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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัย พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร    
มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อ
ศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร (3) 
เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน  ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลและประมวลผลข้อมูลนั้น ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-Way ANOVA, -t-test, Multiple Regression  ในการ
วิเคราะห์ 

   ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ รายได้ ต่างกัน ทำให้
พฤติกรรมการซื ้อเส ื ้อผ ้าของประชากรในจังหว ัดกร ุงเทพมหานครต่างก ัน และประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ อาชีพ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่างกัน ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครไม่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ส่วนด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
Research studies Population Behavior of Online Fashion Clothes Shopping in Bangkok. 

The objective is to study the behavior of buying fashion clothes online. To study Demographic 
They were classified by behavior of buying fashion clothes. And to study the factors of marketing 
mix affecting the behavior of online fashion clothes shopping among the population in Bangkok 
Province.  

The sampling group was used to collect data from the population of 400 people in 
Bangkok. As for data analysis and data processing Have used a computer program to assist in 
processing The statistical distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation, one-
way ANOVA, t-test, Multiple Regression were used. 

Base on the hypothesis testing result found out that of population in Bangkok about the 
are difference. It depends on gender and incomes which causes different purchasing behavior 
of people in Bangkok. Also the population in Bangkok which have different age, occupation, 
status and education making the clothing purchasing behavior of population in Bangkok similarly. 
In addition, the factors of marketing mix, product aspect, price, marketing promotion affect the 
behavior of buying  fashion  clothes online. in term of product prices place have no impact 
purchasing online clothing behavior of population in Bangkok. 

