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ช่ือเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยีที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้
สนิคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลเิคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร     
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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยีที่

สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุม่
ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือ ผูบ้ริโภคที่เคยซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน ์จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 
28 - 37 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  45,001 บาทขึน้ไป และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด  ดา้นผลิตภณัฑ  ์และดา้น
ราคา อยู่ในระดบัดีมาก สว่นดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด อยู่ในระดบัดี ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี  ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใช้
งาน และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน อยูใ่นระดบัดีมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผูบ้ริโภคที่มี อาย ุ
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดับ ส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสริมการตลาด มีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 54.4 การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์าก
การใชง้าน และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ย
ละ 68.6  

 
ค าส าคญั : สว่นประสมทางการตลาด, การยอมรบัเทคโนโลยี, การตดัสนิใจซือ้สนิคา้แฟชั่น, แอปพลเิคชนั
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The purpose of this research is to study the marketing mix and technology acceptance 

affecting consumer buying decisions on fashion products from online applications in the Bangkok 
metropolitan area.  The sample in this research consisted of four hundred consumers who bought 
fashion products using online applications. The statistics for data analysis included percentage, mean, 
standard deviation, t-test and one-way analysis of variance and multiple regression analysis. The 
research found that most of the respondents were female, aged between 28-37, an educational level 
of a Bachelor’s degree, a monthly income of more than 45,001 Baht and worked as corporate 
employees. The opinions of the marketing mix in terms of product and price at a very good level, place 
and promotion at a good level, and technology acceptance was at a very good level in terms of the 
aspects of perceived usefulness, and ease of use at a much level. The results of the hypothesis testing 
were as follows: Consumers with different ages, education, average monthly income and occupation 
made different buying decisions on fashion products from online application with a statistical 
significance of 0.05 and 0.01, respectively. The marketing mix in aspects of product, price, place and 
promotion affecting to consumer buying decisions on fashion products from online applications in the 
Bangkok metropolitan area with a statistical significance of 0.01 and could be explained by adjust R2 
is 54.4%. The factor of technology acceptance in the aspects of perceived usefulness and ease of use 
affecting consumer buying decisions on fashion products from online applications in the Bangkok 
metropolitan area with a statistical significance of 0.01 and could be explained by an adjust 
R2 of 68.6%.  

 
Keyword : Marketing Mix, Technology acceptance, Buying decisions, Fashion products, Online 
application 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดี อนัเน่ืองมาจากความเมตตากรุณา และความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์นรงค ์ซึ่งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธนี์  ้ทัง้
ยงัใหค้  าปรึกษา ค าแนะน าท่ีมีประโยชน  ์ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข ช่วยเหลือและขัดเกลา
ขอ้ผิดพลาด จนสารนิพนธท่ี์จดัท ามีความครบถว้นของเนือ้หาและความถกูตอ้ง  ผูว้ิจยัรูส้ึกซาบซึง้ใน
ความกรุณา และขอกราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัดิน์รงค ์เป็นอยา่งสงู ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารยส์พุาดา สิริกตุตา และอาจารย ์ดร.รสิตา สงัข์
บุญนาค ท่ีกรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และใหค้  าแนะน าต่างๆ เพ่ือปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งจนเสรจ็สมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยท์ุกท่าน ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูใ้หค้วามชว่ยเหลือตลอดจนประสบการณท่ี์ดีแก่ผูว้ิจยั อีกทัง้ยงัให้
ความเมตตาดว้ยดีเสมอมา รวมถึงเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน  ท่ีคอยช่วยเหลือ 
และใหค้  าปรกึษาเป็นอยา่งดีในการท าสารนิพนธฉ์บบันี ้

สุดทา้ยนีข้อขอบพระคุณครอบครวัของขา้พเจา้ท่ีใหก้ารสนับสนุน  ส่งเสริมพรอ้มทัง้เป็น
ก าลงัใจใหต้ลอดมา รวมถึงเพ่ือนๆนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพ่ือสงัคม 
สาขาการตลาดรุน่ท่ี 20 ส าหรบัน า้ใจ มิตรภาพ และค าแนะน าตา่งๆท่ีมีส่วนช่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบันี ้
สมบูรณ ์รวมถึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือตอบแบบสอบถาม  จน
ประสบความส าเร็จออกมาไดเ้ป็นอย่างดี อีกทัง้ ทุกๆท่านท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จของสารนิพนธ์
ฉบบันีท่ี้ไมไ่ดเ้อย่นามใน ณ ท่ีนีด้ว้ย 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษางานวิจัยในครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่นิสิต  และ
นักศึกษา ผู้เก่ียวข้อง และผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับหัวข้อสารนิพนธ์ หากผลงานวิจัยมีสิ่งท่ีดีงามเป็น
ประโยชนส์งูสดุ ผูว้ิจยัขออทุิศสิ่งท่ีดีงามเหลา่นีแ้ก่ผูมี้พระคณุทกุทา่นและขอบพระคณุเป็นอยา่งยิ่ง 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
รูปแบบการด าเนินชีวิตคนเมืองในยุคปัจจบุนัมีวิถีชีวิตท่ีเปล่ียนแปลงไปเนน้ความเร่งรีบ 

ตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกและรวดเร็ว จึงตอ้งหาสิ่งท่ีสามารถมาเติมเต็มต่อความตอ้งการ
ของตนเองใหม้ากท่ีสดุ และการ "ซือ้สินคา้ออนไลน"์ จงึตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุ
นีไ้ดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งการซือ้สินคา้ออนไลนส์ามารถท าไดท้กุท่ีทกุเวลา ช่วยใหผู้บ้ริโภคประหยดัเวลา
และคา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปเลือกซือ้สินคา้ดว้ยตนเอง  นอกจากนีน้โยบายสนบัสนนุตา่งๆ จาก
ภาครฐั ก็เป็นสิ่งส  าคญัท่ีชว่ยขบัเคล่ือนธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์(E-Commerce) ไดเ้ป็นอยา่งดี 
เช่น นโยบายพรอ้มเพย ์(PromptPay) ลดคา่ธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร โครงการพฒันา
ระบบอินเทอรเ์น็ตในพืน้ท่ีห่างไกล และโครงการสนับสนนุผูป้ระกอบการ SMEs Go Online อีกทัง้
ยังมีการเข้ามาของผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ท า ให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริ โภคให้ได้มากท่ีสุดทั้งการมีระบบช า ระเ งินออนไลน์  
(Online Payment) ท่ีพฒันาไปอย่างมากทัง้ในดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือของขอ้มูล 
หรือการบริการดา้นโลจิสติกสท่ี์เป็นปัจจยัส าคญัในการชว่ยส่งเสรมิใหธุ้รกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ 
(E-Commerce) เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง เพราะเป็นการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ตดิตามสินคา้สามารถตรวจสอบการสง่ท่ีแม่นย า มีการรบัประกนัสินคา้หากเกิดความเสียหายจาก
การจัดส่ง และการจัดส่งพร้อมเก็บเงินปลายทาง (Cash On Delivery) ประกอบกับความ
หลากหลายของแพลตฟอรม์การซือ้สินคา้ออนไลนท่ี์มีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง สง่ผลใหเ้กิดการแขง่ขนั
ของผูป้ระกอบการแตล่ะแพลตฟอรม์ในการพฒันาระบบการบริการและความปลอดภัย น ามาซึ่ง
ประโยชนแ์ละความหลากหลายท่ีผูบ้ริโภคจะไดร้บั ท าใหผู้บ้รโิภคเกิดมั่นใจในการสั่งซือ้สินคา้มาก
ยิ่งขึน้ 

จากขอ้มูลของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) 
หรือ ETDA (เอ็ตดา้) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เปิดเผยขอ้มลูตลาดอีคอมเมิรซ์ในปี 
2561 มีมูลค่า 3,150,232.96 ลา้นบาท ซึ่งมีอตัราการเติบโต 14.04% เทียบกับปี 2560 หากแบ่ง
ตามมูลค่าของตลาดท่ีเติบโตขึน้ในกลุ่มธุรกิจออนไลนท่ี์ติดอันดับสูงสุด 5 อันดับคือ 1) ธุรกิจ
หา้งสรรพสินคา้มีมูลค่า 356,127.25 ลา้นบาท 2) อาหาร เครื่องด่ืม ผลิตผลทางการเกษตรและ
ประมง 203,083.10 ล้านบาท 3) ธุรกิจเครื่องส าอางและอาหารเสริม 151,000.32 ล้านบาท  
4) แฟชั่น เครื่องแตง่กาย และเครื่องประดบั 53,911.29 ลา้นบาท และ 5)คอมพิวเตอร ์และอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส ์53,140.04 ลา้นบาท จากขอ้มลูนีท้  าใหท้ราบวา่สินคา้ประเภทแฟชั่น เครื่องแตง่กาย 
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และเครื่องประดับนัน้ ถือว่าเป็นสินคา้ท่ีคนนิยมสั่งซือ้ติดเป็นอันดบั 4 ของกลุ่มธุรกิจออนไลน์
ทัง้หมด  ซึ่งท าใหเ้ห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป และจากอตัรา
การเติบโตของตลาด(E-Commerce)นี ้จึงท าใหเ้กิดรา้นคา้แฟชั่นออนไลนท่ี์เพิ่มขึน้ตามมาเป็น
จ านวนมาก ท าใหธุ้รกิจออนไลนเ์ป็นตลาดท่ีมีสภาวะการแขง่ขนักนัสงู ดงันัน้ผูป้ระกอบการรา้นคา้
แฟชั่นออนไลนแ์ตล่ะรายตอ้งมีการก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพ่ือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และการเขา้ใจถึงสิ่งท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการอย่างแทจ้ริง จะช่วยท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถวางแผนในการด าเนินธุรกิจไดเ้หนือคูแ่ขง่ขนั 

การปรบัตวัอย่างทนัท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการมีสินคา้ท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ ราคาท่ี
เหมาะสมท่ีผูบ้ริโภคยอมรบัได้ การเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยการจัดตัง้หนา้รา้นรูปแบบ
ออนไลน ์การถาม-ตอบลกูคา้แบบเรียลไทม ์การบริการจดัส่งสินคา้ และเพิ่มความหลากหลายใน
การช าระเงินเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค รวมถึงการจดัรายการส่งเสริมการขายเพ่ือดงึดดู
ผูบ้รโิภค หรือการสรา้งโปรแกรมความภกัดีท่ีลกูคา้มีตอ่รา้นคา้ จะท าใหล้กูคา้กลบัมาซือ้สินคา้ของ
เราในครัง้ตอ่ๆ ไป นอกจากนีปั้จจยัในการท าธุรกิจออนไลนต์อ้งค านงึถึงดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในตลาดของธุรกิจออนไลน ์ซึ่งการเขา้มาของ
เทคโนโลยีนั้นตอ้งท าให้ชีวิตง่ายขึน้ เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ชอบใช้อะไรท่ี
ซบัซอ้นเขา้ใจยาก ดงันัน้ผูป้ระกอบการจึงตอ้งค านึงถึงสิ่งท่ีจะน าเสนอขอ้มูลรา้นคา้ใหแ้ตกต่าง
จากคูแ่ข่ง เช่นการตกแตง่หนา้รา้นคา้ออนไลนท่ี์สวยงาม ใชง้านง่ายไมซ่บัซอ้นในคน้หาสินคา้ การ
ติดตอ่สอบถาม สั่งซือ้สินคา้หรือการช าระเงิน เพ่ือใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงความสะดวก และง่ายตอ่การ
ใชง้านแอปพลิเคชนัซือ้สินคา้ออนไลนท่ี์สามารถท าไดท้กุท่ีทกุเวลา ซึ่งเป็นการลดขัน้ตอนในการซือ้
สินคา้ได ้โดยท่ีผูบ้ริโภคไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรูเ้พ่ือใชง้าน อีกทัง้ตอ้งน าเสนอขอ้มูล
แก่ลกูคา้ดว้ยความจรงิใจ การแสดงรายละเอียดสินคา้ ราคาท่ีชดัเจน การเตม็ใจท่ีจะบรกิาร รวมถึง
ความปลอดภยัในการช าระเงิน และการเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลของลกูคา้ การท่ีผูบ้ริโภคมีการ
รับรู ้ประโยชน์ท่ี เ กิดจากการใช้แอปพลิเคชันซื ้อสินค้าออนไลน์นั้น ท าให้การซื ้อสินค้ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการไดห้ลากหลาย ผูบ้รโิภคไดร้บั
ความสะดวกสบายมากขึน้ รวมถึงช่วยลดเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ไดซ้ึ่งก่อใหเ้กิดความพึงพอใจ
สงูสดุ และเกิดการใชง้านท่ีน าไปสูก่ระบวนการตดัสินใจซือ้ในท่ีสดุ 

จากข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงส่วนประสมทาง
การตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือท่ีจะสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา
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แผนกลยุทธท์างการตลาด ในการจดัหาสินคา้ท่ีมีคณุภาพและหลากหลาย ปรบัปรุงรูปแบบช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ใหส้ะดวก และง่ายต่อการใชง้าน การจดัท ารายการส่งเสริมการขายท่ี
ตรงใจผูบ้ริโภค  และสามารถน าไปเป็นแนวทางการศึกษาและวิจัยดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในครัง้
ตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

2. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย  ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใช้
งาน และด้านการรับรู ้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแฟชั่นผ่านทาง 
แอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัมาใชใ้น
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ในธุรกิจและเพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจสงูสดุ  

2. ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัมาใชเ้ป็น
แนวทางในการวิเคราะหด์า้นการวางแผนทางการตลาดเพ่ือประกอบการตดัสินใจลงทุน พฒันา
และปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนก าหนดกลยทุธท์างการแขง่ขนัตอ่ไป 

3. เพ่ือเป็นประโยชนต์อ่ผูท่ี้สนใจศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 



  4 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค

ชันออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงใช้วิธี
ค  านวณหาขนาดกลุม่ตวัอย่างจากสตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อนท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% โดยก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) ได้
ขนาดตวัอยา่งจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 15 คน รวมกลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 
400 คน โดยการศึกษาวิจัยครั้งนีไ้ดก้ าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใชแ้บบสอบถาม
ออนไลนบ์นอินเตอรเ์น็ตไปท่ีห้องสินค้าแฟชั่นในเว็ปไซตพ์ันทิปจ านวน 200 คน และการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจ านวน 200 คน โดยมีวิธีสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

1. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
แบบไม่ใส่คืน จากเขตพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยจบัสลากมา 5 เขต ไดแ้ก่ เขต
คลองเตย เขตลาดพรา้ว เขตปทมุวนั เขตวฒันา และเขตคลองสาน 

2. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่าง
จากแตล่ะเขตออกเป็นสดัสว่นท่ีเทา่กนั เขตละ 40 ตวัอยา่ง 

3. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสถานท่ีท่ีจะท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล21 
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว หา้งสรรพสินคา้พารากอน ศูนยก์ารคา้เกทเวย ์เอกมัย และ
หา้งสรรพสินคา้ไอคอนสยาม 

4. วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ท่ีเต็มใจ และให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนครบ 200 
ตวัอยา่ง 
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ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดังนี ้

1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ได้แก่ 
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1 18 – 27 ปี 
1.1.2.2 28 – 37 ปี 
1.1.2.3 38 – 47 ปี 
1.1.2.4 48 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 
1.1.3.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

1.1.4 รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 
1.1.4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั15,000 บาท 
1.1.4.2. 15,001 – 30,000 บาท 
1.1.4.3. 30,001 – 45,000 บาท 
1.1.4.4. 45,001 บาทขึน้ไป 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
1.1.5.2 รบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
1.1.5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.4 ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 
1.1.5.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 
1.1.5.6 อ่ืน ๆ  

1.2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย 
1.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
1.2.2 ดา้นราคา 
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1.2.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย 
1.2.4 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 

1.3 การยอมรับเทคโนโลย ีประกอบด้วย 
1.3.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน 
1.3.2 ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ผู้บริโภค หมายถึง ผูซื้อ้หรือเคยซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนใ์นเขต 

กรุงเทพมหานคร  
2. สินค้าแฟช่ัน หมายถึง สินคา้ท่ีมีลกัษณะเป็นสมยันิยม ท าใหเ้กิดรสนิยมรว่ม และ 

เกิดการยอมรบัในสงัคมเล็กใหญ่ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง โดยในงานวิจยันีจ้ะหมายความถึงสินคา้
แฟชั่นประเภทเสือ้ผา้  

3. ลักษณะประชากรศาสตร ์หมายถึง ลกัษณะขอ้มูลทั่วไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุการศกึษา และ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน อาชีพ   

4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคมุ 
ไดซ้ึ่งไดน้  ามาใชร้ว่มกนัเพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้หรือผูบ้รโิภค ซึ่งประกอบดว้ย  

4.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์หมายถึง สินคา้แฟชั่นประเภทเสือ้ผา้ มีความหลากหลายและมี
ความทนัสมยั เป็นท่ีนิยม และไดม้าตรฐาน รวมถึงสินคา้ท่ีน ามาจ าหน่ายมีจ านวนเพียงพอและมี
การรบัประกนัคณุภาพของสินคา้ท่ีนา่เช่ือถือ 

4.2 ดา้นราคา หมายถึง ความหลากหลายของราคาสินคา้ ความเหมาะสมของราคา 
เม่ือเทียบกบัคณุภาพ สินคา้มีขอ้มลูการแจง้ราคาชดัเจน มีการลดราคาอย่างเหมาะสม ตลอดจน

ความคุม้คา่ของราคากบัสินคา้ 

4.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย หมายถึง ชอ่งทางท่ีใชท้  าการซือ้-ขายสินคา้แฟชั่น 
ระหว่างผูบ้ริโภค และรา้นคา้ผ่านโปรแกรมในรูปแบบของแอปพลิเคชนับนโทรศพัทมื์อถือสมารท์
โฟน 

4.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมการตลาดของแอปพลิเคชัน
ออนไลนท่ี์ขายสินคา้แฟชั่น จดัหาสิ่งจูงใจท่ีมีค่าพิเศษส าหรบัผูบ้ริโภคเพ่ือกระตุน้การขายสินคา้



  7 

หรือเป็นการใชเ้ทคนิคการดงึดดูใจในระยะสัน้เพ่ือใหเ้กิดการซือ้สินคา้และบริการ ไดแ้ก่ มีการจดั
โปรโมชั่นลดราคาสินคา้เหมาะสมกับช่วงเทศกาล มีการจดัรายการโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษอย่าง
ตอ่เน่ือง มีการจดักิจกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่ การลด แลก แจก แถม อยา่งเพียงพอ ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูขา่วสารของรา้นโดยการโฆษณาตามส่ือตา่ง ๆ  

5. การยอมรับเทคโนโลยี หมายถึง การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใชใ้น
การประกอบการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน ์ประกอบดว้ย 

5.1 ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน หมายถึง การท่ีผู้บริโภคมีการรับรู ้
ประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้แอปพลิเคชันซื ้อสินค้าออนไลน์นั้น มีส่วนช่วยให้การซื ้อสินค้ามี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ สามารถคน้หาสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการไดห้ลากหลาย ผูบ้ริโภคไดร้บั
ความรวดเรว็สะดวกสบายมากขึน้ รวมถึงชว่ยลดเวลาในการซือ้สินคา้ได ้

5.2 ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน หมายถึง การท่ีผูบ้รโิภคมีการรบัรูถ้ึงความง่าย 
ในการใชง้านแอปพลิเคชนัสั่งซือ้สินคา้ออนไลนห์รือความง่ายในการท่ีจะคน้หาสินคา้ออนไลนซ์ึ่ง
สามารถท าไดท้กุท่ีทกุเวลา อีกทัง้ยงัชว่ยลดขัน้ตอนในการเลือกซือ้สินคา้ได ้โดยท่ีผูบ้รโิภคไมต่อ้ง
ใชค้วามพยายามในการเรียนรูเ้พ่ือใชง้าน 

6. แอปพลิเคชันออนไลน ์หมายถึง โปรแกรมบนโทรศพัทมื์อถือส าหรบัใชเ้ป็นตวักลาง
ในการสั่งซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน ์เพ่ือชว่ยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
ใหใ้ชง้านไดง้่ายและสะดวกยิ่งขึน้ 

