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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

การเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครไดแก ดานผลิตภัณฑ

และบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี (ชองทางการจัดจําหนาย) ดานการสงเสริมการตลาด โดยจําแนกตามสถานภาพ

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได แอพพลิเคช่ันที่ใชบริการ จํานวนการซื้อ

บริการโดยเฉลี่ย วิธีการชําระคาบรกิาร ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน

ทีอ่าศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หา

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย (�̅�)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรปุผลการศึกษาได ดังนี ้

1.ผูตอบแบบสอบถามท่ีเคยใชบริการแอพพลิเคช่ันออนไลนท้ังหมดจํานวน 400 คน เปนเพศหญิง จํานวน 

331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 และเพศชาย จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ17.3 สวนใหญ มีอายุ 40-44 ป จํานวน 

104 คน   คิดเปนรอยละ 26.0  รองลงมา คือ อายุ 30-34 ป จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3 ,อายุ 25-29 ป 

จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ19.5, อายุ 35-39 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 14.2, อายุ 30-34 ป จํานวน 81 

คน คิดเปนรอยละ20.3, อายุ 20-24 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ12.5, อายุ 45-49 ป จํานวน 20 คน คิดเปน

รอยละ 5.0 และอายุ 50 ปขึ้นไป จํานวน10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 ตามลําดับ สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 

254 คน คิดเปนรอยละ 63.5 รองลงมา คือ สมรส จํานวน 141 คน คิดเปนรอยละ 35.3 และ หยาราง จํานวน 5 คน 

คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 

รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตร ีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 และสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 52 คน คิดเปน



2 
 

รอยละ 13.0 ตามลําดับ สวนใหญ มีอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน จํานวน 357 คน คิดเปนรอยละ 89.3 รองลงมา คือ 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.0, พอบาน/แมบานจํานวน 28 คน คิดเปน

รอยละ 7.0, ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ1.3, นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 

0.8 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายได 15,001-25,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31 รองลงมา คือ ต่ํากวา 

15,000 บาท จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5, รายได 25,001-35,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 

17.8, รายได มากกวา 50,001 บาท จํานวน 52.คน คิดเปนรอยละ13.0, รายได 35,001-45,000 บาท จํานวน 35 คน 

คิดเปนรอยละ 8.8  และรายได 45,001-50,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ สวนใหญ มีการ

ใชบริการซื้อเสื้อผาผาน Facebook จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.8 รองลงมา คือ Instragram จํานวน 40 คน 

คิดเปนรอยละ 10.0, Line จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และอ่ืนๆ ไดแก Lazada, shoppee จํานวน 23 คน 

คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ  

2.ปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานสถานท่ี(ชองทางการจัดจําหนาย) ดานการสงเสริมการตลาด ดาน

ราคา และดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ   

 

คําสําคัญ :  สวนประสมทางการตลาด; เสื้อผา; แอพพลิเคช่ันออนไลน 

 

ABSTRACT 

The study of ‘Marketing Mix Factors Affecting Buying Clothes through Online 

Applications of Consumers in Amphoe Mueang Samut Sakhon’ aims to determine 

marketing mix factors that affected buying clothes through online applications of 

consumers in Amphoe Mueang Samut Sakhon in aspects of product and service, 

price, place (distribution channel) and marketing promotion classified by personal 

statuses, including gender, age, marital status, education level, occupation, income, 

applications used, average time of buying service and payment methods. The 

population in this research were the consumers who had ever bought clothes 

through online applications and resided in Amphoe Mueang Samut Sakhon. The 

sample who responded to the questionnaires were a total of 400 people. The data 

collection tool was a questionnaire. The data obtained were analyzed by using a 

package software and finding out frequency, percentage,mean(�̅�)and standard 

deviation (S.D.) The study results can be summarized as follows. 
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1. A total of 400 respondents who used online applications were divided into 331 

females (82.8%) and 69 males (17.3%). The majority of the respondents were at ages of 40-44 

years in a total of 104 people (26.0%), followed by ages of 30-34 years in a total of 81 people 

(20.3%), ages of 25-29 years in a total of 78 people (19.5%), ages of 35-39 years in a total of 57 

people (14.2%), ages of 30-34 years in a total of 81 people (20.3%), ages of 20-24 years in a 

total of 50 people (12.5%), ages of 45-49 years in a total of 20 people (5.0%), and ages of 50 

years and above in a total of 10 people (2.5%), respectively. The majority of the respondents 

were single in a total of 254 people (63.5%), followed by married in a total of 141 people 

(35.3%), and divorced in a total of 5 people (1.3%), respectively. Most of them graduated with a 

Bachelor’s degree in a total of 204 people (51.0%), followed by an undergraduate degree in a 

total of 144 people (36.0%), and higher than a Bachelor's degree in a total of 52 people 

