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บทคัดย'อ 

 การวิจัยเร่ือง การตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

มีว ัตถุประสงค.เพื ่อ (1) เพื ่อศ ึกษาการตัดสินใจซื ้อเส ื ้อผ Cาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร (2) เพื ่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ Cาสตรีผ oาน Shopee ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปyจจัยสoวนบุคคล (3) เพื ่อศึกษาปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) และปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อเส้ือ 

ผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร กลุoมตัวอยoางที่ใชCในการวิจัยครั้งนี ้ ไดCแกo 

ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชCวิธีการสุoม 

ตัวอยoางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชCแบบสอบถามเป�นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขCอมูล ซ่ึง

ผูCวิจัยไดCสรCางขึ้น แบoงออกเป�น 7 สoวน คือ สoวนที่ 1 คำถามคัดกรองผูCตอบแบบสอบถาม เป�นคำถามที่เกี่ยว 

ขCองกับการที่ทoานเคยซื้อเสื้อผCาสตรีและความถี่ที่ทoานซื้อเสื้อผCาสตรีผoานแพลตฟอร.ม Shopee สoวนที่ 2 

ขCอมูลปyจจัยสoวนบุคคล เป�นคำถามที่เกี่ยวขCองกับปyจจัยสoวนบุคคลของผูCตอบแบบสอบถาม ไดCแกo เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายไดCตoอเดือน อาชีพ และแบรนด.เสื้อผCาสตรีที่ซื้อประจํา สoวนที่ 3 ปyจจัยสoวนประสมทาง 

การตลาด (4P’s) เป�นคำถามที่เกี่ยวขCองกับปyจจัยดCานผลิตภัณฑ. ปyจจัยดCานราคา ปyจจัยดCานชoองทางการ 
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จัดจำหนoาย และปyจจัยดCานการสoงเสริมการตลาด สoวนท่ี 4 ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) เป�นคำถามท่ีเก่ียว 

ขCองกับปyจจัยดCานภาพลักษณ.ของแบรนด. ปyจจัยดCานความมีเสนoห.ของแบรนด. และปyจจัยดCานประโยชน.ของ 

แบรนด. สoวนที่ 5 ปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) เป�นคำถามที่เกี่ยวขCองกับปyจจัยดCานการรับรูC 

ประโยชน. ปyจจัยดCานการรับรูCความงoายตoอการใชCงาน และปyจจัยดCานการรับรูCความเพลิดเพลิน สoวนที่ 6 

การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เป�นคำถามที่เกี่ยวขCอง 

กับการตัดสินใจซื้อ การแนะนำ และการกลับมาซื้อซ้ำ สoวนที่ 7 ขCอเสนอแนะ เป�นคำถามที่ใหCเสนอแนะ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการศึกษาพบวoา ประชากรเพศหญิงท่ีใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับ

การศึกษา รายไดCตoอเดือน อาชีพ และแบรนด.เสื้อผCาสตรีท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรี

ผoาน Shopee ตoางกันอยoางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05  และนอกจากน้ีปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) 

ไดCแกo ดCานราคา ดCานชoองทางการจัดจำหนoาย ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ไดCแกo ดCานความมีเสนoห.ของ 

แบรนด. ปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดCแกo ดCานการรับรูCประโยชน. ดCานการรับรูCความงoายตoอการ

ใชCงาน มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

คำสำคัญ : การตัดสินใจซ้ือ, เส้ือผCาสตรี, Shopee 

 

ABSTRACT 

The reseach of “The Purchasing Decisions in Women Clothes via Shopee of People 

in Bangkok aimed to (1) study the purchasing decisions in women clothes via Shopee of 

people in Bangkok. (2) to study the the purchasing decisions in women clothes via Shopee 

of people in Bangkok by the personal (3) to study the facts of marketing mix (4P’s), factors 

of branding and factors of technology acceptance model (TAM) that effect to the purchasing 

decisions in women clothes via Shopee of people in Bangkok.  

The population sample group for this research are 400 women who live in Bangkok 

by using  purposive sampling method and using the questionnaire as the equipment. The 

questionnaire consists 7 parts: 1. The questions to screen the respondents with the group 

of questions ;such as, the frequency of buying clothes via Shopee.  2. Personal information; 

such as, gender, age, education, salary, occupation and favouriite clothes brand. 3 The 

factors of marketing mix (4P ’s) consists the questions about products, prices, places and 
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promotion. 4 Branding, this part consists the questions about brand image, brand 

attractiveness and brand performance. 5. Factors of technology acceptance model (TAM), it 

consists the questions about perceived the ease of use, perceived usefulness, perception 

factors and delectation. 6. The purchasing decisions in women clothes via Shopee, this part 

consists the question about the purchasing decisions, refer,review and repurchase 7. 

Suggestion  

  The research shows the factors that 0.05 significantly affect to the purchasing 

decisions in women in Bangkok via Shopee are the differences of salary, occupation and 

favourite clothes brand and the factors of marketing mix (4Ps), branding and Factors of 

technology acceptance model (TAM) also affect to the purchasing decisions in women 

clothes via Shopee of people in Bangkok. 

