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ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทางอนิเตอร์เน็ต 

ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

(FACTORS INFLUENCING DECISION MAKING OF FEMALE IN 

PURCHASING WOMEN’S WEAR ON INTERNET IN BANGKOK AREA) 

รัชนี ไพศาลวงศดี์ 1  ผศ.ดร.อิทธิกร ขาํเดช 2 

------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร มีดงัน้ี 1) เพื่อ

ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์

ประเภทเส้ือผา้สตรี 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี 3) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้น0ส่วนประสม

ทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี  

เพื่อนาํผลวิจยัท่ีไดไ้ปใช้ในการหาแนวทางแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีจะนาํไปสู่การ

กาํหนดกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์อยา่งเหมาะสม โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชท้าํ

การวิจยัโดยกลุ่มตวัอย่างประชากรทั้งส้ิน 400 รายโดยการเก็บแบบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล จากนั้นมีการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า

ร้อยละ (Percentage) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการ

ทดสอบสมมติฐาน สถิติเชิงอา้งอิง โดยใช้ ANOVA และ Multiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อหาค่า F-test ค่า Sig สัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ (R) สัมประสิทธ์ิการ

กาํหนด (R2) และค่าวดัการกระจายความคลาดเคล่ือน 

     

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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เพื่อการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ท่ีระดบันยัสําคญั 0.05 ผลการวิจยั

ปรากฏดงัน้ี 

พบว่า ผูท่ี้ตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพโสด ส่วน

ใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,001 บาท 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา และสถานภาพการ

สมรสท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต,  สมมติฐาน

ท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในดา้นการประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการ ดา้นความสวยงาม สีสัน เป็นหมวดหมู่ของสินคา้ในเวบ็ ดา้นการตรงต่อเวลา

ในการบริการจดัส่งสินคา้และบริการ และดา้นความปลอดภยัของวิธีการชาํระเงิน มี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต, สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา  และด้านการส่ง เสริมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต 

คําสําคัญ :  อินเตอร์เน็ต, เส้ือผา้สตรี  

Abstract 

The purpose of this independent study is to study factors influencing the 

decision making of female in purchasing women’s wear on internet in Bangkok 

area.  The following objectives    1) To study different personal factors that affect 

buying decision making of women’s wear on internet  2) To study consumer 

satisfaction related to buying decision making of women’s wear on internet  3) To 

study marketing mix factors related to buying decision making of women’s wear on 

internet.  To bring research sample using random samples from a total experienced 

internet users and experienced in buying products on internet in Bangkok of 400 

questionnaires used as a tool to collect data. And data analyses with computer 

program finished with descriptive statistic describe the frequency values 

(Frequency) percentage (Percentage) average (Mean) and standard deviation values 
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(Standard Deviation) and hypothesis testing. Reference statistics using ANOVA and 

Multiple Regression Analysis (MRA) to evaluate F-test value Sig correlation 

coefficient (R) coefficient set (R2) and measure the distribution of error values. To 

analyze the relationship of different variables and with 0.05 significance level 

research appears as follows. 

Findings involve personal data and internet using behavior of the most 

respondents are aged 26-35 years old, single and Bachelor degree.  Most of them are 

private enterprise employees with revenue of over 30,001 Baht.  

Hypothesis 1. Individual factors show that the different education level and 

marital status made different decision making affect the purchasing decision making 

on women’s wear on internet.  Hypothesis 2. Consumer satisfaction: saving time, 

web characteristics and well-organized products categories, on time delivery, safety 

of payment methods related to the purchasing decision making on women’s wear on 

internet.  Hypothesis 3. The marketing mix : price, and promotion related to the 

purchasing decision making on women’s wear on internet. 

