริโภคทีDมีระดับการศึกษา

ม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า มีกระบวนการตดัสินใจซืLอสินคา้นาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์แตกต่างกนั

กั บ  ผู ้ ทีD มี ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า ต รี  /  อ นุ ป ริ ญญ า  ร ะ ดับ ก า ร ศึ ก ษ า ตํD า ก ว่ า มั ธ ย ม  แ ล ะ

ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และ กลุ่มทีDอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  กลุ่มทีDอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

กลุ่มทีDทาํงานในบริษทัเอกชนจะมีการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร มากกว่ากลุ่มอืDนซึD งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ชัยอาํนาจ (2563) ได้

ทาํการศึกษาการตดัสินใจเลือกซืLอสินคา้ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัDน SHOPEE ของคนวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร  

2. เพืDอศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีDมีผลต่อการซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์และ

ด้านราคา  มีผลต่อการตัดสินใจซืL อสินค้าแฟชัDนนําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ไม่มีผลการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัLงนีL เนืDองจาก สินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์เพราะมี

ความหลากหลาย ตรงตามความตอ้งการ ราคาคุม้ค่า และ มีราคาชดัเจน ซึD งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของทวีรัชต ์

คงรชต (2561)ไดท้าํการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีDส่งผลต่อพฤติกรรมการซืLอสินคา้ผ่านระบบ

ออนไลน์ของคนวยัทาํงานในจงัหวดันนทบุรี ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีDมีผลต่อ

พฤติกรรมการซืLอสินคา้ผ่านระบบออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถามมากทีDสุด คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นสินคา้/ผลิตภณัฑเ์ป็น

ลาํดบัสุดทา้ย  

3. เพืDอศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้นาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นแรงจูงใจและดา้นความรู้ มีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้

แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

ส่วนพฤติกรรมผูบ้ริโภค ด้านทัศนคติ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซืLอสินค้าแฟชัDนนําเข้าผ่านแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัLงนีL เนืDองจาก สินคา้แฟชัDนนาํเขา้เฉพาะทีD
ี ผ่านแอพพลิเคชัDน

ออนไลน์ มีขอ้มูลของผูผ้ลิต สามารถตรวจสอบขอ้มูลของแอพพลิชัDนออนไลน์ทีDจะสัDงซืLอสินคา้ไดก่้อนสัDง 
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และ แหล่งผลิตและผูข้ายมีความสะดวก ซืLอง่ายไม่ยุ่งยาก ซึD งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วารุณี ศรีสรรณ์ 

(2561)ได้ทาํการศึกษาปัจจยัทีDมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจงัหวดั ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลทีDเกีDยวกบั อาย ุสถานภาพ รายได ้

ทีDแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้ออนไลน์ของผูบ้ริโภควยัทาํงาน ต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติทีDระดบั 0.0143, 0.0153 และ 0.0254 ตามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุระดบัการศึกษา และอาชีพมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้

ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครควรจะมีการเจาะกลุม่ลกูคา้ทีDมีความพร้อมใน

การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น กลุ่ม

ทีDมีอายอุยูใ่นช่วง Gen Y กลุ่มทีDระดบัการศึกษาม.6/ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่า กลุ่มทีDอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  

กลุม่ทีDอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ กลุม่ทีDทาํงานในบริษทัเอกชน เป็นตน้ เพราะปัจจยัเหลา่นีLนบัไดว้า่มีผลต่อ

การตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาดดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่มี

ผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันัLนควรจะมีการเพิDมแนวทางในการส่งเสริมการตลาดใหมี้แนวทางทีDแพร่หลายและเขา้ถึงไดง้่าย เพืDอเป็น

การเพิDมยอดขาย ควรมีการส่งเสริมการตลาดใหเ้ป็นทีDรู้จกัและแพร่หลายมากขึLน เนืDองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครเริDมมีความสนใจในมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDน

ออนไลนเ์พิDมมากขึLน 

3. จากผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นทศันคติ ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่น

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นเกณฑม์าก ดงันัLน จึงควรมีการส่งเสริมและ

พฒันาแอพพลิเคชัDนออนไลน์ให้เกิดความดึงดูดและน่าสนใจมากขึLน รวมถึงพฒันาการประชาสัมพนัธ์ การ

โฆษณาของแอพพลิเคชัDนออนไลน์ใหดี้ขึLนอยา่งต่อเนืDอง 

 

ข้อเสนอแนะเพื9อการวจิยัครั?งต่อไป 

1. การทาํวิจยัในครัL งต่อไปควรมีการสุ่มกลุ่มตวัอย่างในการตอบแบบสอบถามให้ครอบคลุมยิDงขึLน 

เพืDอให้ทราบความคิดเห็นทีDแตกต่าง และหลากหลายมากยิDงขึLน เช่น การแจกแบบสอบถามให้ครอบคลุมทุก

ช่วงอายใุนสดัส่วนทีDเท่าเทียมกนั  
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2. ควรศึกษาปัจจยัดา้นอืDน ๆเพิDมเติมนอกเหนือจากทีDผูวิ้จยัไดศึ้กษา เช่น ค่านิยม ปัจจยัดา้นสังคม ทีDมี

ผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผ่านแอพพลิเคชัDนออนไลน์ เพืDอให้งานวิจยัครบถว้น และสมบูรณ์

ยิDงขึLน 

3. ควรศึกษาเพิDมเติมถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมผูบ้ริโภคทีDมีผลต่อการ

ตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ ในผูค้นทีDไม่เคยตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่น

แอพพลิเคชัDนออนไลน์ เพืDอเป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผนการตลาด และขยายตลาดใหม้ากขึLน 

4. ในทาํวิจยัครัL งต่อไป ควรกาํหนดสถานทีDในการเกบ็ขอ้มูลใหค้รอบคลุมทุกเขตพืLนทีDในประเทศไทย 

เพืDอสร้างการรับรู้และกระจายสินคา้ให้ทัDวถึงทุกเขตพืLนทีD และเพืDอดูผลการศึกษาทีDไดจ้ะเหมือนหรือแตกต่าง

อยา่งไรระหวา่งกรุงเทพมหานครกบัต่างจงัหวดัหรือปริมณฑล 

5. ควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอ

สินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในระเบียบวิธีวิจยัแบบอืDน 

เพืDอให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกจากมุมมองของลูกคา้ และเพืDอให้ผลการวิจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยั

ทางดา้นพฤติกรรมทีDมีผลต่อการตดัสินใจซืLอสินคา้แฟชัDนนาํเขา้ผา่นแอพพลิเคชัDนออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครมีความครอบคลุม และชดัเจนมากขึLน อาทิ การวิจยัเชิงคุณภาพผา่นการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

ลูกคา้ เป็นตน้ 
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