Keywords : Purchasing Decisions, Women Clothes, Shopee 

 

บทนำ 

 โลกเกิดการเปล่ียนแปลงมากมาย ผูCบริโภคหันมาใชCบริการออนไลน.กันมากข้ึน ทำใหCการชCอปป��ง

ออนไลน.ไดCพัฒนาจากการเป�นพ้ืนท่ีซ้ือ-ขายไปสูoแพลตฟอร.ม e-Commerce โดยธุรกิจ e-Commerce หรือ

ธุรกิจคCาขายออนไลน.เป�นธุรกิจท่ีกำลังเติบโตอยoางกCาวกระโดดในปyจจุบัน เป�นสoวนทำใหCการ Shopping มี

ความรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยมีสินคCาหลากหลายท่ีไดCรับความนิยมและหน่ึงในน้ัน คือ สินคCาแฟช่ันของ

สุภาพสตรี  

 Shopee เป�นหน่ึงในแพลตฟอร.ม e-Commerce ท่ีถูกใจคนซ้ือ - คนขายทางออนไลน.อยoางมาก

แสดงใหCเห็นถึงการเติบโตอยoางรวดเร็ว ซ่ึงนอกจากคูoแขoงท่ีเพ่ิมข้ึนแลCว จำนวนผูCใชCก็มีจำนวนสูงข้ึนเร่ือย ๆ

เชoนเดียวกัน ดCวยเหตุผลน้ีผูCวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดCเป�นแนวทางในการวางแผนกลยุทธ.ของธุรกิจสำหรับผูCประกอบการท่ีมีความ

สนใจในการทำธุรกิจออนไลน.บนแพลตฟอร.ม e-Commerce ของ Shopee ไดCอยoางมีประสิทธิภาพ ตรง

ประเด็นและตอบสนองตoอความตCองการของผูCบริโภคในยุคปyจจุบัน 
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วัตถุประสงคFของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปyจจัยสoวนบุคคล 

 3. เพื ่อศ ึกษาปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ปyจจัยด Cานแบรนด. (Branding) และ

ปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที ่มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาสตรีผoาน Shopee ของ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตด*านเน้ือหา 

 ตัวแปรอิสระ คือ ปyจจัยสoวนบุคคล ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ปyจจัยดCานแบรนด. 

(Branding) และปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  

 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด*านประชากร  

 คือ ประชากรเพศหญิงที ่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั ้งหมด 

1,342,213 คน โดยคำนวณจากจำนวนประชากรทั้งประเทศเทoากับ 66,186,727 คน มีประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร เทoากับ 5,588,222 คน ประชากรเพศหญิงเทoากับ 2,962,284 คน (สำนักงานสถิติแหoงชาติ, 

2563) และจำนวนผูCใชC Shopee ในประเทศไทยเทoากับ 30 ลCานคน (Shopee Blog, 9 กันยายน 2563) ซ่ึง

ผูCวิจัยไดCใชCจำนวนตัวอยoางในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ เทoากับจำนวน 400 คน เพื่อใหCงoายตoอการเก็บขCอมูล

จากแบบสอบถาม  

3. ขอบเขตด*านระยะเวลา เร่ิมดำเนินการทำวิจัยตั้งแตoเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดC อาชีพ และแบรนด. 

เส้ือผCาสตรีท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ตoางกัน 

 2. ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดCแกo ดCานผลิตภัณฑ. ดCานราคา ดCานชoองทางการจัด 

จำหนoาย และดCานการสoงเสริมการตลาด ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ไดCแกo ภาพลักษณ.ของแบรนด. 

ความมีเสนoห.ของแบรนด. ประโยชน.ของแบรนด. และปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดCแกo 

การรับรูCประโยชน. การรับรูCความงoายตoอการใชCงาน และการรับรูCความเพลิดเพลิน มีผลตoอการตัดสินใจซ้ือ 

เส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชนFที่คาดว'าจะไดTรับ 

 1. เพื ่อใหCทราบเหตุผลของการตัดสินใจซื ้อเส ื ้อผ Cาสตรีผ oาน Shopee ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื ่อใหCทราบถึงกลุ oมผู Cบริโภคที ่ต ัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื ่อใหCทราบถึงความตCองการของผู Cบริโภคในการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผCาสตรีผoาน Shopee ของ 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื ่อใชCเป�นแหลoงขCอมูลสำหรับผู Cที ่สนใจศึกษางานวิจัยที่มีประเด็นเกี ่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

เส้ือผCาสตรีผoาน Shopee 

การทบทวนวรรณกรรม 

ประชากรศาสตร< 

  (Kotler : 2009 อCางใน สุชาวด ีณรงค.ชัย : 2563) ใหCความหมาย ปyจจัยทางประชากรวoาเป�นปyจจยั 

สoวนบุคคลที่มีอิทธิพลตoอพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินคCาหรือบริการของผูCบริโภค โดยลักษณะทาง 

ประชากรที่สําคัญที่ถูกนำมาเป�นเกณฑ.ในการแบoงผูCบริโภค โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลCอม คือ เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดC ระดับการศึกษา 

 (Hanna and Wozniak : 2001, Shiffman and Kanuk : 2003) ใ ห C ค ว า มห ม าย  ล ั กษณ ะ 

ประชากรศาสตร.ไวCคลCายกันวoา ลักษณะทางประชากรศาสตร. หมายถึง ขCอมูลเกีย่วกับบุคคล เชoน เพศ อาย ุ

อาชีพ การศึกษา รายไดC ศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึงมีอิทธิพลตoอพฤติกรรมของผูCบริโภคโดยทั่วไปเป�นลักษณะ 

พืน้ฐานที่นักการตลาดมักจะนำมาใชCพิจารณาสำหรับการแบoงสoวนตลาด (Market Segmentation) โดยการ 

