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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรี

ผานระบบออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการผูซ้ือเสื้อผาสตรีผาน

ระบบออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดและการไววางใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง (Sample) เปนประชากรเพศหญิงท่ีมีการซ้ือเสื้อผาสตรีผานระบบออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร รวมตัวอยางท้ังหมด 400 คน โดยใช เคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถามและวิเคราะหโดย 

One-way ANOVA และ ถาผูวิจัยพบความแตกตางจะเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD และสถิติการ

ถดถอยพหุคูณ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ อาชีพ ความถี่การซ้ือ

เสื้อผาสตรีออนไลน คาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง และ รูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนจากแหลงใดทําให

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานการสงเสริมการตลาด การไววางใจดานผูขายและดานการไววางใจดานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลน 
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ABSTRATC 

This research study the research objectives were as follows 1) The behavior of the 

decision to buy women’s clothing online the online system of the 2) The behavior of the 

decision to buy the online women’s clothing of the population in Bangkok classified by 

personal factors 3) Marketing mix factors and trust affecting the decision making behavior 

of women online shopping in Bangkok 

Sample is a female population who buy women's clothing through online media in 

Bangkok. A total of 400 samples were collected by using research tools as a questionnaire 

and analyzed by One-way anova. The differences were compared in pairs by using LSD 

method and in the section of status, use t-test. 

 The hypothesis test found that Population in Bangkok who are aged, occupation, 

frequency of buying women's clothes online. The cost of each purchase and knowing 

which online women's clothing store has different behaviors in decision making to buy 

online women's clothing Marketing mix, product, price, promotion Trust in sellers and trust 

in commercial media. Affecting the decision making behavior of buying online women's 

clothing of people in Bangkok. 

Keywords: online clothing buying behavior of women  

 

บทนํา 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูบริโภคไดเปลี่ยนไปอยางมากในอดีตท่ีผานมามีการซ้ือขายผานสื่อ

ออนไลนมากขึ้น ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเขามามีบทบาท ในการใชชีวิตประจําวันเสื้อผา

เคร่ืองนุงหมถือเปนปจจัยหลักท่ีสําคญัของมนุษยในการดํารงชีวิตเสื้อผายังชวยเสริมสรางบุคลิกภาพแสดงให

เห็นถึงรสนิยม บงบอกภาพลักษณใหแกผูสวมใสปจจุบันเสื้อผามีการพัฒนาดานคุณภาพและรูปแบบท่ี

สวยงามไมวาจะเปนคุณลักษณะ รูปแบบ ไซสมีใหเลือกหลากหลายตรงกับความตองการ 

 อัตราการเติบโตของธุรกิจออนไลนไดรับความนิยม มากขึ้นในทุก ๆ ปบวกกับเทคโนโลยีสามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาไดดี จึงสนใจท่ีจะทําวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาประเภทเสื้อผาสตรีในระบบ

ออนไลนบนอินเตอรเน็ต เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือสินคา รวมถึงการวางแผนสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาระบบออนไลน ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยผูวิจัยนําไปพัฒนาและ

วางแผนดานสวนประสมทางการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายตอบสนองความตองการ

ของกลุมผูบริโภคสินคาออนไลนมากท่ีสุด 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีผานระบบออนไลนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการผู ซ้ือ เสื้อผาสตรีผ านระบบออนไลนของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการไววางใจท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีระบบออนไลนของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีผานส่ือออนไลนของกลุมผูบริโภคเสื้อผา

สตรีผานสื่อออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครโดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตของประชากร (Population) คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เปนเพศหญิง ซ่ึงมี

ประชากรอาศัยอยูจํานวนมากมีอํานาจการซ้ือ 

2. ขอบเขตชวงเวลาท่ีใชในการวิจัย คือ เดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2562 

3. ขอบเขตเน้ือหางานวิจัย (Research Content) ประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลของเพศหญิง 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน การสวนประสมทางการตลาด ความไววางใจในการซ้ือเสื้อผาสตรีบน

สื่อออนไลน 

4. ขอบเขตกลุมตัวอยาง (Sample) เปนประชากรเพศหญิงท่ีมีการซ้ือเสื้อผาสตรีผานสื่อออนไลนใน

เขตกรุงเทพมหานครซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจึง อาศัยการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรใน

