
1 
 

 
 

ป"จจัยท่ีมีผลต-อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ;าผ-านทางแอพพลิเคช่ันออนไลนB  

ของผู;บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

FACTORS AFFECTING CONSUMERS OF DECISIONS TO PURCHASE CLOTHES THROUGH 

ONLINE APPLICATION IN DIN DAENG DISTRICT, BANGKOK 

ชุติกาญจน* พูลสวัสด์ิ 

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผูCรับผิดชอบบทความ 

Chutikan Poonsawat 

Email: ghb.chutikan@gmail.com 

Faculty of Business Administration Program in Management, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

บทคัดย'อ 

 การวิจัยเรื่อง ปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทาง แอพพลิเคชั่นออนไลน* ของผูCบริโภคในเขต

ดินแดง กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค* เพื่อศึกษาปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตnอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุnมตัวอยnางใน

การวิจัยครั ้งน้ีมีจำนวน 400 คน ใชCว ิธีการสุ nมตัวอยnางแบบงnาย (Simple Random Sampling) และใชC

แบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขCอมูล สถิติที่ใชCในการวิเคราะห*ขCอมูล ประกอบดCวย คnารCอยละ 

คnาความถ่ี คnาเฉล่ีย สnวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะห*สมการถดถอยพหุคุณ 

 ผลการวิจัยพบวnา กลุnมตัวอยnางสnวนใหญn เป�นเพศหญิง อยูnในชnวงอายุ 20 - 30 ป�  มีระดับการศึกษา

ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจCาง และมีรายไดCเฉลี่ยตnอเดือนต่ำกวnา 20,000 บาท โดย

พฤติกรรมของผูCบริโภครCานเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

พบวnา กลุnมตัวอยnางสnวนใหญnนิยมซื้อประเภทของเสื้อผCา อันดับแรกไดCแกn ชุดเสื้อผCาแฟชั่น ซื้อเสื้อผCาผnาน

แอพพลิเคชั่น Shopee โดยตัดสินใจดCวยตัวเอง และมีคnาใชCจnายตnอครั้ง 450 – 600 บาท ซึ่งนิยมใชCบริการใน

ชnวงเวลา 18.01 น. – 20.00 น. และมีความถี่ในการเขCาใชCบริการ 1 - 2 ครั้งตnอเดือน และผลการวิจัยยังพบวnา 

ระดับความคิดเห็นของปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาผnานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน* ของผู Cบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู nในระดับความคิดเห็นมากที ่สุด             

(�̅� = 4.22 , S.D. = 0.467) โดยมีระดับความคิดเห็นดCานการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* 

อยูnในระดับการตัดสินใจซ้ือแนnนอน (�̅� = 4.43, S.D. = 0.531) 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวnา ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด (7P’s)  มีผลตnอการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีคnาสัมประสิทธิ์การพยากรณ* (R Square) เทnากับ 0.535 แสดงวnาตัวแปรอิสระ คือ ปlจจัยดCานสnวน

ประสมทางการตลาด(7P’s) มีผลตnอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ของ

ผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รCอยละ 53.5 เมื่อพิจารณาเป�นรายดCานพบวnา มีจำนวน 4 ดCาน คือ  

ดCานลักษณะทางกายภาพ ดCานบุคคล ดCานกระบวนการ และดCานชnองทางการจัดจำหนnาย  

คำสำคัญ: การตัดสินใจซ้ือ, ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด,  แอพพลิเคช่ันออนไลน* 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to study marketing mix factors ( 7P’ s)  that affected 

consumers of decisions to purchase clothes through online application in Din Daeng District, 

Bangkok.  The samples of this study were 400 consumers.  They were selected through simple 

random sampling.  The questionnaires were adopted to collect data and were analyzed using 

percentage, frequency, mean , standard deviation and multiple regression analysis. 

The results found that the majority of samples were female.  They were between the 

ages of 20-30 years old, had a bachelor's degree.  They worked in a private company/ 

employment, those with average monthly income of less than 20,000 baht.  Their behaviors 

revealed that the majority of samples preferred to purchase clothes through online application 

Fashion Clothes was number one. Through the Shopee application by making your own 

decisions. They spent 450 - 600 baht each time. Moreover, they preferred buy clothes at 18.01 

a.m. - 20.00 a.m. for 1-2 times a month.  The results showed that the level of opinions of the 

overall marketing mix factors ( 7P’ s)  that affected consumers of decisions to purchase clothes 

through online application were at the highest level of their opinions (�̅� = 4.22 , S.D. = 0.467). 

This founding revealed the certain level of decision to purchase clothes through online 

application was purchased for sure (�̅� = 4.43, S.D. = 0.531) 

The results of hypothesis testing found that marketing mix factors ( 7P's)  that affected 

consumers of decisions to purchase clothes through online application in Din Daeng District, 

Bangkok with a statistical significance level at 0. 05.  R square of the model was found as 0.535. 

Showed that independent variables was marketing mix factors affected the decision to purchase 

clothes through online application at Din Daeng District, Bangkok at 53.5 percent and the 

marketing mix factors ( 7 P’ s)  that affected the decision to purchase clothes through online 
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application at Din Daeng District, Bangkok.  There were 4 aspects:  Physical Evidence people 

Process and Place/Channel Distribution 
Keywords: Decision to Purchase, Marketing Mix Factors, Online Application 

บทนำ 

ในปlจจุบันโลกของธุรกิจออนไลน*เติบโตอยnางมากและอยnางตnอเนื ่อง เนื ่องจากมีเทคโนโลยีที ่มี

ความกCาวหนCา ทำใหCการเขCาถึงอินเทอร*เน็ตของผูCบริโภคสะดวกข้ึน รวดเร็วข้ึน และเขCามามีความสำคัญเป�นอยnาง

มาก และเป�นสnวนหนึ่งของชีวิต จากสถิติการใชCเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วโลก พบวnาไทยใชCอินเทอร*เน็ตตnอวันสูงเป�น