(13.0%), respectively.The majority of the respondents worked as employees in private 

companies in a total of 357 people (89.3%), followed by private business owners/proprietors in 

a total of 28 people (7.0%), househusband/housewife in a total of 28 people (7.0%), 

government officials/state enterprises in a total of 5 people (1.3%), students/undergraduates in 

a total of 3 people (0.8%), respectively. Most of them earned monthly income of 15,001-25,000 

baht in a total of 124 people (31.0%), followed by less than 15,000 baht in a total of 106 

people (26.5%), 25,001-35,000 baht in a total of 71 people (17.8%), more than 50,001 baht in a 

total of 52 people (13.0%), 35,001-45,000 baht in a total of 35 people (8.8%), and 45,001-50,000 

baht in a total of 12 people (3.0%), respectively. They bought clothes through Facebook in a 

total of 299 people (74.8%), followed by Instragram in a total of 40 people (10.0%), Line in a 

total of 38 people (9.5%), and other applications including Lazada and Shopee, in a total of 23 

people (5.8%), respectively. 

2. The marketing mix factors that affected buying clothes through online applications of 

consumers in Amphoe Mueang Samut Sakhon were overall at the highest level.When 

considering each aspect, it was found that all aspects were at a high level in descending order 

arranged from places(distribution channels), marketing promotion, price and product, 

respectively. 

 

Keywords: marketing mix factors; clothes and online applications 
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บทนํา 

ธุรกิจที่เกิดจากการเขาถึงอินเทอรเน็ตเกิดข้ึนอยางแพรหลาย โลกของสังคมปจจุบันถูกนํามารวมอยูใน

โลกของอินเตอรเน็ตทําใหสามารถเขาถึงขาวและเหตุการณ รวมไปถึงตลาดออนไลนทุกประเภทไดทุกที่ทุกเวลา 

ซึ่งการซื้อขายสินคาผานชองทางออนไลน หรือช็อปปงออนไลนก็ไดรับความนิยมมากข้ึน จากการเพ่ิมการใชงาน

อินเทอรเน็ตของผูบริโภคท่ีใชไดหลากหลายชองทาง โดยเฉพาะการพัฒนาโทรศัพทมือถือระบบอนาล็อคมาเปน

สมารทโฟนนั้น ทําใหการซื้อขายสินคาออนไลนเติบโตอยางกาวกระโดด จากเหตุผลดังกลาว ทําใหผูบริโภคในยุค

ปจจุบันเลือกที่จะใชเทคโนโลยี เพ่ือจําหนายและซื้อสินคาและบริการผานสื่อออนไลนมากขึ้น เห็นไดจากที่ป 

2560 ท่ีผานมา ตัวเลขมูลคาตลาด E-COMMERCE   

มีมูลคา 2,812,592.03 ลานบาท ป 2561 มีมูลคา 3,058,987.04 ลานบาท (ท่ีมา : ETDA, กรกฎาคม 

2561) ไมรวม e-bidding ของภาครัฐ สวนคาดการณในป 2562 ยังเปนทิศทางขาข้ึนอยางตอเนื่อง มูลคาตลาด

ของประเทศไทยโตแรงสุดในอาเซียน ดวยไลฟสไตลคนดิจิทลั ยอดผูใชอินเทอรเน็ตโตเกือบ 4 เทาจากสิบปที่ผาน

มา แพลตฟอรมในประเทศไทย-ตางประเทศเติบโตขึ้นรองรับนักช็อปออนไลนจํานวนมาก ท้ังยังใหความมั่นใจใน 

e-Payment และขนสงที่รวดเร็ว ดานผูใหบริการเลือกใช Big Data วิเคราะหพฤติกรรมและความตองการ 

ในขณะที่มีการใช AI มาพัฒนาคุณภาพสินคา และบริการในรูปแบบ Chatbot มากท่ีสุด แนวโนมมีการเติบโต

อยางตอเน่ืองรองรับ5G ที่จะเกิดนวัตกรรมใหม ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในงานThailand e-Commerce 

Week 2019 ผลการสํารวจมูลคาพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของประเทศเติบโตอยางตอเนื่อง ระหวาง 8-10% ตอป 

โดย ETDA ไดจัดเก็บสถิติมาตั้งแตป พ.ศ. 2557 และเมื่อเปรียบเทียบจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในชวง 10 ปท่ีผาน

มานั้น พบวา จากจํานวนเพียง 9.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2551 ปจจุบันมีคนใชมากถึง 45 ลานคน ประเทศไทยถือ

วาเปนประเทศท่ีมีอัตราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเปนอันดับท่ี 1 ของอาเซียน เมื่อเทียบ

มูลคาระหวางป 2559 กับป 2560 พบวา มีมูลคาเพิ่มถึงกวา 1 แสน 6 หมื่นลานบาท สวนหนึ่งมาจากความ

เช่ือมั่นในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment ท่ีสะดวกมากขึ้น การขนสงที่รวดเร็วทําใหผูบริโภคหันมาใหความนิยม