การคํานวณกรณีไมทราบจํานวนประชากร มีระดับความเชื่อม่ันท่ี 95%และยอมรับความคลาดเคล่ือนไดไม

เกิน 5% จะทําการกําหนดตัวอยางประชากรเพศหญิงจํานวน 385 คน และเพ่ือการเก็บขอมูลไมสมบูรณ 15 

คน รวมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลน เพ่ือธุรกิจขายเสื้อผาออนไลนหรือผูท่ีกําลังจะ

ประกอบกิจการสวนตัวเก่ียวกับการขายเสื้อผาสตรีผานชองทางระบบออนไลน สามารถนําขอมูลการวิจัยไป

ออกแบบเสื้อผาสตรีใหตรงกับความตองการของลูกคา วางแผนและพัฒนาแผนการตลาดใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีรวมถึงการสรางความไววางใจใหกับลูกคาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันและสรางฐาน

ลูกคาใหมและรักษาลูกคาเดิมจนใหเกิดความจงรักภักดีตอตราสินคา 
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ทบทวนวรรณกรรม 

พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาสตรีของผูบริโภคขางตนผูวิจัยสามารถสรุปความหมาย

โดยรวมของพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาสตรีของผูบริโภคไดวา พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาสตรีของผูบริโภค 

หมายถึง การกระทําของบุคคลน้ันๆ แสดงออกมาโดยธรรมชาติไดรับอิทธิพลจากสิ่งกระตุนและ สิ่งเราท่ีเปน

ปจจัยภายนอกและปจจัยภายในธุรกิจออนไลนตองวิเคราะหพฤติกรรมของผูซ้ือวาซ้ือเพ่ืออะไร ซ้ือเม่ือไหร 

ระยะเวลาในการซ้ือ, แหลงหรือชองทางการซ้ือ เกณฑในการตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน เชน คุณภาพ การ

จัดสง ราคาถูก ปริมาณการซ้ือ การทําโฆษณาประชาสัมพันธกระตุนใหลูกคารูจักเกิดการแสวงหาขอมูล

สินคารวมถึงการคิดวิธีเสนอขายสินคาใหแปลกแวกแนวเพ่ือสรางจุดเดนใหกับสินคาและเว็บไซสเพ่ือดึงดูดผู

เขาใชบริการ 

สวนประสมทางการตลาด 

จากการศึกษาสวนประสมทางการตลาด ขางตนผูวิจัยสามารถสรุปโดยรวมของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดไดวา ปจจัยประสมทางการตลาด หมายถึง เปนกิจกรรมท่ีนักการตลาดตองนักบริหาร เจาของ

ธุรกิจ ตองคิดคน สรางสรรค กิจกรรมสงเสริมการตลาด และการวางแผนการตลาดเพ่ือใหดึงดูด

กลุมเปาหมายและตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดครอบคลุมทุกสวน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 

ดานการไววางใจผูขายสินคา 

จาการการศึกษาดานการไววางใจผูขายสินคา ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวมของการ

ไววางใจผูขายสินคา ไดวา การไววางใจผูขายสินคา  หมายถึง การไววางใจเปนการรับรูของผูซ้ือท่ีมีความ

เชื่อม่ันในตัวผูขายออนไลนตองมีความซ่ือสัตยการเสนอสินคาท่ีตรงกับความเปนจริง เงื่อนไขการรับคืนและ

รับประกันสินคาตองระบุชัดเจน การสรางสัมพันธท่ีดีโดยผูขายมีการโตตอบแบบทันทวงที การเปดเผยขอมูล

รานคาออนไลนมาท่ีไปของรานคาไดเน่ืองจากสื่อออนไลนทําการซ้ือขายแบบไมเห็นหนากัน เชน เบอรโทร

ติดตอ ชื่อตราสินคามีการระบุชัดเจนการสรางการไววางใจในรูปแบบการจัดสงท่ีตรงเวลาเปนตัวชี้วัดความ

เชื่อท่ีผูซ้ือมีใหตอผูขายสินคา 

การไววางใจส่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จาการการศึกษาดานการไววางใจสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวม

ของการไววางใจสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดวา การไววางใจสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หมายถึง เปนการ

ทําธุรกรรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในทุก ๆ ชองทางครอบคลุมการซ้ือขายสินคา/บริการ ไปถึงการชําระเงิน 