บทนำ                 
                ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการดำเนินธุรกิจและวิธีการใช้ชีวิตของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านประชากรศาสตร์ เทคโนโลยีที่กำลัง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างเร็วมากประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก สามารถตอบโจทย์ที่หลากหลายของผู้บริโภคด้วยต้นทุนที่
ถูกลง ตรงต่อความต้องการ ตอบโจทย์ของผู้ปริโภค เช่น เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้การซื้อของและการทำธุรกรรม
ทางการเงินมาอยู่บนสมาร์ทโฟน์ เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทำให้เกิดเศรษฐกิจ
แบ่งปัน (Sharing economy) ธุรกิจต่าง ๆ หรือการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต  สะดวกต่อการติดต่อ
สอบถามข้อมูลที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ขายเองก็ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือลงทุนทางด้านสถานที่
อาคาร สามารถช่วยลดต้นทุนขายได้ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของทรัพยากรเอง รวมไปถึงช่องในการจัดจำหน่าย
หรือส่งสินค้าไปยังผู้สั่งซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นสิ่งที่ผู้บริ โภคอัปเดตความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการตามเทรนตาม
กระแส และเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้รับความนิยมอยู่มากในปัจจุบัน กล่าวคือสินค้าแฟชั่นพวกนี้
จะเป็นสินค้าแฟชั่นหรือไม่ขึ้นอยู่กับความนิยมในหมู่คนส่วนมาก กลุ่มลูกค้าเสื้อผ้าแฟชั่นส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่
คาดหวังถึงความนิยม กระแสในการซื้อมีส่วนในการซื้อให้ใส่ตาม ๆ กันจนเกิดเป็นความนิยมและกลายเป็นกำลัง
การซื้อขนาดใหญ่ ด้วยเหตุนี้วงการเสื้อผ้าจึงต้องทำการตลาดเป้นเรื่องสำคัญมากทั้งนี้ การอัปเดตเทรดต่าง ๆ 
ของกลุ่มผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้บ่งบอกพฤติกรรมของผู้บริโภค ในเรื่องความต้องการของการซื้อสินค้า การเลือกซื้อ
สินค้า เมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ จึงทำให้เกิดการซื้อที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม ๆ เนื่องจากการซื้อขาย
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ออนไลน์ เป็นการซื้อสินค้าที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค ผู้บริโภคสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา นอกจากนี้การซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากร มีการแบ่งพฤติกรรมการ
เลือกซื้อที่แตกต่างกันตามช่วงอายุ เพศ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ เนื่องจากการแต่งกายจะเปลี่ยนไปตามเทรน ตามช่วงวัยที่แตกต่างกันไป คนมี
อายุเพิ่มขึ้นหรืออยู่ในวัยทำงานอาจเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ที่เหมาะสมต่อ
การทำงาน หรือช่วงวัยรุ่นจะเป็นกลุ่มที่นิยมเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ตามกระแสนิยมโดยส่วนใหญ่ จึงเห็น
ได้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์นั้นอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดเจน 
นอกเหนือจากปัจจัยดด้านประชากรศาสตร์แล้ว ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดก็มีส่วนที ่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์  
               โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
มากที่สุด จากการวางแผน การวางกลยุทธ์การขายในแต่ละส่วนให้เข้ากัน และเลือกให้เหมาะสมต่อธุรกิจมาก
ที่สุด ซึ่งปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งแต่ละส่วนก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อที่แตกต่างกัน ดังนี้ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ รูปลักษณ์ของสินค้ามีความจำเป็นต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ 
เนื่องจากความทันสมัย ความเหมาะสมในการแต่งกายส่งผลทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจที่จะเลือกซื้อหรือ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเอง และเมื่อการเลือกซื้อสินค้าเกิดจากการซื้อ
ออนไลน์นั้น ทำให้การตัดสินใจของผู้บริโภคมีความรวดเร็วต่อการตัดสินใจซื้อ เพราะเหตุผลที่ว่าผู้บริโภคสามารถ
มองเห็นสินค้าก่อนพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ จึงทำให้ผู้บริโภคมีช่วงเวลาที่มองเห็นสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้า
ผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายกว่าการเลือกซื้อทางหน้าร้าน ปัจจัยด้านราคา กล่าวคือราคาเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจและส่งผลต่อกำลังในการจ่ายสินค้าของผู้บริโภค โดยปัจจัยทางด้าน
ราคาอาจเป็นตัวหลักที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อมากกว่าปัจจัยส่วนอื่น ๆ เนื่องจากกำลังการจ่ายมีผล
ต่อการซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก หากผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์แต่ไม่มีกำลังจ่าย ส่วนของการซื้อ
สินค้าก็จะไม่เกิดขึ้น ทั้งนี้เมื่อเกิดขึ้นในการซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ผู้บริโภคเองก็ปสามารถมองเห็นราคา
ของสินค้าก่อนการตัดสินใจซื้อ ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงราคาที่ส่งผลต่อความเหมาะของสินค้า ราคามีและ
คุณภาพของสินค้าอยู่ในเกณฑ์ที่ผู้บริโภคพึงพอใจและยอมรับได้ สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ล้วนส่งผลต่อพฤติกรรม
การซื้อสินค้าของผู้บริโภค ต่อมาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย สินค้าที่เกิดการซื้อขายผ่านทางออนไลน์นั้น 
ส่งผลต่อการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งผ่ านทางไปรษณีย์ไทย เคอรี่ 
และอื่น ๆ เมื่อผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าแล้ว ผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็จะเลือกถึงการให้บริการขนส่งสินค้าที่
เกิดความรวดเร็วในการขนส่ง หรือเกิดความพึงพอใจต่อการขนส่งที่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่รวดเร็วและ
สินค้าที่ได้รับมีความสมบูรณ์ ไม่เกิดความเสียหาย หรือตำหนิต่อสินค้า และปัจจัยด้านช่องทางการตลาด ไม่ว่าจะ
เป็นในส่วนของโปรโมชั่น การให้บริการขส่งสินค้าฟรี ส่วนลดที่เกิดจากเทศกาลต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคมี
ความต้องการซื้อสินค้าที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยตรง  
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                   นอกจากนี้ เสื้อผ้าในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และยังสะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมใน
การเลือกซื้อเสื้อผ้า สามารถบ่งบอกถึงบุคลิก ความทันสมัย ความชอบของผู้บริโภค โดยการเลือกเสื้อผ้าสามรถ
เลือกใส่ให้เข้ากับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคจะไป ซึ่งถ้าหากผู้บริโภคมีการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าให้เหมาะสมต่อสถานที่ ถูกกาลเทศะ และแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีความทันสมัย ตามเทรนแฟชั่นแต่ยังคงถึง
สไลด์ความเป็นตัวเอง ก็จะเสริมสร้างบุคลิกให้ผู้สวมใส่มีความมั่นใจ และดูดี  และแม้ว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้
ความสนใจในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ แต่ก็ยังคงมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังไม่กล้าตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ผ่านทางออนไลน์ เนื่องจากมีปัจจัยหลากหลายสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าทางออนไลน์ เช่น 
ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านการจ่ายชำระเงิน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มั่นใจในการเลือกซื้อ
สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แม้ว่าช่องทางออนไลน์นั้นจะสามารถทำให้ผู้บริโภคมองเห็นสินค้า การโฆษณาชวน
เชื่อแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้สร้างความมั่นในใจการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพรา ะผู้บริโภค
บางส่วนไม่มีความเชื่อมั่นต่อระบบอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เช่น ความเสี่ยง ความง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ทัศนคติ ที่
เกี่ยวข้องกัน 
          ดังนั ้น เพื ่อเป็นการศึกษาแนวทางพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ผู ้วิจัยจึงทำการศึกษา
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการศึกษาจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถดำเนินงานการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

