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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟ
ซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายเฟซบุ๊ก จ้าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ กในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้านวน 409 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน้าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ 
LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ที่มี อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน ในด้านปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)  
พบว่า ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อการการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
 
ค้าส้าคัญ : การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า; ร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก 



 
ABSTRACT 

The objectives of this research are 1) To study the decision to buy swimwear from an online 
store through a women's Facebook network in Bangkok and vicinity. 2) To study the decision to buy 
swimwear from online stores through the Facebook network Classified by Demographic Factors. 3) 
To study data quality factors and marketing mix factors affecting the decision to buy swimwear from 
online stores through women's Facebook network in Bangkok and vicinity.   

There are 409 samples in Bangkok and Vicinity which are used in this research, using 
questionnaires as a tool for data collection. The statistics used for analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. In case of testing the hypothesis, one-way variance 
statistics (One-way ANOVA), if differences were found, LSD methods must be used and using multiple 
regression statistics.  

The hypothesis testing results showed that Women from online stores via Facebook network 
in Bangkok Metropolitan Region with age, education level Different occupations and average monthly 
incomes make the decision to buy swimwear from online stores through the Facebook network 
different in terms of data quality factors In terms of marketing mix factors (4P's), it was found that in 
terms of data quality Service quality, price, distribution channel and marketing promotion Affects 
the decision to buy swimwear from online stores through the Facebook network of women in 
Bangkok and vicinity 

 
Keywords: THE DECISION TO BUY SWIMWEAR; ONLINE STORE FACEBOOK NETWORK 

 
บทน ำ 

โลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการ
ท้างานเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับชีวิตคนอย่างแท้จริงและจะเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลไปอย่างสิ้นเชิงประเทศไทยจึงต้องเร่งน้าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส้าคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนา
ประเทศ โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก้าลังเผชิญอยู่หรือ
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2559) เครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Online Social Network) ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลใน
โลกอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนออนไลน์ซึ่งท้าให้ผู้คนสามารถที่จะแลกเปลี่ ยน แบ่งปันข้อมูล ตาม
ประโยชน์กิจกรรม หรือความสนใจเฉพาะเร่ืองซึ่งกันและกัน  

Facebook เป็นช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์ที่มีความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะเสื้อผ้าผู้หญิง 
ที่มีผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าเสื้อผ้าผู้หญิงออนไลน์เป็นจ้านวนมาก สาเหตุที่ท้าให้ร้านค้าเสื้อผ้าผู้หญิงมีจ้านวนมาก
และได้รับความนิยมนั้นด้วยเหตุผลที่ว่า กลุ่มผู้ใช้บริการบนเฟซบุ๊กนั้นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (เอกพงศ์ ชูละเอียด ,2556)  



และลักษณะการซื้อสินค้าของผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบซื้อสินค้ามากเกินความต้องการและใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ
ซื้อมากกว่าเพศชาย นอกจากนั้นการขายเสื้อผ้าผู้หญิงบนเฟซบุ๊กนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ง่าย ใช้เงินลงทุนไม่สูง 
เพราะเป็นสินค้าที่ราคาไม่สูงมาก และการขายสินค้าบนเฟซบุ้คไม่มีต้นทุนด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ไม่ต้องลงทุน
ในด้านสถานที่จ้าหน่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ร้านค้า เนื่องจากเป็นการขายออนไลน์ และยังเป็นช่องทางที่
เข้าถึงลูกค้าได้เป็นจ้านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีการเติบโตของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องซึ่งจาก
การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ และความนิยมในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ท้าใให้ธุรกิจร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิงบนเฟซบุ้คมี
ผู้สนใจในการเปิดร้านจ้านวนมากขึ้นอย่างมาก การมีลักษณะร้านที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจะสามารถสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของ
ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน  
เครือข่ายเฟซบุ๊กโดยมีแนวคิดในการวิจัยคือการศึกษาจ้าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนว่ามีผลมากน้อยเพียงใดต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้าการศึกษาปัจจัยคุณภาพข้อมูล และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ด้านออนไลน์ สามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการขายออนไลน์ของธุรกิจตนให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด โดยการวิจัยในครั้งนี้จะท้าการศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ขอบเขตของงำนวิจัย 

