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บทคัดย่อ
งานวิจยั ทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อการตัดสิน ใจซือ้ เสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อ
ออนไลน์ ในจังหวัดสงขลามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา เพื่อทีจ่ ะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่าง
ทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านออนไลน์
ในจัง หวัด สงขลาผู้ว ิจ ัย ได้ก าหนดวิธีก ารศึก ษาครัง้ นี้ เ ป็ นการวิจ ัย เชิง ปริม าณ ( Quantitative
Research) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลผูบ้ ริโภคทีม่ ลี กั ษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน
ส่งผลต่อทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ มีผลต่อทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน จาแนกตามข้อมูลส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ พบว่า การทดสอบความแตกต่างระหว่าง อายุ กับพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้
ของผู้บริโภค ด้วยสถิติ T-test ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า ผู้บริโภคทีม่ ี อายุ แตกต่าง
กันทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ มีผลต่อทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่ อการ
ตัดสินซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา ที่แตกต่างกัน และทัศนคติและรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การตัดสินใจซือ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถงึ ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์ และ พฤติกรรมหลังการซือ้ การ
ตัดสินใจซือ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านการรับรูถ้ งึ ปัญหา มีค่าเฉลีย่ 4.43 อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด
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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.
Keywords : attitude , style , lifestyle , purchase decision , online media

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เศรษฐกิจ ดิจ ิท ลั มีการเติบโตขึ้น อย่างก้าวกระโดดใน ภูมิภาคอาเซียนในช่ วงที่ผ่ า นมา
Google and Temasek (2019) รายงานว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในภูมภิ าคนี้ ในปี 2019 มีค่าสูงถึง
1 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่า จะเติบโตขึน้ เป็ น 3 แสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ในปี
20251 ส าหรับ E-Commerce ปั จ จุ บ ัน มีผู้ใ ช้ง านไม่ น้ อ ยกว่า 150 ล้า น คนในภูมิภ าคอาเซีย น
เพิม่ ขึน้ จากเพียง 49 ล้านคนในปี 2015 (E-commerce กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ, 2564)
เนื่ องด้วยปั จ จุ บนั นี้ ม ีส ถานการณ์ โ ควิด -19 เข้ามาตัง้ แต่ปีท่แี ล้วจนถึง ปั จจุบนั ในหลาย
ประเทศทั ่วโลกต่างได้รบั ผลกระทบกับสถานการณ์น้ี บางประเทศสามารถยับยังได้
้ แต่ยงั มีอกี หลาย
ประเทศทีม่ ผี ทู้ ต่ี ดิ เชือ้ เพิม่ ขึน้ เรื่อยๆ จึงมีการรณรงค์ให้ผคู้ นอยู่บ้าน เพื่อลดการติดเชือ้ ผู้คนจึงหัน
มาสนใจสื่อออนไลน์กนั มากขึน้ ทัง้ วัยเด็กและวัยผูใ้ หญ่ทใ่ี ห้ความสาคัญกับสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบนั
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ไม่เพียงแต่คนรุ่นใหม่เท่านัน้ ที่นิยมซื้อสินค้าผ่านช่อ งทางออนไลน์ แต่จากการสารวจของ ETDA
พบว่า ผู้บริโ ภคที่ซ้อื สินค้าออนไลน์ มคี วามหลากหลายทุกช่ วงวัย (ตัง้ แต่ Baby boom ไปจนถึง
GenZ) โดยทุ ก กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคให้เ หตุ ผ ลว่า การซื้อ สิน ค้า ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ เ ป็ น เรื่องที่ง่าย
ประหยัดเวลาและการเดินทางมากขึน้ โดยในอดีตนัน้ ทัศนคติของผูบ้ ริโภค ไม่ค่อยมีความเชื่อมั ่นต่อ
การซือ้ สินค้าผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องจากประสบการณ์ทไ่ี ด้ฟังทาให้ไม่มคี วามมั ่นใจ แต่ในยุคนี้การซือ้
สินค้าออนไลน์เป็ นเรื่องปกติมคี วามน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้
รายงานเศรษฐกิจ ของจัง หวัดสงขลา ปี 2564คาดว่า ขยายตัวร้อยละ 13.9 (โดยมีช่ วง
คาดการณ์ทข่ี ยายตัวร้อยละ 13.1-14.8) จากที่ หดตัวในปี ทผ่ี ่านมา จากการค้าชายแดน การบริโภค
ภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ
จากทีม่ าและความสาคัญข้างต้น ทาให้ผวู้ จิ ยั คิดจะศึกษาทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ
ของผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ในจังหวัดสงขลา และงานวิจยั นี้ยงั
ช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ หรือผู้ท่ปี ระกอบธุรกิจอื่นๆที่จะปรับตัวเป็ นธุรกิจออนไลน์ ได้
ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจออนไลน์ในมีประสิทธิภาพสูงสุดตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค

วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์
2.เพื่อศึกษารูปแบบการการดาเนินชีวติ ของผูบ้ ริโภคทีซ่ อ้ื เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์
3. เพื่อที่จะศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ของ
ผูบ้ ริโภคทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา

สมมติ ฐานของการศึกษา
ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุทศั นคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ผ่านสื่อออนไลน์

กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ปั จจัยด้านทัศนคติ
(Schiffman&kanuk,2010)

การตัดสินใจซื้อ
(Schiffman&kanuk,2010)

ความรูค้ วามเข้าใจ
ความรูส้ กึ
พฤติกรรม

การตระหนักถึงความ
ต้องการ
การเสาะแสวงหาข่าวสาร
การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ

รูปแบบการดาเนินชีวติ
(Engel, Blackwell and Miniard
(1993) Assael (1995))
กิจกรรม
ความสนใจ
ความคิดเห็น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจ ัย ครัง้ นี้ เ ป็ น การวิจ ัย เชิง ปริม าณ (Questionnaire) โดยใช้ว ิธีก ารเก็บ ข้อ มูล ด้ว ย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ กลุ่มประชากรทีเ่ คยซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ผูว้ จิ ยั จึงได้ใช้
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบสะดวก (Convenient Sampling) เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากร
ที่แน่ น อน ขนาดของกลุ่ม ตัวอย่างจึง ได้จากสูตร การคานวณกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวน
ประชากร โดยการเปิ ดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) เพื่อกาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปิ ดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเปิ ดตารางที่ค่าความคลาด
เคลื่อนทีย่ อมรับ ได้ท่ี 0.05 หรือคิดเป็ นค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ทีร่ ะดับความเชื่อมั ่น 95% โดย
ผลจากการเปิ ดตาราง ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน
400 คน

แนวคิ ดทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับทัศนคติ
ทัศนคติ หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความเชื่อ และผูกพันกับการกระทา หรือมีแนวโน้มของการ
กระทาอย่างไร และมีพฤติกรรมอย่างไร (Newstrom & Davis, 2002) โดย Schermerhorn (2000)

