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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1)  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ 
EVETEE ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชส่ื้อ
ออนไลน์และการซ้ือเส้ือผา้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการส่ือสารทาง
การตลาดบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษา
ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้รูปแบบการจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างาน
แบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์  จ านวน 400 ตวัอย่าง  ทั้งน้ีจะก าหนดขอบเขตการศึกษากลุ่มผูช้าย
และผูห้ญิงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้น
การประกอบธุรกิจ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าแผนกลยทุธ์ส าหรับการด าเนินธุรกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และจ านวนคร้ังท่ี
กลุ่มตวัอย่างเขา้ชมสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างยงัให้ขอ้เสนอแนะวา่ ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในเร่ือง การรับประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละราคา ความน่าเช่ือถือในการท าธุรกรรม



ทางการเงิน ระยะเวลาการจดัส่ง และช่องทางติดต่อกบัผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้การส่ือสารการตลาดบนส่ือ
ออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE ของผูบ้ริโภคพบวา่ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การไดรั้บการบอกต่อถึงขอ้ดี ขอ้เสียของเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE  มี
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   รองลงมาการไดรั้บการบอกต่อเก่ียวกบัการใหบ้ริการของของเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE  มี
ค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE มี
ค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE พบวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย  ดังน้ี   1) ด้านการคน้หาขอ้มูล 2) ด้านการ
ตระหนกัถึงปัญหา 3) ดา้นภายหลงัการซ้ือ  4) ดา้นขั้นการซ้ือ  และ 5) ดา้นการประเมินทางเลือก 

 

ค าส าคัญ : ความสัมพนัธ์ / ปัจจยั / การตดัสินใจ 

 

Abstract 
 

The purposes of this study were to 1 )  to study factors that related to clothing purchasing decision of 
EVETEE brand in Bangkok. 2) to study factors related to consumer behavior in using and purchasing clothing 
though online platforms. 3) to study factors related to marketing and communication on online platforms of 
clothing business brand EVETEE of consumer in Bangkok. 4) to study factors that related to consumer decision 
to buy product from EVETEE. 

This research is quantitative research. By using data collection of 400 online and questionnaire samples. 
Determine to scope on men and women who living in Bangkok and its vicinity to analyze the possibility to 
doing business. To be use as a guideline in the preparation of strategic plan for business operations and goals 
achieve. 

 



The results of the study were as follow: 

1) The result of analysis of data that related to consumer decision to purchase clothing brand EVETEE 
in Bangkok and online platforms. The factors that related to consumer decision was marriage status, 
age, education level, income, times spent on the internet and number of times the sample group 
visits the product over the internet. 

2) The result of analysis of consumer perceptions of marketing communication on online media of 
the brand EVETEE found that the overall average was at a high level. When considering from each 
item it was found that the highest was being told of the product advantages and disadvantages, and 
then was being told of customer service, and the least mean is the exposure about the brand 

3) The result of analysis of data that related to the decision making process to purchase clothing 
brand EVETEE found that the overall EVETEE clothing purchase decision process is higher than 
aspect. When considering each aspect in descending order as follows : 1) Information searching 
2)Problem awareness 3) After service (Post-purchased) 4) Purchasing process 5) Decision making. 
 

Keyword : factor / correlate / decide 
 

บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ส่ือสังคมออนไลน์อาจแสดงถึงนวตักรรมการปฏิวติัทางสังคมท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์การ

ส่ือสารโดยพื้นฐานแลว้การเปล่ียนแปลงวิธีการส่ือสารของมนุษยแ์ละการปฏิบติัของการประชาสัมพนัธ์การ

ส่ือสารมวลชน การโฆษณาการตลาดและธุรกิจ ทฤษฎีและแนวคิดมากมาย อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยทัว่ไป

ในบริบทของส่ือสังคมออนไลน์และการประชาสัมพนัธ์คือการน าเขา้และการประยุกตใ์ชท้ฤษฎีและแนวคิดอ่ืน 