1. ขอบเขตของประชำกร ในการศึกษาวิจัยการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟ
ซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในครั้งนี้ได้ท้าการเลือกกลุ่มประชากรผู้หญิงที่ใช้เครือข่ายเฟ
ซบุ๊กและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. ด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2.1 ตัวแปรอิสระ มี 3 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วยอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน, ปัจจัยด้านคุณภาพข้อมูล ประกอบไปด้วย ด้านคุณภาพข้อมูล ด้านความเชื่อมั่นใน



ตราสินค้า และด้านคุณภาพการบริการและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ประกอบไปด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด  

2.2 ตัวแปรตาม  มีดั งนี้  การตัดสินใจซื้อชุดว่ ายน้้ าจากร้านค้าออนไลน์ผ่ านเครือข่ าย 
เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย  
เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ต่างกัน 

2. ปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รบั 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยคุณภาพข้อมูล และส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
ว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
กำรทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อผู้วิจัยสามารถสรุปแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ตัดสินใจซื้อ ได้ว่า กระบวนการในการเลือกและเปรียบเทียบสินค้าเพื่อให้ได้สินค้าจากค่านิยมในช่วงนั้นๆ และ ความ
จ้าเป็น ที่จะใช้สินค้า การตัดสินใจซื้ออาจเกิดขึ้นจากการบอกต่อจากเพื่อน หรือการหาข้อมูลร้านค้าด้วยตัวเอง ดู ว่า
ร้านมีการอัพเดทข้อมูลอย่างสม่้าเสมอหรือไม่ มีคนอ่ืนๆ ที่เคยซื้อหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ เพื่อการันตรีว่ามีการ
จัดส่งสินค้าจริง ไม่ได้มีการทุจริตเพื่อช่วยให้การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเกิดข้ึนได้ง่าย 

Plunkett and Attner (อ้างใน รัตนา โพธิวรรณ์ และ วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ 2562) กล่าวว่า 
กระบวนการตัดสินใจ (Process of decision making) หมายถึงการก้าหนดขั้นตอนของการตัดสินใจ ตั้งแต่ขั้นตอน
แรกไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การตัดสินใจโดยมีล้าดับขั้นของกระบวนการดังกล่าว เป็นการตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล
และมีกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือช่วยในการหาข้อสรุปเพื่อการ
ตัดสินใจ ข้ันตอนของกระบวนการตัดสินใจมีอยู่หลายรูปแบบ แล้วแต่ความคิดเห็นของนักวิชาการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (อ้างใน ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ 2559) ได้กล่าวว่า ในบรรดาทฤษฎีที่
ส้าคัญของการตัดสินใจอาจจ้าแนกได้อย่างน้อย 2 ประเภท ดังนี้ 

1. ทฤษฎีบรรทัดฐาน (Normative Theory) เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่มีลักษณะส้าคัญ คือ จะค้านึงถึงว่า 
แนวทางการตัดสินใจ น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นเช่นใด จึงจะสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการตัดสินใจได้ ซึ่งการ
พิจารณาว่าแนวทางใดเป็นแนวทางที่น่าจะเป็นหรือควรจะเป็นนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของบุคคลแต่ละคน ซึ่ง



อาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันก็ได้ ดังนั้นการใช้ทฤษฎีนี้ในการตัดสินใจประเด็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม จึงมีลักษณะที่
ขึ้นอยู่กับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะเป็นเครื่องกาหนดว่าปัญหานั้นๆ น่าจะหรือควรจะตัดสินใจอย่างไร จึง
จะดีที่สุดถูกต้องเหมาะสมที่สุด ซึ่งในทรรศนะของบุคคลอ่ืนที่มีมาตรฐานความพึงพอใจที่แตกต่างกัน อาจจะเห็นว่าไม่
เหมาะสมก็ได้ ด้วยเหตุนี้การตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีนี้จึงมีลักษณะการพรรณนาแบบอุดมทัศน์(Idea Type) มากกว่าจะ
เป็นแบบวิเคราะห์ถึงสภาพที่แท้จริง 