จาแนกทัศนคติเป็ น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการรับรูแ้ ละความเข้าใจ ด้านอารมณ์และความรู้สกึ
ด้านพฤติกรรม หรือนิ ยามทัศนคติข อง Gibson (2000) อธิบายว่า ทัศนคติเป็ น สิ่ง ที่ยดึ ติด กับ
บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งบุคคลจะมีทศั นคติเป็ นโครงสร้างทางความรู้สกึ ความเชื่ออย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยมีความสัมพันธ์ซง่ึ กันและกัน หมายความว่า การเปลีย่ นแปลงในองค์ประกอบหนึ่งทาให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในอีกองค์ประกอบ ซึ่งจะบ่งบอกถึงการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลไปใน
ทิศทางใดทางหนึ่ง หรือส่งผลต่อการตอบสนองของบุคคลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อบุคคล สิง่ ของ
และสถานการณ์ ในสภาวะแวดล้อมของบุคคลนัน้ (Yodkaew, 2010) ซึ่งระดับของความรูส้ กึ นึกคิด
เกีย่ วข้องกับภาวะทางจิตใจของบุคคลทีม่ ี ทัศนคติ และความตัง้ ใจทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ในการซือ้ สินค้าผ่านไลน์ต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น และต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อันเป็ นผลมา
จากการเรียนรู้ ประสบการณ์และเป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมหรือแนวโน้มทีต่ อบสนองต่อสิง่ เร้าต่าง ๆ
ในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง(Bangkokbiznews, 2015) ซึ่งทัศนคติถือเป็ นโครงสร้างหลักทางจิตวิทยา
สังคมที่ซบั ซ้อน และมีแรงจูงใจที่ทาให้ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมทางสังคม โดยการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของแต่ละบุคคลมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อรูปแบบ การปรับปรุง เปลีย่ นแปลงทัศนคติของ
คน อีกทัง้ ข้อมูลทางสังคมและทัศนคติยงั ถูกจาแนกและส่งผลให้แสดงพฤติกรรมออกมาด้วยความ
เป็ นเหตุเป็ นผล William & Prislin (2008 อ้างใน นันทพร เขียนดวงจันทร์, 2562)
แนวคิ ดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการดาเนิ นชีวิต
รูป แบบการด าเนิ นชี วิ ต Solomon (1996) ได้ อ ธิบ ายรู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ในเชิง
ผูบ้ ริโภคว่า รูปแบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) สามารถอธิบายให้เห็นถึงค่านิยมหรือรสนิยมในการ
ดาเนินชีวติ ผ่านรูปแบบของการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ซึ่งบุคคลมักจะรวมตัวกันเป็ นกลุ่มโดยมีสงิ่ ที่
ชอบเหมือนๆกัน ใช้เวลาทากิจกรรมทีค่ ล้ายกันและซื้อของทีค่ ล้ายกัน ดังนัน้ นัน้ นับเป็ นโอกาสทีด่ ี
ของนักการตลาดในการกาหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับลักษณะและความต้องการของกลุ่ม
คนต่าง ๆ เหล่านี้
นอกจากนี้รปู แบบการดาเนินชีวติ (Lifestyle) นัน้ สามารถทาให้เห็นถึงค่านิยมในการดาเนิน
ชีวติ ผ่านรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยและคนนัน้ เป็ นสัตว์สงั คมทีจ่ ะมีการใช้ชวี ติ อยูร่ ่วมกัน ทากิจกรรม
ต่างๆและสิง่ ทีช่ อบคล้ายๆกันและเลือกทีจ่ ะซือ้ ของทีค่ ล้ายกัน ซึ่งนั ่นเป็ นโอกาสของนักการตลาดที่
จะนาข้อมูลในจุดนี้มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการขายหรือผลิตสินค้า ให้ตรงกับความต้องการ
และลักษณะของกลุ่มลูกค้า (Solomon, 1996)
Assael (1995) ได้ให้คานิยามของรูปแบบการดาเนินชีวติ ว่า “รูปการดาเนินชีวติ จะดูได้จาก
การใช้เวลาในการทากิจกรรมอย่างไรให้ความสาคัญกับสิง่ และความคิดของตนเองกับสิง่ รอบตัว ”

