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งานวจิยัทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสื้อผา้เดก็ผ่านสื่อ
ออนไลน์  ในจงัหวดัสงขลามวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา เพื่อทีจ่ะศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุระหว่าง
ทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านออนไลน์ 
ในจังหวดัสงขลาผู้ว ิจ ัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาครัง้นี้ เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) พบวา่ความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนั
ส่งผลต่อทศันคตแิละรูปแบบการด าเนินชวีติมผีลต่อทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติที่ส่งผลต่อ
การตดัสนิซื้อเสื้อผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ในจงัหวดัสงขลา ที่แตกต่างกนั จ าแนกตามขอ้มูลส่วน
บุคคล  ได้แก่ อายุ  พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่าง อายุ กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้
ของผู้บรโิภค ด้วยสถิต ิT-test ที่ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 แสดงว่า ผู้บรโิภคทีม่ ีอายุ แตกต่าง
กนัทศันคตแิละรูปแบบการด าเนินชวีติมผีลต่อทศันคตแิละรูปแบบการด าเนินชีวติที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิซื้อเสื้อผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ในจงัหวดัสงขลา ที่แตกต่างกนั และทศันคตแิละรูปแบบการ
ด าเนินชวีติทีส่่งผลต่อการตดัสนิซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ในจงัหวดัสงขลา การวเิคราะหข์อ้มูล
การตดัสนิใจซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรู้ถงึปัญหา ดา้นการคน้หาข้อมูล 
ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็ออนไลน์ และ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ การ
ตดัสนิใจซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ดา้นการรบัรูถ้งึปัญหา มคี่าเฉลีย่ 4.43 อยูใ่นระดบั
มากทีสุ่ด  
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Abstract 

Research on attitudes and lifestyles affecting the decision to buy children's clothing 
through online media in Songkhla Province to study 1 To study the causal relationship 
between attitudes and lifestyles of consumers affecting the decision to purchase children's 
clothing online. In Songkhla Province, the researcher has determined the method of this study 
to be Quantitative Research It was found that the relationship between consumer data with 
different demographic characteristics affecting attitudes and lifestyles affecting attitudes and 
lifestyles affecting the decision to buy children's clothing through online media. in Songkhla 
Province different Classified by personal data such as age It was found that the difference 
test between age and consumer purchasing behavior with statistical T-test at the statistical 
significance level of 0.05 show that that consumers of different genders, ages, attitudes and 
lifestyles affect attitudes and lifestyles that affect the decision to buy children's clothing 
through online media in Songkhla Province that is different and attitudes and lifestyles that 
affect the decision to buy children's clothing through online media in Songkhla Province The 
analysis of purchasing decision data of the respondents consisted of problem perception 
aspect. information search alternative assessment decision to buy baby clothes online and 
behavior after purchase The purchasing decision of the respondents, classified by problem 
perception, had an average of 4.43 at the highest level. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เศรษฐกิจดิจิทลัมีการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน  ภูมิภาคอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา 
Google and Temasek (2019) รายงานว่ามูลค่าเศรษฐกจิดจิทิลัในภูมภิาคนี้ ในปี 2019 มคี่าสงูถงึ 
1 แสนลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั และคาดวา่ จะเตบิโตขึน้เป็น 3 แสนลา้นเหรยีญดอลลารส์หรฐั ในปี 
20251 ส าหรับ E-Commerce ปัจจุบันมีผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า 150 ล้าน คนในภูมิภาคอาเซียน 
เพิม่ขึน้จากเพยีง 49 ลา้นคนในปี 2015 (E-commerce กบัผลกระทบทางเศรษฐกจิ, 2564) 

เนื่องด้วยปัจจุบนันี้มีสถานการณ์โควดิ-19 เข้ามาตัง้แต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบนั ในหลาย
ประเทศทัว่โลกต่างไดร้บัผลกระทบกบัสถานการณ์นี้ บางประเทศสามารถยบัย ัง้ได ้แต่ยงัมอีกีหลาย
ประเทศทีม่ผีูท้ ีต่ดิเชือ้เพิม่ขึน้เรื่อยๆ จงึมกีารรณรงค์ใหผู้ค้นอยู่บ้าน เพื่อลดการตดิเชือ้ ผู้คนจงึหนั
มาสนใจสื่อออนไลน์กนัมากขึน้ ทัง้วยัเดก็และวยัผูใ้หญ่ทีใ่หค้วามส าคญักบัสื่อออนไลน์ในยคุปัจจุบนั   