ๆ ส่ือสังคมออนไลน์เป็นตวัแทนของกระบวนทศัน์การส่ือสารใหม่ การสร้างทฤษฎีส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์โดยระบุคุณลกัษณะต่างๆ ของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีเกิดจากงานวิจยัท่ีมีอยู่เป็นพื้นฐานในการท า

ความเข้าใจส่ือสังคมออนไลน์ท้ายท่ีสุดก็จะถูกพัฒนาขึ้ นเป็นทฤษฎีของส่ือสังคมออนไลน์เพื่อการ



ประชาสัมพนัธ์ (Kent, & Li, 2020)  การส่ือสารการตลาดมีความส าคญัยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจใด หาก

สามารถส่ือสารการตลาดได้สมบูรณ์ก็จะท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี ความ

น่าเช่ือถือ รายไดท่ี้เพิ่มขึ้นและมีความสัมพนัธ์ต่อก าไรท่ีเพิ่มขึ้นขององคก์รธุรกิจ การส่ือสารการตลาด คือ การ

แจง้รายละเอียดข่าวสาร จูงใจใหเ้กิดการยอมรับและปฏิบติัตามข่าวสารนั้น 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

        1. เพื่อศึกษาส่ือสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้แบรนด ์  EVETEE ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

        2. เพื่อศึกษาปัจจัย ท่ี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือซ้ือเ ส้ือผ้าแบรนด์    EVETEE ในพื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

การรับรู้การส่ือสารการตลาดบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้แบรนด์แบรนด์ EVETEE ของผูบ้ริโภค 
และกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์แบรนด์ EVETEE ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือ เส้ือผา้แบรนดแ์บรนด ์EVETEE ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้ซ้ือ หรือเคยสั่งซ้ือเส้ือผา้  EVETEE ผ่านทาง  Application 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากร จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งของ การค านวณหาจ านวนตวัอย่าง
จากสูตรของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 หรือระดบันัยส าคญั 0.05 โดยค านวณได้ 
385 ตวัอย่าง และเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือผูวิ้จยัเก็บตวัอย่างเพิ่มเป็น จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ ด าเนินการผ่าน Google From ซ่ึงแบบสอบถาม
ออนไลน์จะน าไปโพสต์บน Social Media มีดงัน้ี  1) Facebook จ านวน 80 ชุด 2)  Page จ านวน 80 ชุด 3)  line  
จ านวน 80 ชุด 4)  Twitter จ านวน 80 ชุด และ  5)  Instagram จ านวน 80 ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 
 



 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

ทฤษฎีแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 

            DeLone and McLean (2003) ได้กล่าวถึงทฤษฎีแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ
(information systems success model) ไดถู้กออกแบบและปรับปรุงเพื่อใชป้ระเมินประสิทธิผลและความส าเร็จ
ของระบบสารสนเทศซ่ึงใชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

ทฤษฎีการใช้ประโยชน์ และความพงึพอใจ (Uses and gratification theory: U&T) 

               ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นส่ือดิจิทลัท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบติัการ ทางสังคม (Social 

Tool) เพื่อใชส่ื้อสารระหวา่งกนัในเครือข่ายทางสังคม (Social Network) ผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละโปรแกรมประยุกต์

บนส่ือใด ๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต  โดยเน้นให้ผู ้ใช้ทั้ งท่ีเป็นผู ้ส่งสารและผู ้รับสารมีส่วนร่วม

(Collaborative)อยา่งสร้างสรรค ์ในการผลิตเน้ือหาขึ้นเอง ผูเ้ขียนจะกล่าวถึงทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีกล่าวถึงกนัมากในวงการส่ือสารมวลชน คือ ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์ และความพึงพอใจ 

(Uses and gratification theory: U&T) 

ส่ือสังคมออนไลน์ทางการตลาด 

Kotler and Keller (2016) ไดก้ล่าววา่ การตลาด คือ การด าเนินกิจกรรมท่ีน ามาซ่ึงส่ิงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิด

ความพึงพอใจ เพราะสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดโ้ดยการด าเนินการผา่นการแลกเปล่ียนระหวา่งผูซ้ื้อ 