               1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
               2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปัจจัยประชากร 
               3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา และ

รายได้ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
              1.เพื ่ อ ให้ทราบถึ งพฤติ กรรมการซื ้ อ เสื ้ อผ้ าแฟชั ่ นออนไลน์ ของประชากรในจั งหวัด
กรุงเทพมหานคร 
              2.เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากร 
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            3.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

บททวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ 
               สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมการซื้อหมายถึง พฤติกรรมผู้บริโภค ซึ่งเป็นผล
สะท้อนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้มา (Acquisition) การบริโภค 
(Consumption) และการจำกัด (Disposition) อันที่เกี ่ยวกับสินค้า บริการ เวลา และความคิด โดยหน่วย
ตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการ เช่น ความถี่ในการซื้อสินค้าและ
บริการต่อเดือน ปริมาณ (หน่วย) ที่ซื้อในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการต่อเดือน ระยะเวลาเฉลี่ย
ในการซื้อสินค้าและบริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าและบริการ 

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด(4p) 
               อดุลย์ จาตุรงค์ (2543) กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด(4p)หมายถึง ตัวแปรหรือ
องค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด (4p) ว่าเป็นตัวกระตุ ้นหรือสิ ่งเร้าทางการตลาดที ่กระทบต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางกรจัดจำหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 
               1.ด้านผลิตภัณฑ์หมายถึง ลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่อาจกระทบต่อพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภค คือ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุณภาพที่คนรับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ใหม่
และสลับซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสินใจอย่างกว้างขวาง รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตลอดจนหีบห่อและป้ายฉลาก 
สามารถก่ออิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค หีบห่อที่สะดุดตาอาจทำให้ผู้บริโภคเลือกไว้เพื่อพิจารณา 
ประเมินเพื่อการตัดสินใจซื้อ  
              2.ด้านราคาหมายถึง ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อก็ต่อเมื่อผู้บริโภคทำการประเมินทางเลือก
และทำการตัดสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่ำ นักการตลาดจึงควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุนการซื้อ
หรือทำให้ผู ้บริโภคตัดสินใจด้วยลักษณะอื่น ๆ สำหรับการตัดสินใจอย่างกว้างขวางผู ้บริโภคมักพิจารณา
รายละเอียด โดยถือเป็นอย่างหนึ่งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสำหรับสินค้าฟุ่มเฟือย ราคาสูงไม่ทำให้การซื้อ
ลดน้อยลง นอกจากนี้ราคายังเป็นเครื่องประเมินคุณค่าของผู้บริโภคซึ่งก็ติดตามด้วยการซื้อ 

             3.ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายหมายถึง สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสินค้าที่มี
จำหน่ายแพร่หลายและง่ายที่จะซื้อก็จะทำให้ผู้บริโภคนำไปประเมินประเภทของช่ องทางที่นำเสนอก็อาจก่อ
อิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ เช่น สินค้าที่มีของแถมในร้านเสริมสวยชั้นดีในห้างสรรพสินค้าทำให้
สินค้ามีชื่อเสียงมากกว่านำไปใช้บนชั้นวางของในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

            4.ด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาดหมายถึง การส่งเสริมการตลาดสามารถก่ออิทธิพลต่อผู้บริโภคได้
ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ข่าวสารที่นักตลาดส่งไปอาจเตือนใจให้ผู้บริโภครู้ว่าเขามีปัญหา สินค้า



6 
 

ของนักการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้และมันสามารถส่งมอบให้ได้มากกว่าสินค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสาร
หลักการซื้อเป็นการยืนยันว่าการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถูกต้อง 