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปส่งผลต่อการเลอืกซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ 
ไม่เพยีงแต่คนรุ่นใหม่เท่านัน้ที่นิยมซื้อสนิค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่จากการส ารวจของ ETDA 
พบว่า ผู้บริโภคที่ซื้อสนิค้าออนไลน์มคีวามหลากหลายทุกช่วงวยั (ตัง้แต่ Baby boom ไปจนถึง 
GenZ) โดยทุกกลุ่ม ผู้บริโภคให้เหตุผลว่า การซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ง่าย 
ประหยดัเวลาและการเดนิทางมากขึน้ โดยในอดตีนัน้ทศันคตขิองผูบ้รโิภค ไม่ค่อยมคีวามเชื่อมัน่ต่อ
การซือ้สนิคา้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากประสบการณ์ทีไ่ดฟั้งท าใหไ้ม่มคีวามมัน่ใจ แต่ในยคุนี้การซือ้
สนิคา้ออนไลน์เป็นเรื่องปกตมิคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้  

รายงานเศรษฐกิจของจงัหวดัสงขลา ปี 2564คาดว่า ขยายตวัร้อยละ 13.9 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ทีข่ยายตวัรอ้ยละ 13.1-14.8) จากที ่หดตวัในปีทีผ่่านมา จากการคา้ชายแดน การบรโิภค 
ภาคเอกชน การใชจ้่ายภาครฐั และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตวั ช่วยกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั   

จากทีม่าและความส าคญัขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัคดิจะศกึษาทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติ
ของผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อเสื้อผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ในจงัหวดัสงขลา และงานวจิยันี้ยงั
ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกจิออนไลน์ หรอืผู้ที่ประกอบธุรกจิอื่นๆที่จะปรบัตวัเป็นธุรกจิออนไลน์ ได้
ปรบัปรุงและพฒันาธุรกจิออนไลน์ในมปีระสทิธภิาพสงูสุดตรงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

วตัถปุระสงค ์
1.เพื่อศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ 
2.เพื่อศกึษารปูแบบการการด าเนินชวีติของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ 
3. เพื่อที่จะศกึษาความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุระหว่างทศันคตแิละรูปแบบการด าเนินชวีติของ
ผูบ้รโิภคทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็ออนไลน์ ในจงัหวดัสงขลา 



สมมติฐานของการศึกษา 
ศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้

เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์ 

กรอบแนวคิดในการวิจยั   

 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
การวิจ ัยครัง้นี้ เป็นการวิจ ัยเชิงปริมาณ (Questionnaire) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง ซึง่กลุ่มประชากรทีเ่คยซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ผูว้จิยัจงึไดใ้ช้
วธิกีารสุ่มตวัอยา่งตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แน่นอน ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจึงได้จากสูตร การค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเพื่อการศกึษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจะเปิดตารางที่ค่าความคลาด 
เคลื่อนทีย่อมรบั ไดท้ี ่0.05 หรอืคดิเป็นค่าความคลาดเคลื่อนที ่5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% โดย
ผลจากการเปิดตาราง ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 
400 คน  

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ 

ทศันคต ิหมายถงึ ความรูส้กึหรอืความเชื่อ และผกูพนักบัการกระท า หรอืมแีนวโน้มของการ
กระท าอย่างไร และมพีฤตกิรรมอย่างไร (Newstrom & Davis, 2002) โดย Schermerhorn (2000) 

การตดัสนิใจซื้อ
(Schiffman&kanuk,2010) 

การตระหนกัถงึความ
ตอ้งการ 

การเสาะแสวงหาขา่วสาร 

การประเมนิทางเลอืก 

การตดัสนิใจซื้อ 

พฤตกิรรมหลงัการซื้อ 

รปูแบบการด าเนินชวีติ 

(Engel, Blackwell and Miniard 

(1993) Assael (1995)) 
กจิกรรม 

ความสนใจ 

ความคดิเหน็ 

ปัจจยัดา้นทศันคติ
(Schiffman&kanuk,2010) 