KEYWORD :  INTERNET, WOMEN’S WEAR 

1. บทนํา 

ความก้าวหน้าและความเป็นท่ีนิยมของเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตทาํให้

ตลาดการคา้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของโลกเจริญเติบโตไปอยา่งรวดเร็ว   การ

ซ้ือสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Online Shopping) เป็นท่ีนิยมกันอย่าง

แพร่หลายทัว่โลก  แมแ้ต่ในประเทศไทยมีผูท่ี้เคยซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ถึง 

61% ของผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ต เพิ่มข้ึน 27% จากผลสาํรวจในปี 2005  อา้งอิงจาก (Nielsen, 

2008) 

 ส่วนประเภทสินค้าท่ีเป็นท่ีนิยมซ้ือบนอินเตอร์เน็ตมากท่ีสุดคือ หนังสือ 

34.7%   รองลงมาคือการสั่งบริการต่างๆ เช่น จองห้องพกั จองตัว๋ภาพยนตร์ 31.3% 

เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 26.7%  ภาพยนตร์ท่ีส่งผ่านพสัดุ 17.2% และอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์ 16.7%  อา้งอิงจาก (Nectec, 2010)  จะเห็นไดว้า่เส้ือผา้และเคร่ืองแต่ง

กายนั้นเป็นสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมมากเป็นอนัดบั 3   

อยา่งไรก็ดี ตลาดพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-commerce) มีการขยายตวัอยา่ง

ต่อเน่ือง คนสนใจทาํธุรกิจออนไลน์กนัอยา่งมาก การเร่ิมตน้ทาํธุรกิจสามารถทาํได้

อยา่งไม่ยุ่งยากและใช้เงินลงทุนไม่มาก สะดวกทั้งผูข้ายและผูซ้ื้อ   ธุรกิจน้ีจึงมีการ

แข่งขนัสูงอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ ดงันั้นผูท้าํธุรกิจน้ีหรือผูข้ายสินคา้ออนไลน์ทั้งหลาย

จึงควรศึกษาข้อจํากัดของการขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต รวมถึงทําความเข้าใจ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค, ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า, ทศันคติของ

ผูบ้ริโภคต่อการซ้ือสินคา้ออนไลน์, รูปแบบของเวบ็ไซต ์อา้งอิงจาก (Wu & Li, 2009) 

เพื่อการดาํเนินธุรกิจน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและพฒันาอย่างต่อเน่ือง และท่ีสําคญั

คือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างถูกตอ้ง อีกทั้งสามารถสร้างความ

น่าเช่ือถือและเกิดการสั่งซ้ือซํ้ าในเวลาต่อมา 

ในปัจจุบนั การทาํธุรกิจบนโลกออนไลน์ เร่ิมไดรั้บความสนใจจากบรรดา

ผูป้ระกอบการมากข้ึน เน่ืองจากใชเ้งินลงทุนไม่สูงนกั อีกทั้งจากอตัราการเติบโตของ

การใชอิ้นเทอร์เน็ตและการเพิ่มข้ึนของเวบ็ไซตท์างธุรกิจท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้การ

ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการตลาดขนาดใหญ่ ไร้

พรมแดน สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายไดโ้ดยตรงอยา่งรวดเร็ว ไร้ขีดจาํกดั

ของเร่ืองเวลาและสถานท่ี ทาํใหธุ้รกิจออนไลน์ยงัคงมีแนวโนม้เติบโตท่ีดีต่อไป 

แต่อยา่งไรก็ตาม ร้านคา้หลายร้านก็ประสบความสําเร็จอยา่งมากในการเปิด

ร้านคา้ออนไลน์ ในขณะท่ีบางร้านกลบัไม่ประสบความสําเร็จทางด้านน้ีเลย ท่ีเป็น

เช่นน้ีเพราะการเปิดร้านคา้ออนไลน์นั้นมีทั้งขอ้ดีท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงธุรกิจและ

ขอ้เสียท่ีเป็นขอ้ควรระวงั  ดงันั้น ความจาํเป็นในการศึกษาอิทธิพลของปัจจยัสําคญั

ต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาต่อการดําเนินธุรกิจออนไลน์อย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ 

คุณลกัษณะของเวบ็ไซต์  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความพึงพอใจและความจงรักภกัดี

ของผูบ้ริโภค  0การรับรู้0ถึงความเส่ียง1ของผูบ้ริโภค  ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีออนไลน์  เพื่อแสวงหาแนวทางแกปั้ญหาและขอ้คน้พบท่ีจะ

นาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจออนไลน์อยา่งเหมาะสมต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร   

สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลักษณะของประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

2. ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัดา้น0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินค้าประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั 

ขอบเขตการวจัิย 

1. ขอบเขตด้านประชากร ผูว้ิจยัทาํการศึกษากลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยู่ใน

กรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนทาํงาน ในช่วงอายุ

ระหวา่ง 18-50  ปี 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการวจิยัน้ี ผูว้ิจยัทาํการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี

ทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากเอกสาร บทความ ส่ือส่ิงพิมพ ์

ส่ือออนไลน์ และรายงานวจิยั 

3. ช่วงเวลาในการศึกษา การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาอิสระ ผูว้ิจยักาํหนด
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ระยะเวลาในการศึกษาวจิยัตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการสุดทา้ยการศึกษา

อิสระ ตลอดจนองคร์วมของเน้ือหาและรูปเล่ม เป็นระยะเวลา 120 วนั 

กรอบความคิดในการวจัิย  

 

               ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได ้

- สถานภาพ 

 

ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด 

- ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 

- ปัจจยัดา้นราคา 

- ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย 

- ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการซ้ือ

เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต 

 

 

การตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรี        

ทางอินเตอร์เน็ต 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจ

ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

2. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด 

เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้และสามารถเพิ่มฐานลูกคา้ใหแ้ก่ธุรกิจได ้

3. ผลการวิจยัสามารถใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพิจารณา และวางแผน

ธุรกิจการคา้บนอินเตอร์เน็ตในอนาคตได ้

2. แนวคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ผูว้ิจยันาํเสนอแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต มีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี 

1. แนวความคิดเก่ียวกบัอุตสาหกรรมเส้ือผา้ในประเทศไทย 

อุตสาหกรรมส่ิงทอเป็นอุตสาหกรรมสําคญัท่ีสร้างรายไดแ้ละเป็นแหล่งจา้ง

งานท่ีสาํคญัของประเทศ จากการศึกษาเพื่อพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของ

ไทย ทกัษะท่ีเกิดจากการรับจา้งผลิตท่ีผา่นมา ส่งผลดีต่อแรงงานไทยให้มีทกัษะดา้น

ฝีมือแรงงานสูง ดงันั้น หากอุตสาหกรรมเส้ือผา้จะมุ่งเนน้พฒันาคุณภาพเส้ือผา้ไปยงั

ตลาดระดับกลางและระดับบน ซ่ึงมีคู่แข่งน้อยรายกว่า นอกจากเป็นการพฒันา

คุณภาพอุปสงค์แลว้ ยงัอาจเป็นการเพิ่มโอกาสการพฒันาขีดความสามารถทางการ

แข่งขนัของอุตสาหกรรมเส้ือผา้แฟชัน่เพื่อการส่งออกไดอี้กทางหน่ึงดว้ย   

2. แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ จะข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ต่างๆ 

ทั้งภายในตวับุคคลและส่ิงแวดลอ้มภายนอก อาทิ สภาพเศรษฐกิจ วฒันธรรม และ

สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงมีผลต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ในกระบวนการซ้ือ

สินคา้หรือบริการของผูบ้ริโภค ขั้นตอนสําคญัคือ ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงนกัการ

ตลาดตอ้งศึกษาปัจจยัท่ีเป็นองค์ประกอบการซ้ือสินคา้หรือบริการให้มากท่ีสุด เม่ือ

ผูบ้ริโภคไดแ้รงกระตุน้มากพอ ก็จะทาํให้เกิดความพอใจทนัที ทาํให้ตดัสินใจเร็วข้ึน 

(ฉลอง ศรีสุข และคณะ, 2543 หนา้ 10)   
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3. การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีความสําคญัต่อความพอใจของผูบ้ริโภคท่ี

ไดรั้บมาก เพราะการตดัสินใจแต่ละคร้ังท่ีเกิดข้ึนจะหมายถึงการยอมรับในร้านใดร้าน

หน่ึง หรือตราสินคา้ใดสินคา้หน่ึงโดยเฉพาะ ฉะนั้นการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคท่ีมี

