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บทคดัย่อ 
 งานวิจยันี้ผู้วิจยัมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลการ
ตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา 2) เพื่อ
ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วง
วกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผูบ้รโิภคทีใ่หค้วามคดิเหน็ต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดพจิารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านกระบวนการ ดา้นการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล อยู่
ในระดบัมาก ตามล าดับ 2) ผู้บริโภคที่ให้ความคิดเห็นต่อปัจจยัด้านกระบวนการตัดสินใจซื้อ
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการรบัรูปั้ญหา ด้านการประเมนิผลทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจ
ซื้อ อยู่ในระดบัมากที่สุด ด้านแสวงหาข้อมูล ด้านพฤติกรรมภายหลงัการซื้อ อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิทางการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
ด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤต ิโควดิ 19 ของ
ประชากรจงัหวดัสงขลา 
 

ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด; การตดัสนิใจซือ้; ผูบ้รโิภค 
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ABSTRACT 
 This study subjects 1) to study demographic factors that affect online media 
purchase decisions during the Covid 19 crisis of Songkhla's population 2) to study 
marketing factors that affect online media purchase decisions during the Covid 19 crisis of 
Songkhla's population. 
 The research found that 1) consumers who commented on marketing factors 
considered individually, 2) consumers who commented on distribution channels, process 
areas, physical characteristics presentation areas were the most, product areas, price 
areas, and individual areas, respectively, 2) consumers who commented on purchasing 
decision factors considered individually. BW: Problem awareness, alternative evaluation, 
purchasing decision-making, and information-seeking, post-purchase behavioral aspects. 
be on a large scale, in order. 
 As a result of the hypothesis test, it was found that 1) demographic characteristics 
consist of: Gender, age, education level, occupation, and average monthly income affect 
the decision to buy clothes through online media during the Covid 19 crisis of Songkhla 
province population differ statistically significantly at 0.05. 2) Marketing mix factors It was 
found that productivity, price, distribution channel, marketing promotion, HR, physical 
characteristics presentation, process, HR, productivity, and physical character presentation 
affected the decision to buy clothes online during the crisis, Covid 19 of Songkhla's 
population. 
 
Keywords: Marketing mix factors; Purchase decision; Consumer 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัการระบาดของโรคโควิด 19 ไม่ใช่แค่วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขของโลก
เท่านัน้ แต่ยงัสรา้งความเสยีหายมหาศาลในหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกจิ ภาครฐั หรอื
ส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สงัคม เศรษฐกจิ อาจต้องใช้เวลาอกีหลายปีกว่าจะฟ้ืนตวั
กลบัมาได ้โรคระบาดทีเ่กดิขึน้ไมใ่ช่แค่ภยัคุกคามชวีติและสุขภาพประชากรโลกเท่านัน้ แต่ยงัได้
สร้างความเสยีหายอย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจโลกเพราะการใช้มาตรการควบคุมโรค เช่น   
การลดการเดนิทางการเขา้ออกพืน้ที ่การปิดสนามบนิ การเวน้ระยะห่างทางสงัคม และการลอ็ก
ดาวน์ในประเทศต่างๆ ไดส้รา้งความเสยีหายอย่างหนักต่อธุรกจิหลายภาคส่วน มผีลกระทบไป
ถึงการชะงกัของเศรษฐกิจการค้า การท างานผลิต อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง โรงแรม รา้นอาหาร รวมไปถงึการผลติในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนหา้งรา้นคา้ปลกี
ต่างๆ (บบีซีไีทย, 2563) 
 จากการเกดิขึน้ของโรคโควดิ 19 ส่งผลใหป้ระชากรทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยต้องปรบั
พฤตกิรรมและวถิชีวีติดว้ยการท างานและใชช้วีติอยูใ่นบา้นเป็นเวลายาวนาน โดยมกีจิกรรมผ่าน
บรกิารโทรคมนาคมและปรบัตวัเขา้สู่ยุคดจิทิลัมากขึน้ทัง้การประชุมออนไลน์ การท างาน การ
เรยีน การจบัจา่ยใชส้อยและการท าธุรกรรมในชวีติประจ าวนั (กรมสุขภาพจติ, 2563) บทบาทของ
เทคโนโลยมีอีิทธพิลต่อพลเมืองและกระตุ้นให้เกิดการการปรบัตวัครัง้ใหญ่ของทุกภาคส่วน 
ผลกัดนัให้พลเมอืงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดจิทิลัอย่างเรว็ จนกลายเป็นสิง่ที่เรยีกว่าวถิีปรกติใหม ่
(New Normal)  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตรท์ีส่่งผลการตดัสนิใจซือ้เสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ 
ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา 
 2. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั  
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ในช่วงวกิฤต ิโควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา 
 
ขอบเขตงานวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง งานวจิยัน้ีเป็นการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา 
ประชากรทีศ่กึษาเป็นผูบ้รโิภคซึง่อาศยัอยูใ่นจงัหวดัสงขลา 
 2. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการวจิยั เริม่ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม ถงึ เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2564  
 3. ตวัแปรทีศ่กึษา ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย ปัจจยัทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจ านวน 7 ดา้น 
ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้าน
การส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคคล ดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจซือ้เสือ้ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากร
จงัหวดัสงขลา  
 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2552, 
หน้า 80-81) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ้
ซึง่บรษิทัใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ด้าน
ราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
และดา้นสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
 แนวคดิทฤษฎเีกี่ยวกบัการตดัสนิใจซื้อ ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษติานนท์ และศุภร 
เสรรีตัน์ (2552, หน้า 32-34) ไดก้ล่าวว่า ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Buying decision process) 
ผูบ้รโิภคจะผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) การคน้หา
ขอ้มลู (Information Search) การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) การตดัสนิใจ
ซือ้ (Purchase Decision) และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post-Purchase Behavior)  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ซึ่งมี
ประสบการณ์การสัง่ซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั เนื่องจากผู้วจิยั     
ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอนของกลุ่มผู้ส ัง่ซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ดังนัน้ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตร
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ก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร W.G. Cochran (1953) ไดเ้ป็นจ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอมลูเพื่อการศกึษาวจิยั คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเป็นการส ารวจ
แบบออนไลน์ (Online Survey) โดยใช ้Google Documents แหล่งรวบรวมขอ้มลู วเิคราะหท์าง
สถติโิดยใชโ้ปรแกรม วเิคราะหส์ถติสิ าเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบน 
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติวิเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 
ส าหรบัทดสอบสมมตฐิาน 
 
 

ผลการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน มีอายุ 31-40 ปี  

จ านวน 176 คน มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีจ านวน 305 คน มอีาชพีรบัราชการ จ านวน 134 
คน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 184 คน  
 ระดบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤติโควดิ 19 ด้านผลติภณัฑ์มี
ค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดบัมาก โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื เสื้อผ้าในสื่อ
ออนไลน์มคีวามหลากหลาย มคี่าเฉลีย่ 4.42 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่ 
4.18 อยูใ่นระดบัมาก โดยแยกยอ่ยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ราคาสนิคา้ถูกกว่าช่องทาง
จ าหน่ายอื่น ๆ มคี่าเฉลีย่ 4.24 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤติโควดิ 19 ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มคี่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดบัมากที่สุด โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื 
สามารถคน้หาขอ้มลูสนิคา้ไดร้วดเรว็ มคี่าเฉลีย่ 4.36 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด มคี่าเฉลีย่ 4.16 อยู่ในระดบัมาก โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื มกีาร
ส่งเสรมิการขายทีน่่าสนใจ เช่น การใหส้่วนลดเงนิสด การจดัส่งสนิคา้ฟร ีเป็นต้น มคี่าเฉลีย่ 4.32 
อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นบุคคล มคี่าเฉลีย่ 
4.15 อยู่ในระดบัมาก โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด คอื ผูข้ายมมีนุษยสมัพนัธ ์และ
มมีารยาทด ีมคี่าเฉลีย่ 4.24 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤติโควดิ 19 ด้านการน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มคี่าเฉลีย่ 4.22 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยแยกย่อยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มาก
ทีสุ่ด คอื มกีารอพัเดทขอ้มลูสนิคา้ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ มคี่าเฉลีย่ 4.28 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
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 ระดบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นกระบวนการ มี
ค่าเฉลีย่  4.26 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด โดยแยกยอ่ยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ช่องทางการ
ช าระเงนิหลากหลาย เช่น ช าระผ่านการโอนเงนิ ผ่านบตัรเครดิต การเก็บเงนิปลายทาง มี
ค่าเฉลีย่ 4.41อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ด้านการรบัรูปั้ญหามคี่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดบัมากที่สุด โดย
แยกยอ่ยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ท่านมคีวามรูส้กึต้องการเสือ้ผา้แบบใหม่ๆ มคี่าเฉลีย่ 
4.39 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นแสวงหาขอ้มลู มคี่าเฉลีย่ 4.18 อยู่ในระดบัมาก โดยแยก
ย่อยแต่ละขอ้ที่มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ก่อนทีจ่ะซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ ท่านไดร้บัขอ้มลูจาก
การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Instagram  มคี่าเฉลีย่ 4.32 อยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด 
 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นการประเมนิผลทางเลอืก มคี่าเฉลีย่ 4.24 อยู่ในระดบัมาก
ที่สุด โดยแยกย่อยแต่ละข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ท่านมกีารเปรยีบเทยีบราคาของเสื้อผ้า
ออนไลน์แต่ละรา้น มคี่าเฉลีย่ 4.32 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นการตดัสนิใจซือ้มคี่าเฉลีย่ 4.22 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด โดย
แยกย่อยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลี่ยมากที่สุด คอื ความน่าเชื่อถอืของรา้นเสือ้ผา้ออนไลน์ มคี่าเฉลี่ย 
4.27 อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
 ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัด้านกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์
ออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่ 4.14 อยู่ในระดบัมาก 
โดยแยกยอ่ยแต่ละขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด คอื ท่านพงึพอใจกบัคุณภาพของเสือ้ผา้ทีซ่ือ้ผ่านสื่อ
ออนไลน์ มคี่าเฉลีย่ 4.16 อยูใ่นระดบัมาก 

การทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีล ักษณะทางประชากรศาสตร์
แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากร
จงัหวดัสงขลาแตกต่างกนั จ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล  ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยที่เพศ อายุ อาชพี รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อ
เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา แต่ระดบัการศกึษา 
ไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดั
สงขลาแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 และสมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทาง
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การตลาด ด้านบุคคล ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤต ิโควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา พบว่า
ปัจจยัทีม่ผีลประกอบดว้ย ดา้นกระบวนการ (B=.38) ดา้นบุคคล (B=.20) ดา้นผลติภณัฑ ์(B=.12) 
และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (B=.12) มอี านาจการพยากรณ์แม่นย ารอ้ยละ 75.00  
 

อภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่าน
สื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤต ิโควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา สามารถสรปุไดด้งันี้ 
 1. ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควดิ 19 ของประชากรจงัหวดั
สงขลาแตกต่างกนั จ าแนกตามขอ้มลูส่วนบุคคล  ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ อายุ อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
กบัการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา ที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวิกฤติโควิด 19 ของ
ประชากรจงัหวดัสงขลา และความแตกต่างระหว่างระดบัการศกึษา กบัการตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้า
ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา ที่แตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงวกิฤตโิควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชษิณุพงษ์ สุกก ่า (2563) ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านทางสื่อออนไลน์ของผูบ้รโิภคใน อ าเภอเมอืง จงัหวดันครปฐม พบว่าปัจจยั
ดา้นประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อสื่อที่ใชใ้นการซื้อ สนิค้าแตกต่างกนั ได้แก่ อายุระดบัการศกึษา 
อาชพี ประสอบการณ์ท างาน และระดบัรายไดปั้จจยั ด้านประชากรศาสตรท์ี่มผีลต่อความถี่ใน
การซื้อสนิค้าแตกต่าง ได้แก่ เพศ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ที่มผีลต่อระดบัราคาในการซื้อ
สินค้า ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ท างาน และรายได้ในส่วนของ
การศกึษาปัจจยัการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทางสื่อออนไลน์ 
 2. ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านการ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ในช่วงวกิฤติ โควดิ 19 ของประชากรจงัหวดัสงขลา พบว่าปัจจยัที่มผีลประกอบด้วย 
ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคล ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดงันี้ 

ดา้นกระบวนการ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ช่องทางการช าระเงนิหลากหลาย เช่น ช าระ
ผ่านการโอนเงนิ ผ่านบตัรเครดติ การเกบ็เงนิปลายทาง สัง่ซือ้สนิคา้ไดส้ะดวก มตีดิต่อกบัผูข้าย
สนิค้าได้สะดวก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของชยัวฒัน์ พทิกัษ์รกัธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง 
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ปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภค พบว่า มชี่องทางการช าระ
เงนิหลากหลาย สามารถตดิต่อกบัผูข้ายหรอืเจา้ของรา้นได ้ 