ปัจจัยทางด้านประชากรกับพฤติกรรมการซื้อ 
 เพศกับพฤติกรรมการซื้อ 

กรีฑาพล ปันทวังกูร (2552 อ้างถึงใน สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555) สรุปไว้ว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน 
มีทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพศชายจะมีการ
ใช้เงินและระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากกว่าเพศหญิง ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่
ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
           ปรีชา กาวีอิ่น (2551 อ้างถึงใน ชนนิกานต์ จุลมกร, 2555) สรุปไว้ว่าการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า
และบริการผ่านอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าเพศต่างกัน ส่งผลให้ 
พฤติกรรมการซื้อต่างกัน จากผู้ตอบแบบสอบถามภาพรวมเป็นเพศหญิง อายุ 20 – 25 ปี มีประสบการณ์การใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า 2 ปี ซึ ่งใช้อินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยและในหอพัก โดยระยะเวลาเฉลี ่ยในการใช้
อินเทอร์เน็ตนาน 30 - 60 นาที มีความถี่เฉลี่ย 4 – 6 สัปดาห์ ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลา 16 – 20.00 
น. ทั้งนี้เพื่อค้นหาข้อมูล ประเภทสินค้าและบริการที่ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าสามารถซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต  
อายุกับพฤติกรรมการซื้อ 
                  กรีฑาพล ปันทวังกูร (2552 อ้างถึงใน สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล, 2555) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กันมีทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดย
ผู้บริโภคที่มีอายุ 35 ปี ขึ้นไป มีระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าต่อครั้ง (ชั่วโมง) มากกว่าผู้บริโภค
ที่มีอายุ 24 ปี  
             สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) สรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านอายุมีผลต่อการซื้อสินค้าและบริการบน
เว็บไซต์ ENSOGO แตกต่างกัน ด้านราคาเฉลี่ยของสินค้าและบริการ กลุ่มที่มีแนวโน้มการซื้อสินค้าส่วนใหญ่มี
อายุ 20-30 ปี รองลงมาคือ อายุ 31 ปีขึ้นไป และเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มอายุกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ด้านระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ด้านความถี่ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ พบว่ากลุ่มอายุที่ต่างกันมี
การซื้อสินค้าและบริการที่ต่างกัน  
สถานภาพกับพฤติกรรมการซื้อ 
             สุรพี หมื่นประดิษฐ์ (2556) สรุปได้ว่าสถานภาพกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตามกระแสนิยมของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าตามกระแสนิยม พบว่าสถานภาพของผู้บริโภค มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตามกระแสนิยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจำนวนเงิน
ที่ซื้อสินค้าตามกระแสนิยม โดยสถานภาพโสดมีแนวโน้มทางด้านจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าตามกระแสนิยม น้อยกว่า 
สถานภาพสมรส 
             กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2559) อ้างถึงใน (ชัยวัฒน์ พิทักษ์รักธรรม, 2556) ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคแตกต่างกันตามลักษณะของเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน และสถานภาพสมรถ มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ 
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ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการซื้อ 
            กิตติอำพล สุกประเสริฐ และคณะ (2561) สรุปได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีผลต่อการขายสินค้า
ออนไลน์ทางด้านระดับการศึกษา พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน โดย
ระดับการศึกษากลุ่มที่มีแนวโน้มการซื้อสินค้ามากที่สุด คือกลุ่มระดับปริญญาตรี และพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ประเภทเสื้อผ้า โดยประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติ ด้านการซื้อสินค้าผ่าน (เฟซบุ๊ก) มีความสะดวก
เนื่องจากสามารถซื้อได้ 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน  

              นวนิต กิตติศิริสวัสดิ์ (2557) สรุปได้ว่าจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมด้านช่วงเวลาในการซื้อผลิตภัณฑ์ ระดับ
การศึกษามีผลต่อวัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค กล่าวได้ว่าผู้ที ่มีระดั บการศึกษาต่ำกว่า
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมีการซื้อผ่านออนไลน์ที่แตกต่างกัน  
อาชีพกับพฤติกรรมการซื้อ 

มนัสนันทร์ ว ุฒิมหานนท์ (2556 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เกียรติร ัศมี , 2558) สรุปได้ว ่าปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคผ่านทางเว็ปไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์ พบว่า
อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าโดยให้เหตุผลว่าสินค้าที่ขายในช่องทางออนไลน์มีความหลากหลายจึงทำให้
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันได้  

