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บทคดัยอ่ 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ที่อยู่ในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ

วิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 21-

30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี

รายได้  15 ,000-25 ,000 บาท และมีสถานภาพครอบครัว โสด และ

ผลการวิจัยยังพบว่า ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (X  = 4.18, S.D.=0.745) และ

ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของ

ผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มี

ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้ออยู่ในระดับ อาจจะตัดสินใจซื้อ (X  = 

4.03, S.D.=0.816) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า 

R Square เท่ากับ 0.420 แสดงว่าตัวแปรปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภค

เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 42 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัยพบว่า 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีทั้งหมด 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย 

ค าส าคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s), การซื้อ

สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study marketing mix 

factors (7P’s) that affected the decision to purchase clothes through 

online channels in Bueng-Kum district, Bangkok. The samples 
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consisted of 400 consumers obtained by a simple Random 

Sampling. A questionnaire was adopted to collect data and data 

were analyzed using statistics, including percentage, frequency, 

mean and standard deviation and multiple regression analysis. 

The results showed that the majority of samples were female. 

They were between the ages of 21-30 years old, had a bachelor's 

degree, work in a private company and had an average monthly 

income of 15,000 - 25,000 baht and had single status. And the 

results showed that the level of importance of the marketing mix 

factors (7P’s) for the decision to purchase clothes through online 

channels in Bueng-Kum district, Bangkok were at the high level (X   

= 4.18, S.D.=0.745) with the level of decision to purchase clothes 

through online channels in Bueng-Kum district, Bangkok for maybe 

decision to purchase (X   = 4.03, S.D.=0.816) 

The results of hypothesis testing found that marketing mix 

factors (7P's) that affected the decision to purchase clothes through 

online channels in Bueng-Kum district, Bangkok with a statistical 

significance level at 0.05 R Square of the model was found as 

0.420, which could predict the marketing mix factors affected the 

decision to purchase clothes through online channels in Bueng-

Kum district, Bangkok at 42 percent. The marketing mix factors 

(7P's) that affected decision to purchase clothes through online 
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channels in Bueng-Kum district, Bangkok were 3 aspects, Product, 

Promotion and Place. 

Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors (7P's), 

Online Shopping Channels. 

 

 

 

บทน า 

ในปัจจุบันสื่ออิเล็กทรอนิคมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงสัญญาณ

อินเทอร์เน็ตที่ขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ มีความเร็วและเสถียรมากกว่า

ในอดีต รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ทั้งหมดน้ีส่งผลให้

พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคจ านวน

ไม่น้อยหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ท าให้เกิดธุรกิจ

มากมายที่ถูกผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จาก

รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2562 

โดย ETDA ได้เปิดเผยข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของชาวไทย

ในแง่มุมต่างๆ (ETDA, 2563) 

ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มเติบโตอย่างมากในช่วง 3-4 

ปีที่ผ่านมา เน่ืองจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสาร ซึ่งท าให้มีช่องทาง

การเข้าถึงสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการ

จ านวนมากเริ่ม เปลี่ ยนการซื้ อขายมาสู่ ระบบการค้าออนไลน์ โดย

ผู้ประกอบการจ านวนมากเห็นข้อดีของการค้าขายบนออนไลน์ เช่น ไม่ต้อง

ลงทุนหน้าร้าน ค่าเช่าพื้นที่ ค่าจ้างพนักงาน รวมทั้งสามารถเปิดขายได้ตลอด 

24 ชั่วโมง จึงท าให้ธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มที่จะแข่งขัน

อย่างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของผู้ประกอบการจาก

ต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาท าตลาด E-commerce ในประเทศไทย (กองข้อมูล

ธุรกิจ, 2559) 
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จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

และการพัฒนาของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งได้รับการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน จากยุคแรกที่เพียงใช้ในการ

สื่อสารระหว่างตนเองกับคนใกล้ตัว ปัจจุบันได้ประยุกต์สู่ภาคธุรกิจ จึงเป็น

ช่องทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจหลายราย รวมทั้งผู้ประกอบการราย

ใหม่ที่เริ่มเข้าสู่การธุรกิจ ร้านค้าออนไลน์ โดยใช้ช่องทางของเครือข่าย

สังคมออนไลน์ เน่ืองจากใช้ต้นทุนต่ าและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่าง

ง่ายและรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา รวมไปถึงการพัฒนาระบบพื้นฐานที่เอื้อต่อการ

ซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น อาทิ ระบบการขนส่ง ระบบการช าระ