อันดับ 5 ของโลก ไทยมีอัตราการใชCตnอวันสูงเป�นอันดับสองของโลก ซึ่งสูงกวnาคnาเฉลี่ยของทั่วโลกที่ 59%        

ซึ่งประชากรที่ใชCอินเทอร*เน็ต 97% หรือจำนวน 50.18 ลCานคน จะเขCาอินเทอร*เน็ตผnานมือถือเป�นประจำ โดยใชC

เวลาเลnนอินเทอร*เน็ตทางมือถือถึง 4 ช่ัวโมง 57 นาทีตnอวัน (ธนชาติ นุnมนนท*,2563) 

ปlจจุบันพnอคCาแมnคCาหรือแมCแตnขาชCอปออนไลน* ตCองปรับเปลี่ยนกลยุทธ*และพฤติกรรมในการซื้อขาย 

โดยหันมาใชCชnองทางการขายออนไลน*กันมากข้ึน สังเกตไดCวnาลูกคCามีการซ้ือของออนไลน*ผnานหลากหลายชnองทาง 

พnอคCาแมnคCาท้ังหลายจึงมีคำถามวnา แคnชnองทางท่ีเราขายอยูnเพียงพอแลCวจริงๆ หรือ มีทางเลือกอ่ืน โดยเพ่ิมโอกาส

สรCางยอดขายไดCดCวยตัวเอง เพราะส่ิงท่ีจำเป�นมากกวnาคือรูCวnาลูกคCาของแบรนด*เราอยูnท่ีไหน มีโอกาสไปเจอท่ีใดไดC

บCาง แลCวจะโนCมนCาวเขาใหCซื้อไดCอยnางไร หนึ่งในวิธีที่งnายและไดCผลมากที่สุดคือการขยายชnองทางในการขาย       

ไมnวnาจะเป�น Shopee, Lazada, Facebook, Google, Line หรือ IG ของเราไมnวnาจะออนไลน* หรือออฟไลน* 

เพ่ือใหCลูกคCาสามารถเห็นและซ้ือสินคCาของเราไดCทุกท่ี  

เขตดินแดงในปlจจุบัน มีหนnวยงานราชการยCายเขCามาตั้งสำนักงานมากขึ้น ไมnวnาจะเป�นกระทรวงแรงงาน 

ศาลาวnาการกรุงเทพมหานคร 2 วิทยาลัยป�องกันราชอาณาจักร ศูนย*ฝ¡กกำลังสำรอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแหnง

ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน*แหnงประเทศไทย สนามกีฬาศูนย*เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ£น) และ

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ซึ่งลCวนสnงผลใหCพื้นที่แหnงนี้มีคนเขCาสูnพื้นที่มากขึ้น จึงเป�นพื้นที่เลือกใชCในการวิจัย

ครั้งนี้ เนื่องจากมีประชากรหนาแนnน และมีประชากรที่หลากหลาย ทำใหCการวิจัยครอบคลุมกลุnมตัวอยnางหลาย

กลุnม  

จากขCอมูลดังกลnาวขCางตCนผูCวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnาน

แอพพลิเคช่ันออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะศึกษาเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการตลาด     

คือสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งนำมาเป�นแนวทางในการกำหนดกลยุทธ*การบริหารจัดการดCานการตลาด

ทั้ง 7 ดCาน ไดCแกn ดCานผลิตภัณฑ* ดCานราคา ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย ดCานสnงเสริมการตลาด ดCานบุคคล         

ดCานกระบวนการ และดCานลักษณะทางกายภาพ เพื่อใหCผูCที่เกี่ยวขCองสามารถนำผลจากการวิจัยไปปรับปรุง และ

พัฒนาสินคCาและวางแผนกลยุทธ*ทางการตลาดทำใหCมียอดขายเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งชnวยใหCทราบความตCองการของ

ผูCบริโภค เพื่อสรCางความพึงพอใจสูงสุดใหCแกnผูCบริโภค และใหCไดCมาซึ่งกำไรสูงสุดเป�นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ตnอไป 
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วัตถุประสงคEของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) ท่ีมีผลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาผnานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานของการวิจัย 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ขอบเขตดCานประชากรและกลุnมตัวอยnาง คือ ผูCบริโภคท่ีซ้ือเส้ือผCาผnานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน*    

ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากสูตรคำนวณตัวอยnางของ Taro Yamane (ทาโรn ยามาเนn) อยnางนCอยใชC 399 

คน แตnเพ่ือป�องกันการเก็บขCอมูลท่ีไมnสมบูรณ*จากแบบสอบถาม จึงเพ่ิมขนาดตัวอยnางเป�นจำนวน 400 ตัวอยnาง 

เลือกใชCวิธีการสำรวจดCวยการทำแบบสอบถามออนไลน* 

2. ขอบเขตดCานเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา 

       ตัวแปรอิสระ คือ ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด  (7P’s) ประกอบดCวย ดCานผลิตภัณฑ* 

ดCานราคา ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย ดCานการสnงเสริมการตลาด ดCานบุคคล ดCานกระบวนการ และ           

ดCานลักษณะทางกายภาพ  

ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน* ของผู Cบริโภคใน       

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตดCานสถานท่ี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตดCานระยะเวลา ในการดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแตn เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ประโยชนEท่ีคาดว'าจะไดSรับ 

1. เพื ่อทำใหCทราบถึงปlจจัยสnวนประสมทางการตลาดที ่มีผลตnอการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาผnานทาง

แอพพลิเคช่ันออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อทำใหCทราบถึงลักษณะทางประชากร พฤติกรรมการการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

3. เพื ่อใหCรCานเสื ้อผCาออนไลน*หรือรCานคCาออนไลน*ทั ่วไปที ่สนใจ สามารถนำผลการวิจัยไปวาง          