สุทธิสา สิงห์แรง และคณะ (2555) สรุปได้ว่า อาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ผ่านเว็ปไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ โดยพบว่า พนักงานบริษัท มีแนวโน้มในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคม
ออนไลน์มาก วัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าเพราะความสะดวกสบายในการซื้อ 
รายได้กับพฤติกรรมการซื้อ 
              จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) พบว่า รายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางแอพพลิเคชั่น
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รายได้เฉลี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยทีมีผลต่อการซื้อสินค้าต่อ
เดือน 15,000 – 25,000 บาท เพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน เป็นกลุ่มที่ซื้อสินค้า
ผ่าแอพพลิเคชั่นออนไลน์มากที่สุด สินค้าและบริการที่นิยมซื้อผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์มากที่สุด คือเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย 
              วรัญญา โพธิ์ไพรทอง ( 2556 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) สรุปไว้ว่าการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จากร้านออนไลน์ พบว่า รายได้ที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าจากรา้น
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน รายได้สูงกว่า 30,000 บาทขึ้นไป เป็นกลุ่มที่ซื้อเสื้อผ้าจาดร้านค้าออนไลน์มากที่สุด 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
            ปัทมพร คัมภีระ (2557) สร ุปได้ว ่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ม ีผลต่อพฤติกรรมนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กที่
แตกต่างกัน ความสำคัญของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่ านเว็บไซต์เฟซบุ๊กของ
นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีการจัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั้น
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มีมากมายหลายชนิด และหลากหลายตราสินค้า จึงสร้างความสะดวกสบาย และมีทางเลือกให้นักศึกษาได้ทำการ
ตัดสินใจซื้อที่ง่ายขึ้น โดยอาจจะพบสินค้าที่ตนเองเคยใช้อยู่ผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ก นอกจากนี้การสื่อสารเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กนั้นมีแหล่งของข่าวสารเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้บริโภค
สามารถค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 
              ธัญญพัทส์ เกตุประดิษฐ์ (2554 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การซื้อสินค้าอินเทอร์เน็ตของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญเรื่องปัจจัยด้านราคา
มากที่สุด ว่าสินค้ามีราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ และเรื่องความคุ้มค่า เช่นราคาที่ซื้อผ่ านแอพพลิเคชั่น
เมื่อจัดส่งแล้วมีราคาถูกกว่าซื้อจากช่องทางอื่น  
              นพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จำหน่ายที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านการตลาดออนไลน์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีศึกษาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์ ระบุว่าช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นปัจจัยสำคัญใน 
              วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556 อ้างถึงใน จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ พบว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ลด แลก แจก 
แถม หรือการจัดโปรโมชั่นประจำเดือน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
                การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) ใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Questionnaire) และทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 
               กลุ่มตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผู้วิจัยไม่ทราบจำนวน
ที่แน่นอนของประชากรที่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ในจังหวัดกรงุเทพมหานคร จึงใช้วิธีการกำหนด
กลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ Yamane (1973) โดยกำหนดความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าที่รับได้
อยู่ที่ร้อยละ 0.05 ระดับความเชื่อมั่น 95%  โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ขนาดตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน และสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ด้วยวิธีการสุ่ม
แบบสะดวก 

     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1.แบบสอบถามปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

1.1 แบบสอบถามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยจำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ จำนวน 6 ข้อ 
  1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์  จำนวน 6 ข้อ กำหนดให้ 
5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปลานกลาง, 2=น้อย,1=น้อยที่สุด 
  1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ปัานการส่งเสริมตลาด จำนวน 12 ข้อ กำหนดให้   
5=มากที่สุด, 4=มาก, 3=ปลานกลาง, 2=น้อย,1=น้อยที่สุด 
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          1.4  เป็นข้อคำถามแสดงข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ จำนวน 1 คำถาม 
  1.5 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็นกำหนดให้ 4.21 - 5.00= ระดับมากที่สุด, 3.41 
- 4.20=ระดับมาก, 2.61 - 3.40=ระดับปลานกลาง, 1.81 - 2.60=ระดับน้อย, 1.00 - 1.80=ระดับน้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