7. การตัดสินใจซือ้ หมายถึง ลกัษณะของการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ท่ีเขา้ไปกระตุน้ใหเ้กิด 
ความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนองจงึเกิดการตดัสินใจซือ้ รวมไปถึงการแนะน าผูอ่ื้น 
โดยกระบวนการตดัสินใจซือ้ประกอบดว้ย การรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมินผล
ทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัมุง่เนน้ท่ีการ
ตดัสินใจซือ้ ในขัน้ตอนท่ี 4 เพียงขัน้ตอนเดียวเทา่นัน้ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์
แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยี
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตา่ง ๆ เพ่ือใหง้านวิจยัในครัง้นีเ้ป็นตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
3. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ 
5. ขอ้มลูเก่ียวกบัแอปพลิเคชนั ชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน 
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร ์ 
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ไดก้ลา่ววา่ ประชากรศาสตร ์(Demographics) คืออีกปัจจยั

ท่ีหลายๆ ธุรกิจหรือองคก์รน ามาช่วยในการอธิบาย คณุลกัษณะของประชากรในดา้นขนาด การ
กระจาย รวมถึงโครงสรา้งของประชากร ซึ่งประกอบดว้ยตวัแปรส าคญั คือ ขนาด และการกระจาย
ของประชากร เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ และรายได ้ซึ่งธุรกิจหรือองคก์รมกัจะใชป้ระชากรศาสตร์
ในการแบ่งส่วนของตลาด เน่ืองจากคุณลักษณะดา้นประชากรศาสตร์ ของผูบ้ริโภคนัน้ถือว่ามี
อิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคทัง้ทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านคา่นิยมท่ีเป็นเฉพาะบคุคล และ
รูปแบบการตดัสินใจของบคุคล  

วิทวสั รุง่เรืองผล (2558) กล่าวว่า เกณฑก์ารแบง่ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์อง
ผูบ้ริโภคนัน้จะแบง่ออกเป็นกลุ่มตา่งๆ เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และอาชีพเป็นตน้ โดยทั่วไปตามลักษณะประชากรศาสตรเ์หล่านีจ้ะเป็นเกณฑท่ี์นักการ
ตลาดมกัใชใ้นการแบง่สว่นตลาดใหก้บัผลิตภณัฑห์ลายๆ ประเภท 

ปัจจยัท่ีก าหนดการบรโิภคของผูบ้ริโภค (สดุารตัน ์พิมลรตันกานต,์ 2557)  
1.การศกึษา ผูบ้รโิภคท่ีการศกึษาดีจะมีประสบการณจ์ากการเรียนรูซ้ึ่งสามารถท าให้

ผูบ้รโิภครูจ้กัเลือกซือ้สินคา้และบรกิารท่ีดีมีประโยชนต์อ่ตนเองและคนรอบขา้ง  
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2. วัยและเพศของผูบ้ริโภค วัยและเพศเป็นปัจจัยท่ีก าหนดประเภทของสินคา้และ
ปรมิาณการซือ้ขาย หรือบรกิารของผูบ้รโิภค ซึ่งเพศถือเป็นตวัก าหนดการคิดอยา่งไตรต่รอง การคิด
รอบคอบ ก่อนการตดัสินใจซือ้ เชน่ วยัรุน่ตดัสินใจซือ้สินคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วกวา่วยัผูใ้หญ่ 

3. รายไดข้องผูบ้ริโภค เป็นตวัก าหนดใหผู้บ้ริโภคเกิดการตัดสินใจในการเลือกซือ้
สินคา้ และบรกิารท่ีเหมาะสมกบัรายไดข้องตนเอง ถา้ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดส้งูก็จะมีการซือ้สินคา้และ
บริการในปริมาณท่ีสูง ในทางกลบักัน ถา้ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่าก็จะมีการตดัสินใจซือ้สินคา้และ
บรกิารในปรมิาณท่ีต ่า 

ตวัแปรทางประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมผูบ้ริโภค (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559) 
1. เพศ เพศหญิงและชายท่ีแตกต่างกันมีบทบาทในกระบวนการดา้นพฤติกรรม 

ความจ าเป็นหรือ ความตอ้งการผลิตภัณฑค์ุณลักษณะหรือผลประโยชนข์องผลิตภัณฑท่ี์แต่ละ
บคุคลแสวงหาท่ีจะไดร้บัจากการซือ้หรือบริโภคผลิตภณัฑ ์พฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรบั
ส่ือและขอ้มลู ขา่วสารแตกตา่งกนั   

2. อาชีพ เป็นปัจจัยท่ีมีความเก่ียวพันอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยทางด้านการศึกษา 
สถานภาพ และ รายไดข้องบุคคล และยงัเป็นปัจจยัท่ีสามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงถึงแนวโนม้
คา่นิยม วิถีการด าเนินชีวิต และกระบวนการบริโภคของบุคคล บคุคลท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนั อาจมี
ความช่ืนชอบ แตกตา่งกนั ในประเภทของผลิตภณัฑบ์างประเภท  

3. การศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของบุคคลโดยผ่านการเป็นตวัก า หนด
ความโนม้เอียงของรายได ้และอาชีพของบุคคลในอนาคต บุคคลท่ีมีการศึกษาแตกต่างกันจะมี
ความช่ืนชอบ ประเภทของผลิตภณัฑท่ี์แตกตา่งกนั 

4. อาย ุเป็นตวัแปรส าคญัซึ่งสามารถน ามาใชใ้นการวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมทางดา้น
วฒันธรรมและบรรทดัฐานเก่ียวกบัทศันคติของกลุ่มบคุคลท่ีมีอายแุตกตา่งกนั อายุจะมีผลกระทบ
ตอ่แนวความคดิเก่ียวกบัตนเองและวิถีการด าเนินชีวิตของบคุคล 

5. รายได้ เป็นตัวแปรหนึ่งทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อแบบฉบับ
พฤติกรรมการซือ้ของบุคคลแต่อาจไม่ใช่เป็นเพียงตวัแปรเดียวท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแบ่งส่วน
ตลาดเป็นสาเหตขุองพฤติกรรมการซือ้ของบุคคล หรือสามารถน ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการซือ้
ของบคุคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แตค่วรใชร้ว่มกบัตวัแปรอ่ืน เชน่ อาชีพ หรือการศกึษา เป็นตน้ 

ขณะเดียวกันศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2538, อา้งใน ปิยนทั อาภาสกุลเดช, 2554)  
ไดก้ล่าวไวว้่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรซ์ึ่งประกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพ
ครอบครวั การศกึษา อาชีพ รายได ้เหล่านีเ้ป็นเกณฑท่ี์นกัการตลาดนิยมใชใ้นการแบง่ส่วนตลาด 
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ซึ่งลกัษณะท่ีส าคญัและสถิติท่ีวดัไดข้องประชากรยงัช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย อีกทัง้ท าใหง้่าย
ตอ่การวดัมากกวา่ตวัแปรอ่ืน ตวัแปรทางประชากรศาสตรท่ี์ส าคญัดงันี ้

1. อายุ เน่ืองจากสินค้ายังช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีอายุ ท่ี
แตกต่างกัน ดงันัน้นักการตลาดจึงมักใช้ประโยชนจ์ากอายุเป็นตัวแปรดา้นประชากรศาสตรท่ี์
แตกตา่งของสว่นตลาด  

2. เพศ เป็นตวัแปรในการแบง่ส่วนตลาดท่ีส าคญัเช่นกนั ซึ่งในปัจจบุนันีต้วัแปรดา้น
เพศมีการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นชัดเจนมากขึน้ จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค การเปล่ียนแปลง
ดงักลา่วซึ่งอาจมีสาเหตจุากการท่ีสตรีท างานหาเลีย้งตวัเองมากขึน้ 

3. ลกัษณะครอบครวั เป็นเปา้หมายท่ีส าคญัในการแบง่ส่วนตลาดมาโดยตลอด และ
มีความส าคญัมากยิ่งขึน้ในส่วนของผูบ้ริโภค ซึ่งนกัการตลาดจึงพิจารณาจ านวนและลกัษณะของ
บุคคลในครวัเรือนท่ีใชส้ินคา้ใดสินคา้หนึ่งและยังสนใจโครงสรา้งดา้นส่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับผู้
ตดัสินใจซือ้เพ่ือชว่ยในการพฒันา และมีการก าหนดกลยทุธท์างการตลาดใหเ้หมาะสม 

4. รายได ้การศึกษาและอาชีพ ก็ถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีช่วยก าหนดส่วนของตลาด 
ซึ่งโดยทั่วไปแลว้นักการตลาดจะใหค้วามสนใจผูบ้ริโภคท่ีมีฐานะร  ่ารวย แต่ทั้งนีค้รอบครัวท่ีมี
รายไดต้  ่าก็ถือว่าเป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่ ซึ่งปัญหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์
รายไดอ้ย่างเดียวนั้นคือ รายไดเ้ป็นตวัชีว้ัดการมีหรือไม่มีความสามารถในการซือ้สินคา้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกนัทางเลือกซือ้สินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจถือเกณฑ์อ่ืนๆ ประกอบกนัดว้ย อย่างเช่นรูปแบบการ
ด ารงชีวิต รสนิยม เป็นตน้  

จากแนวคิดและทฤษฎีประชากรศาสตรท่ี์ได้อ้างอิงจากศิริวรรณ เสรีรัตน ์และคณะ 
(2538, อา้งใน ปิยนทั อาภาสกลุเดช, 2554) กล่าวว่า สามารถท่ีจะแบง่ลกัษณะประชากรศาสตร์
เพ่ือแบ่งส่วนตลาด และก าหนดตลาดเป้าหมาย ไดด้ังนีคื้อ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส อาชีพ 
การศกึษาและรายได ้ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นตวัแปรท่ีน ามาพิจารณาการแบง่สว่นทางการตลาดท่ีส าคญั 
และน ามาก าหนดกลุ่มเป้าหมายเบื ้องต้นว่ามีลักษณะอย่างไร ซึ่งสามารถน าข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตรม์าศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งไร 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือท่ีกิจการใชต้อบสนอง

ความต้องการ อีกทั้งยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ส่วนประสม
การตลาดเป็นสิ่งท่ีธุรกิจใชเ้พ่ือชว่ยสรา้งอิทธิพลในการโนม้นา้วความตอ้งการสินคา้ของธุรกิจนัน้ๆ 
ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได ้4 กลุ่ม ดงัท่ีเรียกกันว่า “4 Ps” อันไดแ้ก่ ผลิตภัณฑ ์
(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) 
ผลิตภณัฑ ์(Product) 

วิทวสั รุ่งเรืองผล (2558) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ ์หมายถึง สินคา้และบริการ ทัง้ท่ีสมัผสัได้
และสมัผสัไมไ่ดแ้ตส่ามารถตอบสนองความตอ้งการและความพงึพอใจใหผู้บ้รโิภคได ้  

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ระบุว่าผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ผู้บริโภคท่ีใช้คุณลักษณะ 
รูปลกัษณห์รือผลประโยชนข์องผลิตภณัฑเ์ป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจซือ้ นกัการตลาดสามารถให้
ขอ้มลูข่าวสารท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับผลิตภัณฑใ์นเวลาท่ีถูกตอ้ง โดยไม่สรา้งความคาดหวังเกินจริงแก่
ผูบ้รโิภค 

วิทวสั รุง่เรืองผล (2558) กลา่วไวว้า่ องคป์ระกอบของผลิตภณัฑมี์ดงันี ้
1. ผลิตภัณฑห์ลัก (Core Product หรือ Benefit Product) หมายถึง ประโยชนห์ลกั

หรือความคาดหวงั ท่ีผูบ้รโิภคตอ้งการจะไดร้บัจากการใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ๆ  
2. รูปลกัษณผ์ลิตภณัฑ ์(Tangible Product) คือองคป์ระกอบตา่งๆ ของผลิตภณัฑท่ี์

ผูบ้ริโภคมองเห็น และรบัรูไ้ด ้ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นส่วนท่ีผูบ้ริโภคจะสามารถสมัผสัไดเ้ช่น รูปร่าง
ลกัษณะ (Feature), คณุภาพ (Quality), รูปแบบ (Style) และตราย่ีหอ้ (Brand)  

3. ผลิตภัณฑท่ี์คาดหวัง (Expected Product) คือ สิ่งท่ีผู้บริโภคคาดหวังจากการ
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑน์ัน้ๆ เชน่ สภาพของสินคา้ท่ีไดร้บั 
ราคา (Price) 

วิทวสั รุง่เรืองผล (2558) กลา่ววา่ ราคา หมายถึง มลูคา่ของผลิตภณัฑห์รือบรกิารท่ีแสดง
คา่ออกมาในรูปหนว่ยเงินหรือหน่วยแลกเปล่ียนอ่ืนๆโดยค าว่า มลูคา่ (Value) นัน้คือความสามารถ
ของผลิตภณัฑห์นึ่งในการแลกเปล่ียนกบัผลิตภณัฑอ่ื์น ซึ่งทัง้ราคาและมลูคา่นัน้เปล่ียนแปลงตาม
ปัจจยัตา่งๆ เชน่ ดา้นเวลา ดา้นสถานท่ี เป็นตน้ เพ่ือตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ราคา
จะตอ้งอยู่ภายใตร้ะดบัท่ีผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและยินดีท่ีจะจบัจ่าย เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภัณฑ์
นัน้มา ดว้ยเหตนีุ ้การก าหนดราคาควรค านึงถึงความคุม้ค่าและความคาดหวงัท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ 
และตอ้งมีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณข์องผลิตภณัฑน์ัน้ๆ ดว้ย 
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ภาวิณี กาญจนาภา (2559) กล่าวว่า ราคา หมายถึง ตน้ทนุหรือค่าใชจ้่ายท่ีผูบ้ริโภคท า
การจา่ยช าระเงินเพ่ือซือ้ผลิตภณัฑ ์และหมายความรวมถึงตน้ทนุทัง้หลายท่ีอาจเกิดขึน้กบัผูบ้ริโภค
อันเป็นผลมาจากการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ ์เช่น การยอมรบัราคาของผลิตภัณฑ ์การคาดหวัง
ความคุม้คา่ของผลิตภณัฑเ์ป็นตน้  

อิทธิวฒัน ์รตันพองบู ่(2556) กล่าวว่า ราคา หมายถึง กลไกหรือเง่ือนไขท่ีลกูคา้ใหค้วาม
สนใจและเกิดการยอมรบัในผลิตภณัฑว์่ามีควรคา่สมราคา และยตุธิรรมตอ่คณุภาพของผลิตภณัฑ ์
ซึ่งกลไกการตัง้ราคาของสินคา้ท่ีควรพิจารณา มีหลกัการ ดงันี ้  

1. ถ้าตั้งราคาต ่ามากเกินไป อาจส่งผลต่อความไม่มั่นใจในคุณภาพสินค้าของ
ผูบ้รโิภค หรือบางครัง้อาจจะมีความรูส้กึวา่สินคา้ใชป้ระโยชนไ์มไ่ด ้ 

2. ความสะดวกในการซือ้ แตล่ะภมูิภาคอาจจะก าหนดราคาขายท่ีแตกตา่งกนั 
3. การตัง้ราคาควรค านึงถึงผลิตภณัฑป์ระเภทเดียวกัน ชนิดเดียวกัน คณุประโยชน์

อยา่งเดียวกนั และความเป็นจรงิตามสภาพของสินคา้  
4. ถา้สินคา้มีราคาต ่า ควรจะมีรูปแบบการขายแบบยกโหล หรือเป็นชดุ 

ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) กล่าวว่า ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง การด าเนินการ

เพ่ือใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้ๆ สามารถไปสู่ผูบ้ริโภคไดภ้ายในเง่ือนไขดา้นเวลา และสถานท่ีท่ีเหมาะสม มี
ความสะดวกตอ่การซือ้หาของผูบ้รโิภค  

อิทธิวฒัน ์รตันพองบู ่(2556) กล่าวว่า ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ท่ีจดัจ าหน่าย
สินคา้และบรกิารบนเว็บไซต ์ท่ีช่วยใหเ้จา้ของรา้นสามารถจดัการ แกไ้ขปรบัปรุงรา้นคา้บนเว็ปไซต์
ใหส้วยงามทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการหาสินคา้ท่ีหลากหลายรูปแบบ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้า
เปา้หมายท่ีเขา้มาเย่ียมชมสินคา้ สิ่งท่ีรา้นคา้ควรค านงึถึง คือ  

1. ก าหนดชนิด ประเภท หรือส่ือความหมายใหต้รงกบัประเภทของผลิตภณัฑ ์ 
2. ขอ้มลูองคป์ระกอบภายในท่ีครบถว้น เช่น ภาพคมชดัตอบสนอง  ความตอ้งการได้

เรว็ เป็นตน้  
3. เป็นขอ้มลูและรายละเอียดท่ีเป็นปัจจบุนั เป็นจรงิ และเช่ือถือได ้ 
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รา้นคา้ออนไลนมี์องคป์ระกอบรวม ดงันี ้
1. เป็นสินคา้ท่ีสมัผสัไมไ่ด ้ 
2. รูปภาพสินคา้และผลิตภณัฑ ์ตอ้งเป็นรูปปัจจบุนัมากท่ีสดุ  
3.รูปภาพสินคา้และผลิตภณัฑต์อ้งคมชดั มีคณุภาพ หรือสวยงาม  
4.รา้นคา้ออนไลนต์อ้งแสดงรายละเอียดครบถว้น เนน้ความส าคญั  
5.รา้นคา้ออนไลนต์อ้งมีความน่าเช่ือถือ  
6. รา้นคา้ออนไลนส์ามารถน าเสนอ อธิบายรายละเอียดของสินคา้หรือผลิตภัณฑ์

อยา่งครบถว้น ไม ่คลมุเครือ 
การสง่เสรมิการตลาด (Promotion)  

วิทวสั รุง่เรืองผล (2558) กลา่ววา่ การสง่เสรมิการตลาด หมายถึง กิจกรรมทางการตลาด
ท่ีกระตุน้ใหก้ลุ่มเปา้หมายเปล่ียนพฤติกรรม ท าการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการดว้ยเวลาท่ีเรว็ขึน้ 
และปรมิาณท่ีมากขึน้ โดยมีการก าหนดชว่งระยะเวลาสิน้สดุของรายการไวอ้ย่างแนน่อน  

นธกฤต วันต๊ะเมล ์(2557) การส่งเสริมการตลาด หมายถึงการด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดรูปแบบตา่งๆ เพ่ือส่ือสาร ขอ้มลูข่าวสารของผลิตภณัฑแ์ละองคก์รไปยงักลุ่มเปา้หมายท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหเ้กิดการตอบสนองตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้โดยทั่วไปจะครอบคลมุ
ถึงเครื่องมือสว่นประสมการ สง่เสรมิการตลาด เชน่ การสง่เสรมิการขายเป็นตน้  

ประเภทของการสง่เสรมิการขาย มีรายละเอียดดงันี ้
1. การลดราคา (Price-offs) เป็นการลดราคาพิเศษ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้บริโภครีบ

ตดัสินใจซือ้ 
2. ของแถม (Premium) เป็นของท่ีใหก้บัผูบ้ริโภคตามเง่ือนไขการจดัรายการโดยอาจ

เป็น ของแถมชนิดเดียวกนักบัท่ีผูบ้รโิภคซือ้เชน่ ซือ้ 2 แถม 1 หรือแถมเป็นสินคา้ชนิดอ่ืน  
Kotler (2003, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ , 2552)  กล่าวว่าส่วนประสม

การตลาด หมายถึง เครื่องมือการตลาดท่ีธุรกิจตอ้งใชเ้พ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นตลาดเปา้หมาย
หรือเป็นตวัก าหนดกลยทุธท์างการตลาด ซึ่งใชเ้ครื่องมือดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลิตภัณฑ ์(Product) เป็นสิ่งท่ีสามารถเสนอขายในตลาดเพ่ือสรา้งความสนใจ 
การจดัหา การบริโภค หรือการใช ้ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ (Armstrong G. & Kotler 
P., 2009) ซึ่งรวมถึงสิ่งท่ีจับตอ้งไดแ้ละจับตอ้งไม่ไดเ้ช่น บรรจุภัณฑ ์สี ตราสินคา้ ราคา บริการ 
คณุภาพ และช่ือเสียงของผูข้าย โดยผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นไดท้ัง้สินคา้ บริการ สถานท่ี บคุคล หรือ
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แมก้ระทั่งความคิดท่ีเสนอขายก็อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดแ้ตผ่ลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีประโยชน ์
มีคณุคา่ในสายตาของผูบ้รโิภค จงึจะท าใหผ้ลิตภณัฑน์ัน้สามารถขายได ้ 