แผนกลยุทธ*ทางการตลาดทำใหCมียอดขายเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังชnวยใหCทราบความตCองการของผูCบริโภค  
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การทบทวนวรรณกรรม  

ในการศึกษาเร่ือง ปlจจัยท่ีมีผลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาผnานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน* ของผูCบริโภคใน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ไดCศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตnางๆท่ีเก่ียวขCองเพ่ือเป�นแนวทางในการวิจัย 

โดยมีสาระสาคัญ ดังน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีดSานส'วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

Kotler (1997) อCางใน โสภิตา รัตนสมโชค (2558) ไดCกลnาวไวCวnา สnวนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือเครื ่องมือทางการตลาดที ่สามารถควบคุมไดC บริษัทมักจะนำมาใชCรnวมกันเพ่ือ

ตอบสนองความพึงพอใจและความตCองการของลูกคCาที่เป�นกลุnมเป�าหมาย แตnเดิมสnวนประสมการทางตลาดจะมี

เพียงแคn 4 ตัวแปรเทnานั้น (4Ps) ไดCแกn ผลิตภัณฑ* (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชnองทางการจัดจำหนnาย

ผลิตภัณฑ* (Place) การสnงเสริมการตลาด (Promotion) ตnอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 3 ตัวแปร ไดCแกn 

บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื่อใหCสอดคลCองกับ

แนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหมn โดยเฉพาะอยnางยิ่งกับธุรกิจทางดCานการบริการ ดังนั้นจึงรวมเรียกไดCวnา

เป�นสnวนประสมทางการตลาดแบบ (7P’s)          

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 

Apipatchayakul (2015) อCางใน บวรลักษณ* เสนาะคำ (2562) กลnาวไวCวnากระบวนการตัดสินใจซ้ือ

ประกอบดCวย 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

      1. การรับรู CถึงความตCองการหรือปlญหา (Problems/Needs Awareness) ในขั้นตอนแรก

ผูCบริโภคจะตระหนักถึงปlญหา หรือความตCองการในสินคCาหรือการบริการ ซึ่งความตCองการหรือปlญหานั้นเกิด

ข้ึนมาจากความจำเป�น (Needs)  

    2. การคCนหาขCอมูล (Information Search) เมื่อผูCบริโภคทราบถึงความตCองการในสินคCาหรือ

บริการแลCว ลำดับขั้นตnอไปผูCบริโภคก็จะทำการแสวงหาขCอมูล เพื่อใชCประกอบการตัดสินใจ โดยแหลnงขCอมูลของ

ผูCบริโภค  

    3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือไดCขCอมูลจากข้ันตอนท่ี 2 แลCวใน

ขั้นตnอไปผูCบริโภคก็จะทำการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผูCบริโภคตCองกำหนดเกณฑ*หรือ

คุณสมบัติท่ีจะใชCในการประเมิน เชnน ย่ีหCอ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตnอหนnวย เป�นตCน 

    4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากที่ไดCทำการประเมินทางเลือกแลCวผูCบริโภค

ก็จะเขCาสูnในข้ันของการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงตCองมีการตัดสินใจในดCานตnาง ๆ  

    5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) หลังจากท่ีลูกคCาไดCทำการตัดสินใจ

ซื้อสินคCาหรือบริการไปแลCวนั้น นักการตลาดจะตCองทำการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งความพึง

พอใจน้ันเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคCาทำการเปรียบเทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริง กับส่ิงท่ีคาดหวัง 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคSาออนไลนE 

 Schiffman & Kanuk (1994) อCางใน กิตติวัฒน* จิตรวัตร (2559) ไดCใหC คำจำกัดความพฤติกกรมของ

ผูCบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวขCองโดยตรงกับการไดCรับและการใชC

สินคCาและบริการรวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีอยูnกnอนและมีสnวนในการกำหนดการกระทำดังกลnาว ไมnวnาจะ

เป�นการเสาะหาซื้อ ใชC ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ*บริการและแนวคิดตnางๆ ซึ่งผูCบริโภคคาดวnาจะ

สามารถตอบสนองความตCองการของตนไดC สnวน ศิริวรรณ เสรีรัตน* (2546) ไดCกลnาววnา การวิเคราะห*พฤติกรรม

ผูCบริโภคเป�นการคCนควCาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชCของผูCบริโภคเพื่อใหCทราบถึงลักษณะความ

ตCองการและพฤติกรรมการซ้ือและการใชCของผูCบริโภค นอกจากน้ี 

พฤติกรรมผูCบริโภค หมายถึง การกระทำตnางๆ ที่เกี่ยวขCองโดยตรงกับการจัดหาใหCไดCมาซึ่งการบริโภค 

และการจับจnายใชCสอย ซึ่งสินคCาและบริการรวมทั้งการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งกnอนและหลัง การกระทำดังกลnาวดCวย 

รวมถึงพฤติกรรมผูCบริโภค ยังหมายถึงขั้นตอน ความคิด ประสบการณ* การซ้ือ การใชCสินคCาและบริการของ

ผูCบริโภค เพ่ือตอบสนองความตCองการและความพึงพอใจ (Solomon& Rabolt, 2004) 

แนวคิดและทฤษฎีดSานประชากรศาสตรE 

ศิริวรรณ เสรีรัตน* (2538) อCางใน ชมพูนุช นCอยหลี (2562) กลnาววnา การแบnงสnวนตลาดดCวยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร*ซ่ึงประกอบดCวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายไดC อาชีพ การศึกษา น้ันเป�นเกณฑ*ท่ีนิยมใน

การแบnงสnวนตลาดและงnายตnอการวัดมากกวnาตัวอื่น ดCวยลักษณะที่สำคัญและสถิติที่วัดไดCของประชากรเป�น     

ตัวแปรท่ีเขCาถึงและสามารถกาหนดตลาดเป�าหมายไดCอยnางมีประสิทธิผล  

ขSอมูลเก่ียวกับแอพพลิเคช่ัน 

แอพพลิเคชั่น (Application) หมายถึง โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในดCานตnางๆ ที่ออกแบบมา

สำหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ*เคลื่อนที่ ที่เรารูCจักกัน ซึ่งในแตnละระบบปฏิบัติการจะ

มีผูCพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้นมามากมายเพื่อใหCตรงกับความตCองการของผูCใชCงาน ซึ่งจะมีใหCดาวน*โหลดทั้งฟรี     

และจnายเงิน  

งานวิจัยท่ีเก่ียวขSอง 

 ชมพูนุช นCอยหลี (2562) ไดCศึกษาวิจัยเรื่อง ปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานคCา

ออนไลน* ผลการศึกษา พบวnา ผูCตอบแบบสอบถามสnวนใหญnเป�นเพศหญิง มีชnวงอายุระหวnาง 20-30 ป� มีระดับ

การศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดCตnอเดือนที่ 10,000 – 20,000 บาท 

โดยสnวนใหญnจะเลือกซื้อสินคCาประเภทเสื้อผCาเครื่องแตnงกาย จากอินสตาแกรม ชCอปป�¬ ลาซาดCา และความถี่ใน

การซื้อสินคCาเดือนละ 1-2 ครั้ง และคnาใชCจnายในการซื้อสินคCาครั้งละไมnเกิน 1,000 บาท ในสnวนของปlจจัยดCาน

สnวนประสมทางการตลาด โดยรวมมีคnาเฉลี่ยอยูnในระดับสำคัญมาก และผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวnา 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาจากรCานคCาออนไลน* อยnางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ี 0.05  
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 กิตติวัฒน* จิตรวัตร (2559) ไดCศึกษาวิจัยเรื่อง ปlจจัยการซื้อสินคCาออนไลน*และคุณภาพเว็บไซต*ที่สnงผล

ตnอการตัดสินใจซื้อสินคCาจากเว็บไซต*ลาซาดCาของผูCบริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวnา ผูCตอบ

แบบสอบถามสnวนใหญnเป�นเพศชาย อายุระหวnาง 20 – 25 ป� มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพเป�นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายไดCตnอเดือนที่ 15,000 – 25,000 บาท ผลทดสอบสมมติฐาน พบวnา 

แรงจูงใจในการซ้ือสินคCาออนไลน* คุณภาพบริการในการซ้ือสินคCาออนไลน* คุณภาพเว็บไซต* สnงผลตnอการตัดสินใจ

ซื้อสินคCาในเว็บไซต*ลาซาดCาของผูCบริโภคในกรุงเทพมหานคร อยnางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คิดเป�นรCอย

ละ 65.1 สnวนพฤติกรรมการซื้อสินคCาออนไลน* ประสบการณ*ในการซื้อสินคCาออนไลน* การแสดงตนในการซ้ือ

สินคCาออนไลน* และการประมูลสินคCาออนไลน*ไมnสnงผลตnอการตัดสินใจซื้อสินคCาจากเว็บไซต*ลาซาดCาของผูCบริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั ้งนี ้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชCเครื ่องมือในการเก็บ   

ขCอมูลวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะห*ขCอมูลโดยวิธีการทางสถิติดCวยโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร* ประชากรที่ใชCในการวิจัยนี้ คือ ผูCบริโภคที่ซ้ือเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ใน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งหมดจำนวน 120,761  คน (ศูนย*ขCอมูลเศรษฐกิจการคลังและการลงทุนของ

กรุงเทพมหานคร,2563) และตCองการคnาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดCที ่ 0.05 หรือคิดเป�นคnาความคลาดเคลื่อน          

ที่ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยไดCขนาดของกลุnมตัวอยnางจำนวน 398.67 คน อยnางนCอยใชC 399 คน แตnเพ่ือ

ป�องกันการเก็บขCอมูลที่ไมnสมบูรณ*จากแบบสอบถามจึงเพิ่มขนาดตัวอยnางเป�นจำนวน 400 ตัวอยnาง และใชCการ

สุnมตัวอยnางดCวยวิธีแบบงnาย(Simple Random Sampling) 

สถิติท่ีใชSในการวิเคราะหEขSอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูCวิจัยวิเคราะห*ขCอมูล โดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร*ในการประมวลผลขCอมูล

โดยใชCสถิติประกอบดCวย 

1. วิเคราะห*สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชCในการวิเคราะห* ดังน้ี 

            1.1 ใชCคnารCอยละ (Percentage) และ คnาความถี่ (Frequency) กับขCอมูลทั่วไป ประกอบดCวย 

เพศ อายุ สถานภาพ รายไดCตnอเดือน ระดับการศึกษา และพฤติกรรมของผู CบริโภครCานเสื ้อผCาผnานทาง

แอพพลิเคช่ันออนไลน*  

            1.2 ใชCคnาเฉลี่ย (Mean : �̅� ) และ สnวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ

วิเคราะห*ตัวแปรปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 2. วิเคราะห*สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื ่อศึกษาสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) 

ประกอบดCวย ดCานผลิตภัณฑ* ดCานราคา ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย ดCานการสnงเสริมการตลาด ดCานบุคคล ดCาน
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กระบวนการ และดCานลักษณะทางกายภาพ ที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*    

ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยใชCการวิเคราะห*สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis : MRA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห*พบวnา กลุnมตัวอยnางสnวนใหญn เป�นเพศหญิง อยูnในชnวงอายุ 20 – 30 ป� สnวนใหญnมีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจCาง รายไดCเฉลี่ยตnอเดือนของกลุnมตัวอยnางสnวน

ใหญn พบวnาจะอยูnในชnวง ต่ำกวnา 20,000 บาท กลุnมตัวอยnางสnวนใหญnเลือกซื้อเสื้อผCา อันดับแรก ไดCแกn ชุดเสื้อผCา