นำมาเชือ่มโยงกับความตCองการใชCสินคCาของผูCบริโภค 

ส=วนประสมการตลาด 4P’s 

 (Kotler : 1997 : p. 98) สoวนประสมการตลาด (marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทางการ 

ตลาดที่ภาคองค.กรนำมาใชCในการกำหนดกลยุทธ.เพ่ือใหCบรรลุวัตถุประสงค.ทางการตลาดสำหรับธุรกิจนั้น ๆ 

ซ่ึง 4P’s เป�นเคร่ืองมือทางการตลาดสำหรับการตอบสนองความตCองการของผูCบริโภค ประกอบดCวย  

          1. ผลิตภัณฑ. (Product) ประกอบดCวย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ. คุณภาพ ตราย่ีหCอ การออก 

แบบรูปทรงตoาง ๆ บรรจุภัณฑ. รวมถึงขนาดและรูปรoางการบริการ  

          2. ราคา (Price) ประกอบดCวย ราคาสินคCา สoวนลด ระยะเวลาในการจoายเงิน  
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          3. สถานที่จัดจำหนoาย (Place) ประกอบดCวย สถานที่จำหนoายสินคCา ชoองทางการจัดจำหนoาย 

สินคCาคงคลัง การขนสoง  

          4. การสoงเสริมการขาย (Promotion) ประกอบดCวย การสoงเสริมการขายที ่ผoานการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ.ตoาง ๆ การสoงเสริมการขายโดยผoานตัวแทนจำหนoาย และการขายตรง  

แบรนด< (Branding)  

 (Wilson, Gilligan, & Person : 1995) ตราสินคCาเป�นการออกแบบมาเพื่อที่จะใหCผูCบริโภคสามารถ 

ระบุไดCถึงคุณประโยชน.เฉพาะท่ีผูCบริโภคจะไดCรับจากสินคCาและบริการน้ัน ๆ 

 (Kotler : 2003 อCางใน อรวรรณ เสนoห.ลักษณา : 2558) ตราสินคCา เป�นเรื่องที ่มีความสำคัญใน 

กลยุทธ.ผลิตภัณฑ. เป�นสิ ่งทoีมีความสลับซับซCอน และตราสินคCายังทำใหCสามารถกำหนดราคาของสินคCา 

หรือบริการไดCสูง ซ่ึงสามารถสoงความหมายไดCถึง 6 ระดับ ดังตoอไปน้ี 

 1) คุณลักษณะ (Attribute) หมายถึง ตราสินคCาท่ีมีคุณคoาทางจิตใจ  

 2) คุณประโยชน. (Benefit) หมายถึง คุณลักษณะของสินคCาท่ีใหCทั้งคุณประโยชน. ทางดCานการใชCสอย 

และคุณประโยชน.ทางดCานอารมณ.  

 3) คุณคoา (Value) หมายถึง ตราสินคCาสามารถบoงบอกถึงคุณคoาบางอยoางทีเ่ก่ียวขCองกับสินคCา บริการ 

หรือผูCผลิต  

 4) วัฒนธรรม(Culture) หมายถึง ตราสินคCาสามารถแสดงออกไดCถึงวัฒนธรรมน้ัน ๆ ไดC  

 5) บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ตราสินคCาสามารถบoงบอกหรือสะทCอนบุคลิกภาพของผูCใชCไดC  

 6) ผูCใชC (User) หมายถึง ตราสินคCาสามารถบoงบอกหรือสะทCอนถึงความเป�นตัวตนของตัวผูCใชCไดC 

 (Kotler : 2000) ภาพลักษณ. เป�นองค.รวมของความคิด ความเชื่อ และความประทับใจที่บุคคลมีตoอ

สิง่ใดสิ่งหน่ึงซ่ึงทัศนคติและการกระทำใด ๆ ท่ีมีตoอสิ่งน้ันจะมีความเก่ียวพันกันอยoางสูงกับภาพลักษณ.ของ  

สิ่ง ๆ น้ัน 

การยอมรับเทคโนโลยี (TAM)  

 (Davis et al. : 1989) ทฤษฎี TAM เนCนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปyจจัยตoาง ๆ ที่จะสoงผลตoอการยอม 

รับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหมo ซ่ึงปyจจัยหลัก ๆ ท่ีจะสoงผลโดยตรงตoอการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม 

ของผูCใชCน้ี ไดCแกo การรับรูCความงoายในการใชCงาน (Perceived Ease of Use) และการรับรูCประโยชน.ที่เกิด 

จากการใชC (Perceived Usefulness) โดยปyจจัยที ่มีอิทธิพลตoอความตั ้งใจในเชิงพฤติกรรมของการใชC 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม (Behavioral Intention) มีท้ังหมด 3 ปyจจัย ไดCแกo 

  - การรับรูCความงoายในการใชCงาน (Perceived Ease of Use)  
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  - การรับรูCประโยชน.ท่ีเกิดจากการใชCงาน (Perceived Usefulness) 

  - ทัศนคต ิ(Attitude) 

การตัดสินใจซ้ือ  

 (Kotler : 1997 อCางใน ราช ศิริวัฒน. : 2560) การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวน 

การในการเลือกที่ผูCบริโภคจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตoาง ๆ ที่มีอยูoโดยจะเลือกสินคCาหรือบริการตาม 

ขCอมูลและขCอจํากัดของสถานการณ.ตoาง ๆ การตัดสินใจจึงเป�นกระบวนการที่สำคัญและอยูoภายในจิตใจของ 

ผูCบริโภค โดยกระบวนการตัดสินใจซ้ือมี 5 ขั้นตอน  

 1) การรับรูCปyญหา เมื่อบุคคลรูCสึกถึงความแตกตoางระหวoางสภาพที่เป�นอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ี 