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ความรูส้กึ 

พฤตกิรรม 



จ าแนกทศันคตเิป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ ดา้นอารมณ์และความรู้สกึ 
ด้านพฤติกรรม หรือนิยามทศันคติของ Gibson (2000) อธิบายว่า ทศันคติเป็นสิ่งที่ยดึติดกับ
บุคลกิภาพของบุคคล ซึ่งบุคคลจะมทีศันคตเิป็นโครงสร้างทางความรู้สกึ ความเชื่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยมคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั หมายความวา่ การเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบหนึ่งท าใหเ้กดิ
ความเปลี่ยนแปลงในอกีองค์ประกอบ ซึ่งจะบ่งบอกถึงการแสดงพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลไปใน
ทศิทางใดทางหนึ่ง หรอืส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลในเชงิบวกหรอืเชงิลบต่อบุคคล สิง่ของ 
และสถานการณ์ ในสภาวะแวดลอ้มของบุคคลนัน้ (Yodkaew, 2010) ซึ่งระดบัของความรูส้กึนึกคดิ
เกีย่วขอ้งกบัภาวะทางจติใจของบุคคลทีม่ ีทศันคต ิและความตัง้ใจทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
ในการซือ้สนิคา้ผ่านไลน์ต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัเป็นผลมา
จากการเรยีนรู ้ประสบการณ์และเป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมหรอืแนวโน้มทีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ต่าง ๆ 
ในทศิทางใดทศิทางหนึ่ง(Bangkokbiznews, 2015) ซึ่งทศันคตถิือเป็นโครงสร้างหลกัทางจติวทิยา
สงัคมที่ซบัซ้อน และมแีรงจูงใจที่ท าใหส้่งผลต่อความคดิและพฤตกิรรมทางสงัคม โดยการด าเนิน
ชวีติประจ าวนัของแต่ละบุคคลมอีทิธพิลอยา่งมากต่อรปูแบบ การปรบัปรุง เปลีย่นแปลงทศันคตขิอง
คน อกีทัง้ขอ้มูลทางสงัคมและทศันคตยิงัถูกจ าแนกและส่งผลให้แสดงพฤตกิรรมออกมาดว้ยความ
เป็นเหตุเป็นผล William & Prislin (2008 อา้งใน นนัทพร เขยีนดวงจนัทร,์ 2562) 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
รูปแบบการด าเนินชีวิต Solomon (1996) ได้อธิบายรูปแบบการด าเนินชีวิตในเชิง

ผูบ้รโิภควา่ รปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) สามารถอธบิายใหเ้หน็ถงึค่านิยมหรอืรสนิยมในการ
ด าเนินชวีติผ่านรูปแบบของการบรโิภคสนิค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมสีิง่ที่
ชอบเหมอืนๆกนั ใช้เวลาท ากจิกรรมทีค่ลา้ยกนัและซื้อของทีค่ลา้ยกนั ดงันัน้  นัน้นับเป็นโอกาสทีด่ี
ของนกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธห์รอืผลติสนิคา้ให้ตรงกบัลกัษณะและความต้องการของกลุ่ม
คนต่าง ๆ เหล่านี้ 

นอกจากนี้รปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) นัน้สามารถท าใหเ้หน็ถงึค่านิยมในการด าเนิน
ชวีติผ่านรปูแบบการจบัจ่ายใชส้อยและคนนัน้เป็นสตัวส์งัคมทีจ่ะมกีารใชช้วีติอยูร่่วมกนั ท ากจิกรรม
ต่างๆและสิง่ทีช่อบคลา้ยๆกนัและเลอืกทีจ่ะซือ้ของทีค่ลา้ยกนั ซึ่งนัน่เป็นโอกาสของนกัการตลาดที่
จะน าขอ้มูลในจุดนี้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธใ์นการขายหรอืผลติสนิค้า ให้ตรงกบัความต้องการ
และลกัษณะของกลุ่มลกูคา้ (Solomon, 1996)  

Assael (1995) ไดใ้หค้ านิยามของรปูแบบการด าเนินชวีติว่า “รปูการด าเนินชวีติจะดไูด้จาก
การใช้เวลาในการท ากจิกรรมอย่างไรให้ความส าคญักบัสิง่และความคดิของตนเองกบัสิง่รอบตัว ” 



และ (Engel, Blackwell & Miniard, 1993) ได้ให้ความหมายของรูปแบบการด าเนินชีวิตไว้ว่า 
“รูปแบบที่ผู้คนจะด าเนินชวีติรวมทัง้การใช้เงนิและเวลา” โดยรูปแบบการด าเนินชวีติจะสะท้อนได้
จากกจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคดิเหน็ (Opinions) ของผูค้น   