ซื้อของออนไลนอยางตอเน่ือง เมื่อมองมาถึงโอกาสของสินคาและบริการ จะเห็นไดวาธุรกิจหางสรรพสินคา

ออนไลนเติบโต นาชื่อถือ และสรางความเชื่อมั่นในแหลงขายที่มีตัวตน กระตุนความตองการซื้อผานทาง 

Influencer ตลอดจน YouTuber ซึ่งเติบโตมาตลอดชวงปที่ผานมา สถิติที่ประเทศไทยมีผูใชอินเทอรเน็ตมากกวา 

45 ลานคน (2560) มี Mobile Subscriber กวา 124.8 ลานราย (2561) ผูใช Line กวา 44 ลานคน (2561) ผูใช 

Facebook กวา 52 ลานราย (2561) กลุมสินคาที่เปนท่ีนิยมอันดับตน ๆ คือ สินคาอุปโภคบริโภค ของเด็กเลน 

เคร่ืองใชไฟฟา สมารทโฟน เครื่องสําอาง สกินแคร (ท่ีมา : ETDA, 19 พฤษภาคม 262) ตัวเลขที่ปรากฏดังกลาว

เปนตัวสะทอนไดเปนอยางดีวา ปจจุบันพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก จากที่เคยเดินทางไปซื้อ

สินคาถึงรานคา หรือหางสรรพสินคาตางๆ ก็เปลี่ยนเปนใชเทคโนโลยีตามยุคตามสมัย ตอบสนองความตองการ 

และความสะดวกสบายของตัวเองมากขึ้น อีกหลายเหตุผล ท่ีสนับสนุนพฤติกรรมผูบริโภคใหหันมาช็อปปง

ออนไลนมากข้ึน คือ การท่ีมีรานคาเปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง สินคาที่นํามาขายผานระบบออนไลนมีสินคา

ใหเลือกหลายหลาย และการสั่งซื้อสินคายังประหยัดเวลาในการเดินทาง และคาใชจายแทนการไปซื้อสินคาหรือ
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บริการจากรานคา หรือหางสรรพสินคา และประกอบกับระบบโลจิสติกสในประเทศไทย ที่มีการพัฒนาเรื่องการ

ใหบริการที่หลากหลาย และมีความรวดเร็วมากขึ้น จึงสงผลให “การช็อปปงออนไลน” ไดรับความนิยมอยางมาก

ในปจจุบัน  

จากขอมูลขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธของธุรกิจประเภทสินคาเสื้อผา

ออนไลนผานชองทางอินเตอรเน็ต เนื่องจากมีการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้อยางตอเนื่อง ซึ่งไมเพียงแตจะใช

งบประมาณนอยในการดําเนินธุรกิจเพียงเทาน้ัน แตยังเปนการทําการตลาด ท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายได

โดยตรง สามารถสงขอมูลขาวสารตาง ๆ ไปยังลูกคาท่ีเปนกลุมเปาหมายไดภายในระยะเวลาอันสั้น และยังมีความ

สะดวกในการดําเนินงาน เพราะไมวาจะอยูที่ไหนเวลาใด ก็สามารถดําเนินธุรกิจไดเพียงแคเช่ือมตอสัญญาณ

อินเตอรเน็ต นอกจากน้ี ไมวากลุมเปาหมายท่ีตองการจะมีชวงอายุเทาใด เพศไหน หรือมีการศึกษา อยางไรก็ตาม 

สามารถเห็นผลตอบรับจากกลุมเปาหมายไดอยางชัดเจน จากจํานวนผูเขาชมเว็บไซต อาทิเชน ยอดกดไลค กด

แชรตาง ๆ ยอดการดาวนโหลด ซึ่งหากเว็บไซตน้ันมียอดผูติดตามเพ่ิมจํานวนมากขึ้น นั่นหมายถึง โอกาสที่จะมี

ยอดขายเพ่ิมสูงข้ึนดวยน่ันเอง เพราะเหตุน้ีเองปจจัยสวนประสมทางการตลาด จึงเขามามีความสําคัญ และมี

อิทธิพลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภค ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ จึงมุงหวังเพ่ือใหได

ขอมูลที่เปนจริง เพ่ือนาํขอมูลท่ีไดไปพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด รวมท้ังเปน

แนวทางใหกับผูประกอบการ หรือผูที่มีสวนเก่ียวของไดรูจัก และมีความเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกซื้อ

สินคาประเภทเสื้อผาออนไลน สามารถนําไปกําหนดกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจออนไลนไดอยางมี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1.เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน ของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน ของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีตัวแปรในการศึกษาดังนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

มุงศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน ของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ประกอบดวย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยเพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, ระดับ