การทําธุรกิจออนไลนถือวามีความเสี่ยงเน่ืองจากผูซ้ือและผูขายไมเห็นหนากันดังน้ันการทําธุรกิจออนไลนท่ี

ประสบความสําเร็จผูซ้ือหรือเจาของกิจการตองคอยปรับปรุงและอัพเดทขอมูลเพ่ือปองกันไวรัสหรือ Hacker 

อยูตลอดเวลาและผูขายตองสรางเว็บไซสท่ีมีคุณภาพสรางความนาเชื่อถือได 

 

 



5 

 

วิธกีารดําเนินวิจัย 

เปนการวิจัยท่ีเรียกวา การวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental design) เปนการแสวงหา

คําตอบของปญหาการวิจัยโดยอาศัยการเก็บขอมูลจากสิ่งท่ีเปนอยู ท่ีเกิดขึ้นอยูแลวตามธรรมชาติ เพ่ือทราบ

ลักษณะคุณสมบัติของประชากรหรือเปรียบเทียบระหวางกลุมประชากร รูปแบบการวิจัยในคร้ังน้ี คือ วิจัย

แบบสาํรวจ (Server design) เปนวิธีการศึกษาลักษณะของประชากร เปรียบเทียบความแตกตางของตวัแปร 

เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเปนความจริงตาง ๆ สามารถนําไปใชในการอธิบายโดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปน

แบบสอบถาม (Questionnaire)  

ประชากรท่ีตองศึกษา คือ เปนประชากรเพศหญิงท่ีมีการซ้ือเสื้อผาสตรีผานสื่อออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยาง คือ เปนประชากรเพศหญิง ท่ี มีการซ้ือเสื้อผาสตรีผานสื่อออนไลนในเขต

กรุงเทพมหานครซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนผูวิจัยจึงใชตารางหาขนาดกลุมตัวอยาง อางอิงตาราง

จากหนังสือวิทยาการวิจัย (รองศาสตราจารย ดร.ทิพยศิริ กาญจนวาสี และ ศาสตราจารย ดร. ศิริชัย      

กาญจนวาสี, หนา 168) การกําหนดกลุมตัวอยางกรณีไมทราบจํานวนประชากร (N) มีระดับความเชื่อม่ันท่ี 

95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 5% จะทําการกําหนดตัวอยางประชากรเพศหญิงจํานวน 385 

คน และเพ่ือการเก็บขอมูลไมสมบูรณ 15 คน รวมตัวอยางท้ังหมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ประกอบไปดวย 

 1. แบบสอบถามเปนคําถามปลายปด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบไปดวย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได

เฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ ความถี่การซ้ือเส้ือผาสตรีออนไลน จํานวนคาใชจายในการซ้ือในแตละคร้ัง ส่ือ

ออนไลนท่ีทานเลือกใชบริการสั่งซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน สตรีท่ีทานซ้ือจากสื่อออนไลน และทานรูจักรานคา

ขายเสื้อผาสตรีออนไลนจากแหลงใด 

1.2 ขอมูลพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีผานระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี

จํานวนขอคําถาม 5 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือตีความหมาย ดังน้ี 5= ระดับความสําคัญมากท่ีสุด, 

4=ระดับความสําคัญ มา, 3= ระดับความสําคัญปานกลาง, 2= ระดับความสําคัญนอย, 1= ระดับ

ความสําคัญนอยท่ีสุด 

1.3 ขอมูลปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีผาน

ระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดมีจํานวนขอคําถาม 20 ขอโดยมีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือ

ตีความหมาย ดังน้ี 5= ระดับความสําคัญมากท่ีสุด, 4=ระดับความสําคัญ มา, 3= ระดับความสําคัญปาน

กลาง, 2= ระดับความสําคัญนอย, 1= ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

1.4 ขอมูลปจจัยดานการไววางใจมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีผานระบบออนไลน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดวย การไววางใจดานผูขายสินคาและการไววางใจดาน

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีจํานวนขอคําถาม 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือตีความหมาย ดังน้ี 5= 
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ระดับความสําคัญมากท่ีสุด, 4=ระดับความสําคัญ มา, 3= ระดับความสําคัญปานกลาง, 2= ระดับ