และ (Engel, Blackwell & Miniard, 1993) ได้ใ ห้ค วามหมายของรู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ไว้ ว่ า
“รูปแบบที่ผู้คนจะดาเนินชีวติ รวมทัง้ การใช้เงินและเวลา” โดยรูปแบบการดาเนินชีวติ จะสะท้อนได้
จากกิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) และความคิดเห็น (Opinions) ของผูค้ น
การศึกษาลักษณะทางจิตวิทยาและรูปแบบการดาเนินชีวติ คือความเกี่ยวเนื่องกันโดยตรง
แต่จะมีความแตกต่างในเรื่องตัวแปรบางตัวคือบุคลิกภาพ (Personality) เช่น ความสามารถซึง่ เป็ นที่
ยอมรับในสังคมและความมั ่นใจในตัวเองจะเห็นได้จากสิง่ ต่าง ๆ ทีแ่ สดงออกทางความสนใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ซึง่ ทาให้เห็นถึงข้อมูลเกีย่ วกับผูบ้ ริโภคทีล่ ะเอียดแม่นยายิง่ ขึน้ (Gunter & Furnham, 1992)
ในความเป็ นจริงลักษณะและรูปแบบการดาเนินชีวติ มักใช้แทนกันอยูเ่ สมอการวิเคราะห์ลกั ษณะทาง
จิตวิทยาจะเน้นไปที่กจิ กรรม (Activities) ต่างๆของแต่ละบุคคลความสนใจ (Interests) และความ
คิดเห็น (Opinions) เครื่องมือวัดประกอบด้วยคาถามจานวนหนึ่งเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นทีเ่ ห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วยทีแ่ สดงออกมา Assael 1995(อ้างใน วรท แสงสว่างวัฒนะ, 2558)
แนวคิ ดและทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกทีจ่ ะกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
จากทางเลือกต่างๆทีม่ อี ยู่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่
เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง
เป็ นกระบวนการทีส่ าคัญและอยูภ่ ายในจิตใจของผูบ้ ริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
ขัน้ ตอนการตัดสิน ใจ (Buying Decision Process) เป็ น ลาดับขัน้ ตอนในการตัดสิน ใจของ
ผูบ้ ริโภคโดยมีลาดับกระบวนการ 5 ขันตอน
้
ดังกระบวนการตัดสินใจซือ้ 5 ขันตอนของบริ
้
โภค ดังนี้
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2541)
1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition)
ปั ญ หาเกิดขึ้น เมื่อบุคคลรู้ส ึกถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็ น อุดมคติ ( Ideal) คือ
สภาพที่เขารู้สกึ ว่าดีต่อตนเอง และเป็ นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็ นอยู่จริง (Reality) ของสิง่
ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ กับตนเอง จึงก่อให้เกิดความต้องการทีจ่ ะเติมเต็มส่วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติกบั
สภาพทีเ่ ป็ นจริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุทแ่ี ตกต่างกันไป
2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information)
เมื่อเกิดปั ญหา ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาหนทางแก้ไข โดยหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ จากแหล่งข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก ( Evaluation of Alternative)

เมื่อผูบ้ ริโภค ได้ขอ้ มูลจากขันตอนที
้
่ 2 แล้ว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดี
ที่สุด วิธีการที่ผู้บริโ ภคใช้ใ นการประเมิน ทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบข้อ มูล
เกี่ยวกับคุณสมบัตขิ องแต่ละสินค้าและคัดสรรในการทีจ่ ะตัดสินใจเลือกซือ้ จากหลากหลายตรายีห่ อ้
ให้เหลือเพียงตรายีห่ อ้ เดียว อาจขึน้ อยูก่ บั ความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินค้านัน้ ๆ หรืออาจขึน้ อยู่กบั
ประสบการณ์ของผูบ้ ริโภคทีผ่ ่านมาในอดีตและสถานการณ์ของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยู่
ด้วยทัง้ นี้ มีแนวคิดในการพิจารณา เพื่อช่วยประเมินแต่ละทางเลือก เพื่อให้ตดั สินใจได้ง่ายขึน้
4. การตัดสินใจซือ้ ( Decision Marking)
โดยปกติแล้วผู้บริโ ภคแต่ละคนจะต้องการข้ อมูลและระยะเวลาในการตัดสิน ใจส าหรับ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดแตกต่างกัน คือ ผลิตภัณฑ์บางอย่างต้องการข้อมูลมาก ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเปรียบเทียบนาน แต่บางผลิตภัณฑ์ผบู้ ริโภคก็ไม่ตอ้ งการระยะเวลาการตัดสินใจนาน
5. พฤติกรรมหลังการซือ้ ( Post purchase Behavior)
หลังจากมีการซือ้ แล้ว ผู้บริโภคจะได้รบั ประสบการณ์ในการบริโภค ซึ่งอาจจะได้รบั ความพอใจ
หรือไม่พอใจก็ได้ ถ้าพอใจผู้บริโภคได้รบั ทราบถึงข้อดีต่างๆของสินค้าทาให้เกิดการซื้อซ้าได้หรือ
อาจมีการแนะนาให้เกิดลูกค้ารายใหม่ แต่ถ้าไม่พอใจ ผู้บริโภคก็อาจเลิกซือ้ สินค้านัน้ ๆในครัง้ ต่อไป
และอาจส่งผลเสียต่อเนื่องจากการบอกต่อ ทาให้ลกู ค้าซือ้ สินค้าน้อยลงตามไปด้วย

สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานอธิบายคุณลักษณะ
ตัวแปร
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน ได้แก่ ค่า t-test ค่า f-test อธิบายเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรตาม
สมมติฐาน และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
3.1 การวิเคราะห์การถดถอยแบบง่าย (Simple Regression Analysis)
3.2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
4. นาแบบสอบถามออนไลน์มาสรุป วิเคราะห์โดยการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิ จยั
1.ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลา จานวน 417 คน คิดเป็ นร้อยละ
94.8 ซือ้ สินค้าเสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ช่องทาง จานวน 210 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.1 ซือ้ เสือ้ ผ้า
เด็กผ่านสื่อออนไลน์1ครัง้ /เดือน จานวน 244 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.5 ค่าขนส่งในแต่ละรอบการ

สั ่งซื้อส่วนใหญ่คดิ ว่าไม่แพง จานวน 353 คน คิดเป็ นร้อยละ 80.2 เสื้อผ้าเด็กที่ท่านสั ่งซื้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์คุณภาพดี จานวน 349 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.3 และผู้แนะนาให้ท่านซื้อเสือ้ ผ้า
เด็กผ่านสื่อออนไลน์คอื ไม่มใี ครแนะนา จานวน 223 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.7
2.ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 21 -30 ปี จานวน 286 คนคิดเป็ นร้อยละ 65.0
3.การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทัศ นคติท่ีมีต่ อ เสื้อ ผ้ า เด็ก ที่ข ายผ่ า นสื่อ ออนไลน์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านความรู้สกึ ด้านความเข้าใจ และ ด้านพฤติกรรม ทัศนคติท่มี ตี ่อ
เสื้อผ้าเด็กที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านความรู้สกึ มีค่าเฉลี่ย
4.47 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านทราบถึงประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่าน
สื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ทัศนคติท่มี ตี ่อเสือ้ ผ้าเด็กทีข่ ายผ่านสื่อออนไลน์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ท่านเชื่อว่าจะได้รบั สินค้ารวดเร็ว ทันเวลาตามที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ย 4.42
อยู่ใ นระดับมากที่สุด ทัศนคติท่มี ีต่อเสื้อผ้าเด็กที่ขายผ่านสื่อออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตาม ด้านพฤติกรรม มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ใ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า
บุคคลหรือคนใกล้ชดิ ซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าเฉลีย่ 4.43อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
4.การวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านกิจ
กกรม ด้านความสนใจ และ ด้านความคิดเห็น รูปแบบการดาเนิ น ชีวติ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกตาม ด้านกิจกกรมมีค่าเฉลีย่ 4.45 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านชอบ
สัง่ ของออนไลน์ มีค่ า เฉลี่ย 4.57 อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด รู ป แบบการด าเนิ น ชีว ิต ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านความสนใจ มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ท่านสนใจข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ภาพของเสื้อผ้าเด็กมีค่าเฉลี่ย 4.58 อยู่ในระดับมากที่สุด
รูปแบบการดาเนินชีวติ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าท่านคิดว่าการสั ่งเสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์ช่วยประหยัดเวลา
เพื่อได้ไปทาสิง่ ต่างๆมากขึน้ และ ท่านคิดว่าการสั ่งเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ คุณภาพเทียบเท่าในห้าง
ค่าเฉลีย่ 4.50 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
5.การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจซือ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ งึ
ปั ญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์
และ พฤติกรรมหลังการซื้อ การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านการรับรู้ถึง
ปั ญหา มีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านรับรู้ถึงปั ญหาขนาด
เสื้อ ผ้ า ที่อ าจจะไม่ พ อดี มีค่ า เฉลี่ย 4.49 อยู่ใ นระดับ มากที่สุ ด การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกด้านการค้นหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ท่านค้นหาข้อมูลจากสื่อโฆษณาจากบุคคลรอบข้าง เพื่อปรึกษาและสอบถาม มี ค่าเฉลีย่
4.49 อยู่ใ นระดับ มากที่สุด การตัด สิน ใจซื้อ ของผู้ต อบแบบสอบถาม จ าแนกด้า นการประเมิน