การศกึษา, อาชีพ, รายได  

ตัวแปรตาม ไดแก สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อสินคาประเภทเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน ดานผลิตภัณฑ เชน ดานราคา ดานสถานที ่(ชองทางการจัดจําหนาย) ดานการสงเสริมการตลาด  
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2. ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่น

ออนไลนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง 

เน่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ และไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นในการวิจัย ครั้งน้ี ผูวิจัยจึงใช

วิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง ซึ่งตองใชขนาดตัวอยางนอย 384 คน 

ตัวอยาง จึงจะสามารถประมาณคารอยละโดยมีความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 

ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามท่ีเง่ือนไขกําหนดคือ ไมนอยกวา 384 ตัวอยาง สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง 

ผูวิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย  

1. เพ่ือทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ันออนไลน

ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือประโยชนของผูประกอบการ ที่สนใจใชแอพพลิเคชั่นเปน

ชองทางในการขายสินคาและบริการ จะไดนําไปพัฒนาแอพพลิช่ันใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด จากผลการวิจัย สามารถสังเคราะหตามแนวคิดทฤษฎี

สําหรับกําหนดตัวแปรในการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งน้ี คือ สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) เปนเครื่องมือท่ีกิจการใชตอบสนองความตองการ และสรางความพอใจใหกับกลุม

ลูกคาที่เปนเปาหมาย ใชเพ่ือสรางอิทธิพลในการโนมนาวความตองการสินคาของกิจการ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวความคิด เสรี วงษมณฑา (2542, หนา 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

การมีซึ่งสินคาที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได รวมท้ังราคาท่ีขาย เปนราคาที่

ผูบริโภคสามารถยอมรับได และผูบริโภคยอมจายเนื่องจากคุมคา รวมถึงมีการจัดจําหนาย และกระจายสินคาที่

สรางความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

 

แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2538) ไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง ลักษณะทางประชากรศาสตรประกอบดวย 

อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพ รายได อาชีพ ระดับการศึกษา องคประกอบเหลานี้ เปนเกณฑท่ีนิยม

นํามาใชในการแบงสวนการตลาด ลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ่งท่ีสําคัญ และสถิติท่ีวัดไดของประชากรที่จะ

สามารถชวยกําหนดตลาดของกลุมเปาหมาย รวมท้ังทําใหงายตอการวัดมากกวาตัวแปรทางดานอ่ืนๆ  
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ขอมูลสินคาประเภทเสื้อผา และการซื้อขายผานแอพพลิเคชั่นออนไลน  

เสื้อผา หรือ เคร่ืองแตงกาย หรือ เคร่ืองนุงหม เปนสิ่งที่มนุษยสวมใสเพื่อปกปองรางกายจากสภาวะ

อากาศ สภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความสุภาพ และเพ่ือสะทอนถึง สังคม ศาสนา 

วัฒนธรรม รวมถึง รสนิยมเฉพาะตัวบุคคลดวย เสื้อผาบางชนิด อาจออกแบบใหสวมใสเฉพาะเพศ แตไมนับกรณี

การแตงตัวขามเพศ เสื้อผาท่ีใสเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐาน ใสไวเพ่ือปองกันรางกายไมใหไดรับความ

อันตรายจากสิ่งแวดลอมอยางอากาศ แสงแดดท่ีรุนแรง ความหนาวสุดขั้ว กันฝน กันแมลง สารเคมี อาวุธ และ

อันตรายอยางอื่น มนุษยยังประดิษฐเสื้อผา เพ่ือใชในการแกปญหา ท่ีเกี่ยวของกับอุปกรณตาง ๆ การใชทํางาน 

เชน ชุดอวกาศ, ชุดเกราะ, ชุดวายน้ํา, ชุดดํานํ้า, ชุดกันผึ้ง, เสื้อหนังขับมอเตอรไซค เปนตน คนเรายังประดิษฐ 

ประดับสิ่งตาง ๆ ในรางกาย อยาง หมวก ก็อาจจะเรียกวาเครื่องแตงกาย  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, หมวดหมู: 

เครื่องแตงกาย, 27 ธันวาคม 2560) 

 

ความหมายของการขายออนไลน หมายถึง การนําสินคาไปประกาศขายตามเว็บไซตท่ีเปนทําเล หรือ 

Maketplace ที่ผูซื้อกับผูขายออนไลนพบกัน ไมวาจะเปนเว็บไซตในไทย หรือ ในตางประเทศ เชนTrade.com 

และ weloveshopping.com หรือ ในตางประเทศ เชน amazon.com และ ebaly.com ซึ่งเปนเว็บไซต

สําเร็จรูป ที่สามารถประกาศขายไดทันที มีบุคคลเขามาดูสินคา หรือ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม เพราะเปน

เว็บไซตขนาดใหญ และ มีคาใชจายต่ํา 

 

แนวคิดและทฤษฎีดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การทําธุรกิจ การซื้อขายแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตหรือเปน

การทํากิจกรรมทางการคา หมายถึง การซื้อขายสินคาหรือบริการตางๆ โดยท่ีใชสื่ออิเล็กทรอนิกสนั้นเปนตัวกลาง

ในการสงผานขอมูลตางๆ เพ่ือทําใหเกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว และครอบคลุมพ้ืนท่ีในการทําธุรกิจไดมาก

ยิ่งข้ึน โดยที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยผูขายสินคาหรือบริการจะทําการ

โฆษณาสินคาหรือบริการตางๆ ท่ีตองการขายผานทางเว็บไซต และผูบริโภคจะเขามาชมเว็บไซตของผูขาย เพ่ือซื้อ

สินคาหรือบริการ (สมเกียรติ ต้ังกิจวาณิชย, 2541) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ธนาศักด์ิ ขายกระโทก, สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร(2560) การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนท่ีอาศัยอยูในเขตอําเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ชุด โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง

พรรณนา ไดแก ความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ 

เปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
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รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ชองทางในการเลือกซื้อสินคาออนไลน คือ เฟสบุค ความถี่ในการ

สั่งซื้อสินคาออนไลน 2-3 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อสินคาออนไลนตอครั้ง นอยกวา 500 บาท ชําระคา

สินคาโดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภทสินคาหรือบริการท่ีซื้อ คือ เสื้อผาหรือเครื่องแตงกายหรือเครื่องนุงหม ผูมี

สวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน คือ ตนเอง ปจจัยท่ีสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลนมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยรายขอท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด คือ การ

สงเสริมการตลาดที่นาสนใจ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research) 

โดยการใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีเคยซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ันออนไลนที่อาศัยอยูในเขต

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชวิธีการคํานวณหา

ขนาดกลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยาง  โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับความ

คลาดเคลื่อนรอยละ 5 ใชขนาดตัวอยางนอย 384 คน ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการประเมินผล และการ

วิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงใชขนาดกลุมตัวอยางทั้งหมด 400 ตัวอยาง ซึ่งถือไดวาผานเกณฑตามท่ีเงื่อนไขกําหนด 

คือ ไมนอยกวา 384 ตัวอยาง สําหรับวิธีการสุมตัวอยาง ผู วิจัยใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยแจกแบบสอบถามเฉพาะผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยซื้อเสื้อผาผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาจาก

เอกสารท่ีมีอยูแลว พรอมทั้งไดทําการปรับปรุงคําถามใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน โดยผูวิจัยไดจัดทํา

แบบสอบถามสําหรับประเมินปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่น

ออนไลนไว ดังนี้ ตอนที่1) เปนขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ตอนท่ี2) ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน และตอนที่ 3) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีตอการ

เลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลน  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษางานวิจัย เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่น

ออนไลน ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

โดยรวบรวมจากใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามโดยตรง หรือใหตอบแบบสอบถามผานทาง Google docs และ

สงไปใหกลุมตัวอยางผานทางสังคมออนไลน ชองทางตางๆ ไดแก เฟซบุค ไลน เปนตน เนื่องจากกลุมตัวอยาง
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เขาถึงชองทางน้ีไดสะดวก และเปนวิธีที่ผูวิจัยจะไดตัวอยางจํานวนมาก ในระยะเวลาจํากัด ซึ่งมีระยะเวลาในการ

เก็บรวบรวมขอมูลระหวาง เดือนพฤษภาคม-มถิุนายน 2562 

 

ผลการวิจัย 

 1. สถานภาพสวนบุคคล การศึกษาเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผา

ผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีประชากรผูตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมดจํานวน 400 คน เปนเพศหญิง จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 82.8 และเพศชาย จํานวน 69 คน คิดเปน

รอยละ17.3 สวนใหญ มีอายุ 40-44 ป จํานวน 104 คน คดิเปนรอยละ 26.0 รองลงมา คอื อายุ 30-34 ป จํานวน 

81 คน คดิเปนรอยละ20.3 ,อายุ 25-29 ป จํานวน 78 คน คดิเปนรอยละ19.5, อายุ 35-39 ป จํานวน 57 คน คิด

เปนรอยละ14.2, อายุ 30-34 ป จํานวน 81 คน คดิเปนรอยละ20.3, อายุ 20-24 ป จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ

12.5, อายุ 45-49 ป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน10 คน คิดเปนรอยละ 2.5 

ตามลําดับ สวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 63.5 รองลงมา คือ สมรส จํานวน 141 คน 

คิดเปนรอยละ 35.3 และ หยาราง จํานวน 5 คน คดิเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน144 คน คิดเปนรอยละ 

36.0 และสูงกวาปริญญาตรีจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ตามลําดับ สวนใหญ มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน จํานวน 357คน คิดเปนรอยละ 89.3 รองลงมา คือ ประกอบธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ จํานวน 