ประสิทธิภาพจึงเป็นหวัใจสําคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดว้ยเหตุน้ีการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภคจึงปรากฏอยู่ตรงกลางแบบจาํลอง ปัจจยัฐานของบุคคลทั้งหมด อนัไดแ้ก่ 

ความตอ้งการ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ และการรู้ จะนาํมาใชพ้ิจารณาร่วมกนั เพื่อให้การ

เลือกซ้ือเกิดข้ึนในตลาด และอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้มภายนอกผูบ้ริโภคก็จะนาํมาใช้

พิจารณาและใชป้ระโยชน์ดว้ยเช่นกนั  

4. แนวความคิดและทฤษฎีดา้นประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได ้อาชีพ การศึกษา เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีนิยมใชใ้นการแบ่ง

ส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นส่ิงสําคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากร

ท่ีช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทั้งง่ายต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน 

5. แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด 

ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (MARKETING MIX หรือ 4PS) หมายถึง 

ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงใชร้วมกนัเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย โดยมีส่วนประสมทางดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นตวัส่ือสารขอ้มูล

ระหวา่ง ผูข้ายและผูซ้ื้อท่ีมีศกัยภาพเพื่อชกัจูงทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ ส่วน

ประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (PRODUCT), ราคา (PRICE), ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย (PLACE), ส่งเสริมการตลาด (PROMOTION) 

6. ประวติัและทฤษฎีอีคอมเมิร์ซ  (E-Commerce) 

ในการทาํอีคอมเมิร์ซนั้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นเวบ็เพจหรือช่องทางการจาํหน่าย

สินค้า แต่อีคอมเมิร์ซยงัมีความหมายรวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ใน

กระบวนการทางธุรกิจ เพื่อลดค่าใชจ่้าย ลดเวลาท่ีตอ้งสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

และยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจ รวมไปถึงการพฒันาความสัมพนัธ์

ระหวา่งเจา้ของกบัผูบ้ริโภค และผูค้า้ส่ง  
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7. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

สุกญัญา พรสิทธิอนนัต์ (2547: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรม ปัจจยั และทศันคติของนกัลงทุนทัว่ไปท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต 

ก ลุ่ ม ตัว อ ย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จัย ค ร้ั ง น้ี เ ป็ น นั ก ล ง ทุ น ทั่ ว ไ ป ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานครท่ีใช้บริการซ้ือขายหลักทรัพย์ 400 คน โดยเก็บรวมรวมจาก

แบบสอบถาม ซ่ึงวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน และ

ค่าสถิติแบบไคสแควร์  ผลการวิจยัพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนและการใช้

อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน ผลการวิจยัในด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตพบวา่ นกัลงทุนทัว่ไปจะให้ความสําคญักบัปัจจยัทางดา้น

ความปลอดภยัในการใชบ้ริการซ้ือขายหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด ส่วนผลการวิจยัทางดา้น

ทศันคติของนกัลงทุนท่ีมีต่อการตดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ต เหตุผล

หลกัท่ีทาํใหต้ดัสินใจซ้ือขายหลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตคือ ในเร่ืองของค่าคอมมิชชัน่

ในการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตท่ีถูกกว่าการซ้ือขายหลักทรัพย์ผ่าน

เจ้าหน้าท่ีการตลาด และทัศนคติของนักลงทุนท่ีเก่ียวกับปัญหาในการจะซ้ือขาย

หลกัทรัพยผ์า่นอินเตอร์เน็ตคือ ความไม่มีความเช่ือมัน่ในระบบความปลอดภยัในการ

ใชบ้ริการ 

3. วธีิการดําเนินการวจัิย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยทาํการวิจยั

เชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อมุ่งศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีพิจารณาเลือกวิจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลทีใ่ช้วจัิย 

แหล่งขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ยขอ้มูลปฐมภูมิเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้าก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวรวบรวมจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยการใช้แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง 
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จาํนวน 400 รายในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายน 2555 และขอ้มูลทุติยภูมิ

ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการทบทวนวรรณกรรมจากหนงัสือ ตาํราเรียน วิทยานิพนธ์ รายงาน

การวจิยัหรือการศึกษาคน้ควา้อิสระ และบทความหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ใชแ้บบสอบถามในการวจิยั และประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์หรือปัจจยัส่วนบุคคล ใช้การวิเคราะห์ดว้ยการ

แจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปร้อยละ (Percentage)  การวิเคราะห์ความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจซ้ือ ใช้การวิเคราะห์ดว้ย

การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ในรูปค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  การทดสอบสมมติฐาน  ใช้การวิเคราะห์สถิติอนุมาน 

(Inferential Statistic) ประกอบดว้ย One-way ANOVA หรือ F-test เพื่อทดสอบ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือ และMultiple Regression 

Analysis (MRA) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อ

การตดัสินใจซ้ือ ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล

ต่อการตดัสินใจซ้ือ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู ้ท่ีตัดสินใจซ้ือสินค้าเส้ือผ้าสตรีทาง

อินเตอร์เน็ต ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา

ตรี มีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือน

มากกวา่ 30,001 บาท 

 ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบั

ความสะดวกในการค้นหาสินค้าและบริการ (ค่า เฉล่ีย 7.75)  ตามมาด้วยการ

ประหยดัเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ (ค่าเฉล่ีย 7.57)  และกลุ่มตวัอย่างให้

ความสาํคญันอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยัของวธีิการชาํระเงิน (ค่าเฉล่ีย 6.69) 
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 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้

ความสาํคญัมากท่ีสุดกบัสินคา้มีใหเ้ลือกมากมายหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย 7.76) รองลงมา

คือดา้นรูปลกัษณ์สินคา้สวยงามทนัสมยั (ค่าเฉล่ีย 7.39)  และดา้นท่ีถูกให้ความสําคญั

นอ้ยท่ีสุดคือการท่ีสินคา้มีตาํหนิสามารถส่งคืนเพื่อเปล่ียนได ้(ค่าเฉล่ีย 6.35)  ดา้น

ราคา พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการมีป้ายบอกราคาชัดเจน 

(ค่าเฉล่ีย 7.50) รองลงมาคือการมีสินคา้หลายราคาให้เลือก (ค่าเฉล่ีย 7.47) และอนัดบั

สุดทา้ยท่ีกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุดคือดา้นราคามีมาตรฐาน (ค่าเฉล่ีย 6.82)   

ตามลาํดบั  ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญัมากท่ีสุด

กบัความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคา้ (ค่าเฉล่ีย 7.76) รองลงมาคือความหลากหลาย

ของร้านค้าบนเว็บไซด์ (ค่าเฉล่ีย 7.69) และความหลากหลายในวิธีการชําระเงิน 

(ค่าเฉล่ีย 7.19)  เป็นดา้นท่ีถูกให้ความสําคญันอ้ยท่ีสุด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญัมากท่ีสุดกบัการท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยให้

ส่วนลด (ค่าเฉล่ีย 6.90) ตามมาคือการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ให้สินคา้เป็นท่ีรู้จกัและ

ไดรั้บความนิยม (ค่าเฉล่ีย 6.71) และอนัดบัสุดทา้ยคือ การให้ของสมนาคุณ/ของแถม 

(ค่าเฉล่ีย 6.50) ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญันอ้ยท่ีสุด 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ออนไลน์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้

ความสําคญัมากท่ีสุดกบัความสะดวกในการให้บริการซ้ือสินคา้และบริการตลอด 24 

ชม. (ค่าเฉล่ีย 7.86) รองลงมาคือความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาของสินคา้และ

บริการจากแหล่งต่างๆ (ค่าเฉล่ีย 7.42) และด้านท่ีถูกให้ความสําคัญน้อยท่ีสุดคือ 

อิทธิพลจากคนรอบขา้ง (ค่าเฉล่ีย 6.39) 

 ความพึงพอใจของผู ้บ ริโภค และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากร

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระของความพึงพอใจ

ของผูบ้ริโภค และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม

ข อ ง ก า ร ตัด สิ น ใ จ ซ้ื อ เ ส้ื อ ผ้า ส ต รี ท า ง อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต

กรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ี

มีค่านยัสาํคญั นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อการ

ซ้ือเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ต ดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

 

  

 

Standardized 

Coefficients

B

Std. 