และผูข้ายแลว้เกิดความพึงพอใจร่วมกนัทั้งสองฝ่าย ซ่ึงในปัจจุบนัองค์การไดเ้ปล่ียนการท าการตลาดแบบเดิม

เป็นการตลาดรูปแบบใหม่ โดยการท าการตลาดแบบดิจิทลั ซ่ึงเป็นการท าการตลาดออนไลน์ 

ส่ือสังคมออนไลน์ทางการตลาดท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจัดการธุรกจิ 

Kane et al. (2015) ไดจ้ าแนกการริเร่ิมดา้นส่ือสังคมออนไลน์ขององค์การต่าง ๆ ออกเป็น  6 ประเภท

ตามวตัถุประสงคท์างธุรกิจท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี คือ (1) การท างานร่วมกนัของพนกังานและการส่ือสารภายใน (2) 

ความร่วมมือและการจดัการโซ่อุปทาน (3) การพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ (4) การ



ประชาสัมพนัธ์และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (5) ลูกคา้การบริการและการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ 

และ 6) การขายและการตลาด ดงันั้นการริเร่ิมดา้นส่ือสังคมออนไลน์ 

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  ดวงพร พุทธวงค์ (2561) ได้ศึกษาความส าเร็จของการพฒันาระบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กของผู ้

ประกอบธุรกิจเส้ือผา้แฟชั่น การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพท่ีมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อ

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของ ระบบเครือข่าย การสนับสนุนจากภาครัฐ และอุปสรรคในการพฒันาระบบเครือข่าย

ของกลุ่มผูป้ระกอบธุรกิจเส้ือผา้ แฟชั่นขนาดเล็ก 2) เพื่อทราบความคิดเห็นและความต้องการของสมาชิก

เครือข่ายต่อการพฒันาระบบเครือข่ายและ 3) เพื่อศึกษาปัจจยัสนบัสนุนความส าเร็จของภาครัฐในการใช้ระบบ

เครือข่าย โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และส ารวจความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของ

เครือข่ายจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจท่ีกระจายตวั อยูใ่น 6 เครือข่าย 

 จุฑาณฐั สินธุศิริ, ธีรพรรณ อ๊ึงภากรณ์ และกาญจนา หินเธาว ์ (2563) ไดศึ้กษาผลกระทบของการจดัการ 
คุณภาพผลิตภณัฑท่ี์มีต่อความส าเร็จขององคก์รของธุรกิจผลิตเส้ือผา้แบรนด์ไทย การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาผลกระทบของการจดัการคุณภาพผลิตภณัฑท่ี์มีต่อความส าเร็จขององคก์รของธุรกิจผลิตเส้ือผา้แบรนด์

ไทย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารธุรกิจผลิตเส้ือผา้แบรนด์ไทย 

จ านวน 129 ฉบบั 

  เอกคทา อตัตนนท์ (2560) ได้ศึกษาแผนธุรกิจขายเส้ือผา้ Dara มีวตัถุประสงค์  (1) เพื่อเตรียมความ

พร้อมให้กับผูป้ระกอบการใหม่ (2) เพื่อศึกษาโอกาสในการด าเนินธุรกิจและความเป็นไปได้ในการด าเนิน

โครงการลงทุน (3) เพื่อค านวณความคุม้ค่าในการลงทุน และ (4) เพื่อให้ผูป้ระกอบการจดัล าดบัความคิดก่อน

การเตรียมความพร้อมเพื่อเร่ิมประกอบธุรกิจ 

 ธนารักษ์ บุราณ (2558)ไดศึ้กษาปัจจยัการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของผูบ้ริโภคในจงัหวดัสระบุรี การ

วิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของผูบ้ริโภค

ในร้านเส้ือผา้กีฬาในจงัหวดัสระบุรี และ (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้กีฬาของผูบ้ริโภคในร้านเส้ือผา้กีฬาในจงัหวดัสระบุรี 