2. ประโยชนจ์ากการใช้ผลิตภัณฑ ์/ บริการคุม้ค่ากับเงินท่ีจ่าย (Armstrong G. & 
Kotler P., 2009) คุณค่าผลิตภัณฑใ์นรูปแบบของตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดขึน้ ถัดจาก 
Product โดยท่ีราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ซึ่งผูบ้ริโภคจะท าการเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภณัฑก์บัราคาของผลิตภณัฑน์ัน้ๆ หากวา่คณุคา่สงูกวา่ราคาผูบ้ริโภคจะเกิดการตดัสินใจซือ้  

3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการส่ือสาร การโฆษณาเพ่ือให้
ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจต่อสินคา้ บริการ โดยใชแ้รงจูงใจเพ่ือใหเ้กิดความตอ้งการหรือเตือน
ความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเช่ือ และ
พฤติกรรมการซือ้  (Etzel, Walker & Stanton, 2007 อา้งใน ธนทั สุขวฒันาวิทย ,์ 2556) เพ่ือเป็น
การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่าง  ผู้ขายกับผู้ซือ้ และสร้างทัศนคติพฤติกรรมการซื ้อ 
เครื่องมือในการติดต่อส่ือสารนั้นมีหลายองคป์ระกอบ ซึ่งองคก์รอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลาย
เครื่องมือซึ่งตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้ครื่องมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (IMC) 
โดยพิจารณาไดถ้ึงความเหมาะสมของลูกคา้ ผลิตภัณฑค์ู่แข่งขันโดยสามารถบรรลุจุดมุ่งหมาย
รว่มกนัได ้เครื่องมือการสง่เสรมิการตลาดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง การใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์

4) การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ โครงสรา้งช่องทางท่ีประกอบดว้ย
อุปกรณท่ี์ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์รธุรกิจไปยงัตลาด ส่วนท่ีสามารถช่วยใน
การกระจายตวัของสินคา้ ประกอบดว้ย การขนสง่ การคลงัสินคา้ และการเก็บรกัษาสินคา้คงคลงั  

จากทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีของ Kotler (2003, อา้งใน ศิริวรรณ 
เสรีรตันแ์ละคณะ, 2552) ประกอบดว้ยผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิ
ทางการตลาด โดยแตล่ะสว่นประกอบจะมีปัจจยัตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไป เชน่ ผลิตภณัฑ ์มีประโยชน ์
รูปลกัษณ ์สภาพ ตามท่ีผูบ้ริโภคคาดหวงัหรือตอ้งการหรือไม่ ราคา เหมาะสมกับประโยชนห์รือ
คณุภาพของสินคา้หรือไม่ ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีรายละเอียดขอ้มลูของสินคา้ครบถว้นหรือไม ่
อีกทัง้มีความสะดวก ความรวดเร็วในการซือ้สินคา้หรือไม่ การส่งเสริมการตลาด มีการลดราคา
สินคา้ ของแถม หรือโปรโมชั่นหรือไม่ เพ่ือเป็นสิ่งท่ีกระตุน้การตดัสินใจซือ้สินคา้นัน้ๆ ดงันัน้ส่วน
ประสมทางการตลาดมีประโยชนต์่อการท าธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งผูว้ิจยัสามารถเขา้ใจถึงขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model: 
TAM) 

3.1 ความหมาย และนิยามของการยอมรับเทคโนโลย ี
เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท ์ (2557) ไดก้ล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีเป็นการน า

เทคโนโลยีท่ีเรายอมรับน ามาใช้งานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนอ่ืนหรือช่วยการ
เปล่ียนแปลงสิ่งตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีความง่ายขึน้ และ
สามารถน าเทคโนโลยีสรา้งประสบการณใ์หก้บัผูใ้ชง้านใหมี้ความรูแ้ละทกัษะในการใชง้านเพิ่มเติม
มากยิ่งขึน้ 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจัย
ส าคญัในการใชง้านและอยูร่ว่มกบัเทคโนโลยี ซึ่งจะชว่ยท าใหเ้กิดความรู ้ประสบการณ ์ทกัษะ และ
ความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

จากความหมายขา้งตน้ สรุปไดว้่า การยอมรบัเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีท่ี
ยอมรบัมาใชง้านเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตวับุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมทศันคติ และยงัสามารถใชง้านเทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใช้
งานนัน้จะชว่ยท าใหแ้ตล่ะบคุคลมีความรู ้ทกัษะ และประสบการณ ์ในการใชง้านเพิ่มเตมิ 

3.2 ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลย ี
ภานพุงศ ์เสกทวีลาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีวา่เป็น 

ขัน้ตอน ท่ีเกิดขึน้ทางจิตใจภายในของบคุคลโดยเริ่มจากไดย้ินในเรื่องวิทยาการนัน้ๆ จนยอมรบั
น าไปใชใ้นท่ีสดุ โดยไดแ้บง่กระบวนการยอมรบัออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ 

1) ขั้นรับรูห้รือต่ืนตน ขั้นเริ่มแรกท่ีน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหม่หรือ
วิธีการใหม่ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัสิ่งใหม่ๆ (นวตักรรม) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั ชีวิตประจ าวนัของเขา
แต่ยังไม่ไดร้บัข่าวสารท่ีสมบูรณ์ซึ่งการรบัรูส้่วนใหญ่เป็นการรบัรูโ้ดยบงัเอิญจะท าใหเ้กิดความ
อยากรูแ้ละแกปั้ญหาท่ีตนเองมีอยู ่

2) ขัน้สนใจ คือเริ่มใหค้วามสนใจรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมท่ีมีลกัษณะตัง้ใจและในขัน้นีไ้ดร้บัความรูเ้ก่ียวกับวิธีการใหม่มากขึน้และใชว้ิธีการคิด
มากกวา่ขัน้แรก 

3) ขั้นประเมินค่า คือเริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิ ธีการใหม่ๆโดยมีการ
เปรียบเทียบระหวา่งขอ้ดีและขอ้เสียหากวา่มีขอ้ดีมากกว่าจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจใช ้
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4) ขั้นทดลอง เป็นขั้นท่ีเริ่มทดลองโดยเริ่มใช้กับคนส่วนน้อยเพ่ือตรวจสอบ
ผลลพัธด์กู่อนซึ่งการทดลองใชว้ิธีใหม่ๆใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องตนในขัน้นี ้คือจะสรรหาหาขอ้มลู
ท่ีมีความเฉพาะเก่ียวกบันวตักรรมนัน้ๆ 

5) ขัน้ตอนการยอมรบั เป็นขัน้ฏิบตัท่ีิมีการน าไปใชจ้รงิซึ่งบคุคลยอมรบัวิทยาการ
ใหม่ๆ  วา่ เป็นประโยชนใ์นสิ่งนัน้แลว้ 

Rogers (1983 อา้งใน อรทยั เล่ือนวนั, 2555) กลา่ววา่ การยอมรบัเทคโนโลยีเป็นผล
มาจากเหตกุารณท่ี์เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเป็นกระบวนการดงัตอ่ไปนี ้

1) ขัน้ตระหนักหรือขัน้ต่ืนตวั เป็นขัน้ท่ีบุคคลรูว้่ามีเทคโนโลยีใหม่ เกิดขึน้แต่ยงั
ขาดความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ 

2) ขัน้สนใจ บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยี และพยายามแสวงหาข้อมูล
เก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้ 

3) ขัน้ประเมินผล บคุคลจะประเมินผลโดยลองคิดวา่ถา้การยอมรบัเทคโนโลยีนัน้
มาใชแ้ลว้จะเหมาะสมกับเหตกุารณใ์นปัจจุบนัหรืออนาคตท่ีมีผลต่อตนเองหรือไม่ และจะส่งผล
คุม้คา่กบัการเส่ียงหรือไม่ 

4) ขัน้ทดลอง บคุคลจะน าเทคโนโลยีมาลองปฏิบตัิในวงแคบก่อนเพ่ือทดลองว่า
เทคโนโลยีนัน้มีประโยชนส์ามารถตอบโจทยข์องตนเองหรือเหตกุารณใ์นปัจจบุนัไดห้รือไม่ 

5) ขัน้ยอมรบั บุคคลยอมรับเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้อย่างเต็มท่ี
สม ่าเสมอ 

 
3.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: 

TAM) 
เป็นทฤษฎีท่ีคิดคน้โดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 อา้งใน ภัทราวดี วงศ์

สุเมธ, 2556)  ซึ่งพฒันามาจากแนวคิดของ (The Theory of Reasoned Action: TRA) โดย TAM 
จะเนน้การศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัตา่งๆ ท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัและการตดัสินใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยีหรือ
นวตักรรมใหม่ โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยีและนวตักรรมในส่วนของ
ผู้ใช้งาน คือ การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู ้ถึง
ประโยชนท่ี์เกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจเชิง
พฤตกิรรมในการใชง้านของเทคโนโลยี (Behavioral Intention)  
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Ajzen & Fishbein (1972, อา้งใน ณัฏฐนนัท ์พิธิวตัโชติกุล, 2558) ไดน้  าทฤษฎีของ 
Technology Acceptance Model (TAM) (Davis Bagozzi & Warshaw, 1989) ท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ปัจจยัพืน้ฐานท่ีสง่ผลตอ่การยอมรบัเทคโนโลยีหรือนวตักรรมของผูใ้ช ้ประกอบดว้ย  

1. การรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน (Perceived usefulness: PU)   
เป็นปัจจัยท่ีก าหนดการรบัรูใ้นแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วน

ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้ งใจแสดง
พฤติกรรมการใชด้ว้ยการแสดงถึงระดบัท่ีผูใ้ชส้ามารถรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

2. การรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน (Perceived ease of use: PEOU) 
เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรบัรูถ้ึงประโยชนท่ี์ไดร้บัจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดว้ยระดบัท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่าไม่ตอ้งอาศยัความพยายามในการใชง้าน หมายความว่า หากผูใ้ชไ้ม่ตอ้งใช้
ความพยายามมากในการใชง้าน จะช่วยท าใหผู้ใ้ชร้บัรูถ้ึงเทคโนโลยีนัน้ว่าสามารถน ามาใชง้านได้
ง่ายและสง่ผลใหมี้การน าเทคโนโลยีมาใชจ้รงิ 

โดยสรุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับดา้นการยอมรบัเทคโนโลยี  ผูว้ิจัยไดใ้ชท้ฤษฎีของ 
Davis, Bagozzi & Warshaw (1989, อา้งใน ภัทราวดี วงศส์ุเมธ, 2556) คือการน าเทคโนโลยีท่ี
ยอมรบัมาใชง้านซึ่งก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตัวบุคคลหรือการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
พฤติกรรมทศันคติ และการใชง้านเทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใชง้านจะท า
ให้แต่ละบุคคลมีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในดา้นต่างๆ เพิ่มมากขึน้  ซึ่งสามารถน าไป
ประเมินถึงการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นออนไลนข์องผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครตอ่ไป 

 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้ 

Walters (1978, อ้างใน วิภาวรรณ มโนปราโมทย์, 2556) อธิบายค าว่า การตัดสินใจ 
(Decision) วา่หมายถึง การเลือกท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทางเลือก 

การตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการจะเลือกกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้โดยจะเลือกตามขอ้มลู 
และขอ้จ ากัดของสถานการณเ์ป็นการตดัสินใจท่ีส าคญัอยู่ในจิตใจของผูบ้ริโภคแมผู้บ้ริโภคจะมี
ความแตกตา่งในความตอ้งจะมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีคลา้ยคลงึกนั ซึ่งการตดัสินใจแบง่ออกเป็น 
5 ขัน้ตอน ดงันี ้(ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2552) 

1) การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 
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ในจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดขึน้จากบุคคลนั้นรู ้สึกถึงความแตกต่างระหว่าง
ความคิดท่ีผูบ้ริโภครูส้ึกดีต่อตวัสินคา้หรือบริการ และเป็นสภาพท่ีตอ้งการกับสภาพท่ีเป็นอยู่จริง
ของสิ่งต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้กับผูบ้ริโภคนัน้ สามารถก่อใหเ้กิดความตอ้งการท่ีจะเติมเต็มส่วนระหว่าง
ความคิดกบัสภาพท่ีเป็นจริง ซึ่งส่วนของปัญหาในแตล่ะบคุคลนัน้จะมีสาเหตท่ีุแตกตา่งกนัออกไป 
ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของผูบ้รโิภคอาจเกิดขึน้จากสาเหตดุงันี ้

1.1) สิ่งของท่ีใชอ้ยู่เดิมหมดไป จึงท าใหเ้กิดความตอ้งการใหม่ผูบ้ริโภคจึง
จ าเป็นตอ้งการหาสิ่งใหมม่าทดแทน 

1.2) ผลการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ปัญหาใหม่ ท่ีเกิดจากการท่ีการใช้
ผลิตภณัฑ ์หรือบริการอย่างหนึ่งในอดีตท่ีอาจก่อใหเ้กิดปัญหาตามมา เช่น เม่ือครีมบ ารุงผิวหมด
แตไ่ม่สามารถหาครีมบ ารุงผิวย่ีหอ้เดิมไดจ้ึงตอ้งใชค้รีมบ ารุงผิวย่ีหอ้อ่ืนทดแทนท่ีไม่ตอบโจทยม์าก
เท่าสินคา้ตวัเก่าท่ีหมดไปท าใหผ้ิวหนา้เกิดความไม่ชุ่มช่ืนในการบ ารุงผิวจึงตอ้งไปครีมบ ารุงผิวอีก
ตวัเพ่ือเพิ่มความชุม่ชืน้ใหก้บัผิวหนา้ 

1.3) การเปล่ียนแปลงส่วนบุคคล คือการเจริญเติบโตของบุคคลทัง้ดา้นวุฒิ
ภาวะและคุณวุฒิหรือแม้กระทั่งการเปล่ียนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมไปถึงการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ การเจริญเติบโต และยังรวมไปถึงสภาพทางจิตใจท่ีก่อใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงและความตอ้งการใหม ่ๆ 

1.4) การเปล่ียนแปลงของสภาพครอบครัว เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพครอบครวัอยา่งเชน่ การแตง่งาน การมีบตุร จะท าใหมี้ความตอ้งการสินคา้หรือบรกิารเกิดขึน้ 

1.5) การเปล่ียนแปลงทางการเงิน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงของ
การเงินทัง้ทางดา้นบวกหรือดา้นลบก็ย่อมสง่ผลใหว้ิถีการด าเนินชีวิตเปล่ียนแปลง เกิดการใชเ้งินท่ี
จ  ากดัในการสั่งซือ้สินคา้หรือบรกิาร เป็นตน้ 

2) การเสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) 
เม่ือผูบ้ริโภคเกิดปัญหาจะท าการแสวงหาทางแกไ้ขโดยการคน้หาขอ้มลูเพิ่มเติม

เพ่ือชว่ยในการตดัสินใจจากแหลง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้
2.1) แหล่งบุคคล คือข่าวสารท่ีเป็นบุคคล เช่นครอบครวั เพ่ือน กลุ่มอา้งอิง 

ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูท่ี้เคยใชส้ินคา้นัน้แลว้ 
2.2) แหลง่ธุรกิจ คือขา่วสารท่ีได ้ณ จดุขายสินคา้ พนกังานขาย หรือรา้นคา้  
2.3) แหลง่ขา่วทั่วไป คือขา่วสารท่ีไดจ้ากส่ือมวลชนตา่ง ๆ เชน่ โทรทศัน ์วิทย ุ

ปา้ยโฆษณา รวมไปถึงการสืบคน้ขอ้มลูอินเทอรเ์น็ต 
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2.4) ประสบการณข์องผูบ้ริโภคเอง คือข่าวสารท่ีไดร้บัจากผลการทดลองใช้
ของผูบ้รโิภค 

3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
เม่ือผู้บริโภคได้ข้อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล้วจะท าการประเมินทางเลือกและ

ตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบขอ้มลูเก่ียวกับคณุประโยชนข์องแตล่ะสินคา้
และท าการตดัสินใจเลือกซือ้ย่ีหอ้ท่ีคิดว่าคุม้คา่มากท่ีสดุ อาจขึน้อยู่กบัความช่ืนชอบในตราสินคา้ 
หรืออาจขึน้อยูก่บัประสบการณข์องผูบ้ริโภคท่ีเคยใช ้ 

4) การตดัสินใจซือ้ (Decision Making) 
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะตอ้งการข้อมูลและระยะเวลาประกอบการ

ตดัสินใจส าหรบัผลิตภณัฑแ์ตล่ะชนิดท่ีมีความแตกตา่งกนั คือ ผลิตภณัฑบ์างอย่างตอ้งการขอ้มลู
มากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑผ์ูบ้ริโภคก็ไม่ตอ้งการระยะเวลา
การตดัสินใจนานนกั  

5) พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior)  
หลังจากท่ีผู้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้แล้ว จะท าให้ไดร้ับประสบการณ์ในการ

บริโภคซึ่งอาจจะเกิดความพอใจหรือไม่พอใจก็ได ้ถา้ผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจนั่นคือผูบ้ริโภคจะ
รบัรูถ้ึงแตข่อ้ดีของตวัผลิตภัณฑจ์ะท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้หรืออาจมีการแนะน าบอกต่อคนใกลช้ิดให้
เกิดลูกคา้รายใหม่ แต่ถ้าผู้บริโภคไม่พึงพอใจจะท าให้เลิกซือ้สินคา้ และอาจส่งผลเสียต่อตัว
ผลิตภณัฑ ์เน่ืองจากการบอกตอ่ซึ่งจะท าใหล้กูคา้ซือ้สินคา้นอ้ยลงตามไปดว้ย 

 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองกระบวนการตดัสินใจของผูบ้รโิภค 

ท่ีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภร เสรีรัตน์. (2546). การบริหาร
การตลาดยคุใหม.่ กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ช้อปป้ิงออนไลนบ์นโทรศัพทม์ือถอืสมารท์โฟน 
ความเป็นมา 

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีการส่ือสารในโลกยคุปัจจบุนั ตลอดจนความแพร่หลาย
ของการใชส้มารท์โฟน และแท็บเล็ตในประเทศไทย มีแนวโนม้เพิ่มขึน้อย่างกา้วกระโดด ประกอบ
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กับรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีเริ่มใหค้วามสนใจในเรื่องของความทนัสมยัท่ี
เอือ้ประโยชนต์่อความสะดวกสบายรวดเร็ว จึงท าให ้“ธุรกิจชอ้ปป้ิงออนไลน”์ กลายเป็นช่องทาง
การคา้ส าคญั ท่ีธุรกิจแทบจะทุกแขนงเริ่มหนัมาใหค้วามสนใจในการน ามาใชเ้ป็นหนึ่งในกลยทุธ ์
และเครื่องมือในการส่ือสารเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจะเห็นไดจ้ากการคาดการณข์อง
ศนูยว์ิจยักสิกรไทย เก่ียวกบัธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเทคโนโลยี โดยเฉพาะจากการใชชี้วิตและกิจกรรม
ในช่องทางออนไลนข์องผูบ้ริโภคท่ีนับวันจะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ ทัง้นี ้ดว้ยปัจจัยดา้นอุปสงคจ์ากการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการความสะดวกสบายมากขึน้ ประกอบกบัปัจจัยดา้น
อปุทานคือการรุกเขา้มาแขง่ขนักนัมากขึน้ในชอ่งทางออนไลนข์องผู้ประกอบการคา้ปลีกและท่ีมิใช่
คา้ปลีกเพ่ือเติมเตม็หว่งโซธุ่รกิจ สง่ผลใหธุ้รกรรมการซือ้ขายสินคา้ผ่านช่องทางออนไลนมี์แนวโนม้
ขยายตวัสูงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการเติบโตของรา้นคา้ปลีกออนไลนด์งักล่าว ท าใหค้าดว่าส่วนแบ่ง
ช่องทางออนไลนใ์นตลาดคา้ปลีกสินคา้อุปโภคบริโภคจะขยับเพิ่มขึน้จาก 5.8% ในปี 2561 เป็น
ราว 6.7% ของมลูคา่ธุรกิจคา้ปลีกทัง้หมดในปี 2562 