ความสําคัญนอย, 1= ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

 1.5 ขอมูลการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรีระบบออนไลนของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.6 ชวงเกณฑคะแนนเฉล่ียการแบงออกเปน 5 ระดับเพ่ือใชในการตีความหมาย ดังตอไปน้ี 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 = มีระดับความสําคัญระดับนอยท่ีสุด, คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 = มีระดับความสําคัญ

ระดับนอย, คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 = มีระดับความสําคัญระดับปานกลาง, คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 = มีระดับ

ความสําคัญระดับมาก, คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 = มีระดับความสําคัญระดับมากท่ีสุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

1.1 การวิเคราะหในแบบสอบถามสวนท่ี 1 ไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ความถี่การซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน จํานวนคาใชจายในการซ้ือในแตละ

คร้ัง สื่อออนไลนท่ีทานเลือกใชบริการสั่งซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน, เสื้อผาสตรีท่ีทานซ้ือจากส่ือออนไลน และ

ทานรู จักรานคาขายเส้ือผาสตรีออนไลนจากแหลงใด ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ 

(Frequency)  

1.2 การวิเคราะหแบบสอบถามสวนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน ใชคาเฉลี่ย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 การวิเคราะหแบบสอบถามสวนท่ี 3 ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

1.4 การวิเคราะหแบบสอบถามสวนท่ี 4   การไววางใจ ไดแก การไววางใจดานผูขาย และ การ

ไววางใจดานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation)  

2. สถิติอนุมาน (Inferentail Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

2.1 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาตรีระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามสถานภาพ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ T-Test 

2.2 พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาตรีระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน ความถี่การซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน จํานวน

คาใชจายในการซ้ือในแตละคร้ัง สื่อออนไลนท่ีทานเลือกใชบริการสั่งซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน, ประเภทเสื้อผา

สตรีท่ีทานซ้ือจากส่ือออนไลน และทานรูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนจากแหลงใด ใชการวิเคราะห

ขอมูลดวย สถิติติความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ถาผูวิจัยพบความแตกตางจะทําการ

เปรียบเทียบเปนรายคูแบบ LSD 
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2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการไววางใจท่ีมีผลตอพฤติกรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใชการวิเคราะหแบบสถิติถดดอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาสตรีผานระบบ

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเ ส้ือผาสตรีออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครดานภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับความสะดวกรวดเร็วในการสงสินคาและราคาถูก  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพ ความถี่การ

ซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน คาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง สื่อออนไลนท่ีเลือกใชบริการสั่งซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน 

ประเภทเสื้อผาสตรีท่ีซ้ือจากสื่อออนไลน รูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนจากแหลงใด ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ อาชีพ ความถี่การซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน คาใชจาย

ในการซ้ือแตละคร้ังและรูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนจากแหลงใด ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ สื่อ

ออนไลนท่ีเลือกใชบริการสั่งซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน และประเภทเสื้อผาสตรีท่ีซ้ือจากสื่อออนไลน ทําให

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนไมตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาดและการไววางใจมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไดดงัน้ี 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอ

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2. ดานการไววางใจดานผูขายและดานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

การซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถสรุปไดดังน้ี  

 1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเ ส้ือผาสตรีออนไลนของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครดานภาพรวมอยูในระดับมาก 
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1.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบ

ออนไลน ขอ ความสะดวกรวดเร็วในการสงสินคาและราคาถูก ผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป

มีบทบาทหนาและมีเวลาท่ีจํากัด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของวัชราภรณ เจียงของ (2559) จากการศึกษา

ปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือสินคาออนไลนโดยมุงเนนดานการรับสินคาผูซ้ือสินคาออนไลนพบวาให

ความสําคัญกับความสะดวกและรวดเร็วและสอดคลองทฤษฎีของ Harold J.Leavitt กลาววา กระบวนการ

พฤติกรรมผูบริโภคคํานึงถึงคุณภาพชีวิตมากขึ้น และสอดคลองกับผลวิจัยของกิตติวัฒน จิตรวัตร (2559) 

จากการศึกษาปจจัยการซ้ือสินคาออนไลนและคุณภาพเว็บไซสมีท่ีผลตอการตัดสินใจซ้ือเว็บไซสลาซาดาของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอรานคาออนไลนมีการใหบริการแบบมือ