การศกึษาลกัษณะทางจติวทิยาและรูปแบบการด าเนินชวีติคอืความเกี่ยวเนื่องกนัโดยตรง
แต่จะมคีวามแตกต่างในเรื่องตวัแปรบางตวัคอืบุคลกิภาพ (Personality) เช่น ความสามารถซึง่เป็นที่
ยอมรบัในสงัคมและความมัน่ใจในตวัเองจะเหน็ไดจ้ากสิง่ต่าง ๆ ทีแ่สดงออกทางความสนใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึง่ท าใหเ้หน็ถงึขอ้มลูเกีย่วกบัผูบ้รโิภคทีล่ะเอยีดแม่นย ายิง่ขึน้ (Gunter & Furnham, 1992) 
ในความเป็นจรงิลกัษณะและรปูแบบการด าเนินชวีติมกัใชแ้ทนกนัอยูเ่สมอการวเิคราะหล์กัษณะทาง 
จติวทิยาจะเน้นไปที่กจิกรรม (Activities) ต่างๆของแต่ละบุคคลความสนใจ (Interests) และความ
คดิเหน็ (Opinions) เครื่องมอืวดัประกอบด้วยค าถามจ านวนหนึ่งเกีย่วกบัระดบัความคดิเหน็ทีเ่หน็
ดว้ยหรอืไม่เหน็ดว้ยทีแ่สดงออกมา Assael 1995(อา้งใน วรท แสงสวา่งวฒันะ, 2558) 

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจซ้ือ 
การตดัสนิใจ (Decision Making)หมายถงึ กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หนึ่ง

จากทางเลอืกต่างๆทีม่อียู ่ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้งตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลอืกสินค้าหรอืบรกิารตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสนิใจจงึ
เป็นกระบวนการทีส่ าคญัและอยูภ่ายในจติใจของผูบ้รโิภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550) 

ขัน้ตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) เป็นล าดบัข ัน้ตอนในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รโิภคโดยมลี าดบักระบวนการ 5 ขัน้ตอน ดงักระบวนการตดัสนิใจซือ้ 5 ขัน้ตอนของบรโิภค ดงันี้ 
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541) 

1. การตระหนกัถงึปัญหาหรอืความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 
ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ ( Ideal) คือ 

สภาพที่เขารู้สกึว่าดต่ีอตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากบัสภาพที่เป็นอยู่จรงิ (Reality) ของสิง่
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง จงึก่อใหเ้กดิความต้องการทีจ่ะเตมิเตม็ส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั
สภาพทีเ่ป็นจรงิ โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมสีาเหตุทีแ่ตกต่างกนัไป 

2. การเสาะแสวงหาขอ้มลู (Search for Information) 
เมื่อเกดิปัญหา ผู้บรโิภคกต็้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อช่วยในการ

ตดัสนิใจ จากแหล่งขอ้มลู 
3. การประเมนิทางเลอืก ( Evaluation of Alternative) 



เมื่อผูบ้รโิภค ไดข้อ้มลูจากขัน้ตอนที ่2 แลว้ กจ็ะประเมนิทางเลอืกและตดัสนิใจเลอืกทางที่ดี
ที่สุด วธิีการที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อมูล
เกี่ยวกบัคุณสมบตัขิองแต่ละสนิคา้และคดัสรรในการทีจ่ะตดัสนิใจเลอืกซือ้จากหลากหลายตรายีห่อ้
ใหเ้หลอืเพยีงตรายีห่อ้เดยีว อาจขึน้อยูก่บัความเชื่อนิยมศรทัราในตราสนิคา้นัน้ๆ หรอือาจขึน้อยู่กบั
ประสบการณ์ของผูบ้รโิภคทีผ่่านมาในอดตีและสถานการณ์ของการตดัสนิใจรวมถงึทางเลอืกที่มีอยู่
ดว้ยทัง้นี้ มแีนวคดิในการพจิารณา เพื่อช่วยประเมนิแต่ละทางเลอืก เพื่อใหต้ดัสนิใจไดง้่ายขึน้ 

4. การตดัสนิใจซือ้ ( Decision Marking) 
โดยปกติแล้วผู้บริโภคแต่ละคนจะต้องการข้อมูลและระยะเวลาในการตดัสินใจส าหรับ

ผลติภณัฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกนั คอื ผลติภณัฑ์บางอย่างต้องการขอ้มูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเปรยีบเทยีบนาน แต่บางผลติภณัฑผ์ูบ้รโิภคกไ็ม่ตอ้งการระยะเวลาการตดัสนิใจนาน 

5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ ( Post purchase Behavior) 
หลงัจากมกีารซือ้แล้ว ผู้บรโิภคจะได้รบัประสบการณ์ในการบรโิภค ซึ่งอาจจะได้รบัความพอใจ

หรอืไม่พอใจกไ็ด้ ถ้าพอใจผู้บรโิภคได้รบัทราบถึงขอ้ดต่ีางๆของสนิค้าท าใหเ้กดิการซื้อซ ้าได้หรอื
อาจมกีารแนะน าใหเ้กดิลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บรโิภคกอ็าจเลกิซือ้สนิคา้นัน้ๆในครัง้ต่อไป
และอาจส่งผลเสยีต่อเนื่องจากการบอกต่อ ท าใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้น้อยลงตามไปดว้ย 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานอธบิายคุณลกัษณะ
ตวัแปร 
2. สถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ ค่า t-test ค่า f-test อธบิายเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตาม
สมมตฐิาน และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ 
3. สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน โดยใช้ 
3.1 การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis) 
3.2 การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
4. น าแบบสอบถามออนไลน์มาสรุป วเิคราะหโ์ดยการบรรยายเชงิพรรณนา 

ผลการวิจยั 
1.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา จ านวน 417 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

94.8 ซือ้สนิคา้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ช่องทาง จ านวน 210 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.1 ซือ้เสือ้ผา้
เดก็ผ่านสื่อออนไลน์1ครัง้/เดอืน จ านวน 244 คน คดิเป็นร้อยละ 55.5 ค่าขนส่งในแต่ละรอบการ



สัง่ซื้อส่วนใหญ่คดิว่าไม่แพง จ านวน 353 คน คดิเป็นร้อยละ 80.2 เสื้อผ้าเดก็ที่ท่านสัง่ซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์คุณภาพด ีจ านวน 349 คน คดิเป็นร้อยละ 79.3 และผู้แนะน าใหท้่านซื้อเสือ้ผา้
เดก็ผ่านสื่อออนไลน์คอืไม่มใีครแนะน า จ านวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.7 

2.ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีาย ุ21 -30 ปี  จ านวน 286 คนคดิเป็นรอ้ยละ 65.0 
3.การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้าเด็กที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ตอบ

แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านความรู้สกึ ด้านความเขา้ใจ และ ด้านพฤตกิรรม ทศันคตทิี่มต่ีอ
เสื้อผ้าเดก็ที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านความรู้สกึมคี่าเฉลี่ย 
4.47 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบวา่ ท่านทราบถงึประโยชน์ในการซื้อสนิค้าผ่าน
สื่อออนไลน์ มคี่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ทศันคตทิี่มต่ีอเสือ้ผา้เดก็ทีข่ายผ่านสื่อออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านความเขา้ใจ มคี่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พจิารณารายขอ้ พบว่า ท่านเชื่อว่าจะได้รบัสนิค้ารวดเรว็ ทนัเวลาตามที่ต้องการ  มคี่าเฉลี่ย 4.42 
อยู่ในระดบัมากที่สุด ทศันคติที่มีต่อเสื้อผ้าเด็กที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
บุคคลหรอืคนใกลช้ดิซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านช่องทางออนไลน์ มคี่าเฉลีย่ 4.43อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

4.การวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบการด าเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นกจิ
กกรม ด้านความสนใจ และ ด้านความคิดเห็น รูปแบบการด าเนินชีวติของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกตาม ดา้นกจิกกรมมคี่าเฉลีย่ 4.45 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบวา่ ท่านชอบ
สัง่ของออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับมากที่สุด รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านความสนใจ มคี่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ พบว่า ท่านสนใจขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพของเสื้อผ้าเดก็มคี่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดบัมากที่สุด 
รูปแบบการด าเนินชวีติของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านความคดิเหน็ มคี่าเฉลี่ย 4.45 อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบวา่ท่านคดิวา่การสัง่เสือ้ผา้เดก็ออนไลน์ช่วยประหยดัเวลา 
เพื่อได้ไปท าสิง่ต่างๆมากขึน้ และ ท่านคดิว่าการสัง่เสื้อผ้าเดก็ออนไลน์ คุณภาพเทยีบเท่าในห้าง
ค่าเฉลีย่ 4.50 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