2. ทฤษฎีพรรณนา (Descriptive Theory) เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่มีลักษณะแตกต่างกับทฤษฎีแรก 
กล่าวคือ เป็นทฤษฎีที่มีสาระส้าคัญที่ว่า การตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหนึ่งจะต้องกระท้าอย่างไร จึงจะสัมฤทธิ์ผลได้ ไม่ว่า
ผลของการตัดสินใจนั้น จะเป็นที่ชื่นชอบหรือพึงพอใจของผู้ตัดสินใจหรือไม่ก็ตาม  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การ
ตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีนี้ จะพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความรู้สึกนึกคิด หรือค่านิยมส่วนตัวของผู้ตัดสินใจมาเป็น
หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจโดยมุ่งเน้นให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีเหตุผล มีความถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ทั่วไป และได้น้าเอาเทคนิคสมัยใหม่ต่างๆ เข้ามาช่วยในการตัดสินใจด้วย เพื่อที่จะให้การตัดสินใจนั้น มีความถูกต้อง
เหมาะสมที่สุด ดังนั้นกล่าวได้ว่า การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล เพื่อ
เลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทรัพยากร และบุคคลสามารถน้าไปปฏิบัติและท้าให้งาน
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 

รัตนา อินทจันทร์ (2557) กล่าวว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เป็นกระบวนการเลือกผลิตภัณฑ์หรือการ
บริการอ่ืนๆ ในหลากหลายทางเลือก ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมี 3 ระดับ คือ การตัดสินใจตามความ
เคยชิน การตัดสินใจที่จ้ากัด และการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง 

 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ธนพงศ์ ก้าเหนิดชูตระกูล (2557) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า คุณภาพ
ของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 
15,001 – 30,000 บาท และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ต่้ากว่า 2 ปี ในการด้าเนินธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ 1) 
ปัจจัยการบอกต่อ 2) การจัดอันดับและการวิจารณ์สินค้า 3) คุณภาพของข้อมูล ด้านความครบถ้วนของข้อมูล ด้าน
การจัดข้อมูล และด้านความบันเทิง และ 4) ปัจจัยคุณภาพของการบริการ ด้านความไว้วางใจ และด้านความปลอดภยั 
โดยร่วมกันพยากรณ์ความส้าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 65.5 ในขณะที่ปัจจัยคุณภาพของการบริการ ด้านการตอบสนอง
และด้านการสร้างความเชื่อมั่นไม่ส่งผลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าฃายแฟชั่นผ่านทางสังคมออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ศศิพร บุญชู (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านจัดสรร ในพื้นที่
เขตอ้าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพการสมรส รายได้
เฉลี่ยรวมต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านเดี่ยวของโครงการบ้านจัดสรร ในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัด



ราชบุรีโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ ทางสถิติที่0.05 2) ส่วนประสมทาง การตลาด ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือก
ซื้อบ้านโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์(บ้าน) มีคะแนนเฉลี่ย
สูงที่สุด รองลงมาคือราคา การจัดจ้าหน่าย ตามล้าดับ ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การส่งเสริมการตลาด 3) 
ปัจจัย พฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการบ้านจัดสรรมีอิทธิพลในการ  ตัดสินใจเลือกซื้อ
บ้านมากที่สุด รองลงมา ด้านระดับราคาในการเลือกซื้อบ้าน ด้านบุคคล ตามล้าดับ 
 รัตนา อินทจันทร์(2557) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ราคาแบบส่วนลด และส่วนยอมใหญ่ (Discounts and 
Allowances) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากร้านสุริยาการเกษตรในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
ก้าแพงเพชร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพสมรส อายุระหว่าง 40 – 49 ปี ระดับการศึกษา ปวช./ มัธยม
ปลาย รายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,001 – 20,000 บาท และส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยอยู่ด้วยกัน  
3 – 4 คน กลยุทธราคาส่วนลดและส่วนยอมให้ด้านส่วนลดเงินสด ด้านส่วนลดตามฤดูกาล ด้านส่วนยอมให้จากการนา้
สินค้าเก่ามาแลก และด้านส่วนยอมให้ส้าหรับการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกร 
จากร้านสุริยาการเกษตรในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดก้าแพงเพชร อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการควบคุมตัวแปรใดๆ ซึ่งเป็น
การศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียวโดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูป 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้หญิงที่ซื้อชุดว่ายน้้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย เฟซบุ๊ก ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้วิจัยไม่อาจทราบจ้านวนผู้หญิงที่ซื้อชุดว่ายน้้าออนไลน์ผ่านเครือข่าย ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงค้านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการหาจ้านวนกลุ่ม
ตัวอย่างจากการเปิดตารางส้าเร็จรูปของ Taro Yamane (1973) เพื่อก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดย
ท้าการเลือกจากตารางที่ขนาดของประชากรแบบไม่ทราบจ้านวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity), ค่าความคลาดเคลื่อน 
(E) เท่ากับ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลจากการเปิดตารางพบว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จ้าเป็นต้องใช้ในการวิจัย
เท่ากับ 409 คน โดยผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกในการท้าวิจัยครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงส้ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิดโดยสามารถแบ่งออกเป็น

ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จะเป็นค้าถามลักษณะ

ประชากร อันประกอบไปด้วย ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค้าถามเป็น
แบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ โดยก้าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค้าตอบเดียว โดยสรุปมีค้าถาม
ในส่วนนี้ทั้งสิ้น 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพข้อมูล การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟ
ซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะประกอบไปด้วยค้าถามทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ 1) ด้านคุณภาพ
ข้อมูล 2) ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า 3) ด้านคุณภาพการบริการ โดยมีค้าถามทั้งสิ้น 15 ข้อ เป็นค้าถามแบบ



ประเมินค่าความส้าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 5 คะแนน , มาก 4 
 คะแนน, ปานกลาง 3 คะแนน, น้อย 2 คะแนน, น้อยที่สุด 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้า
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะประกอบไปด้วยค้าถามทั้งสิ้น 4 
ด้าน คือ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมทางการตลาด โดยมี
ค้าถามทั้งสิ้น 12 ข้อ เป็นค้าถามแบบประเมินค่าความส้าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ระดับความคิดเห็น มาก
ที่สุด 5 คะแนน, มาก 4 คะแนน, ปานกลาง 3 คะแนน, น้อย 2 คะแนน, น้อยที่สุด 1 คะแนน  

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีค้าถามทั้งสิ้น 5 ข้อ เป็นค้าถามแบบประเมินค่าความส้าคัญโดยแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ ระดับความคิดเห็น มากที่สุด 5 คะแนน, มาก 4 คะแนน, ปานกลาง 3 คะแนน, น้อย 2 คะแนน, น้อยที่สดุ 
1 คะแนน  

ส่วนที่ 5 ข้อค้าถามส่วนนี้เป็นส่วนสุดท้าย ซึ่ งค้าถามจะเป็นแบบปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ เหตุผลหลักที่ท่านจะการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจะมีข้อค้าถามทั้งสิ้น 2 ข้อ 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ด้านสถิติพรรณนา 
 1. ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จะท้าการวัดเชิงกลุ่มใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  
 2. ปัจจัยข้อมูลคุณภาพ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ทั้งสามปัจจัยนี้จะใช้การวัดเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ด้านสถิติอนุมาน 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจ้าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และท้าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD  
 2.  เพื่ อศึกษาปัจจัยคุณภาพข้อมูล  ได้แก่  ด้ านคุณภาพข้อมูล  ด้ านความเชื่ อมั่ น ในตราสินค้า  
ด้านคุณภาพการบริการ และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4 P’s) ได้แก่  ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 
 
 
 



ผลกำรวิจัย 
จากการเก็บผลจากแบบสอบถามจากประชากรจ้านวนทั้งสิ้น 409 คน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. จากผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ้าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 1.1 ผู้หญิงจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 2.1 ปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านคุณภาพข้อมูล ด้าน
คุณภาพการบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
ว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.2 ปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า 
และด้านผลิตภัณฑ์ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยภาพรวมอยู่ในระดับความส้าคัญมาก 

 
อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยของ การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ ายเฟซบุ๊กจ้าแนกตามปัจจัย
ประชากรศาสตร์ของประชากรผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  1.1 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอายุต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ช่วงอายุที่แตกต่ างกันนั้น ย่อมจะมีความ
ต้องการในสินค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตอ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ต่างกัน แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางสังคมออนไลน์ ไม่ต่างกัน 

1.2 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อ
ชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกัน จะท้าให้มี



ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที่วิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ( E-
Marketplace)  ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ต่างกัน และสอดคล้องกับ ชมพูนุช น้อยหล (2562) ที่วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าระดับการศึกษา ต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ ที่แตกต่างกัน 