แฟชั่น สnวนใหญnเลือกซื้อเสื้อผCาผnานแอพพลิเคชั่น อันดับแรก  ไดCแกn Shopeeบุคคลที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจ 

อันดับแรก ไดCแกn ตัดสินใจดCวยตัวเอง นิยมใชCบริการชnวงเวลา 18.01 น. – 20.00 น. คnาใชCจnายตnอครั้งในการซ้ือ

เ ส้ือผC าพบวn า  ม ีคn า ใช Cจn าย 450 - 600 บาท และกลุnมต ัวอยn างสn วนใหญ n มีความถ่ีในการซ ื ้ อ เ ส้ือผC า                          

1 - 2 คร้ังตnอเดือน  

ผลการวิเคราะห*ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด พบวnา กลุnมตัวอยnางสnวน

ใหญnใหCความคิดเห็นในปlจจัยสnวนประสมทางการตลาดตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*

ของผูCบริโภคใน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูnในระดับความคิดเห็นมากที่สุด (�̅� = 4.22 , S.D. 

= 0.467) เมื่อพิจารณาเป�นรายดCานพบวnาดCานที่อยูnในระดับความคิดเห็นมากที่สุด อันดับแรกคือ ดCานชnองทาง

การจัดจำหนnาย (�̅� = 4.35, S.D. = 0.530) รองลงมา ดCานกระบวนการ (�̅� = 4.27, S.D. = 0.543) ดCานราคา 

(�̅� = 4.21, S.D. = 0.646) ดCานลักษณะทางกายภาพ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.578) ดCานการสnงเสริมการตลาด   

(�̅� = 4.19, S.D. = 0.581) ดCานบุคคล (�̅� = 4.18, S.D. = 0.597) และดCานผลิตภัณฑ* (�̅� = 4.13, S.D.           

= 0.487) ตามลำดับ 

 ผลการวิเคราะห*ขCอมูลดCานความคิดเห็นดCานการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของ

ผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยูnในระดับตัดสินใจซ้ือแนnนอน (�̅� = 4.43, S.D. = 0.531) 
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานป2จจัยส6วนประสมทางการตลาดมีผลต6อการซื้อเสื้อผ?าผ6านทางแอพพลิเคช่ัน

ออนไลนF ของผู?บริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปร 
ค'าสัมประสิทธE 

ถดถอย (b)  
Beta  t  Sig. 

1. ดCานผลิตภัณฑ* 0.062 0.057 1.030 0.304 

2. ดCานราคา 0.081 0.098 1.901 0.058 

3. ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย 0.141 0.141 2.335 0.020* 

4. ดCานการสnงเสริมการตลาด 0.051 0.056 1.129 0.260 

5. ดCานบุคคล -0.343 -0.385 -6.615 0.000* 

6. ดCานกระบวนการ 0.279 0.285 4.441 0.000* 

7. ดCานลักษณะทางกายภาพ 0.470 0.511 8.792 0.000* 

รวม   1.279  7.377 0.000* 

R = 0.731, R2 = 0.535, SEE = 0.365, F = 64.427, Sig. = 0.000, * = P < 0.05 

ผลการวิเคราะห*สมการถดถอยพหุคูณ พบวnา ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาดมีผลตnอการตัดสินใจ

ซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร อยnางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีคnาสัมประสิทธิ์การพยากรณ* (R2) เทnากับ 0.535 แสดงวnาตัวแปรอิสระทุกตัวมีผลตnอตัวแปรตาม      

รCอยละ 53.5 เมื ่อพิจารณาเป�นรายดCาน พบวnา มีทั ้งหมด 4 ดCาน ไดCแกn ดCานลักษณะทางกายภาพ (Beta = 

0.511) ดCานบุคคล (Beta = -0.385) ดCานกระบวนการ (Beta = 0.285) และดCานชnองทางการจัดจำหนnาย (Beta 

= 0.141) มีผลตnอการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน* ของผู Cบริโภคในเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัย เร่ืองปlจจัยท่ีมีผลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาผnานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน*ของผูCบริโภคใน

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการวิจัย ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จำนวน 4 ดCาน คือ ดCานชnองทางการ

จัดจำหนnาย ดCานบุคคล ดCานกระบวนการ และดCานลักษณะทางกายภาพ โดยสามารถอภิปรายผลเพ่ิมเติมไดC ดังน้ี 

 ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมาก

ที ่ส ุด และมีผลตnอการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน*ของผู Cบร ิโภคในเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวnา การซ้ือเส้ือผCาผnานแอพพลิเคช่ันออนไลน* มีความสะดวก และงnายในการ

เขCาใชCบริการ รวมทั้งสามารถคCนหาขCอมูลหรือซื้อไดCตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำใหCผูCบริโภคตัดสินใจที่จะเขCามาใชC
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บริการไดCงnายขึ้น  รวมถึงมีตัวแทนจำหนnายและมีสินคCาหลากหลายใหCเลือกซื้อ ทำใหCสามารถตอบสนองความ

ตCองการของผูCบริโภคไดCหลากหลาย และสถานที่ในการจัดสnงสินคCาครอบคลุมหลายพื้นที่ รวมทั้งยังมีชnองทางการ

ใหCเลือกซื้อที่หลากหลายชnองทาง งnายไมnยุnงยากทำใหCผูCบริโภครับรูCวnาคุCมคnากับสิ่งที่ไดCมา ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัย

ของ ชมพูนุช นCอยหลี (2562) ไดCศึกษาเร่ืองปlจจัยท่ีมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาจากรCานคCาออนไลน* พบวnา

ปlจจัยดCานชnองทางการจัดจำหนnาย มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานออนไลน*โดยมีการแสดงใหCเห็นวnา 

การซื้อเสื้อผCาจากรCานออนไลน* ตCองมีความสะดวกในการเขCาถึงรCานคCาไดCตลอดเวลา สามารถคCนหาขCอมูลหรือ

