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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดประสงค ์ (1) เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามค าแหง (2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการสัง่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั

ของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามค าแหง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่

ในมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ (1) ค่าความถ่ีร้อยละ (2) ค่าเฉล่ีย (3) ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (4) ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test (5) สถิติความแปรปรวน 

(One-way Anova) และ (6) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชวิ้ธี LSD (7) 

และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีเคยซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ท่ีมีเพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศึกษา และสถานภาพ ท่ีต่างกนั ท าให้

กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกามหาวิทยาลยั

รามค าแหงไม่ต่างกนั อยา่งมีนยัสญัทางสถิติท่ี 0.05 ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกา

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to study demographic factors affecting the purchase 

of ready - made garments online via the applications of Ramkhamhaeng University students (2) to 

study marketing mix factors (4P's) that affect the purchase of ready-made garments online through 

the applications of Ramkhamhaeng University students. The sample group used in this research is 

400 students studying in Ramkhamhaeng University by using the questionnaire (Questionnaire) is 
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a tool used to collect data. Statistics used for analysis (1) Frequency, percentage (2) Mean (3) 

Standard deviation (4) Test hypotheses with t-test statistics (5) One-way ANOVA and (6) if the 

differences are found, they will be compared in pairs by using LSD method (7) using multiple 

regression analysis. 

 The hypothesis testing found that Ramkhamhaeng University students who used to buy 

ready-made garments online through applications with different gender, age, income, educational 

level and status made the decision-making process to buy ready-made garments online through 

applications. Of students at Ramkhamhaeng University are no different as for marketing mix factors 

and physical aspects affect the purchase of ready-made garments online via the application of 

students of Ramkhamhaeng University. 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอป

พลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามค าแหง 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ท่ีมีผลต่อการสัง่ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิยาลยัรามค าแหง 
1.1 ขอบเขตของการศึกษา 

ผูวิ้จยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชวิ้ธีการส ารวจดว้ย

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้ าหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ีคือ 

1.1.1 ประชากรท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากรคือนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่น

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.1.2 ตวัอยา่งท่ีใชเ้ลือกประชากร โดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเลือกตามสะดวก 

(Convenience Sampling)  

1.1.3 ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
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- ตวัแปรอิสระ คือ ประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ รายได ้ และระดบัการศึกษา และส่วน
ประสมทางการตลาด (4P’S) ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1.1.4 สถานท่ีศึกษาท่ีผูวิ้จยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล คือ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
1.1.5 ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 

2562 
1.1.6 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ประกอบดว้ย 
- ตวัแปรอิสระ คือ ประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ รายได ้ และระดบัการศึกษา และส่วน

ประสมทางการตลาด (4P’S) ดา้นผลิตภณัฑ ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

- ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวจิัย 

1. ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอป
พลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในไทยท่ีมีการด าเนินธุรกิจพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) และผูท่ี้สนใจในธุรกิจประเภทน้ีไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาด ท าใหส้ามารถเพ่ิมผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 ด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเอร์เน็ต ของ ธญัญพสัส์ เกตุ

ประดิษฐ ์ (2554) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑต์รงกบัความ

ตอ้งการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปผา่นช่องทางออนไลน์ผา่น

ทางแอปพลิเคชนั ของปุญญนุช บุณยะสุนานนท ์(2557) ท่ี พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปผา่นช่องทางออนไลน์ ในดา้นการออกแบบท่ี สวยงาม มีความโดดเด่นและ

สร้างสรรค ์และมีขนาดเส้ือผา้ใหเ้ลือก หลากหลาย สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ของ เจษฎาภรณ์ ศร

ศรีเกิด (2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ โดยผูบ้ริโภคให้

ความส าคญักบั ช่ือเสียง คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์ และความหลากหลายสินคา้ รวมไปถึง การให้

รายละเอียดของสินคา้ท่ีชดัเจน 

ด้านราคา (Price)  

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของ

นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ของ รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้น ราคา ดา้นราคา

สินคา้มีมาตรฐานและมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ สุภาพร ชุ่มสกลุ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการผา่น

ระบบอินเทอร์เน็ต ของ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นราคา ดา้นราคา

เหมาะสมกบัคุณภาพ และมีการแสดงราคาอยา่งชดัเจน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้

และบริการผา่นระบบ อินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

 จากงานวิจยัของ พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ท าการศึกษาในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั พบวา่ การเลือกดูผลิตภณัฑไ์ดต้ลอดเวลา และ

ประหยดัเวลาในการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็วใน การซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด 

(2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั จ าหน่าย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย คือ มีช่องการในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี หลากหลาย และความสะดวกในการ

เดินทาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเค

ชนั ของรัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาด ในดา้นการใหส่้วนลด การ

โฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกั และการให้ ของสมนาคุณ-ของแถม ส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ของ เจษฎา

ภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั การลดแลกแจก แถม และการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย 

 

 

 

 



7 
 

งานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่แลว้ กระบวนการตดัสินใจซ้ือ

เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั พบวา่ งานวิจยั ส่วนใหญ่ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยั

ดา้นคุณลกัษณะ และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งดงักล่าว โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

 2.4.1.1 ด้านเพศ (Sex) 

  อาภาภรณ์ วธันกลุ (2555) ไดท้ าการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ พฤติกรรมการ

ซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ผา่นทางเวบ็ไซตพ์าณิชย ์ อิเลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศ ไทย 

ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคผา่น ทาง

เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย แตกต่างกนั ในดา้นความถ่ีต่อปี และ ดา้น

พฤติกรรมการกลบัมาซ้ือสินคา้ เม่ือไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้ใหม่จากเวบ็ไซต ์ สอดคลอ้งกบั 

งานวิจยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้

ออนไลน์ แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีแนวโนม้ซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์มากกวา่เพศชาย 

 2.4.1.2 ปัจจยัด้านอายุ (Age) 

  ธญัญพสัส์ เกตุประดิษฐ ์(2554) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ ตดัสินใจเลือก

ซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นอายท่ีุ แตกต่างกนัมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือผา้จาก

ร้านคา้ออนไลน์ พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อ การตดัสินใจ

ซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์แตกต่างกนั และเช่นเดียวกบังานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ การซ้ือ
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เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ของ พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ซ่ึงพบวา่ ปัจจยั

ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัแตกต่าง 

ๆ 

 2.4.1.3 ปัจจยัด้านรายได้ (Income)  

  ในการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ เส้ือผา้

ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ของ พนิตานนัท ์องัคสกลุเกียรติ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้น

รายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนั ในดา้นราคาเฉล่ียต่อช้ิน และดา้น

มูลค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ วรัญญา โพธ์ิไพรทอง (2556) พบวา่ ปัจจยั 

ดา้นรายไดท่ี้แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปผา่นทางร้านคา้ออนไลน์แตกต่าง

กนั โดยกลุ่มท่ีมี รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาท มีแนวโนม้จะซ้ือเส้ือผา้จากร้านคา้ออนไลน์มากกวา่

กลุ่มรายไดต้ ่ากวา่ 

 2.4.1.4 ปัจจยัด้านระดับการศึกษา (Education)  

  จากการวิจยัของ รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือ

เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของประชากร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ทางส าเร็จรูป ทางอินเทอร์เน็ต เช่นเดียวกบั

ผลการวิจยัของ พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผล ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้

ส าเร็จรูปจากร้านคา้ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั ซ่ึงพบวา่ ปัจจยั ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มี

ผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั 
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2.4.2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 2.4.2.1 ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ (Product)  

  การศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ทางอินเอร์เน็ต ของ ธญัญ

พสัส์ เกตุประดิษฐ ์ (2554) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในดา้นผลิตภณัฑต์รง

กบัความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปผา่นช่องทาง

ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ของปุญญนุช บุณยะสุนานนท ์(2557) ท่ี พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปผา่นช่องทางออนไลน์ ในดา้นการออกแบบท่ี สวยงาม มีความโดด

เด่นและสร้างสรรค ์ และมีขนาดเส้ือผา้ใหเ้ลือก หลากหลาย สอดคลอ้งกบั การศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ ของ 

เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ 

โดยผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั ช่ือเสียง คุณภาพ บรรจุภณัฑ ์และความหลากหลายสินคา้ รวมไปถึง 

การใหร้ายละเอียดของสินคา้ท่ีชดัเจน 

 2.4.2.2 ปัจจยัด้านราคา (Price)  

  ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเค

ชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ของ รัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้น ราคา ดา้น

ราคาสินคา้มีมาตรฐานและมีป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ สอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ สุภาพร ชุ่มสกลุ (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ

ผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ของ นกัศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นราคา ดา้น

ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ และมีการแสดงราคาอยา่งชดัเจน ส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกซ้ือ

สินคา้และบริการผา่นระบบ อินเทอร์เน็ต อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 
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2.4.2.3 ปัจจยัด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)  

  จากงานวิจยัของ พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557) ท าการศึกษาในหวัขอ้ ปัจจยัท่ีส่งผล

ต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั พบวา่ การเลือกดูผลิตภณัฑไ์ดต้ลอดเวลา และ