อาชีพ  

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรี

ระบบออนไลนตางกัน ผูวิจัยเห็นวา การท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีอายุตางกัน ทําใหพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีท่ีไมเหมือนกันสามารถบงชี้ถึงการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนตางกัน เน่ือง

ดวยเสื้อผาสตรีจะมีรูปแบบท่ีหลากหลาย การสวมใสในแตละชวงวัยทําใหเกิดความตางสอดคลองกับแนวคิด

ของพรทิพย วรกิจโภคาทร(2529) กลาววา ลักษณะการรับสารดานอายุ (Age) การชักจูงหรือโนมนาวจิตใจ

ของคนมีความยากตามอายแุละสอดคลองกับทฤษฎขีองศริิวรรณ เสรีรัตน (2538) กลาววา อายุ (Age) มีการ

ตอบสนองของผูบริโภคท่ีมีอายุตางกัน อายุเปนตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีนักการตลาดใหความสําคัญ 

 2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรี

ระบบออนไลนตางกัน ผูวิจัยเห็นวา การท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตางกัน ทําใหพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนไมเหมือนกัน สามารถบงชี้ไดวาตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลน

ตางกันเน่ืองจากเกิดจากทัศนคติท่ีมีตอสื่อออนไลน และประสบการณท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาออนไลน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของสุภาภรณ วิบุลศิลป, กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร(2560) 

จากการศึกษาความพึงพอใจการซ้ือสินคาและบริการผานชองทางออนไลนและลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและสอดคลองกับทฤษฎีของฉลองศรี พิมลสมพงศ 

(2548) กลาววาอาชีพของบุคคลมีอิทธิตอการตอผูรับสารท่ีมีตอผูสงสารเพราะแตละคนมีวัฒนธรรม ทัศนคติ

และประสบการณตางกันและสอดคลองทฤษฎีของ Keller,.A.,L&Tan (2006) กลาววา อาชีพของผูบริโภค

จะซ้ือสินคาท่ีมีความสอดคลองและเหมาะสมกับหนาท่ีการงานของบุคคลน้ัน ซ่ึงทําใหมีความตองการและ

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความถี่การซ้ือเสือ้ผาสตรีออนไลนตางกัน ทําใหพฤติกรรม

การตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน ผูวิจัยเห็นวาการท่ีประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

ความถี่การซ้ือเส้ือผาสตรีออนไลนตางกันทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนไม

เหมือนกัน สามารถบงชี้ไดวาความถี่การซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน เน่ืองจากชวงเวลาการซ้ือหรือ
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เขาชมเว็บไซสตางกันและการถูกกระตุนดานการสงขาวสารของผูขายไมตอเน่ืองกันสอดคลองกับผลการวิจัย

ของวิภาวรรณ มโนปราโมทย(2556) จากการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานสื่อ

ออนไลน(อินสตารแกรม)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การตัดสินใจซ้ือสินคาผานสื่อออนไลน

(อินสตารแกรม) มีความถี่การซ้ือสินคาผานส่ือออนไลนตางกัน และคลายคลึงกับทฤษฎีของ Harold 

J.Leavitt กลาววา พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดตองมีการจูงใจหรือสิ่งกระตุน ใหบุคคลแสดงพฤติกรรม เพ่ือการ

ตอบสนองความตองการของตนเอง และสอดคลองกับแนวคิดของMoorman Deshpande & Zelman 

(1992) กลาววา ผูบริโภคจําเปนตองเชื่อม่ันตอรานคา 

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีคาใชจายในการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแตละคร้ังตางกัน ทํา

ใหพฤติกรรมการตัดสินใจเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตาง กัน ผู วิ จัยเห็นวาการท่ีประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีคาใชจายในการซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนแตละคร้ังไมเหมือนกัน สามารถบงชี้ไดวา

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน เน่ืองจากเสื้อผาสตรีเปนสินคาท่ีเปนปจจัยหลัก

ของมนุษยก็จริงแตยงัถอืวาเปนสินคาท่ีฟุมเฟอย สอดคลองกับทฤษฎขีองงามตา วนินทานนท (2553) อางใน 

ทัศไนย สุนทรวิภาต (2016) กลาววา เจตคติเปนลักษณะท่ีเกิดจากการรูคิดเชิงประเมินคาเก่ียวกับสิ่งใดสิ่ง