สินคCาไดCรวดเร็ว เว็บไซต*สnวนตัวของรCานคCาตCองมีชnองทางการติดตnอที่สะดวก มีการจัดสnงสินคCาหลายรูปแบบและ

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ส่ิงเหลnาน้ีจะชnวยสnงผลใหCผูCบริโภคตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาจากรCานคCาออนไลน*ไดCงnายข้ึน  

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานบุคคล มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมากและมีผลตnอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความ

คิดเห็นวnาเน่ืองจากแอดมินเพจมีความใสnใจ ใชCคำพูดสุภาพและมีมนุษย*สัมพันธ*ท่ีดี มีความละเอียด รอบคอบและ

มีความรูCในเร่ืองสินคCาเป�นอยnางดี แอดมินเพจมีความกระตือรือรCนและมีความ พรCอมในการใหCบริการ เป°ดใจกวCาง

ยอมรับทั้งเสียงตำหนิ และคำชมเชย ใหCบริการผูCบริโภคดCวยความเสมอ ภาคเทnาเทียมกันโดยไมnเลือกปฏิบัติ จึง

เป�นสิ่งที่ผูCบริโภครับรูCไดCวnาแอดมินมีความรูCความเขCาใจในตัวสินคCาเป�นอยnางดีก็สามารถที่แนะนำลูกคCาใหCเลือกซ้ือ

ส่ิงท่ีตCองการไดC ทำใหCเกิดความประทับใจกลับมาใชCบริการซ้ำอีกซ่ึงสอดคลCองกับงานวิจัยของ เปรมกมล หงส*ยนต* 

(2562) ไดCทำการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อสินคCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* (ลาซาดCา) 

ของผูCบริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลวิจัย แสดงใหCเห็นวnาผูCบริโภคใหCความสำคัญกับพนักงานขายที่มี

กิริยามารยาทสุภาพ เรียบรCอย มีอัธยาศัยดี เป�นมิตร และมีความกระตือรือรCนในการใหCบริการรวมถึงมีมีการใหC

ขCอมูลขnาวสารแกnลูกคCา โปรโมชั ่น แกnลูกคCาอยnางสม่ำเสมอ มีชnองทางการติดตnอสื ่อสารกับเจCาหนCาท่ี       

(Contact Center) ไดCตลอด 24 ช่ัวโมงพรCอมใหCการชnวยเหลืออยnางเต็มท่ีเม่ือมีการรCองขอจากผูCบริโภค 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานกระบวนการ มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมากที่สุดและมี

ผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมี

ความคิดเห็นวnา การซื้อเสื้อผCาออนไลน* มีความถูกตCอง รวดเร็วในการใหCบริการเมื่อสั่งซื้อสินคCา มีขั้นตอนและ

ระบบการสnงมอบสินคCา และบริการที่รวดเร็ว ถูกตCอง และมีมาตรฐาน มีความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน 

กระบวนการในสั่งซื้อเขCาใจงnาย ไมnซับซCอน ระยะเวลาในการใหCบริการมีความเหมาะสม ทำใหCผูCบริโภคตัดสินใจท่ี

จะเขCามาใชCบริการไดCงnายขึ ้นและยังตอบสนองตnอความตCองการของลูกคCา พรCอมทั้งใหCคำแนะนำเกี ่ยวกับ

ผลิตภัณฑ*ซึ่งกระบวนการทั้งหมดมาตราฐานเดียวกันทุกรCาน ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช นCอยหลี 

(2562) ไดCทำการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานคCาออนไลน* ผลการวิจัยพบวnา 

ดCานกระบวนการ   มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อดCวยวิธีการสั่ง ซื้อสินคCที่งnายและสะดวก พรCอมทั้งมีการตอบ
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คำถามที่รวดเร็วถูกตCอง ชัดเจน ทำใหCเพิ่มความหนCาเชื่อถือในตัวสินคCาและรCานเพิ่มขึ้นอีกดCวย และยังมีชnองทาง

ชำระเงินใหCเลือกที่หลากหลาย เชnน ชำระผnานการโอนเงินผnานบัตรเครดิต เก็บเงินปลายทาง เป�นตCน ทำใหCเขCาถึง

ลูกคCาไดCหลายกลุnม ส่ิงเหลnาน้ีจึงมีผลตnอการตัดสินใจซ้ือของผูCบริโภค 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมาก

และมีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

ผูCวิจัยมีความคิดเห็นวnาเน่ืองจากทางรCานขายสินคCาออนไลน*มีบริการดCานอื่นๆ ใหCลูกคCา เชnน เปลี่ยนและคืนสินคCา

ไดC มีการเพิ่มภาพพจน*รCานคCาออนไลน*ใหCดูดี มีจุดเดnน มีจุดขายที่ชัดเจน พรCอมทั้งมีการอัพเดทขCอมูลสินคCาเป�น

ปlจจุบันอยูnเสมอ และมีการจัดหมวดหมูnสินคCาที่เป�นระเบียบ สวยงาม มีราคา และตัวอยnางของสินคCาแสดงอยnาง

ชัดเจน  งnายตnอการเลือกซื้อสินคCา ทำใหCผูCบริโภคเขCาถึงงnายสามารถที่แนะนำลูกคCาใหCเลือกซื้อสิ่งที่ตCองการไดC ซ่ึง

สอดคลCองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช นCอยหลี (2562) ไดCทำการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซ้ือ

เสื้อผCาจากรCานคCาออนไลน* ผลวิจัย พบวnาดCานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานคCา

ออนไลน*โดยผูCบริโภคใหCความสำคัญกับขCอมูลรายละเอียดของสินคCาและ ราคาครบถCวน มีการแสดงตัวตนของ

ผูCขายที่ชัดเจนเชnน การถnายแบบสินคCาที่นnาสนใจ  มีการอัพเดทขCอมูลสินคCาเป�นปlจจุบันเสมอ สิ่งตnางๆเหลnานี้ชnวย