                    1.1.ใช้ค่าร้อยละและความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม (Nominal and Ordinal) ได้แก่
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
                    1.2.ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงปริมาณ (Interential and Ratio) ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น
ออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                2.สถิติอนุมาน (Inferval statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
                      2.1.ใช้สถิติการทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ จำแนกตาม เพศ สถานภาพ 
                      2.2.ใช้สถิติการทดสอบ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ จำแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และหากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD 
                     2.3.ใช้สถิติการทดสอบแบบ Multiple Regression ในการวิเคาระห์ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพ  

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

โดยมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปได้ดังนี้ 
        2.1 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน รายได้ต่างกัน  ทำให้พฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ต่างกัน 

       2.2  ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน  สถานภาพต่างกัน ระดับการศึกษา
ต่างกัน อาชีพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์  ไม่ต่างกัน 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื ้อผ้าแฟชั่น
ออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
      3.1 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  
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          3.2 ปัจจยด้านส่วนประสมทางการตลาด 1 ด้าน คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนิ้ 
                    1.ผลการศึกษาพฤติกรรมการซื ้อเส ื ้อผ ้าแฟชั ่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู ่ในระดับมาก ผู ้ว ิจ ัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานครมีความต้องการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ โดยตัดสินใจซื้อสินค้าในช่วงเวลาที่ต้องการทันที เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) การ
สะท้อนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกันสัมพันธ์กับการบริโภค การบริการ เวลา ความคิด ในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร วิชัยดิษฐ์ (2559) ผู้บริโภคมีการตัดสินใจและซื้อสินค้า เป็นแบบ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าแบบหาทางลดความกังวลใจ (Dissonance Reducing Buying Behaviour) และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของโซโลมอน (1996) ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ 
และความพึงพอใจ 
               2.ผลการวิจัยพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจัยประชากร 

2.1 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ต่างกัน ทำให้ให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าประชากรที่มีเพศต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ต่างกัน  เนื่องจากเสื้อผ้า เป็นความต้องการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค ทั้งยังเป็นการตอบสนองต่อ
สิ่งเร้าภายนอก โดยเพศต่างกันทำให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อต่างกัน ทั้งในเรื่องของการซื้อสินค้า รูปแบบของ
สินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปรีชา กาวีอิ่น (2551) เพศต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าต่างกัน โดย
เพศหญิงมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าถี่กว่าเพศชาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรีฑาพล ปั นทวังกูร (2552) 
ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มีทัศนคติและมีพฤติกรรมการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Mitchell และ Walsh (2004) รูปแบบการตัดสินใจซื้อที่เหมือนกันทั้งเพศชายและ
เพศหญิง คือ การใส่ใจแบรนด์ การใส่ใจคุณภาพ การซื้อแบบไม่วางแผน  
                 2.2 ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า อายุ ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ไม่
ต่างกัน ซึ่งช่วงอายุของประชากรในแต่ละช่วงอายุ จากกระแสนิยมในปัจจุบัน มีความต้องการในสินค้าแฟชั่นที่
ใกล้เคียงกันในแต่ละช่วงวัย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรีฑาพล ปันทวังกูร (2552) ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกัน
มีทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาวรรณ ชั ยทวีวุฒิ (2555) 
พบว่ากลุ่มอายุที่ต่างกันมีการซื้อสินค้าและบริการที่ต่างกัน  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นวนิต กิตติศิริ
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สวัสดิ์ (2557) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ อายุส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านช่วงเวลา 
ผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
                2.3ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าสถานภาพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าไม่ต่างกัน 
เนื่องจากสถานภาพโสด หรือสมรส มีการตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่าย ทั้งแนวโน้มทางด้านจำนวนเงินที่ซื้อสินค้าตาม
กระแส ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติวัฒน์ จิตรวัตร (2559) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคแตกต่างกันตามลักษณะของสถานภาพ ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ต่างกัน 
และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรพี หมื่นประดิษฐ์ (2556) สถานภาพกับพฤติกรรมการบริโภคสินค้าตาม
กระแสนิยมสถานภาพโสดมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าน้อยกว่าสถานภาพสมรส  
                 2.4ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ทำให้ความต้องการในการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเป็น
สินค้ากระแสนิยมไม่มีผลต่อความต้องการซื้อในระดับการศึกษาที่ต่างกัน และการตามเทรน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นวนิต กิตติสวัสดิ์ (2557) ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าทั้งในเรื่องของช่วงเวลา 
แต่พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการซื้อที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่คล้องกับงานวิจัยของ 
กิตติอำพล สุกประเสริฐ และคณะ (2561) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลในการซื้อที่แตกต่างกัน  
                 2.5ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าอาชีพ ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ไม่ต่างกัน เนื่องจาก
เป็นสินค้ากระแสนิยม เป็นการใส่เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มนัสนันทร์ วุฒิมหานนท์ (2556) อาชีพไม่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า โดยให้เหตุผลว่าสินค้าที่ขายผ่านทาง
ช่องทางออนไลน์มีความหลากหลายจึงทำให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันได้ ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิสา สิงห์แรง และคณะ (2555) อาชีพ ทำให้พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่าน
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างกัน ทั้งในเรื่องช่วงเวลาในการเลือกซื้อสินค้า ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ ราคา 
โปรโมชั่น และคุณภาพของสินค้า  
                  2.6ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า
แฟชั่นออนไลน์ ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ต่างกัน โดยรายได้เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการซื้อสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้ง
ความพึงพอใจในการซื้อสินค้า จึงทำให้รายได้มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ และอี กทั้ง
ช่องทางออนไลน์ ยังมีการจัด Promotion การจัดส่งสินค้าฟรี การให้ส่วนลดอีกด้วย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) รายได้ทำให้พฤติกรรมการซื้อสินค้าทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต่างกนั และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) รายได้
ที่ต่างกันมีการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ที่ต่างกัน 
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               3.เพื่อศึกษาปัจจัยยด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่น
ออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
                 3.1.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของความทันสมัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างของผลิ ตภัณฑ์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื ้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภีระ (2557) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย จึงสร้างความสะดวกสบาย 
และมีทางเลือกหลากหลายต่อผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ความหลากหลายของสินค้า ความทันสมัย คุณภาพของสินค้า ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า   