เขารูCสึกวoาดีตoอตนเอง และเป�นสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเป�นอยูoจริง (Reality) ของสิ่งตoาง ๆ ท่ีไดCเกิดขึน้ 

กับตนเอง จึงทำใหCเกิดความตCองการท่ีจะเติมเต็มสoวนตoาง ๆ ระหวoางสภาพอุดมคติกับสภาพท่ีเป�นจริง 

 2) การแสวงหาขCอมูล เม่ือเกิดปyญหาผูCบริโภคก็จะแสวงหาหนทางแกCไขโดยหาขCอมูลเพิ่มเติมเพ่ือชoวย 

ในการตัดสินใจ 

 3) การประเมินผลทางเลือก เมื่อผูCบริโภคไดCขCอมูลมาจากขั้นตอนท่ี 2 แลCวก็จะประเมินทางเลือก 

และจะตัดสินใจเลือกทางท่ีดีที่สุด วิธีการที่ผูCบริโภคจะใชCในการประเมินทางเลือกที่อาจจะประเมินโดยการ 

เปรียบเทียบขCอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตoละสินคCาและคัดสรรในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อจากหลาก 

หลายตรายี่หCอใหCเหลือเพียงตรายี่หCอเดียว อาจจะขึ้นอยูoกับความเชื่อ ความนิยมศรัทธาในตราสินคCานั้น ๆ 

หรืออาจจะขึ้นอยูoกับประสบการณ.ของผูCบริโภคที่ผoานมาในอดีต และสถานการณ.ในการตัดสินใจรวมถึงทาง 

เลือกท่ีมีอยูo 

 4) การตัดสินใจซื้อ โดยปกติแลCวผูCบริโภคแตoละคนนั้นจะตCองการขCอมูลและระยะเวลาในการ 

ตัดสินใจสำหรับผลิตภัณฑ.ในแตoละชนิดแตกตoางกัน คือ ผลิตภัณฑ.บางอยoางก็ตCองการขCอมูลมากและใชC 

ระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตoบางผลิตภัณฑ.ผูCบริโภคก็ไมoตCองการระยะเวลาในการตัดสินใจนาน 

 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากมีการซ้ือแลCวผูCบริโภคก็จะไดCรับประสบการณ.ในการบริโภค 

ซึ่งอาจจะไดCรับความพอใจหรือไมoพอใจก็ไดC ถCาพอใจผูCบริโภคจะไดCรับทราบถึงขCอดีตoาง ๆ ของสินคCา จะทาํ 

ใหCเกิดการซื้อซ้ำไดC หรือมีการแนะนําใหCเกิดลูกคCารายใหมo แตoถCาไมoพอใจผูCบริโภคก็อาจจะเลิกซื้อสินคCานั้น ๆ 

ในคร้ังตoอไป และสoงผลเสียตoอเน่ืองจากการบอกตoอ ซ่ึงจะทําใหCลูกคCาซ้ือสินคCานCอยลงตามไปดCวย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ 

 - ปyจจัยสoวนบุคคล ไดCแกo เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดC อาชีพ และแบรนด.เสื้อผCาสตรี  

ท่ีซ้ือประจำ 

 - ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดCแกo ดCานผลิตภัณฑ. ดCานราคา ดCานชoองทางการ 

จัดจำหนoาย และดCานการสoงเสริมการตลาด 

 - ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ไดCแกo ภาพลักษณ.ของแบรนด. ความมีเสนoห.ของแบรนด. 

ประโยชน.ของแบรนด.  

 - ปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดCแกo การรับรู Cประโยชน. การรับรู Cความงoายตoอการ 

ใชCงาน และการรับรูCความเพลิดเพลิน 

2. ตัวแปรตาม  

   คือ การตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

การออกแบบงานวิจัย 

 เป�นการวิจัยแบบไมoทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการวิจัยที่มีการศึกษาตามสภาพที ่

เป�นไปตามธรรมชาต ิโดยไมoมีการควบคุมตัวแปรใด ๆ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ โดยการทดสอบความ 

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความนoาเชื่อถือกoอนนําแบบสอบถามไปใชCงานจริง โดยนํารoาง 

แบบสอบถามเสนออาจารย.ที่ปรึกษาและผูCเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ทoาน พบวoาคoา IOC สูงสุดเทoากับ 1 และต่ำสุด

เทoากับ 0.33 และไดCทำการแกCไขขCอคำถามในสoวนน้ี คoา IOC ของคำถามทั้งหมดเทoากับ 0.72 ซึ่งแสดงวoา

แบบสอบถามนี ้สามารถนำไปทดลองใชCไดCก ับประชากรเพศหญิงที ่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขต 

กรุงเทพมหานครจำนวน 30 คน และหาคoาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบ 

สอบถามการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดCคoาความเชือ่มัน่ 

เทoากับ 0.929 ซึ่งแสดงวoาขCอคำถามในแบบสอบถามมีคoาความเชื่อมั่นดีมากและสามารถท่ีจะนำไปใชCในการ 

เก็บขCอมูลกับกลุoมตัวอยoางท่ีกำหนดไวCไดC 

การวิเคราะหFขTอมูล 

1.สถิติพรรณนา 

 1) คoาความถี ่และรCอยละ ใชCอธิบายเพศ อาย ุระดับการศึกษา รายไดC อาชีพ และแบรนด.เสื้อผCาสตร ี

ท่ีซ้ือประจำ 
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 2) คoาเฉลี ่ย และสoวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานใชCอธิบายการตัดสินใจซ้ือเส ื ้อผCาสตรีผoาน Shopee 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) 

และการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

2. สถิติอนุมาน 

 1) ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที ่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดC อาชีพ และแบรนด. 