หน่ึงทํานองประโยชนหรือและสอดคลองกับผลงานวิจัยของปุลณัช เดชมานนท (2556) จากการศึกษาการ

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางสื่อออนไลนในชวงเวลาจํากัด พบวา คาใชจายการซ้ือมีผลตอปจจัยสวน

ประสมทางการตลาด 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครรูจักแหลงรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนตางกัน ทําให

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน ผู วิ จัยเห็นวาการท่ีประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครรูจักแหลงรานคาขายเสื้อผาสตรีออนไลนไมเหมือนกัน สามารถบงชี้ไดวาพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกันเน่ืองจากการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆหรือจาก

ประสบการณของผูบริโภคเอง การแนะนํามีผลตอดานทัศนคติ เชน จากครอบครัว,เพ่ือน,โฆษณา สอดคลอง

กับแนวคิดกระบวนการตัดสินใจซ้ือ สนธยา คงฤทธ์ิ(2544) กลาววา การคนหาขอมูลในขั้นน้ีผูบริโภคจะทํา

การคนหาขอมูลเพ่ือตัดสินใจหรือจากประสบการณของผูบริโภคเอง เพ่ือนํามาประเมินและสอดคลองกับ

ทฤษฎีของ Childers (2001) กลาววา อินเตอรเน็ตเปนชองทางในการเพ่ิมยอดขายบนออนไลนและผูซ้ือจะมี

การหาขอมูลและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับสินคา, ราคาของสินคากอนทําการตัดสินใจซ้ือคลายคลึงกับทฤษฎี

ของ Kothler 246 กลาววา ขั้นตอนการคนหาขอมูลเพ่ือตัดสินใจ ดวยการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง หรือ

จากประสบการณของผูบริโภคเอง เพ่ือนํามาประเมินทางเลือก 

3. การศึกษาสวนประสมทางการตลาดและการไววางใจ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา

สตรีระบบออนไลน สรุปไดดังน้ี 

3.1 สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรีระบบ

ออนไลนในดานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู วิ จัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการดานผลิตภัณฑ อยูในระดับมากในดานเสื้อผาสตรีออนไลนมีรูปแบบ

ใหเลือกหลากหลายทําใหทานตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนสอดคลองกับผลการวิจัยของ ฤทัย เตชะบูรณ
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เทพาภรณ(2554) จากการศึกษาแรงจูงใจและปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจการซ้ือสินคาและ

บริการทางเฟชบุค พบวา ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและสอดคลองกับทฤษฎีอดุลย จาตุรงคกุล (2543) กลาววาในสวนประสมทางการตลาดวา 

เปนกิจกรรมท่ีเปนตัวกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือรับรูคุณภาพและความใหมและหลากหลายของและ

สอดคลองแนวคิดของชื่นจิตต แจงเจนกิจ(2556) กลาววา จําเปนตองนําเสนอจุดเดนของสินคาหรือบริการ

ใหเปนท่ีนาสนใจ 

3.2 สวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรีระบบ

ออนไลนในดานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผู วิ จัยมีความเห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญกับเร่ืองราคาอยูในระดับสาํคัญมาก ในดานของความสะดวกในการชําระเงิน

และราคาถูก สอดคลองกับผลกาวิจัยองสุทามาศ จันทรถาวร (2556)จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินซ้ือสินคาบน Facebook ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญดานราคาถูกกวา และยังสอดคลองกับทฤษฎีของ            

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ(2541) กลาววา ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดเปนสิ่งท่ีจะสนอง

ความตองการ กิจการตองคํานึงถึงการตั้งราคาดวย  

3.3 ดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนในดาน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญ

ในระดับมากสามารถชําระเงินปลายทางเม่ือเห็นสินคา สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิ

กุล.(2555) จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาและบริการออนไลนแบบรวมกลุมกันซ้ือบนเว็บไซส 

ENSOGO ของลูกคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับการ

ชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย มีความปลอดภัย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ อําพล  นววงศเสถียร

(2557)จากการศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภคในรานคาออนไลนใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวาการทําโฆษณามีอิทธิพลตอการซ้ือสินคาในรานคาออนไลน และสอดคลองกับ

ทฤษฎีของเสรี วงษมณฑา.(2542) กลาววาเปนการส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรของ Program 

Marketing  

3.4 การไววางใจดานผูขายสินคา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรีระบบออนไลนใน

ดานของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให

ความสําคัญกับการไววางใจดานผูขายสินคา อยูในระดับมาก คือ ผูขายเสื้อผาสตรีออนไลนมีการจัดสงสินคา

ตรงเวลาท่ีกําหนด สอดคลองกับผลการวิจัยของฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ (2554) จาการศึกษาแรงจูงใจ

และปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจการซ้ือสินคาและบริการทางเฟซบุค พบวาการตัดสินใจซ้ือ

สินคาและบริการเน่ืองจากการมนุษยมีสัมพันธท่ีดีของผูขายระดับมากมีผลตอการตัดสินใจการซ้ือสินคาและ

บริการทางเฟซบุคและสอดคลองกับทฤษฎี Ndubisi.(2007) กลาววา ความไววางใจเปนปจจัยท่ีมี

ความสําคัญ อยางมากตอการสรางความภักดีและความสัมพันธในเชิงบวกกันและคลายคลึงกับทฤษฎีของ 
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Berry & Parazuraman 1991 กลาวถึง ความไววางใจ TRUST คือตัวชี้วัดเก่ียวกับสัมพันธภาพท่ีผูซ้ือมีตอ

ผูขายออนไลนโดยธรรมชาติแลวไมสามารถจับตองได  

3.5 การไววางใจดานสื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบ

ออนไลนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีความเห็นวาประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครให

ความสําคัญกับการไววางใจดานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมาก ระบบอินเตอรเน็ตสามารถคนหาสินคาได

งายและรวดเร็ว สอดคลองกับผลการวิจัยของวิภาวรรณ มโนปราโมทย.(2556) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานส่ือออนไลน(อินสตารแกรม)ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มี

ระบบการจัดเก็บขอมูลของผูซ้ือสินคาและบริการไดอยางนาเชือ่ถือ มีระบบการชําระเงินท่ีปลอดภัย สามารถ

ติดตามผลการชําระเงินได และสอดคลองกับทฤษฎีของ Lee & Turban .(2001) กลาววา รูปแบบความไว

วางในพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวาเปนการมีปฏิสัมพันธระหวางกัน  ผูซ้ือผูขายท่ีทําการคาระหวางกันมีความ

เสี่ยง เพราะผูซ้ือและผูขายไมไดพบหนากัน การมีคําม่ันสัญญาการจัดสงสินคาและการสืบคนขอมูลเปนการ

รับรองคุณภาพของรานคาออนไลน 

 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยสวนบุคคล 

 1. ปจจัยสวนบุคคลดานอายุ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

อายุตาง ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลนตางกัน ดังน้ัน ผูประกอบการขายเสื้อผาสตรี

ตองใหความสําคัญกับชวงอายุเพราะมีความตาง สามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาดานเสื้อผาเพ่ือใหตอบ

โจทยความตองการของแตละชวงอายุวัยได 

 2. ปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี

อาชีพตาง ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน ดังน้ัน ผูประกอบการขายเสื้อผา

สตรีตองใหความสําคัญกับชวงอาชีพ เพราะ กลุมอาชีพมีความคิดเห็นของการซ้ือเสื้อผาสตรีผานชองทาง

ออนไลนตางกัน ไมวาจะดานการไววางใจดานผูขาย และ ความเชื่อม่ันดานคุณภาพของเสื้อผาสตรี  

3. ปจจัยสวนบุคคลดานคาใชจายในการซ้ือ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีคาใชจายในการซ้ือตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรีออนไลนตางกัน 

ดังน้ันผูประกอบการตองใหความสําคัญ มีกําหนดราคาท่ีมีเหตุมีผลเปนท่ียอมรับของตลาดและเหมาะกับ

กลุมเปาหมาย  

4. ปจจัยสวนบุคคลดานความถี่ในการซ้ือ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครท่ีมีความถี่ในการซ้ือตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลน

ตางกัน ดังน้ันผูประกอบการตองใหความสําคัญในการเพ่ิมความถี่การซ้ือโดยตองนํารูปแบบการเสนอเสื้อผา

สตรีและอัพเดทรูปแบบเสื้อผาใหม ๆ อยูตลอดเวลา เพ่ือใหมีความดึงดูดการเขารับชมเว็บไซสมากขึ้น 