ดา้นบุคคล อยู่ในระดบัมาก คอื ผู้ขายมมีนุษยสมัพนัธ์ และมมีารยาทด ีมกีารใหข้อ้มูล
และใหค้ าแนะน าลูกคา้อย่างเหมาะสม ผูข้ายมคีวามน่าเชื่อถอื ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชุติ
มา คล้ายสงัข์ (2563) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูข้ายหรอืเจา้ของรา้นน่าเชื่อถอื ผูข้ายอธัยาศยัด ีและ
ผูข้ายตอบค าถามและแกปั้ญหาไดด้ ี

ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก คอื เสือ้ผา้ในสื่อออนไลน์มคีวามหลากหลาย เสือ้ผา้ใน
สื่อออนไลน์มคีวามทนัสมยั เสื้อผ้าในสื่อออนไลน์มเีอกลกัษณ์ มกีารออกแบบที่โดดเด่น ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐักานต ์กองแกม้ (2559) ไดศ้กึษาเรื่องพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และ
บรกิารของผูใ้ช ้Application Shopee ในประเทศไทย พบว่าผลติภณัฑท์ีจ่ าหน่ายนัน้มผีลติภณัฑ์
ทีผู่บ้รโิภคเคยชนิในการซือ้อยู่เป็นประจ า ท าให้ผูบ้รโิภคเกดิความชนิในการเลอืกหารา้นค้าต่างๆ 
ทีต่นเองตอ้งการ และมคีวามหลากหลายตรงต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื มกีารอพัเดทข้อมูล
สนิคา้ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ มกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัรายละเอยีดของสนิค้าและราคา มกีารแสดง
ตวัตนของผู้ขายที่ชดัเจน เช่น การที่ผู้ขายเป็นผู้ถ่ายแบบสินค้าด้วยตวัเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของอ าพล นววงศ์เสถยีร (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคใน
รา้นค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มกีารอพัเดตขอ้มูลสนิค้าอย่างสม ่า เสมอ มกีารจดั
หมวดหมูส่นิคา้ทีง่า่ยต่อการเลอืกซือ้ 

3. ปัจจยัด้านกระบวนการตัดสนิใจซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ในช่วงวกิฤติโควดิ 19 
ของประชากรจงัหวดัสงขลา ได้แก่ ดา้นการรบัรูปั้ญหา ดา้นแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมนิผล
ทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ดงันี้ 

ด้านการรบัรู้ปัญหา อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื มคีวามรู้สกึต้องการเสื้อผ้าแบบ เสื้อผ้า
ออนไลน์เหมาะกบัผู้ที่ไม่ชอบเดนิทางออกจากบ้าน และเสื้อผ้าออนไลน์ราคาถูกกว่าเสื้อผ้าใน
ห้างสรรพสนิค้า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) ที่กล่าวว่า ผู้บรโิภค
ตระหนักถึงความต้องการและความจ าเป็นในสินค้า นักการตลาดกระตุ้นความต้องการด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจดัจ าหน่ายหรอืการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดความ
ตอ้งการในสนิคา้ 

ด้านแสวงหาข้อมูล อยู่ในระดบัมาก คอื ก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ ท่านได้รบั
ขอ้มลูจากการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook , Instagram ก่อนทีจ่ะซือ้เสือ้ผา้ผ่าน
สื่อออนไลน์ ได้รบัข้อมูลจากผู้ที่เคยมปีระสบการณ์ในการซื้อ และก่อนที่จะซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์ ได้รบัข้อมูลจากญาติพี่น้อง เพื่อนหรอืบุคคลรอบข้าง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ 
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Kotler และ Keller (2012) ไดอ้ธบิายกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของเรื่องการรบัรูปั้ญหา (Problem 
Recognition) เป็นล าดบัแรกในกระบวนการ การตดัสนิใจซือ้ การทีผู่้บรโิภครบัรู้ปัญหาหรอืถูก
กระตุ้นให้เกิดความต้องการจะเป็นสิ่งกระตุ้นภายในของผู้บริโภคเกิดความต้องการ และ
สอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2552) ได้กล่าวถงึกระบวนการหรอืขัน้ตอนการ
ตดัสนิใจซือ้ (Buyer’ s Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ ในกระบวนการ
รบัรูปั้ญหา (Problem Recognition) เป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการซือ้ ซึง่ผูบ้รโิภคตระหนักถงึ
ปัญหาหรอืความตอ้งการ ผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึถงึความแตกต่างระหว่างสภาวะทีผู่บ้รโิภคเป็นอยู่
จรงิกบัสภาวะทีเ่ขาปรารถนา ความตอ้งการอาจถูกกระตุ้นโดยภายใน (Internal Stimuli) กระตุ้น
ความตอ้งการทีม่อียูป่กต ิ