5.การวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้งึ
ปัญหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าเดก็ออนไลน์ 
และ พฤตกิรรมหลงัการซื้อ การตดัสนิใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านการรบัรู้ถึง
ปัญหา มคี่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ท่านรบัรู้ถึงปัญหาขนาด
เสื้อผ้าที่อาจจะไม่พอดี มีค่าเฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมากที่สุด การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกด้านการคน้หาขอ้มูล มคี่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาราย
ขอ้ พบว่า ท่านค้นหาขอ้มูลจากสื่อโฆษณาจากบุคคลรอบขา้ง เพื่อปรกึษาและสอบถาม มีค่าเฉลีย่ 
4.49 อยู่ในระดบัมากที่สุด การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกด้านการประเมิน



ทางเลอืก มคี่าเฉลีย่ 4.45 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ ท่านพจิารณารายละเอยีด และ
เงื่อนไขในการสัง่ซือ้ มคี่าเฉลีย่ 4.46 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด การตดัสนิใจซือ้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ าแนกด้านการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็ออนไลน์ มคี่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณา
รายขอ้ ท่านตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าเดก็หลงัจากประเมนิทางเลอืกแล้ว มคี่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด การตดัสนิใจซือ้ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่ 4.57 อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณารายขอ้ ท่านจะกลบัมาซือ้เสือ้ผา้เดก็จากรา้นทีท่่านพงึพอใจอกีครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 4.57 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 

สมมุติฐาน ค่าสมัประสทิธิข์องปัจจยัที่เป็นตวัแปรพยากรณ์ต่อทศันคติและรูปแบบการ
ด าเนินชวีติที่ส่งผลต่อการตดัสนิซื้อเสือ้ผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ในจงัหวดัสงขลา อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ม ี4 ปัจจยั คอื ด้านความเข้าใจ มนี ้าหนักความส าคญัของปัจจยัที่เป็นตวัแปร
พยากรณ์ ทศันคตแิละรปูแบบการด าเนินชวีติทีส่่งผลต่อการตดัสนิซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ใน
จงัหวดัสงขลา มากทีสุ่ด รองลงมาดา้นดา้นความสนใจ ดา้นพฤตกิรรม ดา้นความคดิเหน็  

สรปุผล อภิปรายผล 
ผูต้อบแบบสอบถามทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา จ านวน 417 คน ซือ้สนิคา้เสือ้ผา้เดก็ผ่าน

สื่อออนไลน์1ครัง้/เดอืน ค่าขนส่งในแต่ละรอบการสัง่ซือ้ส่วนใหญ่คดิวา่ไม่แพง เสือ้ผา้เดก็ทีส่ ัง่ซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์คุณภาพด ี โดยผูซ้ือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่คอืไม่มใีครแนะน า 
หาช่องทางในการซือ้มาเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลทัศนคติที่มีต่อเสื้อผ้าเด็กที่ขายผ่านสื่ อออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านความรู้สกึ ด้านความเขา้ใจ และ ด้านพฤตกิรรม ทศันคตทิี่มต่ีอ
เสื้อผ้าเดก็ทีข่ายผ่านสื่อออนไลน์ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านความรู้สกึ คอืทราบถงึ
ประโยชน์ในการซื้อสนิค้าผ่านสื่อออนไลน์ ด้านความเขา้ใจ มคีวามเชื่อว่าจะได้รบัสนิค้ารวดเร็ว 
ทนัเวลาตามทีต่้องการ และดา้นพฤตกิรรม พบวา่ บุคคลหรอืคนใกลช้ดิซือ้เสือ้ผ้าเดก็ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  

การวเิคราะห์ขอ้มูลรูปแบบการด าเนินชวีติของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านกจิ
กกรม ด้านความสนใจ และ ด้านความคิดเห็น จ าแนกตามรายข้อ ด้านกิจกกรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบสัง่ของออนไลน์อยู่เป็นประจ า ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสนใจขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณภาพของเสื้อผ้าเดก็ และด้านความคดิเหน็ พบว่าการสัง่เสื้อผ้าเด็ก
ออนไลน์ช่วยประหยดัเวลา เพื่อไดไ้ปท าสิง่ต่างๆมากขึน้ และการสัง่เสือ้ผา้เดก็ออนไลน์ มคีุณภาพ
เทยีบเท่าในหา้ง 