เสื้อผCาสตรีท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCมีการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ตoางกัน จะใชCสถิต ิOne way 

ANOVA โดยจะใชCการเปรียบเทียบคoาเฉลี่ยประชากรรายคูoแบบ Least-Significant Different (LSD) 

 2) เพื ่อศึกษาปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อเสื้อผCาสตรีผoาน 

Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชCสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 3) เพื่อศึกษาปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ที ่มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชCสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 4) เพื ่อศึกษาปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ที ่มีผลตoอการตัดสินใจซื ้อเสื้อผCาสตรีผoาน 

Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชCสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะห.ขCอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของ

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัย ไดCดังตoอไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห.การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรายขCอ อยูoในระดับคะแนนมากที่สุด มีคoาเฉลี่ยเทoากับ 4.358 และคoาสoวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทoากับ 

0.557 เม่ือพิจารณาเป�นรายขCอ พบวoาท้ัง 3 ขCอ อยูoในระดับคะแนนมากท่ีสุดท้ัง 3 ขCอ 

2. ผลการวิเคราะห.การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปyจจัยสoวนบุคคล สามารถสรุปการวิจัย ไดCดังนี ้

  - ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการ 

ศึกษา รายไดCตoอเดือน อาชีพ และแบรนด.เส้ือผCาสตรีท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน 

Shopee ตoางกันอยoางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 

 3. ผลการวิเคราะห.ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดCแกo ดCานผลิตภัณฑ. ดCานราคา ดCาน

ชoองทางการจัดจำหนoาย และดCานการสoงเสริมการตลาด ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ไดCแกo ดCาน

ภาพลักษณ.ของแบรนด. ดCานความมีเสนoห.ของแบรนด. และดCานประโยชน.ของแบรนด. และปyจจัยดCานการ 

ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ไดCแกo ดCานการรับรูCประโยชน. ดCานการรับรูCความงoายตoอการใชCงาน และดCานการ
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รับร ู Cความเพลิดเพลิน ที ่ม ีผลตoอการตัดสินใจซื ้อเส ื ้อผ Cาสตร ีผ oาน Shopee ของประชากรในเขต 

กรุงเทพมหานคร อยoางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทำใหCตัวแปรจำนวน 5 ดCาน คือ ดCานราคา 

ดCานชoองทางการจัดจำหนoาย ดCานความมีเสนoห.ของแบรนด. ดCานการรับรูCประโยชน. และดCานการรับรูCความ 

งoายตoอการใชCงาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไดCรCอยละ 69.3 

 4. ผลการวิเคราะห.การตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดCานราคา ที่มีผลตoอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อยoางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทำใหCตัวแปรทั้ง 3 ตัว สามารถอธิบายความแปรปรวนของการตัดสินใจซ้ือ

เส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ไดCรCอยละ 55.1 

อภิปรายผล 

ผลการว ิจ ัยการศ ึกษาการต ัดส ินใจซ ื ้อเส ื ้อผ Cาสตร ีผ oาน Shopee ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค. ไดCดังน้ี  

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวมอยูoในระดับมากท่ีสุด 

  ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหCระดับคะแนน

ดCานการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoานแพลตฟอร.ม Shopee เมื่อทoานไดCเปรียบเทียบขCอมูลที่เกี่ยวขCองจนครบ

อยูoในระดับมากที่สุด แสดงใหCเห็นวoาประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee นั้นจะมีการศึกษาและ

เปรียบเทียบขCอมูลกoอนการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งสอดคลCองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (1997) ท่ีกลoาวไวCวoาการ

ตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกที่ผูCบริโภคจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตoาง ๆ ที่มีอยูo ซ่ึง

ผูCบริโภคจะตCองตัดสินใจในทางเลือกตoาง ๆ นั้นของสินคCาหรือบริการ โดยจะเลือกสินคCาหรือบริการตาม

ขCอมูลและขCอจํากัดของสถานการณ.ตoาง ๆ การตัดสินใจจึงเป�นกระบวนการที่สำคัญและอยูoภายในจิตใจของ

ผูCบริโภค 

 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดC อาชีพ และแบรนด.เสื้อผCาสตรีท่ีซ้ือประจำ สามารถสรุปไดCดังน้ี 

  2.1 ประชากรเพศหญิงที ่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับ

การศึกษาตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee โดยภาพรวมตoางกัน ซึ่งผูCวิจัยมีความเห็นวoา

ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตoางกัน จะมีความรูC 

ความเขCาใจในการใชCงานทั้งในดCานของการสั่งซื้อและการชำระเงินออนไลน.ผoานแพลตฟอร.ม Shopee มาก 
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กวoา รวมถึงรสนิยมหรือสไตล.การแตoงตัวที่แตกตoางกันออกไป โดยแลCวแตoสถานการณ.ของการใชCชีวิตทั้งใน

ดCานการทำงาน และการเขCาสังคมที่แตกตoางกัน ซึ่งสอดคลCองกับแนวคิดของนางสาวสุณิสา ตรงจิตร. (2559) 

ไดCศึกษาเรื ่องปyจจัยที ่มีอิทธิพลตoอการตัดสินใจซื ้อสินคCาออนไลน.ผoานชoองทางตลาดกลางพาณิชย.