สnงผลตnอการตัดสินใจซ้ือของผูCบริโภคไดCงnายย่ิงข้ึน 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานผลิตภัณฑ* มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมากแตnไมnมีผลตnอ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมี

ความเห็นวnา เนื่องจากการซื้อเสื้อผCาออนไลน* ผลิตภัณฑ*จะตCองมีคุณภาพ รูปแบบเสื้อผCามีความทันสมัย รูปแบบ

เส้ือผCา(สไตล*)มีใหCเลือกซ้ือหลากหลาย บรรจุภัณฑ*มีความสวยงามและคงทน สินคCาท่ีซ้ือไปมีการรับประกัน รับคืน

หรือเปลี่ยนสินคCาไดC รวมถึงสินคCาประเภทอื่นๆ และบรรจุภัณฑ* เหมือนกันทุกที่ ซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

กรรณิการ* ชัยอำนาจ ,กฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) ท่ีศึกษาเร่ืองปlจจัยท่ีมีผลตnอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคCาออนไลน*

ผnานทางแอพพลิเคช่ัน SHOPEE ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวnา  ดCานผลิตภัณฑ* ไมnมี

ผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานคCาออนไลน* ผnานทางแอพพลิเคชั่น อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ*เสื ้อผCา

ออนไลน* มีความแตกตnางจากรCานอื่นไมnมากนักเพราะมีรCานขายเพิ่มมากขึ้น แมCแตnภายในหCางสรรพสินคCาเองก็มี

รCานขายเส้ือผCาเป�นสิบๆรCาน และราคาก็ไมnแตกตnางกันมาก  

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานสnงเสริมการตลาด มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมากแตnไมnมี

ผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมี

ความเห็นวnา เนื่องจากการซื้อเสื้อผCาออนไลน* ไดCมีการสnงเสริมการขายที่หลากหลาย เชnน โคCดสnงฟรี & โคCด

สnวนลด มีสnวนลดพิเศษเนื่องในเทศกาลหรือโอกาส ตnางๆ มีรายการสnงเสริมการขายที่ดึงดูดใจ เชnน โปรโมช่ัน  

ของแถม การสะสมแตCม การจัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษอยnางสม่ำเสมอ เชnน แจกของใหCลูกคCาประจำสำหรับ



12 
 

 
 

เทศกาลสำคัญตnาง ๆ และการโฆษณาผnานสื่อประชาสัมพันธ*ตnางๆ อยnางทั่วถึง ทำใหCผูCบริโภคไมnรูCสึกถึงความ

แปลกใหมnซึ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ ชมพูนุช นCอยหลี (2562) ไดCทำการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผCาจากรCานคCาออนไลน* ผลการวิจัยพบวnา ปlจจัยดCานสnงเสริมการตลาด ไมnมีผลตnอการตัดสินใจ

เส้ือผCาออนไลน* ผnานทางแอพพลิเคช่ัน เพราะทางรCานมีการจัดทำการสnงเสริมทางการตลาดอยnางสม่ำเสมอเพ่ือใหC

ผู Cบริโภครู Cกันอยnางทั ่วถึง เชnน การจัดกิจกรรม หรือการ ลด แลก แจก แถม อาจจะทำบnอยครั ้งมากข้ึน              

ไมnจำเป�นตCองทำตามโอกาสตnางๆ เพ่ือสnงผลท่ีดีตnอการตัดสินใจเลือกใชCบริการ 

ปlจจัยดCานสnวนประสมทางการตลาด ดCานราคา มีระดับความคิดเห็นอยูnในระดับมากที่สุดแตnไมnมีผลตnอ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ผูCวิจัยมีความ

คิดเห็นวnา เพราะการซ้ือเส้ือผCาออนไลน* ราคามีความคุCมคnาตnอรูปแบบและขนาดของสินคCา ราคามีความเหมาะสม

กับคุณภาพของสินคCา ราคามีใหCเลือกหลากหลายระดับราคา มีการแจCงราคา และขนาดของสินคCาที่ชัดเจนใน

แอพพลิเคชั ่นออนไลน* มีราคาถูกกวnาการซื ้อจากรCานคCาในหCางสรรพสินคCา ซึ ่งสอดคลCองกับงานวิจัยของ 

กรรณิการ* ชัยอำนาจ ,กฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) ปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคCาออนไลน*ผnานทาง

แอพพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวnา ดCานราคา ไมnมีผลตnอการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผCาออนไลน* ผnานทางแอพพลิเคชั่น เนื่องจากรCานสnวนใหญnลCวนมีราคาที่ใกลCเคียงกันและมีราคา

หลากหลายระดับ และมีการแจCงราคา และขนาดของสินคCาไวCอยnางชัดเจน 

 

ขSอเสนอแนะ 

ขSอเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใชS 

จากผลการวิจัยเรื่อง ปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภค

ในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทำใหCผูCวิจัยทราบถึงปlจจัยสnวนประสมทางการตลาดที่มีผลตnอการตัดสินใจซ้ือ

เสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน* ของผู Cบริโภค ไดCแกn ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย ดCานบุคคล                

ดCานกระบวนการ และดCานลักษณะทางกายภาพ โดยผูCวิจัยมีขCอเสนอแนะ เพ่ิมเติม ดังน้ี 

        1. ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวnา ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด 

ดCานชnองทางการจัดจำหนnาย มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร ทางรCานควรทำใหCผูCบริโภค เกิดความสะดวก และงnายในการเขCาใชCบริการ รวมทั้งสามารถ

คCนหาขCอมูลไดCตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทำใหCผูCบริโภคตัดสินใจที่เขCามาใชCบริการไดCงnายขึ้น  รวมถึงมีตัวแทน

จำหนnายและมีสินคCาหลากหลายใหCเลือกซื้อ ทำใหCสามารถตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคไดCหลากหลาย 