เหตุผลส าคญัอีกประการหนึ่ง ท่ีธุรกิจต่างๆ เริ่มหันมาใหค้วามส าคญักับการเพิ่ม
ช่องทางการคา้ผ่านทางออนไลนน์อกจากการสรา้งโอกาสเพิ่มรายไดแ้ลว้ ยงัเป็นการหวงัผลดา้น
การท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชาสัมพนัธข์อ้มูล ข่าวสาร หรือโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ เพ่ือให้
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดร้บัรูอ้ย่างรวดเร็วและกวา้งขวางขึน้โดยเฉพาะผูบ้ริโภคกลุ่มวัยรุ่น และวยั
ท างานซึ่งถือเป็นกลุม่เปา้หมายหลกัในการซือ้สินคา้ผ่านทางชอ่งทางออนไลน ์

ความหมาย 
แอปพลิเคชันชอ้ปป้ิงออนไลน  ์หมายถึง โปรแกรมการซือ้ขายสินคา้ออนไลนท่ี์ถูก

พัฒนาโดยผู้ประกอบกิจการค้าปลีก เช่น Line, Lazada, Facebook, Instagram, Facebook 
Messenger และ Shopee โดยมีจุดประสงคเ์พ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือกซือ้สินคา้หรือ
บรกิารผา่นทางโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน 
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ตัวอย่างธุรกิจช้อปป้ิงออนไลนบ์นโทรศัพทม์ือถอืสมารท์โฟน 

LINE 

ภาพประกอบ 3 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนัออนไลน ์ไลน ์

1. LINE (ไลน)์ คือแอปพลิเคชันท่ีผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP 
น ามาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั จงึท าใหเ้กิดแอปพลิชนัท่ีสามารถแชท สรา้งกลุม่ สง่ขอ้ความ โพสตรู์ป
ตา่งๆ  หรือจะโทรคยุกนัแบบเสียงก็ได ้ โดยขอ้มลูทัง้หมดไมต่อ้งเสียเงิน หากเราใชง้านโทรศพัทท่ี์มี
แพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยังสามารถใช้งาน ได้ทั้ง  iOS และ Android รวมไปถึง
ระบบปฏิบตักิารอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  

จดุเดน่ของ Line คือ 
-Free Voice Calls เป็นระบบท่ีใหผู้ใ้ชง้านสามารถโทรหาผูท่ี้ใช ้LINE ดว้ยกนั โดยใช้

งานผา่นเครือขา่ย 3G 4G และ Wi-Fi เพ่ือสง่ขอ้มลูรูปแบบเสียง โดยไม่เสียคา่ใชจ้า่ยใด ๆ  
- Send Videos & Voice Message (ส่งขอ้ความแบบวิดีโอและเสียง) นอกจากการ

แชทดว้ยการส่งข้อความแบบปกติแลว้ ยังสามารถท่ีจะอัดภาพวิดีโอและเสียงเพ่ือส่งไปให้ผู้ท่ี
สนทนาไดด้ว้ย  

นอกจากนี ้LINE ยงัมีคณุสมบตัิท่ีเป็นโซเชียลเน็ตเวิรก์ในตวั โดยมีฟังกช์ั่น Timeline ให้
สามารถอพัเดทสเตตสั, โพสตรู์ป, คอมเมน้ท ์หรือกดไลคไ์ดเ้หมือนกับเฟซบุ๊ก ซึ่งรา้นคา้ออนไลน์
นิยมใช้แอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภค เพราะเป็นการส่ือสารท่ีเข้าถึง
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กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยตรง และผูบ้ริโภคสามารถสอบถามกับรา้นคา้ไดท้นัทีเพิ่มความสะดวกและ
รวดเรว็มากย่ิงขึน้ 

 
LAZADA 

  

ภาพประกอบ 4 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนัออนไลน ์ลาซาดา้ 

2. Lazada (ลาซาดา้) มีการพฒันาระบบแอปพลิเคชนั การชอ้ปป้ิงออนไลนผ์า่นออนไลน์
แอปพลิเคชนั ซึ่งมีจุดเด่นใชง้านง่าย คน้หาไดร้วดเร็ว มีระบบความปลอดภัย และตอบทุกโจทย์
การชอ้ปป้ิง 

คุณสมบตัิหลักของ Lazada Application ไดแ้ก่ ความสามารถในการคน้หาสินคา้ ได้
อย่างรวดเร็วทนัใจ พรอ้มรายละเอียดสินคา้ มีรีวิวสินคา้ และการใหค้ะแนนของสินคา้ของลกูคา้ท่ี
ท าการสั่งซือ้ อีกทัง้ยังสะดวกสบายในการช าระเงิน ผ่านบตัรเครดิต โอนเงินผ่านธนาคาร และ
ระบบเก็บเงินปลายทาง  
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FACEBOOK 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนัออนไลน ์เฟซบุ๊ก 

3. Facebook (เฟซบุ๊ก) เป็น social network ท่ีบรกิารบนอินเทอรเ์น็ตข่องทางหนึ่ง ซึ่งท า
ใหผู้ใ้ชส้ามารถติดตอ่ส่ือสาร รว่มท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกบัผูใ้ชร้ายอ่ืนได ้
เชน่ การโพสตรู์ปภาพ  โพสตค์ลิปวิดีโอ  เขียนบทความหรือบล็อก การท าแฟนเพจ แชทคยุกนัแบบ
สดๆ  เลน่เกมสแ์บบเป็นกลุม่ ซึ่งแอพพลิเคชั่นดงักลา่วไดถ้กูพฒันาเขา้มาเพิ่มเตมิอยูเ่รื่อยๆ 

จุดเด่นคือ เป็น Big Data ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจสามารถท าการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
โดยการท าโพส และเพจของตวัเองเพ่ือใหค้นมาสนใจ และมีสว่นรว่มกบัเพจใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

 
 

INSTAGRAM 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนัออนไลน ์อินสตาแกรม 
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4. Instagram (อินสตาแกรม)  คือ  แอปพลิ เคชันบน  Smartphone และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์โดยแอปพลิเคชันนีจ้ะเนน้การแชรรู์ปภาพ บน Social Network และยงัสามารถใช้
แชรภ์าพไปยงั ทวิตเตอร,์ เฟซบุ๊ค ไดอี้กดว้ย ซึ่งในปัจจุบนัมีรา้นคา้ออนไลนม์ากมายท่ีหนัมาให้
ความสนใจกบัชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผา่นอินสตาแกรม 

จดุเดน่คือ เพราะอินสตาแกรมสามารถสรา้งความนิยมส่วนตวัไดอ้ย่างไรขี้ดจ ากัด คนๆ 
หนึ่งอาจมีผูต้ิดตามไดเ้ป็นแสนเป็นลา้นคน Instagram จึงสามารถสรา้งมลูคา่ทางการตลาดไดไ้ม่
จ  ากดัเชน่กนั 

 
FACEBOOK MESSENGER 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนัออนไลน ์เฟซบุ๊ค เมสเซนเจอร ์

5. Facebook Messenger (เฟซบุ๊ค เมสเซนเจอร)์ เป็นโปรแกรมซอฟตแ์วรภ์ายนอกท่ีถกู
น ามาใชส้  าหรบัการส่งขอ้ความโตต้อบแบบทนัทีและช่วยใหผู้ใ้ช้ Facebook ในการส่ือสารกับแต่
ละอ่ืน ๆ ผ่านข้อความและโทรออกดว้ยเสียง  Facebook Messenger เป็นใช้ไดส้  าหรับทั้งมาร์
ทโฟนและแพลตฟอรม์พีซี หลงัจากการติดตัง้แอปพลิเคชนัท่ีไดร้บัการบูรณาการกับคณุลกัษณะ
การแชทบนเว็บของ Facebook 
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SHOPEE 

 

 

 

    

 

 

 

ภาพประกอบ 8 ภาพตวัอยา่งแอปพลิเคชนั ออนไลน ์ชอ้ปป้ี 

6. Shopee (ชอ้ปป้ี) เป็นแพลตฟอรม์ขายของออนไลนท่ี์มีทัง้แบบเว็บไซตแ์ละแอปพลิเค
ชนั เปิดตวัครัง้แรกอย่างเป็นทางการท่ีประเทศสิงคโปร ์ในปีพ.ศ. 2558 และขยายไปยงัประเทศ
มาเลเซีย ไทย ไตห้วัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ โดยให้บริการซือ้ และขายสินคา้
ออนไลนแ์ก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยมุง่เนน้ในแพลตฟอรม์โมบาย และโซเซียล  

จดุเดน่ของแพลตฟอรม์นีคื้อสะดวกรวดเร็วมีความเป็นโซเชียลคลา้ยกับ Instagram คือ
ตวัลูกคา้สามารถกดติดตามรา้นหรือกดถูกใจสินคา้ได้,มีระบบแฮชแท็ก นอกจากนีย้ังสามารถ
พูดคุยต่อรองราคา กับพ่อคา้แม่ค้าไดโ้ดยตรง และถ้าในกรณีท่ีสั่ งของไปแล้วไม่ได้ รับของ ก็
สามารถขอคืนเงินไดใ้นทนัที 

จากแนวคดิเรื่องของโมบาย แอปพลิเคชนั จะเห็นไดว้า่ ในยคุปัจจบุนัท่ีเนน้การขบัเคล่ือน
ดว้ยนวตักรรม และดิจิทลันัน้ การใชโ้มบาย แอปพลิเคชนัถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั ท่ีไม่
สามารถหลีกเล่ียงไดข้องผูบ้ริโภค ดงันัน้ทางผูว้ิจยัจึงไดใ้หค้วามส าคญักับการศึกษาถึงแนวคิดนี ้
เพ่ือน ามาพฒันาในการหาความตอ้งการ และกระบวนการในการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558)  ได้ท าวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้สินค้าผ่านทาง

แอพพลิเคชั่นออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ด้านประชากรศาสตร์ ด้านอาชีพท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกนั และปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรบัเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นราคา คณุภาพและ
ความหลากหลายของสินคา้ในแอพพลิเคชั่น ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินคา้ และความมี
ช่ือเสียงของแอพพลิเคชั่นมีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

วิภาวรรณ มโนปราโมทย ์(2556) ไดท้  าวิจัยเรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
สินคา้ผ่านสงัคมออนไลน ์(อินสตาแกรม)ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมและรายดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการ
จัดจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านสังคมออนไลน ์
(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 

จุฑาทิพย ์แก่นสิงห ์(2560) ไดท้  าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต้่อเดือน และอาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH แตกต่างกัน ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นกระบวน
การ และดา้นการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้
สินคา้ผา่นแอพพลิเคชั่น Shopee TH ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้า่ยโดยเฉล่ีย
ตอ่ครัง้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ณฐัพล ศรีกิตติวรรณา (2559) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้รองเทา้ย่ีห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET 
THAILAND ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท่ี์สง่ผลตอ่การซือ้มากท่ีสดุคือ ราคาเหมาะสม
กบัสภาพของสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลตอ่การเลือกซือ้มากท่ีสดุคือ ความ
น่าเช่ือถือของผู้ขาย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลต่อการเลือกซือ้มากท่ีสุดคือ 
สามารถเปล่ียนคืนสินคา้ไดถ้า้มีต  าหนิ 
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อรอนงค ์ทองกระจ่าง (2560) ไดท้  าวิจยัเรื่องการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด การ
ยอมรบัเทคโนโลยี และการส่ือสารแบบบอกตอ่ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเค
ชนั Shopee ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชัน 
Shopee จากกลุ่มตวัอย่างคือ ส่วนประสมทางการตลาด การยอมรบัเทคโนโลยี และการส่ือสาร
แบบบอกต่อ โดยกลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัในเรื่องของการยอมรบัเทคโนโลยีมากท่ีสุดในการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนั Shopee และรองลงมาคือ สว่นประสมทางการตลาดและ
การส่ือสารแบบบอกตอ่ ตามล าดบั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

กิตติวัฒน ์จิตรวัตร (2559) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยการซือ้สินค้าออนไลนแ์ละคุณภาพ
เว็บไซตท่ี์ส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้จากเว็บไซตล์าซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ผล
การศกึษาพบว่า ปัจจยัแรงจงูใจในการซือ้สินคา้ออนไลน ์คณุภาพการบริการชอ้ปป้ิงออนไลน ์และ
คุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าจากเว็บไซต์ลาซาด้าของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 65.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะท่ีปัจจัย
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ออนไลน ์ประสบการณใ์นการซือ้สินคา้ออนไลน ์การแสดงตนในการซือ้
สินคา้ออนไลน ์และการประมูลสินคา้ออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้จากเว็บไซต์
ลาซาดา้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ณัฐสุรีย์ ไชยสถิตย์ (2558) ได้ท าศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นช้อปป้ิงออนไลน์บน
โทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์
โฟน ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ แตกตา่งกนั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุสถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่าน แอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิง
ออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ต่อหนึ่งครัง้  แตกต่างกัน 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลตอ่
พฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นช่องทางการจ าหน่าย มี
อิทธิพลกบัพฤตกิรรมการซือ้สินคา้ผา่นแอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน 
ในทิศทางตรงกันขา้ม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชั่นชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือ
สมารท์โฟน 
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บทที ่3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยี
ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าแฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง  
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู  
 

1. การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเคยซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ซึ่งไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่ มตัวอย่ า ง ท่ี ใ ช้ ใ นการวิ จัย ครั้ง นี ้  คื อ  ผู้บ ริ โภค ท่ี เ คย ซื ้อสิ นค้า แฟชั่ น 

ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนใ์นเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน จงึ
ใชว้ิธีค  านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากสตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนท่ี
ระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 
2558)  

 

สตูรท่ีใช ้  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2  
 
 

แทนคา่  n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
e = ระดบัคา่ความคลาดเคล่ือน ซึ่งก าหนดใหมี้ความเบี่ยงเบนได ้5% ดงันัน้ E=0.05 
Z = คา่มาตรฐานซึ่งขึน้อยูก่บัระดบัความเช่ือมั่น 
p = สดัสว่นประชากรท่ีสนใจศกึษาเทา่กบั 50% = 0.5 

 



  31 

ในทางปฏิบตัเิรานิยมใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ Z = 1.96 ฉะนัน้ไดข้นาดตวัอย่าง 
 

  n = 
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2  

   

 n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 
 n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
 
เพ่ือใหก้ารเก็บขอ้มลูของแบบสอบถามครอบคลมุสมบรูณ ์จึงมีการเพิ่มจ านวนตวัอย่าง

กบั 15 คนเพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาดของแบบสอบถาม ดงันัน้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรบัการ
วิจยัครัง้นีจ้ึงเท่ากับ 400 คน โดยการศึกษาวิจยัครัง้นีไ้ดก้ าหนดวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการ
ใชแ้บบสอบถามออนไลนบ์นอินเตอรเ์น็ตไปท่ีหอ้งสินคา้แฟชั่นในเว็ปไซตพ์นัทิปจ านวน 200 คน 
และการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองจ านวน 200 คน 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ส าหรบัการเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง 200 คน มีขัน้ตอนการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้

ข้ันที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
สลากแบบไม่ใส่คืน จากเขตพืน้ท่ีในกรุงเทพมหานครทัง้หมด 50 เขต โดยจบัสลากมา 5 เขต ไดแ้ก่ 
เขตคลองเตย เขตลาดพรา้ว เขตปทมุวนั เขตวฒันา และเขตคลองสาน 

ข้ันที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยก าหนดจ านวน
ตวัอยา่งจากแตล่ะเขตออกเป็นสดัสว่นท่ีเทา่กนั เขตละ 40 ตวัอยา่ง 

ข้ันที ่3 วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสถานท่ีท่ีจะท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสุ่มตามขั้นตอนท่ี 1 และ 2 ไดแ้ก่ หา้งสรรพสินคา้เทอมินอล21 
หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว หา้งสรรพสินคา้พารากอน ศูนยก์ารคา้เกทเวย ์เอกมัย และ
หา้งสรรพสินคา้ไอคอนสยาม 
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ตาราง 1 แสดงการเฉล่ียขนาดตวัอย่าง 

เขตท่ีท าการส ารวจ จ านวนตวัอยา่ง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 

เขตคลองเตย 40 หา้งสรรพสินคา้เทอมินอล21 

เขตลาดพรา้ว 40 หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว 

เขตปทมุวนั 40 หา้งสรรพสินคา้พารากอน 

เขตวฒันา 40 ศนูยก์ารคา้เกทเวย ์เอกมยั 

เขตคลองสาน 40 หา้งสรรพสินคา้ไอคอนสยาม 

รวมทัง้สิน้ 200 - 

 
ข้ันที่ 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูท่ี้เต็มใจ และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จนครบ 200 
ตวัอยา่ง 

 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ 
เพ่ือใหมี้ลกัษณะท่ีง่ายต่อการตอบและยงัครอบคลมุวตัถุประสงคท่ี์ผูว้ิจยัตัง้เอาไวโ้ดยแบง่เนือ้หา
ของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นค าถามท่ีมีหลาย
ค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 7 ขอ้ ดงันี ้

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยการวิจยัครัง้นี ้
ไดเ้ริ่มตน้ตัง้แต่อายุ 18 ปี เน่ืองจากตามข้อมูลรายงานผลการส ารวจของ We Are Social และ 
Hootsuite เผยผลส ารวจ “Global Digital 2019 กลุ่มผูบ้ริโภคคนไทยอายุ 18 ปีขึน้ไป เป็นกลุ่มท่ี
เขา้ใชแ้อปพลิเคชนัมากท่ีสดุ ซึ่งการวิจยัครัง้นี ้แบง่ออกเป็นหมด 4 ชว่งดงันี ้
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2.1 18 – 27 ปี 
2.2 28 – 37 ปี 
2.3 38 – 47 ปี 
2.4 48 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) ดงันี ้
3.1 ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี 
3.2 ปรญิญาตร ี
3.3 สงูกวา่ปรญิญาตรี 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่หรือเทา่กบั15,000 บาท 
4.2 15,001 – 30,000 บาท 
4.3 30,001 – 45,000 บาท 
4.4 45,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ดงันี ้            
5.1 นกัเรียน / นกัศกึษา 
5.2 รบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
5.3 พนกังานบรษิัทเอกชน 
5.4 ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ 
5.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 
5.6 อ่ืน ๆ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด จ านวน 16 ขอ้ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ท่ีมีค  าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ง 
ขอ้ความในแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ระดบัความคดิเห็น    คะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง        5  

  เห็นดว้ย         4  
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  เฉยๆ          3  

  ไมเ่ห็นดว้ย         2  

  ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง        1  

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกวา้งของอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

= 
5−1

5
 

  
= 0.8 

ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉล่ียของการวัดระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาด  

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสม 
ทางการตลาดในระดบัดีมาก 

คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสม 
ทางการตลาดในระดบัดี 

คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสม 
ทางการตลาดในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสม 
ทางการตลาดในระดบัไมดี่ 

คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัสว่นประสม 
ทางการตลาดในระดบัไมดี่อยา่งมาก 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน จ านวน 8 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) ท่ีมีค  าตอบให้เลือก 5 ระดับ ซึ่ง ข้อความใน
แบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้
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ระดบัความคดิเห็น    คะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง        5  

  เห็นดว้ย         4  

  เฉยๆ          3  

  ไมเ่ห็นดว้ย         2  

  ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง        1  

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักการแบ่งระดับการหา
ช่วงกวา้งของอันตรภาคชัน้ (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกวา้งของชัน้ (มัลลิกา 
บนุนาค, 2548) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

= 
5−1

5
 

  
= 0.8 

ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนคา่เฉล่ียของการวดัระดบัความคิดเห็นตอ่การยอมรบั 
เทคโนโลยี  