1.3 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีอาชีพต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า อาชีพที่แตกต่างกัน จะท้าให้มีความต้องการ
และซื้อสินค้าที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตนา โพธิวรรณ์ (2562) ที่วิจัยเรื่อง การใช้ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า อาชีพ
ต่างกัน การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที่วิจัยเรื่องการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพานิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ผลการวิจัยพบว่า อาชีพที่ต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต่างกัน 
  1.4 ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจ
ซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ก ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ที่ต่างกัน ท้าให้มีอ้านาจใน
การซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ อรุโณทัย ปัญญา (2562) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มี
รายได้แตกต่างกันท้าให้ส่งผลต่อการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)  ผลการวิจัยพบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-marketplace) ไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิจัยปัจจัยคุณภาพข้อมูลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
ว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1 ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊ กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายละเอียดสินค้าเป็น
สิ่งส้าคัญของการซื้อออนไลน์เนื่องจากลูกค้าไม่ได้สัมผัสสินค้าด้วยตัวเอง การเสนอขายสินค้ าผ่านช่องทางออนไลน์
ข้อมูลสินค้าจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ Yang Ying (2560) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัยท้างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภคระดับวัยท้างานในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปพน เลิศชาคร (2559) ที่วิจัยเร่ือง คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัด
อันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 



3.2 ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภค
ในปัจจุบันตราสินค้าหรือแบรนด์ไม่ได้การันตรีถึงคุณภาพสินค้ามากนัก ผู้บริโภคในปัจจุบันจึงดูแค่รูปทรงของสินค้าว่า
ตรงกับความต้องหารหรือความจ้าเป็นหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับ Yang Ying (2560) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค  (Facebook) ของผู้บริโภควัยท้างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัยท้างานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนพงศ์ ก้าเหนิดชูตระกูล (2557) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยการบอกต่อ การจัดอันดับและการ
วิจารณ์สินค้า คุณภาพของข้อมูลและการบริการที่มีอิทธิพลต่อความส้าเร็จของผู้ประกอบการขายเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน
ทางสังคมออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพ
ข้อมูล ด้านการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าไม่ส่งผลต่อความส้าเร็จในการประกอบการผ่านทางสังคมออนไลน์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Success of S-commerce) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3.3 ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้า
ออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ ต้องการให้ผู้ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามที่สัญญาไว้กับผู้ซื้อสินค้าเลือก มี
การตอบกลับข้อความลูกค้ารวดเร็ว หากสินค้าเกิดปัญหา สามารถให้ท่านคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ และรายละเอียด
สินค้าเป็นสิ่งส้าคัญของการซื้อออนไลน์เนื่องจากลูกค้าไม่ได้สัมผัสสินค้าด้วยตัวเอง การเสนอขายสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ข้อมูลสินค้าจึงเป็นสิ่งส้าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ปพน เลิศชาคร (2559) ที่วิจัยเรื่อง คุณภาพของเว็บไซต์ ความ
ไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพข้อมูล มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน 
eBay ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ Yang Ying (2560) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัยท้างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพข้อมูล ด้านคุณภาพการบริการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ค (Facebook) ของผู้บริโภควัยท้างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ชุด
ว่ายน้้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทา้ขึ้นมามากมายหลากหลากหลายแบรนด์ ท้าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อมากข้ึน ท้าให้ไม่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ รัชนี ไพศาลวงศ์ดี (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินคา้
เสื้อผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเสื้อผ้าสตรีทางอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ อรุโณทัย 
ปัญญา (2562) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านสังคม
ออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 



 3.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ชุดว่ายน้้าเป็นสินค้าที่
สามารถจับต้องได้ ราคาไม่แพงจนเกินไป เพราะในปัจจุบันหากสินค้าทีม่ีราคาแพงจนเกินไปก็จะไม่มีคนสนใจเนื่องจาก
เป็นสิ่งที่ไม่จ้าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ที่วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานครและ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิตราพร ลดาดก (2559) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนผสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อ
การเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่้าของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ผลการวิจัยพบว่า 
ปัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านราคา มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่้าของผู้โดยสารชาวไทยที่
ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือ 