ทางเลือก มีค่าเฉลีย่ 4.45 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ ท่านพิจารณารายละเอียด และ
เงื่อนไขในการสั ่งซือ้ มีค่าเฉลีย่ 4.46 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด การตัดสินใจซือ้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จาแนกด้านการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์ มีค่าเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายข้อ ท่านตัดสินใจซื้อเสือ้ ผ้าเด็กหลังจากประเมินทางเลือกแล้ว มีค่าเฉลี่ย 4.59 อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด การตัดสินใจซือ้ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ มีค่าเฉลีย่ 4.57 อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด เมื่อพิจารณารายข้อ ท่านจะกลับมาซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กจากร้านทีท่ ่านพึงพอใจอีกครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 4.57 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
สมมุติฐาน ค่าสัม ประสิท ธิ ์ของปั จจัยที่เป็ น ตัวแปรพยากรณ์ต่อทัศนคติและรูปแบบการ
ดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินซื้อเสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ในจังหวัดสงขลา อย่างมีนั ยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 มี 4 ปั จจัย คือ ด้านความเข้าใจ มีน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่เป็ นตัวแปร
พยากรณ์ ทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ใน
จังหวัดสงขลา มากทีส่ ุด รองลงมาด้านด้านความสนใจ ด้านพฤติกรรม ด้านความคิดเห็น

สรุปผล อภิ ปรายผล
ผูต้ อบแบบสอบถามทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดสงขลา จานวน 417 คน ซือ้ สินค้าเสือ้ ผ้าเด็กผ่าน
สื่อออนไลน์1ครัง้ /เดือน ค่าขนส่งในแต่ละรอบการสั ่งซือ้ ส่วนใหญ่คดิ ว่าไม่แพง เสือ้ ผ้าเด็กทีส่ ั ่งซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์คุณภาพดี โดยผูซ้ อ้ื เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ส่วนใหญ่ คอื ไม่มใี ครแนะน า
หาช่องทางในการซือ้ มาเอง
การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ทั ศ นคติท่ี มีต่ อ เสื้ อ ผ้ า เด็ก ที่ข ายผ่ า นสื่ อ ออนไลน์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามประกอบด้วย ด้านความรู้สกึ ด้านความเข้าใจ และ ด้านพฤติกรรม ทัศนคติท่มี ตี ่อ
เสื้อผ้าเด็กทีข่ ายผ่านสื่อออนไลน์ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านความรู้สกึ คือทราบถึง
ประโยชน์ในการซื้อสิน ค้าผ่านสื่อออนไลน์ ด้านความเข้าใจ มีความเชื่อว่าจะได้รบั สินค้ารวดเร็ว
ทันเวลาตามทีต่ ้องการ และด้านพฤติกรรม พบว่า บุคคลหรือคนใกล้ชดิ ซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านช่องทาง
ออนไลน์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลรูปแบบการดาเนินชีวติ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านกิจ
กกรม ด้านความสนใจ และ ด้านความคิดเห็น จาแนกตามรายข้อ ด้านกิจกกรม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามชอบสั ่งของออนไลน์ อยู่เป็ น ประจา ด้านความสนใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของเสื้อผ้าเด็ก และด้านความคิดเห็น พบว่าการสั ่งเสื้อผ้าเด็ก
ออนไลน์ช่วยประหยัดเวลา เพื่อได้ไปทาสิง่ ต่างๆมากขึน้ และการสั ่งเสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์ มีคุณภาพ
เทียบเท่าในห้าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจซือ้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึง
ปั ญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์