28 คน คดิเปนรอยละ 7.0, พอบาน/แมบานจํานวน 28 คน คดิเปนรอยละ 7.0, ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 5  

คน คิดเปนรอยละ 1.3, นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ สวนใหญ มีรายได 

15,001-25,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31 รองลงมา คือ ต่ํากวา 15,000 บาท จํานวน 106 คน 

คิดเปนรอยละ 26.5, รายได 25,001-35,000 บาท จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 17.8, รายได มากกวา 50,001 

บาท จํานวน 52.คน คิดเปนรอยละ 13.0, รายได 35,001-45,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.8 และ

รายได 45,001-50,000 บาท จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ  

สวนใหญ มีการใชบริการซื้อเสื้อผาผาน Facebook จํานวน 299 คน คิดเปนรอยละ 74.8 รองลงมา คือ 

Instragram จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0, Line จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.5 และอื่นๆ ไดแก Lazada, 

shoppee จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลําดับ สวนใหญ มีการซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนเปน

จํานวนเงินเฉลี่ยอยูที่ 301-500 บาท/ครั้ง  จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.5 รองลงมาคือเฉลี่ยอยูที่ 501-700 

บาท/ครั้ง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0, เฉลี่ยอยูที่ 701-900 บาท /ครั้ง จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ11.5, 

เฉลี่ยอยูที่ 901-1,100 บาท /ครั้ง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0, เฉลี่ยนอยกวา 300 บาท/ครั้ง จํานวน 35 

คน คิดเปนรอยละ 8.8, เฉลี่ยอยูที่ 1,101-1,300 บาท/คร้ัง จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.5, เฉลี่ยมากกวา 1,500 

บาท /ครั้ง จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ5.8 และ เฉลี่ยอยูที่ 1,300-1,500 บาท /ครั้ง จํานวน 16 คน คิดเปนรอย

ละ 4.0 ตามลําดับ สวนใหญ มีการชําระคาบริการสินคาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนโดยการโอนผานธนาคาร/ATM 

จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.3 รองลงมา คือ ชําระผานบัตรเครดิตหรือเดบิท จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 
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16.5, ชําระวิธีอ่ืนๆ ไดแก ชําระดวยเงินสดปลายทาง จํานวน 12คน คิดเปนรอยละ 3.0 และชําระคาบริการผาน

เคาทเตอรเซอรวิส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ สวนใหญ มีการชําระคาบริการสินคาผาน

แอพพลิเคช่ันออนไลนโดยการโอนผานธนาคาร/ATM จํานวน 313 คน คิดเปนรอยละ 78.3 รองลงมา คือ ชําระผาน

บัตรเครดิตหรือเดบิท จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5, ชําระวิธีอ่ืนๆ ไดแก ชําระดวยเงินสดปลายทาง จํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และชําระคาบริการผานเคาทเตอรเซอรวิส จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ  

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซ้ือเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานสถานท่ี(ชองทางการจัดจําหนาย) ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดาน

ผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

 

การอภิปรายผล  

การศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ัน

ออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เรียงลําดับจากดาน

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสถานที่(ชองทางการจัดจําหนาย) ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา และดาน

ผลิตภัณฑและบริการ โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ัน

ออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ รูปทรงออกแบบสวยงามดึงดูดใจ เสื้อผาที่เลือกซื้อไดตรงตามความ

ตองการ แบบ/ทรง/สี เสื้อผามีความทันสมัย ตามแฟชั่น ประเภท/แนวเสื้อผามีความหลากหลายตามลําดับ สวน

ขอท่ีมีความสําคัญอยูในระดับมาก คอื สินคาพรอมสงทันที ไมรอนาน เนื้อผา การตัดเย็บ มีคุณภาพดี ยี่หอเปนที่

รูจัก และมีชื่อเสียง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ นางสาวจุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558,หนา1-2) 

ทําการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาผานทางแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสาคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังน้ี 1)ปจจัยดานผลิตภัณฑ ชองทางการจัด

จําหนาย และการยอมรับเทคโนโลยี 2)ปจจัยดานความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ 3)ปจจัยดานราคา คุณภาพ

และความหลากหลายของสินคาในแอพพลิเคช่ัน และความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา 4) ปจจัยดานการ

ประชาสัมพันธ การสื่อสารกับผูบริโภค และความมีชื่อเสียงของแอพพลิเคชั่นในสวนของการศึกษาความแตกตาง

ของปจจัยดานประชากรศาสตร ผลวิจัย พบวา อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลน ของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน โดยกลุมนักเรียน 

นักศึกษา มีคาเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อมากกวาผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งจากผลการวิจัยผูประกอบการ
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และนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสามารถนําไปพัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคชั่นซื้อขายสินคาออนไลนใหมี

ประสิทธิภาพ และตอบโจทยความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้นได 

2. ดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

ความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด คือ แจงรายละเอียดและราคาสินคาอยางชดัเจน คุณคาของสินคา เหมาะสมกับ

ราคาที่จาย มีราคาคาจัดสงท่ีเหมาะสม ตามลําดับ สวนขอที่มีความสําคัญมาก คือ ราคาต่ํากวาซื้อตามหนาราน 

และหางสรรพสินคาท่ัวไป เมื่อจายเงินสดมีสวนลดหรือสิทธิพิเศษ สามารถตอรองราคากับผูขายได ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ นางสาวปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559,หนา1) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางสังคมออนไลน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ผานทางสังคมออนไลน ผลของการศึกษาจะชวยใหผูประกอบการที่ทําธุรกิจการขายสนิคาผานทางสังคมออนไลน

สามารถนําขอมูลที่ไดไปใชวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจตอไปได งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุม

ตัวอยาง คือ ผูท่ีเคยซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามออนไลนเปนเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย ความถี่ รอยละ 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผาน

ทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานบุคลากรและคุณภาพของ

สินคา ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและรานคา และดานขอมูลรานคา ขอมูล

สินคา และกระบวนการใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน 

3. ดานสถานท่ี(ชองทางการจัดจําหนาย) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผา

ผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขออยูในระดับมากที่สุด คือ มีบริการจัดสงท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ประหยัดเวลาใน

การเดินทางไปหนาราน หรือหางสรรพสินคา ชําระคาบริการไดสะดวก มีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย 

จัดสงรวดเร็ว สินคาถึงมือผูรับสินคาอยางปลอดภัย มีการจัดสงที่ตรงตอเวลา สามารถตรวจสอบวันรับสินคาได 

สามารถเลือกซื้อไดตลอด 24 ชั่วโมง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวิภาวรรณ มโนปราโมทย (2556, 

หนา ง, 58) ทําการศึกษา เร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจและสวนประสม

ทางการตลาด ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตน คือ ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมทาง

การตลาด ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) กลุมตัวอยาง คือ ประชากร

ในกรงุเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 23 ปขึ้นไป จํานวน 400 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-

Stage Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมไว ผลจากการ

ทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ปจจัยดานความไววางใจ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวาสวนประสมทางการตลาดที่สงผลในเชิงบวกมากที่สุดตอ

ประชากรในกรุงเทพมหานครในการตัดสินใจซื้อสินคาผานสังคมออนไลน (อินสตาแกรม) เปนสามอันดับแรก 

ไดแก สามารถเลือกดูสินคาทางอินสตาแกรมไดตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมา คือ ประหยัดเวลาในการเดินทาง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ

เลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่อยูในระดับมากท่ีสุด คือ มีการอัพเดทสินคาท่ีเขามาใหมอยูเสมอ สามารถพูดคุยหรือสนทนา

กับผูขายไดทันที ตามลําดับ สวนขอที่อยูในระดับมาก คือ มีการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน

ใหผูบริโภคพบเห็นอยางสม่ําเสมอ มีการจัดโปรโมชั่นสวนลด ตามเทศกาลตางๆ มีการจัดกิจกรรมโฆษณาสงเสริม

การขายอยางสม่ําเสมอ มีการคืนกําไรใหลูกคาท่ีใชบริการเปนประจําอยางตอเนื่อง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของ ธนาศักด์ิ ขายกระโทก,สิริมา บูรณกุศล, กนกกาญจน ศรีสุรินทร(2560,หนา1189) ทําการศึกษา

เร่ืองพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อ

สินคาออนไลน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี ้คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัด

อุบลราชธานี จํานวน 400 ชุด โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา ปริญญาตร ีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได

ครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ชองทางในการเลือกซื้อสินคาออนไลน คือ เฟสบุค ความถี่ในการสั่งซื้อ

สินคาออนไลน 2-3 ครั้งตอเดือน คาใชจายในการซื้อสินคาออนไลนตอครั้ง นอยกวา 500 บาท ชําระคาสินคาโดย

วิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภทสินคาหรือบริการท่ีซื้อ คือ เสื้อผาหรือเครื่องแตงกายหรือเครื่องนุงหม ผูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน คือ ตนเอง ปจจัยท่ีสวนประสมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ออนไลนมากที่สุด คือ ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยรายขอที่มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด คือ การสงเสริม

การตลาดท่ีนาสนใจ 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษา เรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่น

ออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สามารถสรปุขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ดานผลิตภัณฑ พบวา โดยรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก 

 สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ รูปทรงออกแบบสวยงามดึงดูดใจ ดังนั้นผูขายเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ันออนไลน

ควรมีการออกแบบเสื้อผามาใหสวยงาม และดึงดูดใจ เชน แบบท่ีออกมาขายนั้น มีความสวยงามแตกตางจาก