เงินในรูปแบบออนไลน์ ที่สะดวก หลากหลายช่องทาง มีระบบความปลอดภัย

มากขึ้น ส่งผลให้ความนิยมในการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านระบบ 

“พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์” (E-Commerce) มีอัตราการเติบโตมากขึ้นอย่าง

รวดเร็ว 

งานวิจัยน้ีจัดท าขึ้นเพื่อต้องการทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากเขตบึงกุ่มเป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่น มีชุมชน บ้านเรือนเป็น

จ านวนมาก เพื่ อให้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการร้ านค้ าพาณิช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะสามารถน าไปพัฒนาร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวจิัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตบึง กุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิยั 

ในงานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้

ก าหนดขอบเขตในการท าวิจัยไว้ ดังน้ี 

1. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขต
บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย แขวงคลองกุ่ม แขวงนวมินทร์ แขวง

นวลจันทร์เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงได้ใช้วิธีการ

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G. Cochran ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% และก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 5% จากการค านวณ

พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 คน แต่เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่

อาจเกิดขึ้นจากแบบสอบถามที่ไม่ครบถ้วน ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด 400 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์และประมวลผล  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมกรขาย ด้านบุคคล ด้านกายภาพ และ ด้าน

กระบวนการ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตพื้นที่: พื้นที่ในการด าเนินการวิจัยครั้งน้ีคือ พื้นที่ใน

เขตบึงกุ่ม  

4. ขอบเขตระยะเวลา: ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแต่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 
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ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

1. เพื่อท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้า ของผู้บริโภคในเขตบึง

กุ่ม กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการร้านค้าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ที่จะสามารถน าไปพัฒนาร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้

ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้ศึกษ แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญ ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  

แนวคิดของ Kotler and Keller (2559)  อ้างใน ฤทธิ์เจตน์ รินแก้ว

กาญจน์ (2562) ได้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)ว่ามี (1) 

ผลิตภัณฑ์หมายถึง สินค้าและบริการอันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักและ

ผลิตภัณฑ์เสริม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อการ 

สร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (2) ราคา หมายถึง ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะใน

รูปของเงินและเวลา รวมไปถึงความ พยายามที่เกิดขึ้นในการซื้อและการใช้

บริการ หมายถึง (3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การที่จะส่งมอบ

บริการ ให้กับลูกค้าเมื่อไหร่ และต้องใช้เวลาในการที่จะส่งมอบบริการ

เท่าไหร่ และเกิดขึ้นสถานที่ไหนและส่งมอบกันอย่างไร (4) การส่งเสริม

การตลาด เป็นกิจกรรมด้านการออกแบบสิ่งจูงใจและการสื่อสารด้าน

การตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า (5) บุคลากร ต้องใช้

ความพยายามในการวางแผนทั้งด้าน ก าลังคน การสรรหา การคัดเลือก

บุคลากรและการฝึกอบรมพัฒนา และต้องสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ 
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เกี่ยวข้องทั้งหมด (6) ลักษณะทางกายภาค คือสถานที่และสิ่งแวดล้อมรวมถึง

องค์ประกอบต่างๆที่สามารถ จับต้องได้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่อ

ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าที่มาใช้บริการ (7) กระบวนการ เป็นวิธีใน การท างาน

สร้างและส่งมอบผลิตภัณฑ์ โดยต้องอาศัยการออกแบบและปฏิบัติให้ได้ตาม

กระบวนการที่มี ประสิทธิผล 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ 

Johnston (2556) อ้างใน ณัฐกฤตา นาคนิยม (2558) กล่าวว่า 

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการก่อนที่ ผู้บริโภคจะซื้อ

สินค้าหรือบริการผู้ประกอบการต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับขั้นตอนการ

ตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภค ซึ่งการตัดสินใจซื้อไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก

ส าหรับผู้ประกอบการ แต่ยังช่วยให้องค์กร สามารถปรับกลยุทธ์การขายตาม

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้อีกด้วย 

แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) อ้างใน ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ได้

ให้ค าจ ากัดความว่า หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 

อายุ (Age), เพศ (Sex), ลักษณะครอบครัว (Marital Status) และรายได้ 

(Income) 

ข้อมูลทั่วไปของเขตบึงกุ่ม 

เน่ืองจากเขตบางกะปิมีพื้นที่กว้างขวางมากและมีประชากรหนาแน่น

ขึ้น เพื่อความสะดวกในการบริหารราชการ "เขตบึงกุ่ม" ได้รับการจัดตั้งเป็น

เขตอย่างเป็นทางการเมื่อได้มีการแยกพื้นที่ปกครองออกจากเขตบางกะปิ 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบางกะปิ พร้อมทั้งจัดตั้งเขตบึงกุ่มและเขตลาดพร้าว ลง