Error Beta Tolerance VIF

ค่าคงที่ 1.890 .262 7.223 .000

ด้านความพึงพอใจ

ของผู้บริโภค
.228 .046 .249 4.915 .000 .446 2.243

ด้านผลิตภัณฑ์ .033 .062 .038 .537 .592 .231 4.329

ด้านราคา .133 .065 .150 2.037 .042 .211 4.730

ด้านช่องทางการจัด

จําหน่าย
.112 .060 .118 1.866 .063 .289 3.461

ด้านการส่งเสริม

การตลาด
.241 .043 .297 5.563 .000 .402 2.487

Unstandardized 

Coefficients

t Sig.ตัวแปร

Collinearity Statistics

R R Square Adjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson

.740
a

.548 .542 .90960 1.91
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ผลการทดสอบสมมติฐาน (อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05) 

 
 

5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  

1. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือสินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ประเภทเส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าประเภทเส้ือผ้าสตรีทางอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวจัิย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

พบวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ใชอิ้นเตอร์เน็ตและซ้ือสินคา้ทางอินเตอร์เน็ตมาก่อน ส่วน

ผลการทดสอบสมมติฐาน ค่านัยสําคัญ
เป็นไปตาม

สมมติฐาน

ไม่เป็นไปตาม

สมมติฐาน

อายุ 0.392 

ระดับการศึกษา 0.010 

อาชีพ 0.829 

รายได้ 0.711 

สถานภาพการสมรส 0.008 

ความพึงพอใจของผู้บริโภค 0.000 

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.592 

ด้านราคา 0.042 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 0.063 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 0.000 
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ใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-35 ปี  มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพ

โสด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงมีรายไดต่้อเดือนมากกวา่ 30,001 

บาท 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยัด้าน0ส่วนประสมทาง

การตลาด0ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้

เส้ือผา้สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบัความสําคญัมาก คือ  

ความสะดวกในการคน้หาสินคา้และบริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.75  สินคา้มีให้เลือกมากมาย

หลากหลาย ท่ีค่าเฉล่ีย 7.76  การมีป้ายบอกราคาชดัเจน ท่ีค่าเฉล่ีย 7.50  ความสะดวก

ในการเลือกซ้ือสินคา้ ท่ีค่าเฉล่ีย 7.76  การท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยให้ส่วนลด ท่ี

ค่าเฉล่ีย 6.90 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบวา่มีเพียงปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษา

และดา้นสถานภาพ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรีใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วนประสมทางการตลาด0ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ พบว่าความ

พึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วนประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการ

ตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ประเภทเส้ือผา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสําคญัท่ี 0.05  มีตวัแปรอิสระของความพึงพอใจของผูบ้ริโภคและปัจจยั0ส่วน

ประสมทางการตลาด0มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภท

เส้ือผา้สตรีในเขตกรุงเทพมหานคร มีตวัแปรอิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีม่ีค่า Sig นอ้ยกว่า 0.05 ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของ

ผูบ้ริโภค ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

1.  เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากงานวิจยั จึงควรทาํการวิจยัเป็นระยะๆอยา่ง

ต่อเน่ือง เพื่อรักษาฐานขอ้มูลใหมี้ความทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และสอดคลอ้งกบัความ
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ตอ้งการในตลาดโลกอินเตอร์เน็ตท่ีมีการเปล่ียนแปลงสูงมาก และเพิ่มความสามารถ

ในการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่งต่อไป 

2.  การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือสินคา้เส้ือผา้

สตรีทางอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร โดยขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไปอาจจะ

ศึกษาเก่ียวกบัทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือสินคา้เส้ือผา้สตรีทาง

อินเตอร์เน็ต 
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