อิเล็กทรอนิกส. (e-marketplace) ผลการศึกษาพบวoา เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดCตoอเดือนท่ี

แตกตoางกัน ไมoสoงผลตoอการตัดสินใจซ้ือสินคCาออนไลน.ผoานชoองทางตลาดกลางพาณิชย.อิเล็กทรอนิกส.  

(e-marketplace) มีเพียงแตoการศึกษาที่สoงผลตoอการตัดสินใจซื้อสินคCาออนไลน.ผoานชoองทางตลาดกลาง

พาณิชย.อิเล็กทรอนิกส. (e-marketplace) เพราะกลุoมผูCบริโภคที่มีระดับการศึกษาสูงกวoาระดับปริญญาตรีจะ

มีความรูC ความคุCนเคย ในการซื้อสินคCาออนไลน.มากกวoา รวมถึงกลุoมนี้นoาจะมีความรูC ความเขCาใจในการใชC

งานเว็บไซต.ประเภทตลาดกลางพาณิชย.อิเล็กทรอนิกส. (e-marketplace) เป�นอยoางดี จึงมีความเชื่อถือใน

ระบบดCานความปลอดภัย ความสะดวก และความสามารถในระบบงานเป�นอยoางมาก ประกอบกับการใชCงาน

เพื่อซื้อสินคCาออนไลน.ผoานชoองทางตลาดกลางพาณิชย.อิเล็กทรอนิกส. (e-marketplace) ผูCบริโภคจำเป�นตCอง

มีความรูCในระดับหน่ึงในการเขCาใชCงานเว็บไซต. การสมัครสมาชิก การชำระเงินผoานระบบออนไลน. การใชCงาน

เทคโนโลยี เชoน โทรศัพท.ประเภทสมาร.ทโฟน เป�นตCน 

  2.2 ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายไดCตoอ

เดือนตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee โดยภาพรวมตoางกัน ซึ่งผูCวิจัยมีความเห็นวoา

ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดCตoอเดือนตoางกัน จะมีความ 

สามารถในการซ้ือเส้ือผCาสตรีในราคาท่ีสูงกวoา ตามความนิยมของแบรนด. ซ่ึงสอดคลCองกับแนวคิดของ 

ปาริชาต ิทองอยูo (2563) ไดCศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปyจจัยท่ีสoงผลตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาแฟชั่นจากตลาด

นัดอินด้ี สาขาพระราม 2 เขตธนบุรี ผลการศึกษาพบวoาผูCบริโภคที่ซื้อเสื้อผCาแฟชั่นจากตลาดนัดอินด้ี สาขา

พระราม 2 เขตธนบุรทีีมี่เพศตoางกันมีความสัมพันธ.ตoอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผCาแฟชัน่ท่ีตoางกัน ผูCบริโภค

ที่ซื้อเสื้อผCาแฟชั่นจากตลาดนัดอินด้ี สาขาพระราม 2 เขตธนบุรีที่มีสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดCท่ีตoางกัน มีความสัมพันธ.ตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาแฟช่ันท่ีตoางกัน 

  2.3 ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ

ตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee โดยภาพรวมตoางกัน ซ่ึงผูCวิจัยมีความเห็นวoาประชากร

เพศหญิงท่ีใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพตoางกัน จะมีรสนิยมการแตoงตัวแตกตoาง

กันแลCวแตoการทำงานและการเขCาสังคมของอาชีพนั้น ๆ ที่อาจจะไดCรับอิทธิพลมาจากผูCคนโดยรอบ ซึ่งสอด 

คลCองกับแนวคิดของปาริชาต ิทองอยูo (2563) ไดCศึกษาเรื่องพฤติกรรมและปyจจัยที่สoงผลตoอการตัดสินใจซือ้

เส้ือผCาแฟช่ันจากตลาดนัดอินดี ้สาขาพระราม 2 เขตธนบุรี ผลการศึกษาพบวoาผูCบริโภคท่ีซ้ือเสื้อผCาแฟชั่นจาก
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ตลาดนัดอินดี้ สาขาพระราม 2 เขตธนบุรีที่มีเพศตoางกันมีความสัมพันธ.ตoอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผCา

แฟชัน่ที่ตoางกัน ผูCบริโภคท่ีซ้ือเสื้อผCาแฟชั่นจากตลาดนัดอินดี ้สาขาพระราม 2 เขตธนบุรทีี่มสีถานภาพ อาย ุ

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดCท่ีตoางกัน มีความสมัพันธ.ตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาแฟช่ันท่ีตoางกัน 

  2.4 ประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีแบรนด.

เส้ือผCาสตรีท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee โดยภาพรวมตoางกัน ซ่ึงผูCวิจัยมี

ความเห็นวoาประชากรเพศหญิงท่ีใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีแบรนด.เส้ือผCาสตรีท่ีซ้ือ

ประจำตoางกัน เน่ืองจากความชอบในแบรนด.เส้ือผCาน้ัน ๆ รสนิยมการแตoงตัว บุคลิกภาพหรือความเป�นตัวตน 

รวมไปถึงราคาของแบรนด.เสื้อผCาที่จะทำใหCผูCบริโภคมีการตัดสินใจซื้อในแบรนด.เสื้อผCาที่แตกตoางกัน ซึ่งสอด 

คลCองกับแนวคิดทฤษฎีของ Kotler (2003 : อCางใน อรวรรณ เสนoห.ลักษณา : 2558) ที่กลoาวไวCวoาตราสินคCา 