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2532 เป็นต้นมา โดยเขตบึงกุ่มประกอบด้วยเขตการ

ปกครอง 3 แขวง คือ แขวงคลองกุ่ม แขวงคันนายาวและ แขวงสะพานสูง มี

พื้นที่ทั้งสิ้น 81.12 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตบึง
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กุ่ม โดยยกระดับเขตการปกครองแขวงคันนายาวจัดตั้งเป็นเขตคันนายาว 

และเขตการปกครองแขวงสะพานสูงจัดตั้งเป็น เขตสะพานสูงเมื่อวันที่ 21 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2540 

จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 143,079 คน จ าแนกเป็นรายแขวง ดังน้ี 

แขวง จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

แขวงคลองกุ่ม 31,983 37,532 69,515 

แขวงนวมินทร์ 12,477 15,078 27,555 

แขวงนวลจันทร์ 20,874 25,135 46,009 

รวม 65,334 77,745 143,079 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัทมาภรณ์ ปัญญา (2562) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นช้อปปี้(Shopee)ในเขตอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่ผู้บริโภคเป็นเพศหญิง 

อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่ ากว่าเดือนละ 15,000 บาท มีความถ่ีในการซื้อสินค้าโดยส่วนใหญ่ 

คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเฉลี่ยครั้งละ 301-500 บาท 

โดยสินค้าที่ นิยมซื้อผ่านทางแอพพลิเคชั่นคือ เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดใน

การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) ทุกด้าน

อยู่ในระดับมากที่สุด ในส่วนของการเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาด

ในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) ของผู้บริโภค

ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า 
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ผู้บริโภคที่มี เพศ อายุการศึกษา อาชีพ และรายได้แตกต่างกัน ให้

ความส าคัญกับปัจจัยการตลาดแตกต่างกัน 

มัลลิกา ตากล้า และทศพร มูฮัมหมัด (2563) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 

สถานภาพโสด การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้ประจ า ต ่ากว่า 

20,001 บาท เป็นพนักงานเอกชน ซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เพื่อความสะดวก ซื้อ

ในช่วงเวลา 17.00-20.00 น. ปริมาณการซื้อ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง บุคคลที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจคือตนเอง ช่องทางคือเฟซบุ๊ค ช าระเงินโดยผ่าน

ระบบ Mobile banking ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรม

การเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีทางออนไลน์ ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับส าคัญมาก พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของสุภาพสตรีในกรุงเทพมหานครที่

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปโดยวิธีการช าระเงินที่

แตกต่างกัน และพบว่าด้านส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

เลือกซื้อเสื้อผ้าส าเร็จรูปของสุภาพสตรีทางออนไลน์ในกรุงเทพมหานครที่

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การเลือกซื้ อ เสื้ อผ้ าส า เ ร็ จรูปของสุภาพสตรีทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจั ยครั้ ง น้ี เป็นรูปแบบการวิจัย เชิ งปริมาณ (Quantitative 

Research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด และใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย Simple Random Sampling)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 



11 
 

การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลโดยใช้สถิติดังน้ี 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistic) ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.1 ใช้ร้อยละ (Percentage) และค่าแสดงความถ่ี 

(Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพทางครอบครัว 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)ในการวิเคราะห์ตัวแปรเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษา

ส่วนประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สมการทดถอยพหุคูณ (Multiple regression 

analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลทั่ วไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65 

อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คิดเป็นร้อยละ 56.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 46 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า จะอยู่ในช่วง 15,000-25,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ 40 และสถานภาพทางครอบครัวพบว่า มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

63.5 
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ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคเขต

บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นมาก (X = 

4.18, S.D.=0.745) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย   (X  = 4.36, S.D.=0.683) รองลงมา คือ ด้านกระบวนการ (X  

=4.23, S.D.=0.695) ด้านลักษณะทางกายภาพ (X  = 4.17, S.D.=0.745)

ด้านผลิตภัณฑ์ (X  =4.16, S.D.=0.746) ด้านการส่งเสริมการตลาด (X  

=4.15, S.D.=0.797) ด้านบุคคล (X  =4.14, S.D.=0.758) และด้านราคา (X  

= 4.10, S.D.=0.794) ตามล าดับ และการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า ผู้บริโภคมีการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับอาจจะตัดสินใจซื้อ (X  = 4.03, 

S.D.=0.816)  

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร ได้ดังน้ี 

ตวัแปร 

คา่

สมัประสทิธิ์

ถดถอย (b) 

    

Beta 
    t Sig. 