                        3.2ปัจจัยด้านราคา มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าราคา ส่งผลต่อความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของคุณภาพกับ
ราคาของสินค้า ซึ่งผู ้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาของสินค้าในแต่ละร้าน ได้ก่อนการตัดสินใจซื้อ  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภีระ (2557) ราคาส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า เนื่องจากราคาเป็น
ตัวกำหนดความสามารถในการซื้อสินค้า และความเหมาะสมของสินค้า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญพัทส์ 
เกตุประดิษฐ์ (2554) ราคามีผลต่อการซื้อสินค้า ทั้งในเรื่องของความเหมาะสม ความคุ้มค่า 

                      3.3ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ของ
ประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่าช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื ้อสินค้าแฟชั ่นออนไลน์ เนื ่องจากผู ้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับสินค้า ค้นหาข้อมูล
รายละเอียดของสินค้า และสมารถสื่อสารกับผู้ขายได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภีระ 
(2557) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่ต่างกัน โดยความสำคัญของปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจำหน่ายมีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้า และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นพวรรณ มีสมบูรณ์ (2552) 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจำหน่ายมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  

                      3.4ปัจจัยด้านช่องทางด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อเสื ้อผ้าแฟชั่น
ออนไลน์ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยให้ความเห็นว่า ช่องทางการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ ทั้งในเรื่องความหลากหลายของ Promotion การสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
การให้คำแนะนำ/ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปัทมพร คัมภี
ระ (2557) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อที่ต่างกัน เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การส่งสริมการตลาด จะเป็นการสร้างทางเลือกในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริโภค ทำให้ตัดสินใจง่าย และสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไพรทอง (2556) การส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ของผู้บริโภค 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1.ผู้ขายควรจัด Promotion การลด แลก แจก แถม การส่งสินค้าฟรี เพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจซื้อ

ของผู้บริโภคที่ง่ายขึ้น 

2.ผู้ขายควรสร้างความแตกต่างในสินค้าบริโภคเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
                 1.ควรศึกษาตัวแปรปัจจัยด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์
ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขและปรับปรุง พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ 
                 2.ประชากรที ่ทำการศึกษางานวิจัยในครั ้งนี ้เป็นเพียงกลุ ่มตัวอย่างของประชากรในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ซึ ่งหากต้องการข้อมูลที ่แตกต่างหรือมีความหลากหลายมากขึ้น ควรเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลาก 
               3.การเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยทางสถิติ ควรเลือกใช้วิธีการอื่น เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน และควรเลือกใช้วิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอื่น ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก เพื่อให้ได้ผลที่มีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น 
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