(Branding) เป�นสิ่งที่มีความสำคัญในกลยุทธ.ผลิตภัณฑ. เป�นสิ่งท่ีมีความสลับซับซCอน และยังทำใหCสามารถ

กำหนดราคาของสินคCาหรือบริการไดCสูง ซึ่งสามารถสoงความหมายไดCถึง 6 ระดับ ดังตoอไปน้ี 1) คุณลักษณะ 

(Attribute) หมายถึง ตราสินคCาที่มีคุณคoาทางจิตใจ 2) คุณประโยชน. (Benefit) หมายถึง คุณลักษณะของ

สินคCาที ่ใหCทั ้งคุณประโยชน.ทางดCานการใชCสอย และคุณประโยชน.ทางดCานอารมณ. 3) คุณคoา (Value) 

หมายถึง ตราสินคCาสามารถบoงบอกถึงคุณคoาบางอยoางเกี่ยวขCองกับสินคCา บริการ หรือผูCผลิต 4) วัฒนธรรม 

(Culture) หมายถึง ตราสินคCาสามารถแสดงออกถึงวัฒนธรรมนั้น ๆ ไดC 5) บุคลิกภาพ (Personality) 

หมายถึง ตราสินคCาสามารถบoงบอกหรือสะทCอนบุคลิกภาพของผูCใชCไดC และ 6) ผูCใชC (User) หมายถึง ตรา

สินคCาสามารถบoงบอกหรือสะทCอนถึงความเป�นตัวตนของตัวผูCใชCไดC 

 3. ผลการวิเคราะห.ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) ไดCแกo ดCานราคา ดCานชoองทางการจัด

จำหนoาย ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) ไดCแกo ดCานความมีเสนoห.ของแบรนด. และปyจจัยดCานการยอมรับ 

เทคโนโลยี (TAM) ไดCแกo ดCานการรับรูCประโยชน. ดCานการรับรูCความงoายตoอการใชCงาน ที่มีผลตoอการตัดสินใจ 

ซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูCวิจัยมีความเห็นวoาประชากรเพศหญิง

ที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการหาขCอมูลเพื่อเปรียบเทียบทั้งในดCานของราคา ชoอง

ทางการจัดจำหนoายกoอนการตัดสินใจซื้อเพื่อใหCไดCเสื้อผCาสตรีที่มีความเหมาะสมและคุCมคoากับตนเองมากที่สุด 

ซึ่งสอดคลCองกับแนวคิดของรัตนา โพธิวรรณ (2562) ไดCศึกษาเรื่องการใชCปyจจัยสoวนประสมการตลาดในการ

ตัดสินใจซื้อเสื้อผCาแฟชั่นของผูCบริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวoาผูCบริโภคใชCปyจจัย

สoวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาแฟชั่นโดยภาพรวมอยูoในระดับมาก ท้ังน้ีเมื่อพิจารณารายดCาน 

พบวoา ผูCบริโภคใชCปyจจัยสoวนประสมการตลาดในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาแฟชั่นในระดับมาก อันดับแรก คือ 

ดCานผลิตภัณฑ. รองลงมาคือ ดCานราคา ดCานชoองทางการจัดจำหนoาย และอันดับสุดทCายคือ ดCานการสoงเสริม
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การตลาด ตามลำดับ ในสoวนของดCานความมีเสนoห.ของแบรนด. ผูCวิจัยมีความเห็นวoาประชากรเพศหญิงที่ใชC 

แพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานครมีการเลือกซ้ือแบรนด.เส้ือผCาท่ีแตกตoางกันตามรสนิยมและไลฟ̈

สไตล.การใชCชีวิตของแตoละคน ทำใหCความมีเสนoห.ของแบรนด. มีผลตoอการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผCา เนื่องจาก

เสื้อผCาแตoละแบรนด.นั้นจะมีเอกลักษณ.เฉพาะตัวที่เป�นเสนoห.ดึงดูดสำหรับผูCบริโภคแตoละคน ซึ่งสอดคลCองกับ

แนวคิดทฤษฎีของ Keller (2003 : 70-73 อCางใน ณัฐชยา ใจจูน 2557) ที่กลoาวไวCวoา ภาพลักษณ.แบรนด. 

(brand image) โดยสoวนใหญoนั้นจะเป�นภาพลักษณ.เชิงบวกที่ถูกสรCางขึ้นโดยนักการตลาดที่พยายามเชื่อม 

โยงถึงความชื่นชอบ ความแข็งแกรoง และความมีเอกลักษณ.ที่เกี่ยวพันกับแบรนด.เพื่อใหCอยูoในความทรงจำ

ของผูCบริโภค นอกจากแหลoงของขCอมูลที่จะถูกควบคุมโดยนักการตลาด ความเกี่ยวพันกับแบรนด. (brand 

association) สามารถถูกสรCางข้ึนไดCอีกหลากหลายวิธี และสำหรับดCานการรับรูCประโยชน. ดCานการรับรูCความ

งoายตoอการใชCงาน ผูCวิจัยมีความเห็นวoาประชากรเพศหญิงที่ใชCแพลตฟอร.ม Shopee ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากแพลตฟอร.ม Shopee มีขั้นตอนไมoยุoงยาก ซับซCอน มีการจัดแบoงหมวดหมูoเสื้อผCาที่ชัดเจน จึงทำใหC

การซื้อเสื้อผCามีความสะดวก งoาย รวดเร็วและประหยัดเวลาซึ่งสอดคลCองกับแนวคิดของจุฑารัตน. เกียรติรัศมี 