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั 
เทคโนโลยีในระดบัดีมาก 

คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั 
เทคโนโลยีในระดบัดี 

คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั 
เทคโนโลยีในระดบัปานกลาง 

คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั 
เทคโนโลยีในระดบัไมดี่ 

คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั 
เทคโนโลยีในระดบัไมดี่อยา่งมาก 
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ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนใ์น
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 ขอ้ ซึ่งเป็นแบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Likert 
Scale) ท่ีมีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั ซึ่ง ขอ้ความในแบบสอบถามมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้

ระดบัความคดิเห็น    คะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง        5  

  เห็นดว้ย         4  

  เฉยๆ          3  

  ไมเ่ห็นดว้ย         2  

  ไมเ่ห็นดว้ยอย่างยิ่ง        1  

ระดับเกณฑ์การให้คะแนนเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่างจะใช้หลักการแบ่งระดับการหา
ชว่งกวา้ง 
ของอันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยใชสู้ตรการค านวณช่วงกว้างของชั้น (มัลลิกา บุนนาค, 
2548) ดงันี ้

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

= 
5−1

5
 

  
= 0.8 

ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนคา่เฉล่ียของการวดัระดบัความคิดเห็นตอ่การตดัสินใจซือ้ 
สินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซือ้ในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซือ้ในระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซือ้ในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซือ้ในระดบันอ้ย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีการตดัสินใจซือ้ในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
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ข้ันตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั ดงันี ้ 

1. ศึกษาคน้คว้าเอกสาร ทฤษฎีต ารา และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการซือ้ขาย
สินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์เพ่ือน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2. น าขอ้มูลท่ีไดศ้ึกษามาสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั โดยสรา้งแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น ประกอบดว้ย  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์อง
ผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
สว่นท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้

ถึงประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอป

พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณา

ตรวจสอบและใหข้อ้เสนอแนะในการปรบัปรุงเก่ียวกบัเนือ้หาของขอ้มลู เพ่ือใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
สามารถเขา้ใจไดง้่ายและตรงตามวตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

4. น าแบบสอบถามมาปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษา 
5. น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนือ้หา (Content Validity) และตรวจสอบความถกูตอ้งของภาษา  
6. น าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยสั่ งซือ้

สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ ไปทดสอบความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามกับกลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 40 คน เพ่ือน ามาวิเคราะหห์าค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม  ด้วยวิ ธี การหาค่าสัมประสิท ธ์ิ แอล ฟ่า  (α-Coefficient) 
ของครอนบคั (Cronbachs’ Alpha Coefficient) โดยคา่แอลฟ่าท่ีไดจ้ะแสดงถึงคา่ความเช่ือมั่น (r) 

ของแบบสอบถาม มีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งถา้มีคา่ใกล ้1 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือ
ไดส้งู แตถ่า้มีคา่ใกล ้0 แสดงว่ามีความเช่ือถือไดต้  ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555) โดยก าหนดค่า
ความเช่ือมั่นท่ียอมรบัไดใ้นเกณฑ ์คือ 0.7  
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ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (∝ -Coefficient) ของ (Cronbach’s alpha) จากการทดสอบค่า
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยแยกเป็นแตล่ะดา้นดงันี ้

แบบสอบถามสว่นประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์    คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.866 
ดา้นราคา     คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.809 
ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย   คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.883 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด   คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.870 
แบบสอบถามการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
ดา้นการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้าน คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.803 
ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน  คา่ Cronbach’s alpha เทา่กบั 0.854 

7. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยแจก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

แหล่งข้อมูล (Source of data) การวิจัยเรื่องนีเ้ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และการวิจยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งเนน้การศึกษาการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ (Second Data) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวม
ขอ้มลูจากเอกสารอา้งอิงตา่ง ๆรวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ วิทยานิพนธ ์สารนิพนธ ์ขอ้มลู
ทางอินเตอรเ์น็ต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการศกึษาและการวิจยัในครัง้นี ้  

2. ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เ ป็นการ เ ก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้
แบบสอบถามจ านวน  400 ชุด  ด า เนิ นการ เ ก็บข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่ า ง ท่ีก าหนดไว้
 แบบสอบถามโดยจะใหก้ลุ่มตวัอย่างเป็นผูก้รอกแบบสอบถามดว้ยตวัเอง เพ่ือด าเนินการ
จดัท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลูตอ่ไป 

 
4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 

การจดักระท ากบัขอ้มลู มีขัน้ตอนดงันี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) น าแบบสอบถามท่ีไดร้บัทัง้หมดมาตรวจสอบ

ความถกูตอ้งและความสมบรูณข์องแบบสอบถาม เพ่ือคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณอ์อก 
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2. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งและสมบูรณม์าลงรหสั
ตามท่ีก าหนดรหสัไวใ้นแตล่ะสว่นของแบบสอบถาม 

3. การลงข้อมูล (Data Entry) น าแบบสอบถามท่ีลงรหัสแล้ว มาบันทึกลงใน
คอมพิวเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสถิตสิ  าเรจ็รูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 

4. การตรวจสอบข้อมูล (Data Cleaning) น าข้อมูลท่ีบันทึกลงในคอมพิวเตอร์
ทัง้หมดมาตรวจสอบรายขอ้ เพ่ือแกไ้ขความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างการลงขอ้มลู 

5. การประมวลผล (Data Processing) เพ่ือใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ตอ่ไปนี ้
5.1 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 

5.1.1 จากแบบสอบถาม ส่วน ท่ี  1 ข้อมูลด้านส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการซือ้สินคา้ แอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์เคยสั่งซือ้สินคา้ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และแสดงผลเป็นคา่รอ้ยละ (Percentage) 

5.1.2 จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการ
ขาย วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.1.3 จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.1.4 จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน ์วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

5.2 การวิเคราะหด์ว้ยสถิตเิชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
5.2.1 การทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 คือลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์อง

ผูบ้รโิภค ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน ท่ีแตกตา่งกนั
มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ t-test 
เปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม โดยกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 เป็นอิสระต่อกัน ใชท้ดสอบ
ขอ้มูลเก่ียวกับ เพศ และใชส้ถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว One Way ANOVA ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่  2 กลุ่มขึน้ไป ใชท้ดสอบขอ้มูลเก่ียวกับ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 



  40 

5.2.2 การทดสอบสมมตฐิานขอ้ท่ี 2 และขอ้ท่ี 3 เป็นการทดสอบความสมัพนัธ์
โดยใชส้ถิติ สมการความถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ใชใ้นการวิเคราะห์
ตวัแปรตามท่ีมีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแตล่ะตวัไมมี่ความสมัพนัธ์
กนัเอง แตจ่ะมีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้กบัตวัแปรตาม (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) 

 
5. สถติทิีใ่ช้วิเคราะหข้์อมูล 

สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู มีดงันี ้ 
1. สถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) มีสตูรดงันี ้ 

    P = 
𝑓

𝑛
 x100 

 

เม่ือ  P  แทน คา่สถิตริอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์ 
f   แทน ความถ่ีของขอ้มลู  
n  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean หรือ  �̅�) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556)มีสตูรดงันี ้ 
  

  �̅� = 
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ �̅�      แทน คา่คะแนนเฉล่ีย   
∑ 𝑥   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด  

     n        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2556) มีสตูรดงันี ้ 
 

    S.D = √
𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
เม่ือ  S.D.           แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน  

(∑ 𝑥)2    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  
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 ∑ 𝑥2        แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง  
  n        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง  
 

2. สถติทิีใ่ช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม ใช้ทดสอบความเชื่อม่ัน (Reliability) 
สถิติท่ีใช้ในการทดสอบความน่าเช่ือถือและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  

การหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) มีสตูร
ดงันี ้ 

α = 
𝑘 𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

เม่ือ  α  แทน ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั  
k  แทน จ านวนค าถาม  

𝐶𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅     แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งค าถามตา่งๆ  
     𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
 

3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ท่ีระดบัความเช่ือมั่นรอ้ยละ 95  

3.1 สถิติ t-test for Independent Samples ทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2556) ใช้ทดสอบ
สมมตฐิานขอ้ท่ี 1 ในดา้นสถานภาพ มีสตูรดงันี ้ 

3.1.1 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เทา่กนั ( 𝑠1  
2 = 𝑠2

2 )  

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

       

 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ df =  𝑛1  +  𝑛2 − 2    

เม่ือ  𝑥 ̅   แทน คา่เฉล่ียตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 , 2  

                     𝑆𝑝  แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่  
      n         แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ท่ี 1 , 2  

                  𝑠𝑝 
2      แทน คา่แปนปรวนของตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 , 2  
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 𝑠𝑝 
2    =     

(𝑛1−1)𝑠1
2+(𝑛2−1)𝑠2

2

𝑛1+𝑛2−2
 

3.1.2 กรณีท่ีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไมเ่ทา่กนั (𝑠1
2≠𝑠2

2)  
 

t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

       

 
สถิตท่ีิใชท้ดสอบ t มีชัน้แหง่ความเป็นอิสระ = V  

   V = 
[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ + 

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1−1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2−1

 

 
เม่ือ   t        แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution  

         𝑥1̅̅̅     แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  

         𝑥2  ̅̅ ̅̅    แทน คา่เฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 2  

         𝑠1
2     แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1  

         𝑠2
2     แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  

         𝑛1    แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 1  

         𝑛2   แทน จ านวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2  
          V      แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 

 
3.2 ส ถิติการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเ ดียว (One-way Analysis of 

Variance) แบบการทดสอบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างมากกว่า 2 กลุม่ขึน้ไป 
(กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ในดา้นเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา และอาชีพ โดยมีสตูรดงันี ้ 

ใชค้่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2556) มีสตูรดงันี ้ 
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ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหค์วามแปนปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

แหล่งความแปรปรวน           df                SS                     MS                        F        

 

 

 

 

           รวม (T)                           n-1                 𝑆𝑆(𝑇) 

        

F =  
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑤
 

 
เม่ือ  F      แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t-distribution  

Df     แทน ชัน้ของความเป็นอิสระระหว่างกลุ่มเท่ากับ (k-1) และ ภายในกลุ่ม
เทา่กบั (n-k)  

K      แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่งท่ีน ามาทดสอบสมมตฐิาน  
N      แทน จ านวนตวัอยา่งทัง้หมด 

(k-1)    แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุม่ (𝑑𝑓𝑏) 

(n-k)   แทน Degree of freedom ส าหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุม่(𝑑𝑓𝑤) 

𝑠𝑠(𝐵)  แทน ผลรวมก าลงัสองระหวา่งกลุม่ (Between Sum of Squares)  

𝑠𝑠(𝑊)  แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  
𝑀𝑆𝑏    แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
𝑀𝑆𝑤    แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

กรณีคา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนัจะทดสอบดว้ย Brown-Forsythe 
(Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้ 
 

β =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
   โดยคา่  𝑀𝑆(𝑊) = ∑ (1 −

𝑛𝑗

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆1

2 

ระหวา่งกลุม่ (B) 

ภายในกลุม่ (W) 

k-1 

n-1 

𝑆𝑆(𝐵) 

𝑆𝑆(𝑊) 

𝑀𝑆(𝐵) =  
𝑆𝑆(𝐵)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝑊) =  
𝑆𝑆(𝑊)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
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เม่ือ  β          แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe  
             𝑀𝑆(𝐵)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  

            𝑀𝑆(𝑊)  แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม  
           k     แทน จ านวนกลุม่ของตวัอยา่ง  

           𝑛𝑖    แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i  
           N    แทน ขนาดของประชากร  

          𝑆1
2  แทน คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i  

กรณีผลการทดสอบมีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตแิลว้ ตอ้งท าการทดสอบ 
ความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพ่ือดูว่ามีคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิ ธี  Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ใชส้ตูรดงันี ้ 
 

   LSD = 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓√𝑀𝑆𝐸(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑖
) 

   และ LSD = 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓√
2𝑀𝑆𝐸

𝑛
 

เม่ือ   LSD     แทน คา่ผลตา่งนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ท่ี i และ j  
        MSE     แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่  
           n          แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 

        α          แทน คา่ความคลาดเคล่ือน  

          𝑛𝑖 , 𝑛𝑗  แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งในกลุม่ท่ี i และ j ตามล าดบั  
           t           แทน คา่แจกแจงแบบ t ท่ีไดจ้ากการเปิดตาราง t  
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชสู้ตรวิเคราะห์

ผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่Dunnett T3 (วิเชียร เกตสุิงห,์ 2543) ดงันี ้ 
 

    t = 
𝑋𝐼− 𝑋𝐽

𝑀𝑆(𝑊)(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)
 

เม่ือ t           แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณา t-distribution  
           𝑀𝑆(𝑊) แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
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         𝑋𝐼    แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี i  

                    𝑋𝐽    แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่างท่ี j  

                       𝑛𝑖      แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี i  

                       𝑛𝑗       แทน จ านวนตวัอย่างของกลุ่มท่ี j  
 
3.3 สถิติการวิเคราะหก์ารถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

เป็นการวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรตาม (dependent variable) หนึ่งตวั
แปรกับตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) ตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึน้ไป ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน หากทราบคา่ตวัแปรหนึ่งก็จะท านายอีกตวัแปรหนึ่งได ้สามารถเขียนใหอ้ยู่ใน
สมการเชิงเสน้ตรงรูปแบบคะแนนดบิไดด้งันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) 
 

 �̂�= 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 … + 𝑏𝑘𝑋𝑘  
 

เม่ือ  �̂�              แทน คะแนนพยากรณข์องตวัแปรตาม 

                         𝑎              แทน คา่คงท่ีของสมการพยากรณใ์นรูปแบบคะแนนดบิ 
𝑏1, … , 𝑏𝑘  แทน น า้หนกัคะแนนหรือสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัแปร 

อิสระตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k ตามล าดบั 
                           𝑋1, … , 𝑋𝑘  แทน คะแนนตวัแปรอิสระตวัท่ี 1 ถึงตวัท่ี k 

                       𝑘              แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในการส่ือความหมายท่ีตรงกันส าหรับการ
วิเคราะหข์อ้มูล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ ์
และ อกัษรยอ่ของตวัแปรท่ีศึกษา ดงันี ้
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  �̅� แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 

  S.D. แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Pearson Correlation) 

R²  แทน  สมัประสิทธ์ิการตดัสินใจเชิงซอ้น 

B  แทน  สมัประสิทธ์ิความถดถอยของตวัพยากรณ ์

Beta  แทน  สมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน 

  t แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน t – Distribution 

  F แทน คา่สถิตท่ีิใชพ้ิจารณาใน F – Distribution 

df แทน ระดบัขัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 

  MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares) 

Sig. แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

  H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 

  H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

  *  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

**  แทน มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู และการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มลูของการวิจยัครัง้นี ้ 

ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห ์รวมถึงน าเสนอผลตามความมุง่หมายของการวิจยั โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น 
2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

จ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ  
ตอนที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูล เ ก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่   

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย และดา้นการสง่เสรมิการขาย 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึง

ประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ 

ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ ท่ีแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ชอ่งทางการจ าหนา่ย และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมตฐิานข้อที ่3 การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใช้
งาน และดา้นการรบัรูว้่าง่ายตอ่การใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ โดยแสดงผล
จากการวิเคราะหเ์ป็นจ านวน และคา่รอ้ยละ ดงันี ้

 
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

 

  ลักษณะประชากรศาสตร ์  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

เพศ 

  ชาย           175      43.8 
  หญิง           225      56.2 
   รวม         400      100 
อายุ 

18 – 27 ปี           64     16.0 
28 – 37 ปี         155     38.8 
38 – 47 ปี         123     30.7 
48 ปีขึน้ไป                 58       14.5 

   รวม         400     100 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี           53     13.3 
ปรญิญาตรี          232     58.0 
สงูกวา่ปรญิญาตรี         115     28.7 

   รวม         400     100 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 ลักษณะประชากรศาสตร ์   จ านวน (คน)  ร้อยละ 

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท           41    10.3 
15,001 - 30,000 บาท          117    29.2 
30,001 - 45,000 บาท          101    25.3 
45,001 บาทขึน้ไป          141    35.2 

         รวม         400     100 
อาชีพ 

นกัเรียน / นกัศกึษา          47     11.8 
  รบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ          61     15.2 

พนกังานบรษิัทเอกชน        165     41.2 
ธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ                    96     24.0 

              พอ่บา้น / แม่บา้น                     31       7.8 
   รวม         400     100 

 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม
ทัง้หมด 400 คน พบวา่ 

เพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
56.2 และเพศชายจ านวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 ตามล าดบั  

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 28 – 37 ปี  จ  านวน 155 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.8 รองลงมาคือ ชว่งอายรุะหวา่ง 38 – 47 ปี จ  านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.7 
ช่วงอายรุะหว่าง 18 – 27 ปี จ  านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.0 และช่วงอายุ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 
58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ  านวน 232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.0 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 115 คน คิดเป็น 
รอ้ยละ 28.7 และต ่ากวา่ปรญิญาตรี จ  านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 ตามล าดบั 
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รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 45,001 
บาทขึน้ไป จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.2 รองลงมาคือ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 - 
30,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นรอ้ยละ 29.2 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 45,000 บาท
จ านวน 101 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.3 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จ านวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 ตามล าดบั 

อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
165 คน คิดเป็นรอ้ยละ 41.2 รองลงมาคือ ประกอบธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ จ านวน 96 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 24.0 อาชีพขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ จ านวน 61 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.2 นกัเรียน / 
นกัศกึษา จ านวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 และพอ่บา้น / แมบ่า้น จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
7.8 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยน าเสนอในรูปแบบ
คา่เฉล่ีย (�̅�) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดงันี ้

 

ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาด  
 

         ส่วนประสมทางการตลาด      �̅�    S.D.       ระดับความคิดเหน็ 

 ดา้นผลิตภณัฑ ์             4.22    0.62                  ดีมาก 
 ดา้นราคา                   4.38    0.49                  ดีมาก 
 ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย          3.84    0.65                     ดี 
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด          3.73    0.74                     ดี 
        รวม     4.04       0.49        ด ี
 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหส์่วนประสมทางการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.04 
เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นราคา และดา้นผลิตภัณฑ ์ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความ



  51 

คิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และ 4.22 ตามล าดบั ส่วนดา้นช่องทางการ
จดัจ าหนา่ย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.84 และ 3.73 ตามล าดบั 

 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาด จ าแนกเป็น 
รายดา้น 

 

         ส่วนประสมทางการตลาด          �̅�  S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

 ด้านผลิตภัณฑ ์ 
1. รูปแบบของสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัและสวยงาม     4.29     0.68  ดีมาก 
2. สินคา้แฟชั่นท่ีซือ้ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์  4.39      0.58             ดีมาก 
มีความหลากหลาย 
3. สินคา้ท่ีไดร้บัตรงกบัภาพท่ีแสดงเป็นตวัอยา่ง     4.13      0.91                ดี 
4. รา้นคา้ หรือตราสินคา้มีช่ือเสียงท่ีดี    4.09       0.78                ดี 
  รวม     4.22     0.62          ดมีาก 
ด้านราคา 

1. การซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์  4.10  0.70              ดี 
สามารถเทียบราคาสินคา้แตล่ะย่ีหอ้ได ้
2. ราคาสินคา้ต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัรา้นคา้  4.40  0.67            ดีมาก 
ในหา้งสรรพสินคา้ 
3. ราคาคา่จดัสง่มีความเหมาะสม   4.52  0.59            ดีมาก 
4. ราคาคุม้คา่เม่ือเทียบกบัการซือ้ในหา้งสรรพสินคา้ 4.53  0.57             ดีมาก 
  รวม     4.38     0.49           ดมีาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

         ส่วนประสมทางการตลาด          �̅�  S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
1. แอปพลิเคชนัมีความพรอ้มในการใชง้าน  3.80      0.80             ดี 
สามารถสั่งซือ้สินคา้ไดท้กุท่ีทกุเวลา 
2. มีการแสดงรายละเอียดของสินคา้ครบถว้น  3.71      0.69           ดี 
3. การซือ้สินคา้ และช าระเงินผา่นแอปพลิเคชนั  3.83      0.92        ดี  
มีความสะดวกรวดเรว็กวา่การซือ้ผา่นชอ่งทางอ่ืน 
4. ชอ่งทางการตดิตอ่กบัผูข้ายมีความสะดวก  4.03      0.63           ดี 
  รวม     3.84     0.65    ด ี
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