และ พฤติกรรมหลังการซื้อ การตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตาม ด้านการรับรู้ถึง
ปัญหา พบว่า ปัญหาขนาดเสือ้ ผ้าทีส่ ั ่งอาจจะไม่พอดี ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า มีการค้นหาข้อมูล
จากสื่อโฆษณาจากบุคคลรอบข้าง เพื่อปรึกษาและสอบถาม ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า มีการ
พิจารณารายละเอียด และเงื่อนไขในการสั ่งซือ้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซือ้ เสื้อผ้าเด็ก
พบว่า การตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กหลังจากประเมินทางเลือก และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า
จะมีการกลับมาซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กจากร้านทีท่ ่านพึงพอใจอีกครัง้

ข้อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
จากการวิจยั เรื่อง ทัศนคติและรูปแบบการดาเนินชีวติ ที่ส่งผลต่อการตัดสินซื้อเสื้อผ้าเด็ก
ผ่านสื่อออนไลน์ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูท้ จ่ี ะนาผลวิจยั ไปใช้ ดังนี้
1.จากผลการวิจยั พบว่า ด้านความเข้าใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ลูกค้า
มองว่าการที่จะได้รบั สินค้าที่รวดเร็ว ยังไม่เป็ นไปตามทีต่ ้องการ ดังนัน้ ผู้ประกอบการทีจ่ ะตัดสินใจ
ขายเสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ควรเลือกขนส่งทีร่ วดเร็ว และจัดส่งของให้ลกู ค้าให้เร็วทีส่ ุด เพื่อทีจ่ ะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้
2.จากผลการวิจยั พบว่าด้านความสนใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ ลูกค้าที่
สั ่งซื้อสินค้าได้มคี วามสนใจในกระบวนการสั ่งซือ้ และสนใจที่จะซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากกว่า
หน้าร้าน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควรทีจ่ ะให้ความสาคัญกับหน้าร้านทางออนไลน์ และมีวธิ กี ารสั ่งซื้อที่
ง่าย สามารถสั ่งซือ้ ได้หลายช่องทางตามความสะดวกของลูกค้า
3.จากผลการวิจยั พบว่า ด้านพฤติกรรมของลูกค้ามีผลต่อการตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์
บุคคลหรือคนใกล้ชดิ ทีเ่ คยสั ่งเสือ้ ผ้าเด็กออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผู้ประกอบการควรมีการ
บริการทีด่ ี ควรมีส่วนลดสาหรับคนทีบ่ อกต่อและมีคนมาซือ้ เพื่อทีจ่ ะสามารถเพิม่ ยอดขายได้
4.จากผลวิจยั พบว่า ด้านความคิดเห็นมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ โดยลูกค้า
ได้คิดว่างการสั ่งของออนไลน์ จ ะให้ความสะดวกรวดเร็ว และคุณ ภาพเทียบเท่ าห้าง ซึ่ง ช่ วยให้
ประหยัดทัง้ เงินและเวลา ผูป้ ระกอบการควรใส่ใจเรื่องคุณภาพสินค้าก่อนทีจ่ ะนามาขาย

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาปั จจัยด้านอื่น ๆเพิ่ม เติมที่มีค วามเกี่ย วข้องกับธุร กิจ อีค อมเมิร์ซ
สาหรับผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับการขายเสือ้ ผ้าเด็กผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้มคี วาม
หลากหลาย มีความเข้าใจในหลายๆด้าน จะได้เพิม่ แนวทางการตัดสินใจให้แก่ผู้ประกอบ
ธุรกิจและผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะจัดทางานวิจยั ประเภทนี้
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