ด้านการประเมินผลทางเลือก อยู่ในระดบัมากที่สุด คือ มกีารเปรยีบเทียบราคาของ
เสื้อผ้าออนไลน์แต่ละร้าน การส่งเสริมการตลาดของเสื้อผ้าออนไลน์แต่ละร้าน และมีการ
เปรยีบเทยีบสไตล์ของเสื้อผ้าออนไลน์แต่ละรา้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2552) การประเมนิทางเลอืก (Evaluation Of Alternative) กล่าวว่าเป็นการทีผู่บ้รโิภคใชข้อ้มลู
ข่าวสาร ที่ได้รบัน ามาวเิคราะห์หาขอ้ด ีข้อเสยีโดยจะประเมนิตามลกัษณะคุณสมบตัขิองสนิค้า 
ราคาที ่เหมาะสมกบัคุณภาพของสนิค้า และสอดคล้องแนวคดิของ Kotler และ Keller (2012) 
กล่าวไวก้ารประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternative) ผูบ้รโิภคจะมกีารก าหนดความต้องการ
ของตวัเองขึน้มาเพื่อพจิารณาลกัษณะต่างๆ ของผลติภณัฑ ์น าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมาเปรยีบเทยีบ ขอ้ดี
ขอ้เสยีของแต่ละผลติภณัฑโ์ดยความเชื่อถอืและทศันคติต่อตราสนิค้าต่างๆ จะเข้ามาเกี่ยวขอ้ง
ก่อนตดัสนิใจเลอืกผลติภณัฑท์ีต่รงกบัความตอ้งการมากทีสุ่ด 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ อยู่ในระดบัมากที่สุด คอื ความน่าเชื่อถอืของรา้นเสื้อผ้าออนไลน์ 
การประชาสมัพนัธร์ปูแบบเสือ้ผา้ใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอ และมผีูแ้นะน าหรอืผูท้ีเ่คยซือ้เสือ้ผา้ผ่าน
สื่อออนไลน์มาแลว้ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของเสร ีวงษ์มณฑา (2550) ไดก้ล่าวถงึกระบวนการ
ตดัสนิใจของผู้บรโิภคว่าในการที่ผู้บรโิภคจะซื้อสินค้าใดสนิค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการ
ตัง้แต่จดุเริม่ตน้ ไปจนถงึทศันคต ิหลงัจากทีไ่ดใ้ชส้นิคา้แลว้ ซึง่สามารถพจิารณาเป็นขัน้ตอนได้
ดงันี้ การมองเหน็ปัญหา การแสวงหา ภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมนิทางเลอืก การ
ตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้ 

ดา้นพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ อยู่ในระดบัมาก คอื พงึพอใจกบัคุณภาพของเสื้อผ้าที่ซื้อ
ผ่านสื่อออนไลน์ จะแนะน าให้ผู้อื่นซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อออนไลน์ตาม และจะเลอืกซื้อเสื้อผ้าผ่านสื่อ
ออนไลน์เป็นตวัเลอืกแรกเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษติานนท ์
และศุภร เสรรีตัน์ (2552, หน้า 32-34) ได้กล่าวถงึ พฤตกิรรมภายหลงัการซื้อ (Post-Purchase Behavior)  
ว่าเป็นความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความพอใจขึ้นอยู่กับ
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คุณสมบตัขิองสนิคา้ตรงกบัความต้องการจองผูบ้รโิภคหรอืไม่ ถ้าผูบ้รโิภคพงึพอใจกจ็ะมโีอกาส
ทีจ่ะซือ้ซ ้า ในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้รโิภคไมพ่อใจกจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะไม่ซือ้ซ ้าค่อนขา้งสงู 

 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะส าหรบัการน าผลการวจิยัไปใช ้ดงันี้ 
 1. ควรศึกษาปัจจยัอื่นที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อเพิม่เติม เช่น ปัจจยัด้านตราสินค้า/    
แบรนด ์ปัจจยัดา้นความจงรกัภกัด ีตลอดจนการแนะน าบอกต่อ  
 2. ควรมกีารศึกษาเปรยีบเทยีบกบัสนิค้าหรอืบรกิารที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั เพื่อหา
จดุเด่น จดุดอ้ยของสนิคา้แต่ละประเภทไดอ้ยา่งชดัเจน 
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