3.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้า
จากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็ว ท้าให้การซื้อขายเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า และช่องทางออนไลน์ยังเข้าถึง
ผู้คนทุกๆ กลุ่ม ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ที่วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
ด้านช่องทางการจัดจ้าหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร แต่ไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัณณวิชญ์ พยุหวรรธนะ (2559) ที่วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
จากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมผลการวิจัยพบว่า  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย ไม่มีผลการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม 

3.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจาก
ร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การจัด
กิจกรรมที่น่าสนใจ และให้ลูกค้ามีส่วนร่วม รวมถึงมีการรีวิวสินค้าโดยบุคคลที่มีชื่อเสียง และมีการแจกของที่ระลึก
ให้กับสมาชิกนั้นๆ และการลด แลก แจก แถมสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความสน ใจในการซื้อมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับ รังสรรค์ สุธีสิริมงคล (2562) ที่วิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลนข์องผู้บริโภค
ยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พัชรี 
บุตรฉ่้า (2562) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุกรณีศึกษากลุ่ม
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตบางแค ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มีผลการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้สูงอายุกรณีศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตบางแค 
 
ข้อเสนอแนะ 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
 จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อันได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท้าให้การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า ในด้านอายุพบว่า ผู้หญิงช่วงอายุระหว่าง 20 – 30 ปี จะ



ให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้ามากกว่ากลุ่มอื่น  ในด้านระดับการศึกษา พบว่าผู้หญิงที่ส้าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้ามากที่สุดในด้านอาชีพ พบว่า พบว่าผู้หญิงที่มี
อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน เป็นกลุ่มที่ให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้ามากที่สุด  ในด้านรายได้ต่อเฉลี่ย
เดือน พบว่า กลุ่มรายได้ 15,001 – 25,000 บาท เป็นผู้หญิงกลุ่มที่ให้ความส้าคัญกับการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าสูงสุด 
ปัจจัยคุณภาพข้อมูล 
 ปัจจัยคุณภาพข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากแยกรายด้านแล้วมี 2 ด้าน อันได้แก่ ด้านคุณภาพข้อมูล และ ด้าน
คุณภาพข้อมูล ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านที่เหลือ คือ ด้านความเชื่อมั่นในตราสินค้า จากผลการวิจัยปัจจัย ด้านนี้ไม่มีผลตอ่
การตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อย่างไรก็ดีก็ควรจะต้องใส่ใจและพยายามท้าให้ปัจจัยทั้ง 3 ด้านนี้ให้มีความพอดีมากที่สุดเช่นเดียวกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผา่นเครือข่าย
เฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยหากแยกรายด้านแล้วมี 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านราคา  ด้าน
ช่องทางการจัดจ้าหน่าย และด้านการส่งเสริมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์
ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยส้าคัญ ด้านที่เหลือ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ 
จากผลการวิจัยปัจจัย ด้านนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุดว่ายน้้าจากร้านค้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กของผู้หญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างไรก็ดีก็ควรจะต้องใส่ใจและพยายามท้าให้ปัจจัยทั้ง 4 ด้านนี้ให้มีความ
พอดีมากที่สุดเช่นเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ผู้หญิงในการวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หากท้าวิจัยครั้งต่อไป ก็จะขยาย
ขอบเขตออกไป เป็นผู้หญิงในภูมิภาคอ่ืน ๆ ก็จะท้าให้ได้ข้อมูลที่มากข้ึน และท้าให้เห็นถึงความแตกต่างความต้องการ
แต่ละพื้นที่ในประเทศไทย เพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ในการเสนอขายชุดว่ายน้้าออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฟซบุ๊กอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2. หากท้าการเพิ่มตัวแปรตาม อ่ืนๆ เช่น พฤติกรรมการซื้อชุดว่ายน้้าออนไลน์ ความถี่ในการซื้อ, จ้านวนเงิน
แต่ละครั้งในการซื้อ, ช่วงเวลาในการซื้อ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลอ่ืนๆ เพิ่มเติมและท้าการวิเคราะห์ให้มีความ
ครอบคลุมมากข้ึน 

3. ควรเพิ่มระยะเวลาในการกระจายแบบสอบถามให้นานมากขึ้น หรือเปลี่ยนวิธีการสุ่มจากสุ่มสะดวก เป็น
สุ่มแบบเจาะจงเพื่อให้ได้ความชัดเจนและแม่นย้ากับข้อมูลยิ่งขึ้น 
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