1. ด้านผลิตภัณฑ ์ 0.301 0.233 4.50 0.000* 

2. ด้านราคา -0.051 -

0.042 

-

0.679 

0.497 

3. ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย 

0.234 0.162 3.001 0.003* 

4. ด้านการส่งเสริม

การตลาด 

0.265 0.222 3.880 0.000* 
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5. ด้านบุคคล 0.067 0.057 0.935 0.351 

6. ด้านกระบวนการ 0.111 0.084 1.330 0.184 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ 0.116 0.092 1.420 0.156 

คา่คงที ่ -0.369  -

1.356 

0.176 

R = 0.648, R2 = 0.420, SEE = 0.627, F = 40.473, Sig. = 0.176 * = P 

< 0.05 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม

ทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของ

ผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 42.0 (R2= 0.420) อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และจากการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีทั้งหมด 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.233) ด้านส่งเสริมทางการตลาด 

(Beta = 0.222) และ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Beta = 0.162) มีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ านวน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านส่งเสริมทางการตลาด และด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย โดยสามารถอภิปรายผลเพิ่มเติมได้ ดังน้ี 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 
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หากร้านค้าที่จ าหน่ายเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีความหลากหลายของ

สินค้าให้เลือกมากขึ้น จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่าย

ขึ้น อีกทั้งหากมีการจ าหน่ายสินค้าที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพตามความ

ต้องการของลูกค้า และ รูปภาพสินค้าที่จ าหน่ายมีความชัดเจน ย่อมส่งผลต่อ

การตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมาภรณ์ ปัญญา 

(2562) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่นช้อปปี้ (Shopee) ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นช้อปปี้  (Shopee)ในเขตอ าเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังน้ัน นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านขาย

เสื้อผ้าในช่องทางออนไลน์ ควรจะมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกมาก

ขึ้น จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการ

จ าหน่ายสินค้าที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และ 

รูปภาพสินค้าที่จ าหน่ายมีความชัดเจน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ง่าย

ขึ้น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านช่องทางการจัด

จ าหน่าย มีระดับความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความสะดวกในการเลือกดูสินค้าได้ตลอด 24 ชม. 

รวมถึงความสะดวกและง่ายในการเลือกซื้อสินค้า จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภค

เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีความหลากหลายในช่องทางการ

ช าระเงินมากขึ้น  และมีการจัดส่งสินค่าตรงต่อเวลา ย่อมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ชัยอ านาจ 

(2563) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  ด้าน

ช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน

ทางแอพพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดังน้ัน ความสะดวกในการเลือกดูสินค้าได้ตลอด 24 ชม. รวมถึงความสะดวก

และง่ายในการเลือกซื้อสินค้า จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ

ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีความหลากหลายในช่องทางการช าระเงินมากขึ้น 

และมีการจัดส่งสินค่าตรงต่อเวลา ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านส่งเสริมการตลาด มี

ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า เมื่อร้านค้าขายเสื้อผ้าบนช่องทางออนไลน์ มีการจัดโปรโมชั่นส่ง

ฟรี จะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการ

จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ารุ่นที่ล้าสมัย มีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อครั้ง

แรก รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่สม่ าเสมอ ย่อมส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ ชัยอ านาจ 

(2563) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  ด้าน

ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง

แอพพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ัน 

นักการตลาด หรือ ผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้าในช่องทางออนไลน์ ควรมี

การจัดโปรโมชั่นส่งฟรี ซึ่งจะช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้

ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้ารุ่นที่ล้าสมัย มีส่วนลด

พิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่

สม่ าเสมอ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านราคา มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

อาจเป็นเพราะเสื้อผ้าที่จ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ มีราคาที่ไม่สูงมากนัก 

และในแต่ละร้านค้าเสนอราคาขายในระดับที่ไม่แตกต่างกัน จึงสามารถ

ตอบสนองตามต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จึงอาจ
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มิได้ค านึงถึงปัจจัยด้านน้ีเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ กรรณิการ์ ชัยอ านาจ (2563) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผล

ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SHOPEE 

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านราคา 

ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชั่น SHOPEE 

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านบุคคล มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

เน่ืองจากการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์น้ัน ไม่ได้มีการพบปะกับผู้ขาย