1. มีการประชาสมัพนัธ ์และโฆษณาโดยการ  3.77    0.68     ดี 
โพสตเ์นือ้หาหรือรูปภาพท่ีนา่สนใจ 
2. บคุคลท่ีชว่ยประชาสมัพนัธมี์ช่ือเสียง   3.77    0.93     ดี  
3. มีการสง่เสรมิการตลาดหลายรูปแบบ เชน่จดักิจกรรม 3.41    1.09             ดี 
ใหล้กูคา้มีสว่นรว่ม มอบสว่นลดเป็นคา่จดัสง่ 
การใหส้ิทธิพิเศษแก่สมาชิก เป็นตน้ 
4. การซือ้สินคา้ผา่นแอปพลิเคชนัมีการแจง้เตือน  3.99       0.82                 ดี 
สิทธิประโยชน ์หรือโปรโมชั่นพิเศษใหท้ราบอยูเ่สมอ 
        รวม      3.73       0.74    ด ี

 

จากตาราง 5 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาด จ าแนก
เป็นรายดา้น พบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด  ด้านผลิ ตภัณฑ์ โดยรวมอยู่ ใ น ระดับ ดีมาก  โดย มีค่ า เ ฉ ล่ี ย เท่ ากับ  4.22    
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้
สินคา้แฟชั่นท่ีซือ้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลนมี์ความหลากหลาย ขอ้รูปแบบของสินคา้ท่ีมีความ
ทันสมัยและสวยงาม โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.39 และ 4.29 ตามล าดับ ส่วนข้อท่ีมีความ
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คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้สินคา้ท่ีไดร้บัตรงกบัภาพท่ีแสดงเป็นตวัอย่าง และขอ้รา้นคา้หรือตรา
สินคา้มีช่ือเสียงท่ีดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 และ 4.09 ตามล าดบั 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการซือ้ใน
หา้งสรรพสินคา้ ขอ้ราคาคา่จดัส่งมีความเหมาะสม และขอ้ราคาสินคา้ต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
รา้นคา้ในหา้งสรรพสินคา้ โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.53 4.52 และ 4.40 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถเทียบ
ราคาสินคา้แตล่ะย่ีหอ้ได ้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาด  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้
ช่องทางการติดต่อกับผูข้ายมีความสะดวก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ขอ้การซือ้
สินคา้ และช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน ขอ้แอป
พลิเคชันมีความพรอ้มในการใช้งาน สามารถสั่งซือ้สินคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และข้อมีการแสดง
รายละเอียดของสินคา้ครบถว้น โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 3.80 และ 3.71 ตามล าดบั  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยขอ้การซือ้
สินคา้ผ่านแอปพลิเคชันมีการแจง้เตือนสิทธิประโยชน ์หรือโปรโมชั่นพิเศษใหท้ราบอยู่เสมอ มี
คา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือ ขอ้มีการประชาสมัพนัธ ์และโฆษณาโดยการโพสตเ์นือ้หา
หรือรูปภาพท่ีน่าสนใจ ขอ้บุคคลท่ีช่วยประชาสัมพันธ์มีช่ือเสียง และขอ้มีการส่งเสริมการตลาด
หลายรูปแบบ เช่นจดักิจกรรม ใหล้กูคา้มีส่วนร่วม มอบส่วนลดเป็นค่าจดัส่ง การใหส้ิทธิพิเศษแก่
สมาชิก เป็นตน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 3.77 และ 3.41 ตามล าดบั  

ตอนที ่3 การวิเคราะหค์วามคดิเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
เป็นการวิเคราะหก์ารรบัรูเ้ทคโนโลยี คือ การรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้น

การรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน โดยน าเสนอในรูปแบบคา่เฉล่ีย (�̅�) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ดงันี ้
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี 
 

         การยอมรับเทคโนโลย ี     �̅�    S.D.       ระดับความคิดเหน็ 

 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน          4.26    0.63                  ดีมาก 
 ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน   4.21    0.61                  ดีมาก 
        รวม     4.24       0.58     ดมีาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24 และเม่ือ
พิจารณารายดา้นพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมากทุกดา้น โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.26 และ 4.21 ตามล าดบั 

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี จ  าแนกเป็น 
รายดา้น 
 

การยอมรับเทคโนโลย ี     �̅�  S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

 ด้านการรับรู้ถงึประโยชนจ์ากการใช้งาน 
1. การซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์  4.41     0.65  ดีมาก 
สามารถคน้หาสินคา้ท่ีหลากหลายได ้
2. การซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์  4.23      0.84             ดีมาก 
ไดร้บัความสะดวกสบาย 
3. แอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์ซือ้สินคา้แฟชั่น   4.27     0.84          ดีมาก 
ชว่ยใหล้ดเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ได ้
4. แอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์ซือ้สินคา้แฟชั่น   4.15       0.86                ดี 
ชว่ยใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง 
  รวม     4.26     0.63          ดมีาก 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

การยอมรับเทคโนโลย ี      �̅�  S.D.  ระดับความคิดเหน็ 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน  
1. การซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์  4.18     0.71     ดี 
สามารถชว่ยผูบ้รโิภคตดิตอ่สอบถามกบัผูข้ายได ้
อยา่งสะดวกรวดเรว็ 
2. แอปพลิเคชนัออนไลนง์่ายตอ่การคน้หาสินคา้  4.35      0.58             ดีมาก 
3. สามารถคน้หาสินคา้ผา่นระบบออนไลน ์  4.22      0.89             ดีมาก 
ไดต้ลอด 24 ชั่วโมง 
4. แอปพลิเคชนัออนไลนมี์การออกแบบใชง้านง่าย  4.13       0.78                ดี 
        รวม      4.21     0.61  ดมีาก 

 
จากตาราง 7 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี จ  าแนกเป็น

รายดา้น พบวา่ 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนท์ าใหท้่านสามารถคน้หา
สินคา้ท่ีหลากหลายได ้ขอ้ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์ซือ้สินคา้แฟชั่นช่วยใหท้่านลดเวลาใน
การเลือกซือ้สินคา้ได ้และขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนท์ าใหท้่านไดร้บัความ
สะดวกสบาย โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.41 4.27 และ 4.23 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่านคิดว่าแอป
พลิเคชันออนไลน์ท่ีซื ้อสินค้าแฟชั่ นช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ไดแ้ก่ ขอ้แอปพลิเคชันออนไลนง์่ายต่อการคน้หาสินคา้ ขอ้ท่านสามารถคน้หาสินคา้ผ่านระบบ
ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.35 และ 4.22 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถช่วย
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ผูบ้ริโภคติดตอ่สอบถามกับผูข้ายไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ขอ้แอปพลิเคชนัออนไลนมี์การออกแบบ
ใชง้านง่ายโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และ 4.13 ตามล าดบั   

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอป
พลิเคชนัออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกเป็นรายขอ้ 
 
      การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน       �̅�   S.D.  ระดับความคิดเหน็ 
    ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์

1. ตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนั  4.29     0.75  ดีมาก 
จากการใหค้  าแนะน าของเพ่ือน และแกไ้ขปัญหา 
เก่ียวกบัการซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
2. การสั่งซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนั  4.19      0.85                ดี 
มีการจดัสง่ท่ีตรงเวลา 
3. การสั่งซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนั  4.21      0.86             ดีมาก 
สินคา้ท่ีไดร้บัไมมี่ความเสียหายขณะจดัสง่ 
4. ตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนั  4.03       0.91                ดี 
จากท่ีมีการแนะน าสินคา้ประจ าวนั 
        รวม      4.17      0.67     ด ี
 

จากตาราง 8 คา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลน ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่ นผ่านแอปพลิ เคชันออนไลน์  โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี  โดยมีค่า เฉ ล่ีย เท่ากับ  4.17    
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก ไดแ้ก่ 
ตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านออนไลนแ์อปพลิเคชันจากการใหค้  าแนะน าของเพ่ือน และแก้ไขปัญหา
เก่ียวกบัการซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ขอ้การสั่งซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนัสินคา้ท่ีไดร้บัไม่
มีความเสียหายขณะจัดส่ง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และ 4.21 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความ
คดิเห็นอยูใ่นระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การสั่งซือ้สินคา้ผ่านออนไลนแ์อปพลิเคชนัมีการจดัสง่ท่ีตรงเวลา ขอ้
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ทา่นตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลิเคชนัจากท่ีมีการแนะน าสินคา้ประจ าวนั โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.19 และ 4.03 ตามล าดบั 

  
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
การทดสอบสมมตฐิาน ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะหข์อ้มลูตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บริโภคท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่1.1 ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน การตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั  

จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถก าหนดสมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลน ์แตกตา่งกนั 

 
ส าหรบัสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์ผูว้ิจัยใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย

ระหว่างประชากรศาสตร ์2 กลุ่มเป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 
95% ดงันัน้จะยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ต่อเม่ือค่า Sig. มีค่า
นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ก่อน โดยใช ้Levene’s Test ซึ่งตัง้สมมตฐิานไดด้งันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ผลการทดสอบ
สมมตฐิานแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน     Levene’s test for Equality of Variances 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์       F       Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น     1.128          .289 
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม 

    

จากตาราง 9 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลน ์จ าแนกตามเพศ โดยใช ้Levene’s test พบว่า การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.289 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบั
สมมตฐิานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) แสดงวา่คา่ความแปรปรวนไมแ่ตกตา่งกนั จงึ
ใชก้ารทดสอบคา่ที กรณีความแปรปรวนแตกตา่งกนั (Equal variances assumed) 

 
ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน            t-test for Equity of Means 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์ เพศ    �̅�        S.D.        t            df        Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น  ชาย  4.141      .657 -0.964       398       .336 
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม หญิง 4.206     .682 

  

จากตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลน ์จ าแนกตามเพศ พบว่า การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.336 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้
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สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้สินค้า
แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 

จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถก าหนดสมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้
H0: ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้รโิภคท่ีมีอายแุตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลน ์แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุม่ ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่นอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่ างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิ เสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน 
จะต้องน าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ 
Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ใดบ้าง 
ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ผลการ 
ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 11 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้Levene’s test 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน        Levene’s test for Equality of Variances 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์      Levene Statistic    df1     df2      Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น             10.002** 3       396      .000 
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม 

    ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 11 ผลทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์จ าแนกตามอายุ พบว่า การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
โดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบั
สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe  
 

การตัดสินใจซือ้สินค้า              

    แฟช่ันผ่านทาง  แหล่งความแปรปรวน   Statistic  df1   df2     Sig. 

แอปพลิเคชันออนไลน ์        

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น Brown- Forsythe           2.976*   3     275.431    .032  
ผา่นทางแอปพลิเคชนั 
ออนไลนโ์ดยรวม 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

จากตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า การตดัสินใจ
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ซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีค่า Sig. เท่ากับ .032 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
อายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกนั อยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดังนั้นจึงตอ้งน าผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี Dunnett T3 เพ่ือดูว่ามีคู่
ใดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 13 
 
ตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งอายกุบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 
 

     อาย ุ   18 – 27 ปี 28 – 37 ปี 38 – 47 ปี 48 ปีขึน้ไป
       4.39     4.14    4.14     4.10        

18 – 27 ปี          4.39      -     0.247*  0.254**       0.291 
        (0.013) (0.007)    (0.055) 
28 – 37 ปี          4.14      -        -    0.006     0.043 
              (1.000)    (0.999) 
38 – 47 ปี          4.14      -        -        -     0.036 
            (1.000) 
18 – 27 ปี          4.10      -        -      -        - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 13 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างอายุกับการตัดสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม โดยใช ้Dunnett T3 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี 
กบั 28 – 37 ปี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.013 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ18 – 27 
ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมี
อาย ุ28 – 37 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 กลา่วคือผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ18 – 27 ปี มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 28 – 37 ปี 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.247 
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ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี กับ 38 – 47 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี มีการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมี 38 – 47 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
โดยรวม มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ38 – 47 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.254 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
สมมตฐิานย่อยข้อที ่1.3 ผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้

สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 
จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถก าหนดสมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุม่ ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่นอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิ เสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน 
จะต้องน าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ 
Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ใดบ้าง 
ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H0) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H1) ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้Levene’s test 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน        Levene’s test for Equality of Variances 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์      Levene Statistic    df1     df2      Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น      5.743**  2       397     0.003  
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม  

    ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 14 ผลทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์จ าแนกตามระดบัการศกึษา พบวา่ การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เทา่กบั .003 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และ
ยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ดงันัน้ผูว้ิจยัจงึใชส้ถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบสมมตฐิาน 
 

ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยสถิต ิBrown-
Forsythe 
 

การตัดสินใจซือ้สินค้า                

    แฟช่ันผ่านทาง  แหล่งความแปรปรวน   Statistic  df1    df2     Sig.   

แอปพลิเคชันออนไลน ์        

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น Brown-Forsythe           9.981**   2     282.051    .000  
ผา่นทางแอปพลิเคชนั  
ออนไลนโ์ดยรวม                        

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 15 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า 
การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึ่งนอ้ย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกตา่งกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
ดังนั้นจึงต้องน าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี 
Dunnett T3 เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 16 
 
ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งระดบัการศกึษากบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 
 

ระดับการศึกษา          ต ่ากว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี 

                  4.44                4.19        4.01 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 4.44            -         0.248**       0.437** 
   (0.004)      (0.000) 

ปริญญาตรี  4.19        -        -                    0.188 
       (0.053) 

สูงกว่าปริญญาตรี 4.01        -        -             -  

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างระดบัการศกึษากบัการตดัสินใจซือ้
สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีระดับ
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาปริญญาตรี มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.004 ซึ่งนอ้ยกวา่ 
0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตรี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการ
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ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษา
ปรญิญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.248 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี กบั ระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภค
ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 กลา่วคือผูบ้รโิภคท่ีมี
ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเท่ากับ 
0.437 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ

ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 
จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถก าหนดสมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุม่ ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่นอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของข้อมูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิ เสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน 
จะต้องน าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ 
Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ใดบ้าง 
ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 
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ผลการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H0) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H1) ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 17 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลน ์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใช ้Levene’s 
test 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน        Levene’s test for Equality of Variances 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์      Levene Statistic    df1     df2      Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น      5.684**  3       396      .001  
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม   

    ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 17 ผลทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 
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ตาราง 18 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

การตัดสินใจซือ้สินค้า              

    แฟช่ันผ่านทาง  แหล่งความแปรปรวน    Statistic   df1    df2     Sig.   

แอปพลิเคชันออนไลน ์        

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น Brown-Forsythe           9.586**    3    387.137   .000  
ผา่นทางแอปพลิเคชนั  
ออนไลนโ์ดยรวม                

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
พบว่า การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว ้ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการวิเคราะหไ์ปเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธี 
Dunnett T3 เพ่ือดวูา่มีคูใ่ดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 19 
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ตาราง 19 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 
 

                ต ่ากว่าหรือเท่ากับ     15,001 -        30,001 -        45,001 บาท        

รายได้เฉล่ียต่อเดอืน             15,000 บาท      30,000 บาท   45,000 บาท      ขึน้ไป 

                4.48                 4.30            4.15              4.00 

ต ่ากว่าหรือเท่ากับ            4.48         -             0.184     0.331**      0.487** 

15,000 บาท                    (0.157)         (0.001)              (0.000) 
15,001 – 30,000 บาท    4.30        -                       -             0.147     0.303** 
           (0.492)              (0.003) 
30,001 – 45,000 บาท   4.15       -             -               -                      0.155   
              (0.378) 
45,001 บาทขึน้ไป   4.00       -            -                  -                        -           

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 19 ผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนกบัการตดัสินใจซือ้
สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 พบวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้  ่า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคท่ีมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.001 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ต  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้30,001 
– 45,000 บาท อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม มากกว่า
ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้30,001 – 45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.331 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,001 บาท
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวมแตกตา่งกบั
ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 กลา่วคือผูบ้รโิภคท่ีมี
รายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์
โดยรวม มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.487 
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ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป มี
คา่ Sig. เทา่กบั 0.003 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท 
มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้
45,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 กล่าวคือผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้15,001 – 
30,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ี
มีรายได ้45,00 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.303 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้

แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 
จากสมมตฐิานขา้งตน้สามารถก าหนดสมตฐิานทางสถิตไิดด้งันี ้

H0: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกตา่งกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ การวิเคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดียว (One - way 
ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคา่เฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 กลุม่ ท่ีระดบั
ความเช่ือมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่นอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวนของ
ขอ้มูลไม่แตกต่างกันใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของขอ้มูล
แตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิ เสธ 
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีค่าเฉล่ียอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน 
จะต้องน าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ 
Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ใดบ้าง 
ท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่แตกตา่งกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะยอมรบัสมมตฐิานรอง 
(H0) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H1) ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง 20 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวม จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้Levene’s test 
 

  การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน        Levene’s test for Equality of Variances 

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์      Levene Statistic    df1     df2      Sig. 

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทาง     7.368**  4       395      .000 
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม      

    ** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 20 ผลทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน ์โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน พบวา่ การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุ่มแตกต่างกนั 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
สมมตฐิาน 

 
ตาราง 21 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวม จ าแนกตามอาชีพ โดยใชส้ถิต ิBrown-Forsythe 
 

การตัดสินใจซือ้สินค้า              

    แฟช่ันผ่านทาง  แหล่งความแปรปรวน    Statistic   df1    df2     Sig.   

แอปพลิเคชันออนไลน ์        

การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น Brown-Forsythe              7.615**    4     326.304   .000  
ผา่นทางแอปพลิเคชนั  
ออนไลนโ์ดยรวม                     

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 21 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe พบว่า การ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ผูบ้รโิภคท่ี
มีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวมแตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้จึงตอ้งน าผลการ
วิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี Dunnett T3 เพ่ือดูว่ามีคู่
ใดบา้งท่ีแตกตา่งกนั ดงัตาราง 22 

 
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคูร่ะหวา่งอาชีพกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดยใชว้ิธี Dunnett T3 
 

                นักเรียน /    รับราชการ /   พนักงาน      ธุรกิจสว่นตัว /  พ่อบ้าน / 

อาชีพ                               นักศึกษา     รัฐวิสาหกิจ  บริษัทเอกชน   เจ้าของกิจการ  แม่บ้าน 

      4.42        4.23           4.10            4.02           4.56 

นักเรียน / นักศึกษา    4.42     -      0.186  0.312*          0.399**     -0.144 

               (0.599)         (0.010)          (0.002)        (0.860)       
รับราชการ /   4.23       -                 -                 0.126            0.212     -0.330*       
รัฐวิสาหกิจ          (0.871)          (0.410)        (0.037) 
พนักงานบริษัท  4.10     -                -      -            0.086        -0.456**   
เอกชน                  (0.985)       (0.000) 
ธุรกิจส่วนตัว /  4.02   -             -      -                 -             -0.543** 
เจ้าของกิจการ            (0.000) 
พ่อบ้าน / แม่บ้าน       4.56   -       -                     -                -                  -            

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

จากตาราง 22 แสดงผลเปรียบเทียบรายคูร่ะหว่างอาชีพกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม โดยใช้วิธี Dunnett T3 พบว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน / 
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นกัศกึษา กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.010 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความวา่ ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศึกษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอป
พลิเคชันออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.312 

ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา กับ ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของ
กิจการ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ผู้บริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน / 
นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้รโิภคท่ีมี
อาชีพธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพ
นกัเรียน / นกัศึกษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม มากกว่า
ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.399 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพรบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ มีคา่ 
Sig. เท่ากับ 0.037 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการ
ตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีอาชีพรับ
ราชการ / รฐัวิสาหกิจ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / 
แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพรบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.330 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น กับ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มี
คา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกวา่ 0.01 หมายความว่า ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แมบ่า้น มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังาน
บริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มี
การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม มากกว่าผู้บริโภคท่ีมีอาชีพ
พนกังานบรษิัทเอกชน โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.456 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น กบั ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มี
การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั / เจา้ของกิจการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / 
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แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมี
อาชีพธุรกิจสว่นตวั / เจา้ของกิจการ โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.543 

ส าหรบัรายคูอ่ื่นไมพ่บวา่มีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิดด้งันี ้

H0 : ส่วนประสมทางการตลาด ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: สว่นประสมทางการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใช ้
ระดับความเช่ือมั่น 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานรอง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 23 
 
ตาราง 23 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู Multiple Regression 
 

  แหล่งความแปรปรวน   SS       df        MS     F       Sig. 