 วิสุทธ์ิ ขันศิริ (2559) ได้ศึกษาการจัดการการส่ือสารธุรกิจผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป การวิจัยในคร้ังน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษา1)การจดัการการส่ือสารภายในองค์กรผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป  2) การจดัการการส่ือสาร

ภายนอกองคก์รผลิตเส้ือผา้ส าเร็จรูป 

 พฒัน์ธนะ บุญชู และอภิญญา แมตส่ี  (2563) ไดศึ้กษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ทางร่างกายของตนเอง 

ความเป็นผูน้ าดา้นแฟชัน่ และภาพลกัษณ์ของร้านคา้ ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการเลือกใช้เส้ือผา้ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชรู้ปแบบการจากการเก็บขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 422 คน ผา่นแบบสอบถาม และแบบสอบถามออนไลน์ 

 มรรัตน์  ทนัมา (2558) ไดศึ้กษาอิทธิพลของการส่ือสารการตลาดต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูป

ของสุภาพสตรี ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 วรางค ์อ่อนจนัทร์ (2562) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจร้านจ าหน่ายเส้ือผา้สตรีผ่านส่ือออนไลน์ มีวตัถุประสงค์ 

เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการประกอบธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนกลยุทธ์ส าหรับการ

ด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย โดยประเภทของแผนธุรกิจคือ แผนธุรกิจส าหรับธุรกิจเร่ิมใหม่ (Start-up) ซ่ึง

ด าเนินการเก่ียวกบั ธุรกิจเส้ือผา้สตรี จดัจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ 

 กฤตมุข นาคปฐม   (2561)ได้ศึกษาแผนธุรกิจแบรนด์เ ส้ือผ้าแนววินเทจส าหรับสุภาพบุ รุษ มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและค้นคว้าข้อมูลซ่ึงเป็น ส่วนประกอบก่อนการตัดสินใจเร่ิมท าธุรกิจ เป็นส่ิงท่ีมี

ประโยชน์ต่อธุรกิจและการด าเนินธุรกิจ แผนธุรกิจเป็นการศึกษาหาขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับส่ิงท่ี

ตอ้งการจะท าซ่ึงการท า แผนจะเป็นตวับ่งช้ีถึงเป้าหมายท่ีมีความชดัเจน น าพาไปถึงการวางแผนการปฏิบติังาน

ดา้น ต่าง ๆ 

 อวยพร พู่วณิชย ์และศิวิกา ดุษฎีโหนด (2558) ไดศึ้กษาตวัแบบการวางแผนการผลิตเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมี

ขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณ การศึกษาน้ีกล่าวถึงกรณีศึกษาการวางแผนการสั่งผลิตเส้ือผา้แฟชัน่ของแบรนด์หน่ึง

ซ่ึงมีสินคา้หลกัหา้ประเภท 

 ชัยวฒัน์ ม่วงทอง. (2561). ได้ศึกษาแผนธุรกิจร้านจ าหน่ายเส้ือผา้แฟชั่นสตรีผ่านช่องทางออนไลน์

ภายใตต้ราสินคา้ Shine. การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการซ้ือเส้ือผา้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ในประเทศไทยไดแ้ก่ คุณค่าตราสินคา้ การส่ือสารการตลาด แรงจูงใจ และความตอ้งการซ้ือ

เส้ือผา้ผา่นช่องทางออนไลน์ 



 ปาริชาติ วงษ์ทองดี  (2562) ไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของ

ผู ้บริโภค ในตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อส ารวจลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์และศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ของผูบ้ริโภคในตลาดนดั

สวนจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 ผกามาศ บุราณและ รัฐศาสตร์ ศรีใหญ่  (2563) ได้ศึกษาวจันกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือขาย

สินคา้ออนไลน์ เส้ือผา้ส าหรับผูช้าย การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1. เพื่อศึกษาการใชว้จันกรรมในการซ้ือขาย

สินคา้ออนไลน์ เส้ือผา้ส าหรับผูช้าย จากแอปพลิเคชนั Lazada และ Shopee 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจกบั

การใชว้จันกรรมในการซ้ือสินคา้เส้ือผา้ส าหรับผูช้าย 

 อิทธิพทัธ์ นพรัตนธีระวุฒิ (2562) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจเส้ือระบายอากาศ AIR COAT  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ก าหนดกรอบทิศทางของธุรกิจเพื่อการศึกษาคา้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจเส้ือระบายอากาศท่ีมีระบบท าความเยน็ 

เป็นการศึกษาเพื่อหาโอกาส ความเป็นไปได ้เพื่อแนวทางในการตดัสินใจก่อนการด าเนินโครงการ แผนธุรกิจ

ฉบบัน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจ การวางแผนการตลาด การ

จดัซ้ือ แผนกระบวนการผลิต แผนการเงินการลงทุน แผนการจดัการองคก์รและการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย

การศึกษาขอ้มูลและงานวิจยัตามแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถคน้หาไดใ้นอินเตอร์เน็ต การศึกษาวิจยัแผนธุรกิจเส้ือ

ระบายอากาศ AIR COAT 

 จรัสนภา กิจสะสม   (2561)  ได้ศึกษาแผนธุรกิจเส้ือผ้าพลัสไซส์แบรนด์ “POPPIN ‘TAGS” มี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการท าแผนธุรกิจเส้ือผา้พลสัไซส์ แบรนด์ “POPPIN ‘TAGS” มีการ

วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ การจดัท าโมเดลธุรกิจ การวิเคราะห์คู่แข่งและการวิจยัตลาด 

 พลัลภา ปีติสันต ์และขวญัหทยั เมืองสุวรรณ  (2560) ไดศึ้กษาแผนธุรกิจร้านขายเส้ือยืดเด็ก Bombaye = 

BUSINESS PLAN OF BOMBAYE KID’S T-SHIRT SHOP  แผนธุรกิจร้านขายเส้ือยืดเด็ก Bombaye เกิดจาก

การท่ีผูว้ิจยัตอ้งการท าสินคา้ส าหรับเด็กเพื่อจ าหน่าย 

 นงนุช พิมูล (2562)  ไดศึ้กษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของประชาชนในจงัหวดับุรีรัมย ์

: กรณีศึกษา Facebook 

 มนสัชนก อริยะเดช และ บุษกรณ์ ลีเจย้วะระ (2563)  ไดศึ้กษาการตลาดในรูปแบบของการตลาดแบบ

ออนไลน์ เป็นกิจกรรมดา้นการตลาดทั้งหมดท่ีองคก์าร 



 มาลินี ค าเครือ และ ธีระพนัธ์ โชคอุดมชยั (2562) ไดศึ้กษากลยทุธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ท่ีมีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้โอทอปผา่นส่ือสังคมออนไลน์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดักาญจนบุรี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

งานวิจัย น้ีศึกษาเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ีมีความสัมพันธ์ ต่อการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้า  EVETEE ในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยการใชแ้บบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชสู้ตรในการค านวณของ Cochran 
(1977) ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้เคยซ้ือหรือเคยสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทาง  Application ในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณหาจ านวนตวัอย่างจาก
สูตรของ Cochran (1977) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบั ร้อยละ 95 หรือระดบันยัส าคญั 0.05 โดยค านวณได ้384.14 
ตวัอย่าง และเพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือผูวิ้จยัเก็บตวัอย่างเพิ่มเป็น จ านวน 400 ตวัอย่าง  รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ ด าเนินการผ่าน Google From ซ่ึงแบบสอบถามออนไลน์จะน าไปโพสต์บน Social 
Media มีดงัน้ี  1) Facebook จ านวน   80   ชุด 2)  Page จ านวน   80   ชุด 3)  line  จ านวน   80   ชุด 4)  Twitter 
จ านวน   80   ชุด และ  5)  Instagram จ านวน   80   ชุด รวมทั้งส้ิน 400 ชุด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีได้รับการออกแบบให้
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการท าวิจัย และสอดคล้องกับแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสร้าง
แบบสอบถาม ดงัน้ี 

1) ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และหลกัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นการวิจยั 
2) ศึกษาวตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวิจยั 
3) นิยามศพัทต์วัแปรท่ีก าหนดไวใ้นกรอบแนวคิด 
4) สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรท่ีก าหนดไวใ้นการวิจยั เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งทั้งดา้นโครงสร้าง เน้ือหา และภาษาท่ีใช ้
5) น าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาเป็นด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง โดยด าเนินการดงัน้ี  
               1. ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามออนไลน์ โดยไดรั้บแบบสอบถามทั้งหมด  400  ฉบบั 
คิดเป็น โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ โดยการด าเนินการผา่น Google From ซ่ึงแบบสอบถามออนไลน์จะน าไป
โพสต์บน Social Media มีดงัน้ี  1) Facebook จ านวน   80   ชุด 2)  Page จ านวน   80   ชุด 3)  line  จ านวน   80   
ชุด       4)  Twitter จ านวน   80   ชุด และ  5)  Instagram จ านวน   80   ชุด  รวมทั้งส้ิน 400 ชุด  



2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าถามแต่ละขอ้ พิจารณาว่ามี
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์หรือไม่   

  3. ลงรหสัและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

             1. วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

             2. วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติเชิงอนุมาน ค่าสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ 

 

ผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE 
ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครบนส่ือออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปไดแ้ก่ สถานภาพสมรส อาย ุระดบัการศึกษา รายได ้ระยะเวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และจ านวนคร้ังท่ี
กลุ่มตวัอย่างเขา้ชมสินคา้ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างยงัให้ขอ้เสนอแนะวา่ ผูป้ระกอบการควรให้
ความส าคญัในเร่ือง การรับประกนั รายละเอียดเก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละราคา ความน่าเช่ือถือในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน ระยะเวลาการจดัส่ง และช่องทางติดต่อกบัผูป้ระกอบการ เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการซ้ือเส้ือผา้
ส าเร็จรูปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น 2) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการรับรู้การส่ือสารการตลาดบนส่ือ
ออนไลน์ของธุรกิจเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE ของผูบ้ริโภคพบวา่ ภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณา
รายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การไดรั้บการบอกต่อถึงขอ้ดี ขอ้เสียของเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE  มี
เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก   รองลงมาการไดรั้บการบอกต่อเก่ียวกบัการใหบ้ริการของของเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE  มี
ค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบั และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การไดรั้บรู้ข่าวสารเก่ียวกบัเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE มี
ค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 3) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE พบวา่ กระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด ์EVETEE ภาพรวมมีค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังน้ี   1) ด้านการคน้หาขอ้มูล 2) ด้านการ
ตระหนกัถึงปัญหา 3) ดา้นภายหลงัการซ้ือ  4) ดา้นขั้นการซ้ือ  และ 5) ดา้นการประเมินทางเลือก 



ข้อเสนอแนะ 

 

                  1.   ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมใชช่้องทางการใชง้านส่ือออนไลน์ทาง  Line ส่วนใหญ่ เห็นวา่การ

ท าการตลาดผา่นส่ือออนไลน์การบอกต่อ หรือแนะน าจากคนรู้จกั และใชช่้องทางลาซาดา้   ดงันั้นผูป้ระกอบการ

ธุรกิจเส้ือผา้แบรนด์   EVETEE  ควรพฒันาและปรับปรุงด้านการส่ือสารการตลาดดังกล่าวให้สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

                  2. การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE ของผูบ้ริโภค มีค่ามีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปาน

กลางดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แบรนด ์  EVETEE  ควรพฒันาและปรับปรุงดา้นการส่ือสารการตลาดเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
                  3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยการรับรู้การส่ือสารการตลาดบนส่ือออนไลน์เส้ือผา้แบรนด์ 
EVETEE  และกระบวนการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้แบรนด์ EVETEE   ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้
แบรนด ์EVETEE ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจเส้ือผา้แบรนด ์  EVETEE  ควรให ้
ความส าคญักบัประเด็นดงักล่าว 
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