รานคาท่ัวไป เมื่อพบเห็นแลวเกิดความสะดุดตา สรางความดึงดูดใจใหกับผูบริโภคได เสื้อผาท่ีเลือกซื้อไดตรงตาม

ความตองการ เชน หากผูบริโภคมีการสั่งซื้อผานแอพพลิเคช่ันแลว สินคาที่ไดตรงกับท่ีสั่งซื้อ ไมผิดเพ้ียน และ
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แบบ/ทรง/สี เสื้อผามีความทันสมัย ตามแฟช่ัน ซึ่งผูขายควรมีการศึกษาออกแบบรูปทรงเสื้อผา มีการตัดเย็บ ตาม

สมัยนิยม ไมตกรุนหรือดูลาสมัย  

 2. ดานราคา พบวา โดยรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผาน

แอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก  

สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ แจงรายละเอียดและราคาสินคาอยางชัดเจน เชน มีการแสดงราคา และบอกกลาว

ขนาดไซส สี ลักษณะเน้ือผาอยางชัดเจน เพ่ือใหผูบริโภคไมเกิดความคลุมเครือในการตัดสินใจเลือกซื้อ และนึก

ภาพตามไดอยางถูกตอง คุณคาของสินคา เหมาะสมกับราคาท่ีจาย ไมถูกหรือแพงจนเกินไป เมื่อพิจารณาจาก

คุณภาพของเน้ือผา รูปทรง ตลอดจนการตัดเย็บ และควรมีราคาคาจัดสงท่ีเหมาะสม ไมคิดคาใชจายในสวนนี้มาก

เกินไป เน่ืองจากปจจุบันมีผูใหบริการจัดสงพัสดุหลายเจาใหเลือกใชบริการที่แขงขันในเรื่องของราคา คาจัดสง 

ผูขายสามารถเลือกใชบริการไดมากขึ้น  

3. ดานสถานท่ี (ชองทางการจัดจําหนาย) พบวา โดยรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ

การเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก

ที่สุด 

สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรมีบริการจัดสงที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อยางรวดเรว็ เพ่ือสรางความประทับใจแก

ผูบริโภค ซึ่งจะทําใหเกิดการเขาใชบริการซ้ําๆอยางตอเนื่อง ทําใหผูบริโภคประหยัดเวลาในการเดินทางไปหนา

ราน หรือหางสรรพสินคา โดยอาจมีการตั้งระบบออนไลนไวตลอด เพื่อใหลูกคาสะดวกในการใชงาน และสามารถ

ชาํระคาบริการไดสะดวก มีชองทางการชําระเงนิที่หลากหลาย   

4.ดานการสงเสริมการตลาด พบวา โดยรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผา

ผานแอพพลิเคชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อยูในระดับมาก  

สิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ มีการอัพเดทสินคาท่ีเขามาใหมอยูเสมอ โดยผูขายควรมีการนําเสนอสินคาใหมๆอยู

ตลอดเวลาใหผูบริโภคไดรับรูอยูเรื่อยๆ สามารถพูดคุยหรือสนทนากับผูขายไดทันที เชน เปดใหผูบริโภคได

ซักถามขอมูลตางๆของเสื้อผาท่ีนําเสนอขายผานหนาแอพพลิเคช่ัน และมีการตอบกลับอยางรวดเร็วใหทันกับ

ความตองการของผูบริโภค อาจมีการจัดเจาหนาท่ี หรือผูดูแลหนาเวปเพจ หรือแอพพลิเคช่ันนั้นๆที่เปดใหบริการ 

รวมถึงควรมีการจัดทําโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน ใหผูบริโภคพบเห็นอยางสม่ําเสมอ เพ่ือสราง

ความสนใจใหกับผูบรโิภค  

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรทําการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบกับการนําสวนประสมทางการตลาดไปใชเก่ียวกับเร่ืองปจจัย

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาในจังหวัดอ่ืนๆ 

 2. ในการศึกษา เร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคชั่น

ออนไลนของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ผูวิจัยนํามาวิจัยนั้น ยังมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่เปน

ผลกระทบตอเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาผานแอพพลิเคช่ันออนไลนของ
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ผูบริโภคอีกหลายประการ ซึ่งควรจะนาํมาเปนตัวแปรในการวิจัยครั้งตอไป คือ ปจจัยดานบุคลากร People เชน 

ความรูความสามารถ และความนาเชื่อถือของบุคลากร ปจจัยทางดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ Physical 

Evidence เชน สิ่งท่ีปรากฎตอสายตาลูกคา เชน สี รูปราง แพ็คเกจ บรรยากาศภายในราน และ กระบวนการ 

Process เชน กระบวนการในการจัดการดานการบริการ ที่จะทาํใหลูกคาเกิดความประทับใจ และเกิดความภักดี

ในตัวสินคา ซึ่งจะทําใหการวิจัยในเรื่องนี้สมบูรณย่ิงข้ึน 
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