ผูประกอบการอาจนําขอมูลการอัพเดทเสื้อผาใหมโดยทําการสงขอมูลผานทางอีเมลลของลูกคาเพ่ือชักชวน

หรือดึงดูดการเขาชม ทําใหเพ่ิมความถี่ในการซ้ือบอยขึ้นและนําไปสูยอดขายเพ่ิมขึ้น 
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5. ปจจัยสวนบุคคลดานรูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีระบบออนไลนจากแหลงใด จากผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการรูจักรานคาขายเสื้อผาสตรีระบบออนไลนจากแหลง

ใดตางกัน ทําใหพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีระบบออนไลนตางกัน ดังน้ันผูประกอบการตองให

ความสําคัญ อาจจะเกิดจากการสืบคนขอมูลจากแหลงตาง ๆ หรือจากประสบการณของผูบริโภคเอง การแนะ

จากเพ่ือนมีผลตอดานทัศนคติ มีผลตอการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซ้ือ  และในการสรางการรับรู

หรือทําอยางไรใหผูซ้ือสินคาออนไลนรูจักรานคาออนไลนของทานเองมากขึ้น โดยการทําการโฆษณารานคา

ผานทาง Popup ตามหนาเพจตางๆ เชน Popup หนาเพจเฟชบุค Popup ตามเว็บไซสหลักท่ีมีกลุมผูเลน

อินเตอรเน็ทเขาชมบอยๆ เชน Sanook.com kapook.com และปจจุบันการทําโฆษณาผานทาง Line ได

แลวสามารถเขาถึงกลุมผูใชอินเตอรเน็ทมากขึ้นและกลุมผูบริโภคหลากหลาย 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการไววางใจ 

 1. ดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรี

ออนไลนของประชาชนเขตกรุงเทพ ดังน้ันใหความสําคัญกับการซ้ือเส้ือผาสตรีออนไลนมีรูปแบบใหเลือก

หลากหลาย ดังน้ันผูประกอบการควรเนนการออกแบบเสื้อผาสตรีใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย คุณภาพดาน

การตัดเย็บท่ีมีความเนียบ  

2. ดานราคา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาสตรีออนไลน

ของประชาชนเขตกรุงเทพ ดังน้ันผูประกอบการตองใหความสําคัญดานราคา ราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ

ของสินคา และผูประกอบการตองมีชองทางการชําระเงินใหเลือกหลากหลายดวยเชนกัน 

 3. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูประกอบการตองใหความสําคัญการสงเสริม

การตลาดซ่ึงผูซ้ือเสื้อผาสตรีใหความสําคัญกับสามารถชําระเงินปลายทางเม่ือเห็นสินคา ผูประกอบการตองมี

การกําหนดการเลือกการชําระเงินแบบปลายทาง เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับผูซ้ือ 

 4. การไววางใจดานผูขายสินคา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผาสตรีออนไลนของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญในดานของผูขายเสื้อผาสตรีออนไลนมี

การจัดสงสินคาตรงเวลาท่ีกําหนด ผูประกอบการตองสรางความเชื่อม่ันดานการจัดสงท่ีตรงเวลา 

5. การไวดานส่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา มีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาสตรีออนไลนของประชาชนเขตกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญ ในดานของระบบ

อินเตอรเน็ทสามารถคนหาสินคาท่ีตองไดงายและรวดเร็ว การท่ีผูประกอบการลงรายละเอียดสินคา ราคา 

รูปภาพ ท่ีชัดเจนและครบถวน ทําใหผูซ้ือสินคาออนไลนสามารถสืบคนขอมูลไดงายและรวดเร็ว 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีตวัแปรดานประเภทเสื้อผาสตรีเพ่ิมเน่ืองจากกลุมผูซ้ือสินคาออนไลนไมไดซ้ือเพียงแต เสื้อ 

กางเกง กระโปรง อยางเดียว ผูวิจัยจะตองสรางขอคําถามการซ้ือสินคาออนไลนใหครอบคลุมขอคําถาม

ท้ังหมด  

 2. ควรศึกษาสวนประสมการตลาดท่ีนอกเหนือจาก 4 P คือ สวนประสมทางการตลาดแบบ

ออนไลนและเทคโนโลยีใหเพ่ิมขึ้น เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซสเพ่ือใหเหมาะกับธุรกิจ

บริการออนไลน 
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