  Regression   98.876         4       24.697       120.123**  .000  
  Residual               81.210     395           .206 
  Total              179.996     399 

   **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห ์พบวา่ การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั

ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์เชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปรอิสระ 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจาก
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ ไดด้งั
ตาราง 24 

 
ตาราง 24 ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดย
ใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู  
 

  ตัวแปรพยากรณ ์       การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์                  

     Β       Beta      t   Sig. 

คา่คงท่ี (Constant)           0.280    1.273            0.204 
ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1)         0.660        0.611       14.104**  0.000        
ดา้นราคา (X2)          0.240                0.178        4.559**  0.000 
ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (X3)       -0.276       -0.269       -4.152**  0.000 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (X4)           0.299                0.330         5.339**  0.000 

 r  0.741              
R2  0.549 

      Adjust R2 0.544             
SE   0.453 

    **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
  

จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) ดา้นราคา(X2) 
ดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) สามารถพยากรณ์การ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 จากสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้จงึเป็นการยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั (H0) 
ทัง้นีเ้น่ืองจากมีตวัแปรมากกวา่ 1 ตวัท่ีสามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 4 ดา้นมีอิทธิพลในการพยากรณไ์ดร้อ้ย
ละ 54.4 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ ์ การตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม (Y1) ไดด้งันี ้
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(Y1) = 0.660 (X1) + 0.299 (X4) +  0.240 (X2) - 0.276 (X3) 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัพยากรณ ์การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น

ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์(X1) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (X4) ดา้นราคา(X2) และดา้น
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (X3) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 0.660, 0.299, 0.240 และ -0.276 ซึ่ง
หมายความวา่สว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์(X1) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (X4)  ดา้น
ราคา (X2) และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X3) เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ซึ่งจากค่า
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม (Y1) เพิ่มขึน้ 0.660 
หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้น มีคา่คงท่ี 

หากสว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (X4) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมี
ผลท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม (Y1) เพิ่มขึน้ 
0.299 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้น มีคา่คงท่ี 

หากสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา(X2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าใหผู้บ้ริโภค
มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม (Y1) เพิ่มขึน้ 0.240 หน่วย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้น มีคา่คงท่ี 

หากสว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย (X3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
มีผลท าใหผู้้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม (Y1) 
ลดลง -0.276 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด อีก 3 ดา้น มีคา่คงท่ี กลา่วคือถา้
ช่องทางการจัดจ าหน่ายผ่านแอปพลิเคชันมีการใหข้อ้มูลรายละเอียดสินคา้ไม่ครบถว้น การซือ้
สินคา้ และการช าระเงินไมไ่ดร้บัความสะดวกรวดเรว็กวา่การซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน หรือไมไ่ดร้บัความ
สะดวกในการตดิตอ่กบัผูข้าย จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจซือ้ลดลง  
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สมมตฐิานข้อที ่3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์าก
การใชง้าน และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้
ดงันี ้

H0 : การยอมรบัเทคโนโลยี ไม่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

H1: การยอมรบัเทคโนโลยี มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห ์คือ การวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใช ้
ระดับความเช่ือมั่น 95 ดังนั้นจะยอมรับสมมติฐานรอง (H0) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H1) 
ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่นอ้ยกวา่หรือเทา่กบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 25 
 
ตาราง 25 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวม โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณู Multiple Regression 
 

  แหล่งความแปรปรวน   SS       df        MS    F       Sig. 

  Regression             123.710         2       61.855      436.278**  .000  
  Residual              56.286      397            .142 
  Total              179.996     399 

   **มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 25 ผลการวิเคราะห ์พบว่า การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป

พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกับกลุ่มตวัแปร
อิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่ง
จากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งั
ตาราง 26 
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ตาราง 26 ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม โดย
ใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู  
 

  ตัวแปรพยากรณ ์         การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์                

          Β       Beta      t   Sig. 

คา่คงท่ี (Constant)                   0.181    1.301            0.194 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1)                     0.635        0.600        14.167** 0.000 
ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน (X2)          0.306        0.278         6.559**  0.000  

 r  0.829              
R2  0.687 

      Adjust R2 0.686             
SE   0.376 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01  

 
จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชัน

ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน  ์(X1) และ
ดา้นการรบัรูว้่าง่ายตอ่การใชง้าน (X2) สามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จากสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ จึงเป็น
การยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ทัง้นีเ้น่ืองจากมีตวัแปรมากกว่า 1 
ตวัท่ีสามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 2 ดา้นมีอิทธิพลในการพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 68.6 ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการปัจจัยท่ีมีอิทธิพลในการพยากรณ์ การตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลนโ์ดยรวม (Y1) ไดด้งันี ้

(Y1) =  0.635 (X1) + 0.306 (X2) 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนักบัพยากรณ ์การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น

ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) และดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน (X2) โดยมี
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คา่สมัประสิทธ์ิเท่ากบั 0.635 และ 0.306 ซึ่งหมายความว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์(X1) และดา้นการรบัรูว้่าง่ายตอ่การใชง้าน (X2) เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Y1) ซึ่งจากคา่
สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท า
ใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน ์(Y1) เพิ่มขึน้ 0.635 หนว่ย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหก้ารยอมรบัเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น มีคา่คงท่ี 

หากการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะ
มีผลท าใหผู้้บริโภคมีการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ (Y1) เพิ่มขึน้ 
0.306 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดใหก้ารยอมรบัเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น มีคา่คงท่ี 
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ตาราง 27 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน          ผลการทดสอบสมมตฐิาน   สถติทิี่ใช้ในการทดสอบ 

สมมตฐิานข้อที ่1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั    

สมมตฐิานข้อที ่1.1 ผูบ้รโิภค                                                                                                
ท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจ       ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิาน   Independent t-test                                                                                           
ซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั                                                                                   
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั                                                                                                                 

สมมตฐิานข้อที ่1.2 ผูบ้รโิภค                                                                                                
ท่ีมีอายแุตกตา่งกนัมีการตดัสินใจ         สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Brown-Forsythe Test                                                                                  
ซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั                                                                                  
ออนไลนแ์ตกตา่งกนั                                                                                                                     

สมมตฐิานข้อที ่1.3 ผูบ้รโิภค                                                                                                
ท่ีมีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมี             สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Brown-Forsythe Test                                                                                                                                                                                                         
การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น                                                                                           
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

สมมตฐิานข้อที ่1.4 ผูบ้รโิภค                                                                                                
ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนแตกตา่งกนั       สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Brown-Forsythe Test                                                                                                                                                           
มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น                                                                                           
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั                 

สมมตฐิานข้อที ่1.5 ผูบ้รโิภค                                                                                                
ท่ีมีอาชีพแตกตา่งกนัมีการ               สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Brown-Forsythe Test                                                                                                                                                                                                                           
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่น                                                                                                
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั                                                                                          
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ตาราง 49 (ตอ่) 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
-ดา้นผลิตภณัฑ ์                             สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Multiple Regression Analysis    
-ดา้นราคา                                      สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน     Multiple Regression Analysis    
-ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย           สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Multiple Regression Analysis                                                                                                                         
-ดา้นการสง่เสรมิการตลาด              สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน     Multiple Regression Analysis                                                                                                                                                                                                                                                                           

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน 
และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 -ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์                 สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน     Multiple Regression Analysis                                                                                                                                                     
-ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน       สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน     Multiple Regression Analysis                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  81 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศกึษาวิจยัเรื่อง “สว่นประสมทางการตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีสง่ผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

2. เพ่ือศกึษาสว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพ่ือศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการ
ใช้งาน และดา้นการรับรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง 
แอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัมาใช้
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค และวางแผนการ
ด าเนินงานเพื่อใหป้ระสบผลส าเรจ็ในธุรกิจและเพ่ือใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจสงูสดุ  

2. ผูป้ระกอบธุรกิจขายสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถน าผลการวิจยัมาใช้
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ด้านการวางแผนทางการตลาดเพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุน 
พฒันาและปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจตลอดจนก าหนดกลยทุธท์างการแขง่ขนัตอ่ไป 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทาง
การตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมตฐิานการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ แตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
แตกตา่งกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปผลการศึกษา  
การศกึษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้ทัง้หมดจ านวน 400 คน การศกึษาสรุปไดด้งันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตรข์องผู้ตอบ 
แบบสอบถาม  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 225 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.2 มี
อายุ 28 – 37 ปี จ  านวน 155 คน คิดเป็นรอ้ยละ 38.8 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 232 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 141 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
35.2 และมีอาชีพพนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.2 

ตอนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ด้านผลิตภัณฑ ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.22 เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้สินคา้แฟชั่นท่ีซือ้ผา่นแอป
พลิเคชนัออนไลนมี์ความหลากหลาย ขอ้รูปแบบของสินคา้ท่ีมีความทนัสมยัและสวยงาม โดยคา่มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.39 และ 4.29 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้
สินคา้ท่ีไดร้บัตรงกับภาพท่ีแสดงเป็นตวัอย่าง และขอ้รา้นคา้หรือตราสินคา้มีช่ือเสียงท่ีดี โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 และ 4.09 ตามล าดบั 



  83 

ด้านราคา ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด  
ดา้นราคา โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการซือ้ใน
หา้งสรรพสินคา้ ขอ้ราคาคา่จดัส่งมีความเหมาะสม และขอ้ราคาสินคา้ต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
รา้นคา้ในหา้งสรรพสินคา้ โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.53 4.52 และ 4.40 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถเทียบ
ราคาสินคา้แตล่ะย่ีหอ้ได ้โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.10 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วน
ประสมทางการตลาด  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.84 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ โดยขอ้
ช่องทางการติดต่อกับผูข้ายมีความสะดวก มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือ ขอ้การซือ้
สินคา้ และช าระเงินผ่านแอปพลิเคชนัมีความสะดวกรวดเร็วกว่าการซือ้ผ่านช่องทางอ่ืน ขอ้แอป
พลิเคชันมีความพรอ้มในการใช้งาน สามารถสั่งซือ้สินคา้ไดทุ้กท่ีทุกเวลา และข้อมีการแสดง
รายละเอียดของสินคา้ครบถว้น โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.83 3.80 และ 3.71 ตามล าดบั  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามมีความคดิเห็นเก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด  ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.73 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ โดยขอ้การซือ้
สินคา้ผ่านแอปพลิเคชันมีการแจง้เตือนสิทธิประโยชน ์หรือโปรโมชั่นพิเศษใหท้ราบอยู่เสมอ มี
คา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 3.99 รองลงมาคือ ขอ้มีการประชาสมัพนัธ ์และโฆษณาโดยการโพสตเ์นือ้หา
หรือรูปภาพท่ีน่าสนใจ ขอ้บุคคลท่ีช่วยประชาสัมพันธ์มีช่ือเสียง และขอ้มีการส่งเสริมการตลาด
หลายรูปแบบ เช่นจดักิจกรรม ใหล้กูคา้มีส่วนร่วม มอบส่วนลดเป็นค่าจดัส่ง การใหส้ิทธิพิเศษแก่
สมาชิก เป็นตน้ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.77 3.77 และ 3.41 ตามล าดบั  

ตอนที ่3 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลย ี 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

เก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.26 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่
ในระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนท์ าใหท้่านสามารถคน้หา
สินคา้ท่ีหลากหลายได ้ขอ้ท่านคิดว่าแอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์ซือ้สินคา้แฟชั่นช่วยใหท้่านลดเวลาใน
การเลือกซือ้สินคา้ได ้และขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนท์ าใหท้่านไดร้บัความ
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สะดวกสบาย โดยมีคา่เฉล่ียสงูสดุเท่ากบั 4.41 4.27 และ 4.23 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่านคิดว่าแอป
พลิเคชันออนไลน์ท่ีซื ้อสินค้าแฟชั่ นช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคดิเห็นอยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.15 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.21 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก 
ไดแ้ก่ ขอ้แอปพลิเคชันออนไลนง์่ายต่อการคน้หาสินคา้ ขอ้ท่านสามารถคน้หาสินคา้ผ่านระบบ
ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.35 และ 4.22 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนส์ามารถช่วย
ผูบ้ริโภคติดตอ่สอบถามกับผูข้ายไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ขอ้แอปพลิเคชนัออนไลนมี์การออกแบบ
ใชง้านง่ายโดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.18 และ 4.13 ตามล าดบั  

ตอนที ่4 การวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเค
ชันออนไลนข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข้์อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านแอป
พลิเคชันออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก ไดแ้ก่ ตดัสินใจซือ้สินคา้ผา่นออนไลน์
แอปพลิเคชนัจากการใหค้  าแนะน าของเพ่ือน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการซือ้สินคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ขอ้การสั่งซือ้สินคา้ผ่านออนไลนแ์อปพลิเคชันสินคา้ท่ีไดร้บัไม่มีความเสียหายขณะจัดส่ง  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และ 4.21 ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การ
สั่ งซือ้สินค้าผ่านออนไลน์แอปพลิเคชันมีการจัดส่งท่ีตรงเวลา  ข้อท่านตัดสินใจซือ้สินค้าผ่าน
ออนไลนแ์อปพลิเคชนัจากท่ีมีการแนะน าสินคา้ประจ าวนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 และ 4.03 
ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข้์อมูลเชิงอนุมานเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม ไม่แตกตา่งกัน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี กับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 28 – 37 ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ18 – 27 ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ28 – 37 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.247 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ18 – 27 ปี กบัผูบ้ริโภคท่ีมี 38 – 47 ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี มีการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม 
มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีอาย ุ38 – 47 ปี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.254 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนโ์ดยรวม แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้พบวา่ 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี มีการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.248 

ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปรญิญาตรี มีการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปรญิญาตรี โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.437 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนโ์ดยรวม แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้พบวา่ 

ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวมแตกต่างกับผู้บริโภคท่ีมีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยผู้บริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001 – 
45,000 บาท โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.331 

ผูบ้รโิภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเทา่กบั 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้
สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์โดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 45,001 บาทขึน้ไป 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.487 

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,001 บาทขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้15,001 – 30,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกวา่ผูบ้รโิภคท่ีมีรายได ้45,00 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.303 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว ้พบวา่ 

ผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.312 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนกัเรียน / นกัศกึษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ  อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน / นกัศึกษา มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.399 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพรบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน / แม่บ้าน มีการตัดสินใจซื ้อสินค้าแฟชั่ นผ่าน 
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แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพรบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.330 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างของค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 0.456 

ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกบัผูบ้รโิภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.543 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด สามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวมของผูบ้ริโภค อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยสามารถพยากรณไ์ด้
รอ้ยละ 54.4  

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชน ์และดา้นการรบัรูว้่าง่ายตอ่การใชง้าน มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอป
พลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นการรบัรูว้่าง่ายตอ่การ
ใชง้าน สามารถพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์โดยรวมของ
ผูบ้รโิภค อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยสามารถพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 68.6  

 



  88 

การอภปิรายผล 
การศกึษาวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผลตอ่การ

ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ประเดน็ส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่าน
แอปพลิเคชนัออนไลนแ์ตกตา่งกนั 

ด้านเพศ ผูบ้ริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้เน่ืองจากในปัจจบุนัธุรกิจรา้นเสือ้ผา้ออนไลนเ์ติบโตขึน้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งเป็น
ผลมาจากเทคโนโลยีท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ขึน้ ไมว่่าจะเพศชาย
หรือเพศหญิงก็สามารถเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ต และรา้นคา้ออนไลนไ์ดอ้ย่างง่ายดาย จึงท าใหผู้บ้ริโภค
ทัง้เพศชาย และเพศหญิงสามารถเขา้ถึงขอ้มูลสินคา้ท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของตนเองในการ
เลือกซือ้เสือ้ผา้เพ่ือเสริมสรา้งความมั่นในเรื่องของภาพลกัษณ ์จงึท าใหก้ารตดัสินใจซือ้ไม่แตกต่าง
กนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บวรลกัษณ ์เสนาะค า (2562)ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนข์องนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีเพศแตกตา่งกนัมีการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลนไ์มแ่ตกต่าง
กนั 

ด้านอายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชันออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี มีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมมากท่ีสดุ เน่ืองจากผูบ้ริโภคท่ีมีอาย ุ18 – 27 ปี เป็นวยัท่ีชอบการแตง่ตวั
เพ่ือสรา้งความมั่นใจ และเสริมสรา้งบุคลิกท่ีดีใหก้ับตนเอง อีกทัง้ยงัไม่ค่อยมีภาระค่าใชจ้่ายใน
ดา้นอ่ืนๆ เท่าท่ีควร จึงท าให้มีการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟชั่นมากกว่าวัยอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วนัดี รตันกายแก้ว (2554)ไดศ้ึกษาเรื่องพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในเครือข่ายสังคม
ออนไลนเ์ฟซบคุ กรณีศกึษากรุงเทพมหานคร พบว่า ผูซื้อ้สินคา้ในเครือข่ายสงัคมออนไลนเ์ฟซบุค 
ท่ีมีอายุ 21 – 25 ปี ใหร้ะดบัความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ
ใหบ้รกิารมากกวา่ผูซื้อ้สินคา้ท่ีมีอาย ุ26 – 30 ปี 
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ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจซือ้
สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีการ
ตดัสินใจซือ้มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรีเป็นกลุ่มคนท่ีมีเวลาว่าง และยงัเป็นกลุ่มคนรุน่ใหม่
ท่ีชอบการเรียนรูค้น้หาอะไรดว้ยตนเอง การคน้หาสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนอ์ย่างเสือ้ผา้
ท่ีราคาสามารถเขา้ถึงได ้จึงตอบโจทยก์บัความตอ้งการของคนในกลุ่มนีไ้ดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืน อีกทัง้
กลุ่มคนท่ีมีการศกึษาสงูจะชอบใชเ้วลาไปเลือกซือ้สินคา้ดว้ยตนเอง การไดล้อง ไดส้มัผสัสินคา้จึง
ตอบโจทยก์ับคนกลุ่มนีม้ากกว่า ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ณัฐสุรีย ์ไชยสถิตย ์(2558) พบว่า 
ผู้บริโภคท่ีมีระดับการศึกษาแตกกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอพพลิเคชันชอ้ปป้ิง
ออนไลนบ์นโทรศพัทมื์อถือสมารท์โฟน ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้สินคา้ตอ่หนึ่งครัง้แตกตา่งกนั อยา่ง
มีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.01 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้บริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการ
ตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีการตดัสินใจซือ้มากกว่าผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 45,000 บาท 
และ 45,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากบริโภคท่ีมีรายไดต้  ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทมีการตดัสินใจ
ซือ้สินคา้แฟชั่นประเภทเสือ้ผา้ เป็นสินคา้ท่ีเริ่มตน้ดว้ยราคาไม่สูง ตัง้แต่ราคาหลกัสิบจนถึงหลัก
รอ้ย ซึ่งผู้บริโภคสามารถจับตอ้งไดเ้ม่ือเปรียบเทียบกับราคาในห้างสรรพสินคา้ และผู้บริโภค
สามารถเลือกซือ้ไดต้ามก าลงัการซือ้ของตนเองผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนต์่างๆ เพราะฉะนัน้
ชอ่งทางแอปพลิเคชนัออนไลนนี์จ้งึสามารถเขา้ถึงกลุม่บริโภคในกลุ่มนีไ้ดเ้ป็นอยา่งดี ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ ์สมานพิทกัษว์งค ์(2559) ไดศ้กึษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านระบบอินเตอรเ์น็ตของผูบ้ริโภคในเขตจงัหวดัสงขลา พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมี
รายไดแ้ตกตา่งกนั ใหค้วามส าคญักบัสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านระบบ
อินเตอรเ์น็ตแตกตา่งกนั 