การวเิคราะหข์อ้มลูการตดัสนิใจซือ้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึง
ปัญหา ด้านการค้นหาขอ้มูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าเดก็ออนไลน์ 



และ พฤตกิรรมหลงัการซื้อ การตดัสนิใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม ด้านการรบัรู้ถึง
ปัญหา พบวา่ ปัญหาขนาดเสือ้ผา้ทีส่ ัง่อาจจะไม่พอด ีดา้นการคน้หาขอ้มลู พบวา่ มกีารคน้หาขอ้มูล
จากสื่อโฆษณาจากบุคคลรอบขา้ง เพื่อปรกึษาและสอบถาม ดา้นการประเมนิทางเลอืก พบวา่ มกีาร
พจิารณารายละเอยีด และเงื่อนไขในการสัง่ซือ้ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซื้อ ดา้นการตดัสนิใจซือ้เสื้อผ้าเดก็ 
พบว่า การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็หลงัจากประเมนิทางเลอืก และด้านพฤตกิรรมหลงัการซื้อ พบว่า 
จะมกีารกลบัมาซือ้เสือ้ผา้เดก็จากรา้นทีท่่านพงึพอใจอกีครัง้  

ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

จากการวจิยัเรื่อง ทศันคตแิละรูปแบบการด าเนินชวีติ ที่ส่งผลต่อการตดัสนิซื้อเสื้อผ้าเดก็
ผ่านสื่อออนไลน์ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัผูท้ ีจ่ะน าผลวจิยัไปใช ้ดงันี้ 
1.จากผลการวจิยัพบว่า ด้านความเขา้ใจมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ลูกค้า
มองว่าการที่จะไดร้บัสนิค้าที่รวดเรว็ ยงัไม่เป็นไปตามทีต่้องการ ดงันัน้ผู้ประกอบการทีจ่ะตดัสนิใจ
ขายเสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ ควรเลอืกขนส่งทีร่วดเรว็ และจดัส่งของใหล้กูคา้ใหเ้รว็ทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้
2.จากผลการวจิยัพบว่าด้านความสนใจมผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์  ลกูคา้ที่
ส ัง่ซื้อสนิค้าได้มคีวามสนใจในกระบวนการสัง่ซือ้ และสนใจที่จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากกวา่
หน้ารา้น ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรทีจ่ะใหค้วามส าคญักบัหน้ารา้นทางออนไลน์ และมวีธิกีารสัง่ซื้อที่
ง่าย สามารถสัง่ซือ้ไดห้ลายช่องทางตามความสะดวกของลกูคา้ 
3.จากผลการวจิยัพบวา่ ดา้นพฤตกิรรมของลกูคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้เดก็ผ่านสื่อออนไลน์ 
บุคคลหรอืคนใกล้ชดิทีเ่คยสัง่เสือ้ผ้าเดก็ออนไลน์มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ผู้ประกอบการควรมกีาร
บรกิารทีด่ ีควรมสี่วนลดส าหรบัคนทีบ่อกต่อและมคีนมาซือ้ เพื่อทีจ่ะสามารถเพิม่ยอดขายได้ 
4.จากผลวจิยัพบว่า ดา้นความคดิเหน็มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ โดยลกูค้า
ได้คิดว่างการสัง่ของออนไลน์จะให้ความสะดวกรวดเร็วและคุณภาพเทียบเท่าห้าง ซึ่งช่วยให้
ประหยดัทัง้เงนิและเวลา ผูป้ระกอบการควรใส่ใจเรื่องคุณภาพสนิคา้ก่อนทีจ่ะน ามาขาย 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป  
 ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆเพิ่มเติมที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

ส าหรบัผูท้ ีส่นใจทีจ่ะศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัการขายเสือ้ผ้าเดก็ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อใหม้คีวาม
หลากหลาย มีความเข้าใจในหลายๆด้าน  จะได้เพิม่แนวทางการตดัสนิใจให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกจิและผูท้ ีส่นใจทีจ่ะจดัท างานวจิยัประเภทนี้ 
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