หรือพนักงานขายโดยตรงเหมือนการซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางปกติ กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จึงอาจมิได้ค านึงถึงปัจจัยด้านน้ีเป็นหลักในการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผ้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ที่

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน

เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตา     แกรม ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาด (7P’) ด้านบุคคล ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าใน

เครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม การที่ผู้บริโภคไม่ค านึงถึงปัจจัยด้าน

บุคคลซึ่งประกอบด้วย การให้ข้อมูล ค าแนะน า และบริการหลังการขาย 

เนื่องจากร้านค้ามีการบริการที่ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านกระบวนการ มีระดับ

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า เน่ืองจากร้านค้าในช่องทางออนไลน์ส่วนใหญ่ล้วนมีกระบวนการ

ในการให้บริการต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันทั้ง ความรวดเร็วของระยะเวลาในการ

ให้บริการ เช่น การรับค าสั่งซื้อ การช าระเงิน เป็นต้น รวมถึงส่วนใหญ่ลูกค้า

ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ตรงเวลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิพัจณ์ชา          

อุทัยรัตน์. (2561) ที่ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าของผู้บริโภคในห้างค้าปลีก เทสโก้โลตัส ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ 
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จังหวัดสงขลา ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภคในห้างค้าปลีก 

เทสโก้โลตัส ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับส าคัญมาก 

โดยล าดับแรก คือ ขั้นตอนในการช าระเงินสะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ มี

การอัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซด์และโซเชียลมีเดียอย่างสม่ าเสมอ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ด้านลักษณะทางกายภาพ 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ไม่ใช่ปัจจัยหลักในการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ เน่ืองจากการตกแต่งเว็บไซส์ให้มี

ความทันสมัย สวยงาม เพื่อเป็นภาพลักษณ์ของช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

ของผู้ขาย ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิพัจณ์ชา  อุทัยรัตน์. (2561) ที่

ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าของผู้บริโภค

ในห้างค้าปลีก เทสโก้โลตัส ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลวิจัย

พบว่า ผู้บริโภคให้ระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่มี

ความส าคัญมาก คือ ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ โดยผู้บริโภคให้

ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องของการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่าย

มากที่สุด มีการติดป้ายราคาของสินค้าอย่างชัดเจน และมีรูปแบบของเว็บ

ไซด์ที่มีความน่าสนใจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ท าให้ผู้วิจัย

ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้าน

ส่งเสริมทางการตลาด โดยผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 
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1.ด้านผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ดังน้ัน นักการตลาด

หรือ ผู้ประกอบการ ควรมีความหลากหลายของสินค้าให้เลือกมากขึ้น จะ

ช่วยส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการ

จ าหน่ายสินค้าที่ทันสมัย สินค้ามีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และ

รูปภาพสินค้าที่จ าหน่ายมีความชัดเจน ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ง่าย

ขึ้น  

2. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตบึงกุ่ม 

กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความสะดวกในการเลือกดูสินค้าได้

ตลอด 24 ชม. รวมถึงความสะดวกและง่ายในการเลือกซื้อสินค้า จะช่วย

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้ งหากมีความ

หลากหลายในช่องทางการช าระเงินมากขึ้น  และมีการจัดส่งสินค่าตรงต่อ

เวลา ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น  

3. ด้านส่งเสริมทางการตลาด ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ

เสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคใน เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

ดังน้ัน นักการตลาดหรือ ผู้ประกอบการ ควรมีการจัดโปรโมชั่นส่งฟรี จะช่วย

ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น อีกทั้งหากมีการจัด

โปรโมชั่นลดราคาสินค้ารุ่นท่ีล้าสมัย มีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่ซื้อครั้งแรก 

รวมถึงการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารที่สม่ าเสมอ ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื้อที่ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจัย ที่กล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ

ผู้บริโภคอย่างแน่นอน 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรท าการศึกษาการตัดสินใจเสื้อผ้า ของผู้บริโภคในเขต

อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง และเพื่อรองรับความต้องการ

ซื้อของผู้บริโภคในอนาคต และน าผลวิจัยมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

เพื่อเพิ่มปริมาณของธุรกิจ 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอื่นๆ ที่มีการ

จ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อน าข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้ผลออกมา

เหมือนหรือแตกต่างกัน ท าให้สามารถน าผลวิจัยไปใช้พัฒนา และปรับปรุง 

การท าธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  

3. ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการท าการวิจัยคุณภาพ เช่น

การสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนากลุ่ม ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อให้

ได้ผลวิจัยที่สมบูรณ์มากขึ้น 
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