และมีสถานที่ในการจัดสnงสินคCาครอบคลุมหลายพื้นท่ี รวมทั้งยังมีชnองทางการใหCเลือกซื้อที่หลากหลายชnองทาง 

งnายไมnยุnงยากทำใหCผูCบริโภครับรูCวnาคุCมคnากับสิ่งที่ไดCมานอกจากนี้ ทางรCานควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่อง
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ของรูปแบบการนำเสนอขCอมูลตnางๆของสินคCา การบริการใหCคำแนะนำท่ีรวดเร็วแกnลูกคCา รวมไปถึงการมีชnองทาง

การชำระเงินท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือใหCผูCบริโภคไดCมีทางเลือกท่ีเหมาะสมและสะดวกในการซ้ือสินคCา 

      2. ดCานบุคคล ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวnา ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด ดCานบุคคล มีผลตnอ

การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นั่นคือแอดมิน

เพจมีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน* ดังนั้นแอดมินเพจตCองมีความใสnใจ ใชCคำพูด

สุภาพและมีมนุษย*สัมพันธ*ที ่ดี มีความละเอียด รอบคอบและมีความรู Cในเรื ่องสินคCาเป�นอยnางดี มีความ

กระตือรือรCนและมีความพรCอมในการใหCบริการทำใหCลูกคCาเกิดความประทับใจ  แอดมินเพจเป°ดใจกวCางยอมรับ

ทั้งเสียงตำหนิ และคำชมเชย ใหCบริการผูCบริโภคดCวยความเสมอ ภาคเทnาเทียมกันโดยไมnเลือกปฏิบัติ ซึ่งสิ่งเหลnาน้ี

มีความแตกตnางจากรCานอื่นๆ จึงอยากใหCทางฝ£ายแอดมินเพจรักษามาตรฐานแบบนี้ตลอดไป รวมถึงพัฒนา

บุคคลากร ใหCมีความรูCเชิงลึกดCานผลิตภัณฑ*มากขึ้น เพื่อที่จะสามารถอธิบายผูCบริโภคเสื้อผCาออนไลน* ไดCอยnาง

ชัดเจนเป�นส่ิงดึงดูดใจใหCลูกคCา กลับมาใชCบริการซ้ำ  

   3. ดCานกระบวนการ ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวnา ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด ดCาน

กระบวนการ มีผลตnอการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน*ของผู Cบริโภคในเขตดินแดง 

กรุงเทพมหานครการซื้อเสื้อผCาออนไลน* ดังนั้นรCานคCาออนไลน*ควรมีการใหCบริการเมื่อสั่งซื้อสินคCา โดยมีขั้นตอน

และระบบการสnงมอบสินคCาที่รวดเร็ว ถูกตCอง และมีมาตรฐาน มีการตอบคำถามที่รวดเร็วถูกตCอง ชัดเจน ทำใหC

เพิ่มความหนCาเชื่อถือในตัวสินคCาและรCานเพิ่มขึ้นอีกดCวย สิ่งเหลnานี้ควรใหCความสำคัญและใสnใจเป�นอยnางมาก

สำหรับรCานคCาออนไลน* รวมถึงควรมีความหลากหลายของวิธีการชำระเงิน ไมnซับซCอน เพื่อเพิ่มความสะดวกใน

การใชCบริการทำใหCผูCบริโภคตัดสินใจท่ีจะเขCามาใชCบริการไดCงnายข้ึนและยังตอบสนองตnอความตCองการของลูกคCา  

   4. ดCานลักษณะทางกายภาพ ผลการวิจัยแสดงใหCเห็นวnา ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด    

ดCานลักษณะทางกายภาพ มีผลตnอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาผnานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน*ของผูCบริโภคในเขตดิน

แดง กรุงเทพมหานคร รCานคCาออนไลน*ควรเพ่ิมภาพพจน*รCานคCาออนไลน*ใหCดูดี มีจุดเดnน มีจุดขายท่ีชัดเจน พรCอม

ทั้งมีการอัพเดทขCอมูลสินคCาเป�นปlจจุบันและนnาสนใจอยูnเสมอ และมีการจัดหมวดหมูnสินคCาใหมnๆ มีราคา และ

ตัวอยnางของสินคCาแสดงไวCอยnางชัดเจน  เพื่อทำใหCงnายตnอการเลือกซื้อสินคCา ทำใหCผูCบริโภคเขCาถึงไดCงnายและ

สามารถท่ีจะแนะนำลูกคCาใหCเลือกซ้ือส่ิงท่ีตCองการไดC  

 

ขSอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

           1. ควรทำการศึกษาปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมในการกลับมาซื้อซ้ำของ

ลูกคCารCานเสื้อผCาออนไลน* ผnานแอพพลิเคชั่นเพื่อขยายขอบเขตของกลุnมตัวอยnางใหCมากขึ้น ซึ่งผลของการวิจัย
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สามารถวางแผนกลยุทธ*ทางการตลาดและกลยุทธ*ทางการบริการเพื่อตอบสนองความตCองการของผูCบริโภคไดC

อยnางแทCจริง 

            2. ควรทำการศึกษาปlจจัยที่มีผลตnอการตัดสินใจซื้อที่เกี่ยวขCองกับผลิตภัณฑ*ทุกตัวที่มีการ

จำหนnายภายในแอพพลิเคชั่น เพื่อใหCไดCผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากขึ้น  และสามารถนำผลที่ไดCปรับปรุงสินคCา 

และบริการจะชnวยสnงผลใหCมีการเพ่ิมปริมาณธุรกิจมากย่ิงข้ึน 

                        3. ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บขCอมูลเชิงลึก อาทิ การสัมภาษณ*เชิงลึก หรือ           

การสนทนากลุnม เพ่ือใหCเขCาใจพฤติกรรมและความตCองการของผูCบริโภคอยnางแทCจริง ซ่ึงจะทำใหCผลของการวิจัยมี

ความสมบูรณ*มากย่ิงข้ึน 
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