ประหยดัเวลาในการเดินทาง มีความสะดวกรวดเร็วใน การซ้ือสินคา้ ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด สอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด 

(2555) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษา

มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั จ าหน่าย ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย คือ มีช่องการในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ี หลากหลาย และความสะดวกในการ

เดินทาง 

 2.4.2.4 ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

  จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือสินคา้เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทาง

แอปพลิเคชนั ของรัชนี ไพศาลวงศดี์ (2556) พบวา่ ปัจจยัดา้น การส่งเสริมการตลาด ในดา้นการให้

ส่วนลด การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหสิ้นคา้เป็นท่ีรู้จกั และการให ้ ของสมนาคุณ-ของแถม ส่งผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบังานวิจยั เร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย ของนกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่ของ 

เจษฎาภรณ์ ศรศรีเกิด (2555) กล่าววา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญักบั การลดแลกแจก แถม และการ

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซ่ึงเป็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมี อิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นโซเชียลมีเดีย 
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วธีิด าเนินการศึกษา  

 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จากกลุ่มตวัอยา่งเป้าหมาย เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอป

พลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

 ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดัการหรือการควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็น

การเกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเกบ็

รวบรวมขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิติ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ส่วนที่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคล 4 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ รายได ้ และระดบั

การศึกษา 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือและปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ค าถาม เป็นค าถามแบบ
การใหร้ะดบัความส าคญั 5 ระดบั กรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถประเมินระดบัความส าคญั 
จะมีคะแนนเท่ากบั 0 คะแนน โดยมีการกาหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนในการตีความ ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั ซ่ึงเป็น

ค าถามเก่ียวกบัการยอมรับจากผูบิ้โภคและดา้นการมีช่ือเสียงของสินคา้ เป็นค าถามแบบการใหร้ะดบั

ความคิดเห็น 5 ระดบั กรณีท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่สามารถประเมินระดบัความส าคญั จะมีคะแนน

เท่ากบั 0 คะแนน โดยมีการกาหนดเกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนในการตีความ 
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics)  
(1) ใชค่้าร้อยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่มซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ท่ีประกอบดว้ย ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นการศึกษา ดา้นรายได ้ 
และดา้นสถานภาพ 

(2) ใชค่้าเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรท่ีระดบัการวดัเชิงประมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการตดัสินใจซ้ือ และปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลบัรามค าแหง 

ผลการวจิัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ืองศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง สามารถสรุปผลจากการวิจยั
ไดด้งัน้ี  

1. ผลการวิเคราะห์กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ส าเร็จรูปผา่นทางแอปพลิเคชนั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง โดยรวม มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น  

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนั
ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลได้
ดงัน้ี 

2.1 ประชากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมี อาย ุ รายได ้ ระดยัการศึกษา และ
สถานภาพ ต่างกนั ท าใหข้บวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีต่างกนั 

2.2 ประชากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหงมีเพศท่ีต่างกนั ท าใหข้นวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ี
ต่างกนั 

2.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป
ออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง สรุปไดด้งัน้ี 



13 
 

2.4 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่น
ทางแอปพลิเคชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจยัเร่ือง ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางแอปพลิเค
ชนัของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1. วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 
มีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,000-20,000 
จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 
และมีสถานภาพโสด จ านวน 318 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5  

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) พบวา่นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และค่า S.D. เท่ากบั 0.53 
 
จากผลวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใชใ้หเ้ป็นประโยชนแ์ละแนวทางส าหรับผูท่ี้ซ้ือ
เส้ือผา้ส าเร็จรูปออนไลน์ผา่นทางมหาวิทยาลยัรามค าแหง ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่นกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหงตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอาย ุ 18-25 ปี มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 10,000-20,000 บาท ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการขายสินคา้ออนไลน์สามารถน าขอ้มูล
ดงักล่าวไปท าการวางแผนและก าหนดธกลยทุธ์เพ่ือด าเนินทางการตลาดต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืน ๆเพ่ิมเติม ท่ีอาจจะส่งผลต่อการซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ออนไลน์ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัรามค าแหง เช่นดา้นความพึงพอใจ แรงจูงใจ ทศันคติ 
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2. ประชากรในกาศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงประชากรในมหาวิทยาลยัรามค าแหงเท่านั้น ซ่ึง

หากตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไป 

3. การเลือกใชเ้ทคนิคในการวิจยัอาจน าการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยวิธีการอ่ืน

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหไ้ดผ้ลวิเคราะห์ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน และอาจจะเปล่ียนการสุ่มเพ่ือใหไ้ด้

เป้าหมายท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ข้ึน 
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