ด้านอาชีพ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวมแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานท่ีตัง้ไว ้โดยผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพ่อบา้น / แม่บา้น มีการตดัสินใจซือ้มากท่ีสุด เน่ืองจาก
ผูบ้ริโภคกลุ่มพ่อบา้น / แม่บา้น เป็นอาชีพท่ีมีเวลาว่าง และอาศยัอยู่บา้นเป็นประจ ามากกว่าท่ีจะ
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ออกไปขา้งนอกบา้น จงึท าใหส้ามารถท่ีจะมีเวลาคน้หาสินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
มากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน รวมถึงมีการเปรียบเทียบราคาสินคา้ท่ีซือ้ผ่านแอปพลิเคชัน ว่ามีความ
คุม้ค่ามากกว่าการซือ้ผ่านหา้งสรรพสินคา้ จึงเกิดการตดัสินใจซือ้สินคา้ไดง้่ายกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ จุฑารตัน ์เกียรติรศัมี (2558) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยท่ีมีผลต่อการซือ้
สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า 
อาชีพท่ีแตกตา่งกนั ส่งผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลนข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกตา่งกนั  

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ด้านผลิตภัณฑ ์มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลน์
โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เน่ืองจากสินคา้ท่ีจ  าหน่ายผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลนต์่างๆ ในปัจจุบนันัน้มีความหลากหลาย มีความน่าเช่ือถือของตวัสินคา้ มีการน าเสนอ
ขอ้มลูจากรา้นคา้ไดอ้ย่างครบถว้นสมบรูณ ์อีกทัง้ยงัมีการรบัประกนัความพึงพอใจสินคา้ จึงท าให้
ผูบ้ริโภคเกิดการตดัสินใจไดง้่ายขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อญัชลี พนูพนิช (2558)ไดศ้กึษา
เรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
เสือ้ผา้แฟชั่นสตรีผ่านทางส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑมี์ความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชั่นผา่นทางส่ือสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค 
ในดา้นจ านวนชิน้ตอ่เดือนท่ีซือ้เสือ้ผา้แฟชั่นบนเครือขา่ยสงัคมออนไลนเ์ฟซบุ๊ค โดยมีความสมัพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 

ด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์
โดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจากราคาสามารถเป็นตวัเปรียบเทียบการ
ตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคไดอี้กช่องทางหนึ่ง การตัง้ราคาท่ีเหมาะสม ตรงตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค ท าใหผู้บ้รโิภครบัรูไ้ดถ้ึงความคุม้คา่ในสินคา้ท่ีไดร้บั ก็จะสง่ผลตอ่การตดัสินใจไดท้นัที ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศิรินทิพย ์เหลืองสดุใจ (2559) ไดศ้กึษาเรื่องปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรม
การซือ้สินคา้ผ่านทางระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสข์องนกัศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สินคา้ผา่นระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกสไ์ปใน ทิศทางเดียวกนั  
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอป
พลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจากการจดัจ าหน่ายสินคา้
ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนเ์ป็นช่องทางท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย ทกุท่ีทกุเวลา แตห่ากแอปพลิเคชนั
ไม่มีความพรอ้มในการใชง้าน การใหข้อ้มูลรายละเอียดสินคา้ไม่ครบถว้น การซือ้สินคา้และการ
ช าระเงินไมไ่ดร้บัความรวดเรว็ หรือไมไ่ดร้บัความสะดวกในการตดิตอ่กบัผูข้าย จะสง่ผลใหผู้บ้รโิภค
มีการตดัสินใจซือ้ลดลง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รงัสรรค ์สุธีสิริมงคล (2562)ไดศ้ึกษาเรื่อง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ออนไลนข์องผู้บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์(6P) ไดแ้ก่ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้สินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคยุคดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเค
ชนัออนไลนโ์ดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาด อาทิ
เช่น มอบส่วนลดเป็นค่าจดัส่ง การใหส้ิทธิพิเศษแก่สมาชิก หรือการประชาสมัพนัธ ์และโฆษณา
โดยการโพสตเ์นือ้หาหรือรูปภาพท่ีน่าสนใจ สามารถท่ีจะช่วยกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการ 
และน ามาซึ่งการตดัสินใจซือ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ เปรมกมล หงสย์นต ์(2562) ไดศ้ึกษา
เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน ์(ลาซาดา้)  ของ
ผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน ์ดา้นการส่งเสริม
การตลาด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ (ลาซาดา้) ของ
ผูบ้รโิภคยคุดจิิทลัในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ถึง
ประโยชนจ์ากการใชง้าน และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้
แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่น
ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนโ์ดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 เน่ืองจากเม่ือ
ผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชนใ์นการใชง้านการซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน ์ซึ่งสามารถช่วยท า
ใหผู้บ้ริโภคคน้หาสินคา้ไดห้ลากหลาย และตรงตามความตอ้งการ สามารถเปรียบเทียบคณุภาพ
สินคา้และราคาได ้อีกทัง้ยงัเป็นการประหยดัเวลา และคา่ใชจ้่ายกว่าการไปเลือกสินคา้ดว้ยตนเอง  
จึงท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชนัออนไลนม์ากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ณฏัฐนนัท ์พิธิวตัโชตกิลุ (2558)ไดศ้กึษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีโทรศพัทมื์อถือ 
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การตลาดผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท่ี์ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี
โทรศพัทมื์อถือ ดา้นการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้าน ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่าน
แอปพลิเคชนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนโ์ดยรวม อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เน่ืองจากแอปพลิเคชันมี
การออกแบบท่ีใชง้านง่าย ไม่ว่าจะเป็นการคน้หาสินคา้ หรือการสอบถาม สั่งซือ้ ซึ่งสามารถติดตอ่
กบัผูข้ายไดโ้ดยตรง ตลอดจนช่องทางการช าระเงิน และการจดัส่งสินคา้มีความสะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
ปัจจยัเหล่านีล้ว้นส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เกวรินทร ์
ละเอียดดีนนัท ์(2557)ไดศ้กึษาเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท่ี์มีผล
ต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การยอมรบั
เทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้านจรงิสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด โดยร่วมกันพยากรณก์ารตดัสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 47.10 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย  

จากผลการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรบัเทคโนโลยีท่ีส่งผล
ตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์ 
ผู้ประกอบการร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่ นควรน า ข้อมูลลักษณะทาง

ประชากรศาสตรไ์ปพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหต้รงกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือกระตุน้
ความตอ้งการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค โดยใหค้วามส าคญักับผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ 18 – 27 ปี มีระดบั
การศกึษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และมีอาชีพ
พ่อบา้น / แม่บา้น เน่ืองจากผลการวิจยั พบว่า เป็นกลุ่มท่ีมีการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนม์ากกวา่กลุม่อ่ืน 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์

ผูป้ระกอบการ รา้นคา้จดัจ าหนา่ยสินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชนัออนไลนค์วร
ท่ีจะใหค้วามส าคญัในเรื่องรูปแบบของสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย ทนัสมยั สวยงาม การแสดง



  93 

ขอ้มลูของสินคา้ตวัอย่างใหต้รงกบัสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคจะไดร้บั ซึ่งจะเป็นการสรา้งความมั่นใจใหก้ับ
ผูบ้รโิภคและเป็นการสรา้งภาพลกัษณท่ี์ดีของรา้นคา้ และตราสินคา้จนเกิดเป็นการบอกตอ่กันปาก
ตอ่ปากถึงคณุภาพ และบริการท่ีไดร้บัในการสั่งซือ้สินคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจซือ้จากผูบ้ริโภค
กลุม่เปา้หมายไดง้่ายขึน้ 

2.2 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
ผูป้ระกอบการ รา้นคา้จัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน ์

ควรท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการสง่เสรมิการตลาดใหล้กูคา้ไดมี้สว่นรว่มกบัรา้นคา้ อยา่งเชน่ การจดั
ใหมี้กิจกรรมมอบส่วนลด ของแถมใหก้ับลูกคา้สมาชิก หรือมีโปรโมชั่นการจัดส่งฟรี จะช่วยเพิ่ม
ความพึงพอใจใหก้ับลูกคา้มากยิ่งขึน้ อีกทัง้ยงัเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เก่า และยงัเป็นการสรา้ง
กลุม่ลกูคา้ใหมไ่ดอี้กดว้ย 

2.3 ดา้นราคา 
ผูป้ระกอบการ รา้นคา้จัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน ์

ควรท่ีจะใหค้วามส าคญักบัการเปรียบเทียบราคาสินคา้ของแต่ละย่ีหอ้ท่ีซือ้ผ่านช่องทางออนไลน ์
วา่สินคา้ท่ีผูบ้รโิภคจะไดร้บัมีความคุม้คา่ โดยท่ีลกูคา้สามารถท าการคน้หาเปรียบเทียบราคาสินคา้
กับในหา้งสรรพสินคา้ และรา้นคา้คู่แข่งขันได ้ก็จะสามารถท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจมาก
ยิ่งขึน้ 

3. การยอมรับเทคโนโลย ี
3.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนจ์ากการใชง้าน 

ผูป้ระกอบการ รา้นคา้จัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน ์
ควรท่ีจะใหค้วามส าคญัในเรื่องของระบบท่ีจะช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถคน้หา และสั่งซือ้สินคา้ผ่าน
ชอ่งทางออนไลนไ์ดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งจะชว่ยท าใหผู้บ้ริโภคประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง
ไปเลือกซือ้สินคา้ดว้ยตนเอง 

3.2 ดา้นการรบัรูว้า่ง่ายตอ่การใชง้าน 
ผูป้ระกอบการ รา้นคา้จัดจ าหน่ายสินคา้แฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันออนไลน ์

ควรท่ีจะใหค้วามส าคญัในเรื่องการออกแบบแอปพลิเคชนัออนไลนท่ี์มีการใชง้านง่าย และระบบ
การติดตอ่สอบถามกบัผูข้ายสามารถท่ีจะติดตอ่ไดอ้ย่างรวดเร็ว ผูป้ระกอบการควรท่ีออกแบบใหมี้
การใชง้านง่าย ขัน้ตอนไม่ยุ่งยากซบัซอ้น สามารถติดตอ่สอบถามกับผูข้ายในการขอขอ้มลู ซึ่งทกุ
ขัน้ตอนจะตอ้งมีความสะดวกและรวดเร็ว เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใหเ้หนือคูแ่ขง่ขนัได ้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
1. การวิจัยในครั้งนีผู้้จัยมุ่งเน้นการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับ

เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชนัผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลนใ์นภาพรวม ใน
การศึกษาครัง้ต่อไป ผูว้ิจัยอาจจะเลือกท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่นพฤติกรรม หรือ
แรงจงูใจ ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้เป็นตน้ 

2. ศกึษาเชิงเปรียบเทียบระหว่างผูป้ระกอบการ รา้นคา้ในธุรกิจสินคา้แฟชั่น เพ่ือใหเ้ห็น
ภาพรวมท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการ รา้นคา้มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จึงจ  าเป็นตอ้งหากล
ยุทธ์ทางการตลาดท่ีสามารถท าใหผู้ป้ระกอบการน ามาพัฒนา และปรบัปรุงรา้นคา้ของตนใหมี้
ศกัยภาพทางการแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ในระดบัเดียวกนัได ้

3. ควรศึกษาเพิ่มเติมถึงรูปแบบในการด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในแต่ละดา้น เช่น ดา้น
ความสนใจ และด้านความคิดเห็น เพ่ือท่ีผู้ประกอบการจะสามารถน า ไปพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดใหเ้หมาะสมยิ่งขึน้  

4. ศึกษาถึงรูปแบบของสินคา้อ่ืนๆ เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการจ าหน่ายสินคา้แฟชั่น 
เพ่ือเป็นทางเลือกใหผู้ป้ระกอบการ รา้นคา้น าไปพฒันาหาสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสม 
ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภค และเขา้ถึงกลุม่เปา้หมายไดม้ากยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง ส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟช่ัน
ผ่านทางแอปพลเิคชันออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาในหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จดัท าขึน้เพ่ือศกึษาเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาด และการ
ยอมรับเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้แฟชัน่ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”  
โดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ยค าถาม 4 ส่วน ดงันี ้ 
 
สว่นท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มลูสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด  

สว่นท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 

สว่นท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้สินคา้แฟชั่นผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ผูว้ิจยัจงึใครข่อความกรุณาจากทา่นในการตอบแบบสอบถาม โดยขอใหอ้า่น
แบบสอบถามอย่างละเอียดและตอบใหค้รบทกุขอ้ตามความเป็นจรงิ ทัง้นีข้อ้มลูท่ีทา่นตอบ
แบบสอบถามจะเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความลบั และน าไปใชใ้นการศกึษาเทา่นัน้ ค  าตอบของทา่นจะ
มีคณุคา่ส าหรบังานวิจยัและผูว้ิจยัขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามเป็นอยา่งสงู ท่ีทกุทา่น
เสียสละเวลาอนัมีคา่ในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้

         ขอบพระคณุ 

ผูว้ิจยั 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง :โปรดท าเครื่องหมาย   ในชอ่ง □ หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิท่ีเก่ียวกบัตวั
ทา่นมากท่ีสดุ 
1. เพศ 

 1) ชาย      2) หญิง 
 
2. อาย ุ

 1) 18 - 27 ปี     2) 28 - 37 ปี 
 3) 38 - 47 ปี     4) 48 ปีขึน้ไป 

 
3. ระดบัการศกึษา 

 1) ต  ่ากวา่ปรญิญาตรี    2) ปรญิญาตรี 
 3) สงูกว่าปรญิญาตรี 

 
4. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

 1) ต  ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท  2) 15,001 – 30,000 บาท 
 3) 30,001 – 45,000 บาท   4) 45,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ 
 1) นกัเรียน / นกัศกึษา / นิสิต   2) รบัราชการ / รฐัวิสาหกิจ 
 3) พนกังานบริษัทเอกชน   4) ธุรกิจส่วนตวั / เจา้ของกิจการ 
 5) พอ่บา้น/แมบ่า้น    6) อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ..................... 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด สินค้าแฟช่ันทีซ่ือ้ผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน ์
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่อง □ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นเพียงค าตอบเดียว 
 
       

 
 

เห
น็ด

้วย
อย

่างย
ิ่ ง

เห
น็ด

้วย

เฉ
ยๆ

ไม่
เห
น็ด

้วย

ไม่
เห
น็ด

้วย
อย

่างย
ิ่ ง

(5) (4) (3) (2) (1)

ด้านผลิตภัณฑ์

1. รูปแบบของสนิคา้มีความทนัสมยัและสวยงาม

2. สนิคา้แฟชั่นที่ซือ้ผา่นแอปพลเิคชนัออนไลนมี์ความหลากหลาย

3. สนิคา้ที่ไดร้บัตรงกบัภาพที่แสดงเป็นตวัอยา่ง

4. รา้นคา้ หรอืตราสนิคา้มีช่ือเสยีงที่ดี

 ด้านราคา

1. การซือ้สนิคา้แฟชั่นผา่นแอปพลเิคชนัออนไลนส์ามารถเทียบราคา

สนิคา้แต่ละยี่หอ้ได้

2. ราคาสนิคา้ต  า่กว่าเม่ือเปรยีบเทียบกบัรา้นคา้ในหา้งสรรพสนิคา้

3. ราคาค่าจดัสง่มีความเหมาะสม

4. ราคาคุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการซือ้ในหา้งสรรพสนิคา้

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย

1. แอปพลเิคชนัมีความพรอ้มในการใชง้านสามารถสั่งซือ้สนิคา้ไดท้กุ

ที่ทกุเวลา

2. มีการแสดงรายละเอียดของสนิคา้ครบถว้น

3. การซือ้สนิคา้ และช าระเงินผา่นแอปพลเิคชนัมีความสะดวกรวดเรว็

กว่าการซือ้ผา่นชอ่งทางอ่ืน

4. ชอ่งทางการติดต่อกบัผูข้ายมีความสะดวก

ด้านการส่งเสริมการตลาด

1. มีการประชาสมัพันธ ์และโฆษณาโดยการโพสตเ์นือ้หาหรอืรูปภาพ

ที่น่าสนใจ

2. บุคคลที่ชว่ยประชาสมัพันธมี์ช่ือเสยีง

3. มีการสง่เสรมิการตลาดหลายรูปแบบ เชน่ จดักิจกรรมใหล้กูคา้มี

สว่นรว่ม มอบสว่นลดเป็นค่าจดัสง่ การใหส้ทิธิพิเศษแก่สมาชิก เป็นตน้

4. การซือ้สนิคา้ผา่นแอปพลเิคชนัมีการแจง้เตือนสทิธิประโยชนห์รอื

โปรโมชั่นพิเศษใหท้ราบอยู่เสมอ

ส่วนประสมทางการตลาด

ระดับความคิดเหน็
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการยอมรับเทคโนโลย ีซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน ์
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่อง □ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นเพียงค าตอบเดียว 
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ว้ย
อย่
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ว้ย
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ไม่
เห
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ว้ย

ไม่
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ว้ย
อย่

าง
ยิ่ง

(5) (4) (3) (2) (1)
การรับรู้ประโยชนจ์ากการใช้งาน (Perceived Usefulness: PU)
1. การซือ้สนิคา้แฟชั่นผา่นแอปพลเิคชนัออนไลนท์  าใหท้า่นสามารถ

คน้หาสนิคา้ทีห่ลากหลายได้

2. การซือ้สนิคา้แฟชั่นผา่นแอปพลเิคชนัออนไลนท์  าใหท้า่นไดร้บั

ความสะดวกสบาย

3. ทา่นคิดวา่ แอปพลเิคชนัออนไลนท์ีซื่อ้สนิคา้แฟชั่นชว่ยใหท้า่นลด

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ได้

4. ทา่นคิดวา่ แอปพลเิคชนัออนไลนท์ีซื่อ้สนิคา้แฟชั่นชว่ยใหท้า่น

ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการเดินทาง
การรับรู้ความงา่ยในการใช้งาน (Perceived Ease of Use: PEU)

1. การซือ้สนิคา้แฟชั่นผา่นแอปพลเิคชนัออนไลนส์ามารถชว่ยผูบ้รโิภค

ติดตอ่สอบถามกบัผูข้ายไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็

2. แอปพลเิคชนัออนไลนง์่ายตอ่การคน้หาสนิคา้

3. ทา่นสามารถคน้หาสนิคา้ผา่นระบบออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง

4. แอปพลเิคชนัออนไลนมี์การออกแบบใชง้านง่าย

การยอมรับเทคโนโลยี

ระดบัความคิดเหน็
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ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ันผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน ์
ค าชีแ้จง : โปรดท าเครื่องหมาย     ในช่อง □ ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นเพียงค าตอบเดียว 
 

 

เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิ่ง

เห
น็ด

ว้ย

เฉ
ยๆ

ไม่
เห
น็ด

ว้ย

ไม่
เห
น็ด

ว้ย
อย

า่ง
ยิง่

(5) (4) (3) (2) (1)

1. ทา่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลเิคชนัจากการให้

ค  าแนะน าของเพ่ือน และแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่ง

รวดเรว็

2. การสั่งซือ้สนิคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลเิคชนั มีการจดัสง่ทีต่รงเวลา

3. การสั่งซือ้สนิคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลเิคชนั สนิคา้ทีไ่ดร้บัไมมี่ความ

เสยีหายขณะจดัสง่

4. ทา่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผา่นออนไลนแ์อปพลเิคชนั

จากทีมี่การแนะน าสนิคา้ประจ าวนั

การตัดสินใจซือ้สินค้าแฟช่ัน

ผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์

ระดบัความคิดเหน็



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วรญัญา สนัตบิตุร 
วัน เดอืน ปี เกิด 22 พฤศจิกายน 2523 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547 คณะนิเทศศาสตร ์สาขาการโฆษณา  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2563 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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