(2558) ไดCศึกษาเรื ่องปyจจัยที ่มีผลตoอการซื ้อสินคCาผoานทางแอพพลิเคชั ่นออนไลน.ของผู Cบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวoาปyจจัยดCานผลิตภัณฑ. ชoองทางการจัดจำหนoาย และการ

ยอมรับเทคโนโลยีสoงผลเชิงบวกตoอการตัดสินใจซื้อสินคCาผoานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน.ของผูCบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่องของแอพพลิเคชั่นที่มีสินคCาหลากหลายและตรงตามความตCองการ 

มีราคาสินคCาระบุไวCชัดเจน มีสินคCาพรCอมสoงในทันที นอกจากนี้ยังมีบริการจัดสoงที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีชoอง 

ทางการชำระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความงoายในการใชCงานและการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกตCองแมoนยำ

ของแอพพลิเคช่ัน ความพรCอมของแอพพลิเคช่ันท่ีสามารถใชCส่ังซ้ือสินคCาไดCทุกท่ี ทุกเวลา ทำใหCผูCบริโภคไดCรับ

ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การรับรูCถึงประโยชน.ที่ไดCรับและความงoายในการใชCงานสoงผลทำใหC

เกิดทัศนคติดCานบวกท่ีมีตoอการใชCและยอมรับเทคโนโลยี  

ขTอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีขCอเสนอแนะในการวิจัย ดังตoอไปน้ี 

1. ปyจจัยสoวนบุคคลจากการศึกษาการวิจัยในคร้ังน้ี แสดงใหCเห็นวoา ดCานระดับการศึกษา รายไดC

อาชีพ และแบรนด.เส้ือผCาท่ีซ้ือประจำตoางกัน ทำใหCการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานครตoางกัน ดังน้ันผูCวิจัยจึงเห็นวoาแบรนด.เส้ือผCาสตรีควรท่ีจะมีการทำการตลาดในการ

นำเสนอสินคCาท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน เน่ืองจากรสนิยมและไลฟ̈สไตล.การใชCชีวิตของแตoละอาชีพจะมี

ความแตกตoางกัน และยังรวมไปถึงชoวงราคาท่ีควรมีใหCครอบคลุมมากย่ิงข้ึน  
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 2. ปyจจัยสoวนประสมทางการตลาด (4P’s) โดยมีขCอเสนอแนะดังน้ี คือ ดCานราคา ดCานชoองทางการ

จัดจำหนoายน้ันมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูCวิจัย

จึงเห็นวoาปyจจัยท้ังสองดCานน้ีมีความสำคัญตoอการประกอบธุรกิจอยoางมาก เน่ืองจากจะเป�นตัวกำหนดกลยุทธ.

ทางการตลาดใหCกับธุรกิจ เพ่ือใหCสามารถตอบสนองตoอผูCบริโภคไดCอยoางครอบคลุม ทำใหCมีความไดCเปรียบใน

การแขoงขันทางธุรกิจ 

 3. ปyจจัยดCานแบรนด. (Branding) โดยมีขCอเสนอแนะดังน้ี คือ ดCานความมีเสนoห.ของแบรนด.น้ันมีผล

ตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูCวิจัยจึงเห็นวoาธุรกิจควร

มีการพัฒนาดCานความมีเสนoห.ของแบรนด.ใหCมีความแข็งแกรoง มีการสรCางเอกลักษณ.เพ่ือใหCผูCบริโภคเกิดความ

ประทับใจและบอกตoอ ซ่ึงจะทำใหCแบรนด.ไดCรับความนิยมและผูกพันธ.กับผูCบริโภคมากย่ิงข้ึน 

 4. ปyจจัยดCานการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยมีขCอเสนอแนะดังน้ี คือ ดCานการรับรูCประโยชน. ดCาน

การรับรูCความงoายตoอการใชCงานน้ันมีผลตoอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูCวิจัยจึงเห็นวoาแพลตฟอร.ม Shopee ควรมีการพัฒนาการใชCงานใหCมีความสะดวกรวดเร็ว 

มากย่ิงข้ึน ไมoวoาจะเป�นการจัดหมวดหมูoเส้ือผCาเพ่ือใหCการคCนหามีความแมoนยำ มีการติดตoอกับรCานคCาไดCงoายข้ึนเพ่ือ

เป�นการดึงดูดผูCบริโภค 

ขTอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต'อไป 

 1.  การวิจัยในครั้งตoอไปควรจะมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะเป�นตัวแปรที่จะ

สoงผลตoอการตัดสินใจซื้อเสื้อผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เชoน ปyจจัยดCานความ

ปลอดภัยและความนoาเชื่อถือ ปyจจัยดCานพฤติกรรมของผูCบริโภค และปyจจัยดCานทัศนคติตoอการซื้อสินคCา

ออนไลน. ท้ังน้ีจึงควรท่ีจะมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปyจจัยตoาง  ๆเหลoาน้ี เพ่ือท่ีจะไดCเขCาใจถึงพฤติกรรมหรือทัศนคติตoอ

การตัดสินใจซ้ือเส้ือผCาสตรีผoาน Shopee ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากย่ิงข้ึน 

 2. การวิจัยในครั้งตoอไปควรมีการนำสถิติอื่นมาใชCทดสอบเพิ่มเติม เพื่อใชCวิเคราะห.ผลที่นอกเหนือ 

จากสถิติที่ไดCนำมาใชCในการวิเคราะห.ผลในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อใหCไดCผลการวิเคราะห.ที่มีความแตกตoาง 

หลากหลาย และครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 
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