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--------------------------------บทคัดย่อ
การศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์การเพิ่มยอดขายเสื้ อผ้าออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน Chaya Shop กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดย คือผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
สิ นค้าจากร้าน Chaya Shop จานวน 385 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ ความต้องการเกี่ยวกับส่ วน
ประสมทางการตลาดบริ การ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ของการศึกษาครั้งนี้ ใช้เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติคือ Multiple Linear Regression Analysis
เพื่อทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าวัยทางานออนไลน์
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุ 31 – 40 ปี จานวน สถานภาพโสด อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จากการศึกษาพบว่าความ
ต้องการเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ตวั แปรต้น ทั้ง 7 ด้านประกอบไปด้วย 1 ด้านสิ นค้า ความต้องการเสื้ อผ้าวัย
ทางานที่มีแบบขนาดให้เลือกหลากหลาย 2 ด้านราคา ต้องการสิ นค้าราคารวมค่าขนส่ ง 3 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ต้องการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่าน Shopee/Lazada 4 ด้านการส่ งเสริ มการขาย โปรโมชัน่ ฟรี ค่าขนส่ ง 5 ด้านบุคลากร พนักงาน
มีการอัพเดท stock สิ นค้าสม่าเสมอ 6 ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ รู ปภาพสิ นค้าที่หน้าเพจถ่ายจากตัวอย่างสิ นค้าจริ ง
7 ด้านกระบวนการ พนักงานไลฟ์ สดพูดรายละเอียดสิ นค้าและราคาที่จดั เจนและกระชับ และผลทดสอบต่อมาพบว่า
ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์ในอนาคตในขั้นตอนการรั บรู ้ ปัญหาได้ดีที่สุดเมื่ อเที ยบกับค่าคงที่
อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ 0.05 ตัวแปรตามประกอบไปด้ว ย 4 ส่ วนได้แ ก่ องค์ประกอบด้า นกระบวนการ
องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่าย องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบด้านราคา
ตามผลการศึกษาพบว่าสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ คือ องค์ประกอบด้านกระบวนการ ปั จจัยหลักที่สาคัญคือพนักงานไลฟ์ สดพูดรายละเอียดสิ นค้าและ
ราคาที่จดั เจนและกระชับ พนักงานมีความรู้ในตัวสิ นค้าและการสื่ อสารที่ดี พนักงานตอบแชทสุ ภาพ พนักงานแชท
ตอบรวดเร็ วและตรงประเด็น พนักงานไลฟ์ สดมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยการแนวทางการ
แก้ปัญหาคือ ใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อ และคลังสิ นค้า เพื่อลดปั ญหาเรื่ องการจัดการคาสั่ง
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ซื้ อและคลังสิ นค้าในการขายขณะไลฟ์ สดของพนักงาน และ การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee
และ Lazadaโดยมีการติดตามประเมินผลทุกๆ ไตรมาสซึ่ งจะใช้งบประมาณทั้งหมด 72,000 บาทในปี พ.ศ. 2564
คาสาคัญ : ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ, การวิจยั เชิงปริ มาณ, เฟสบุ๊ก
ABSTRACT
A study of the influencing effect of service marketing mix on the purchase decision of consumers in order to
formulate strategies to increase online clothing sales, case study of Chaya Shop. 385 consumers who purchased
products from Chaya Shop analyzed the personal data of the sample group by using frequency (Frequency) and
percentage (Percentage) and analysis of information about service marketing mix requirements. The mean (Mean) and
standard deviation (Standard Deviation) were used to test the hypothesis. In this study, a statistical analysis tool,
Multiple Linear Regression Analysis, was used to test hypotheses about consumer demand for online working clothes.
The results showed that Most consumer groups are female, aged 31-40 years, number of single statuses,
occupations, employees of private companies. The highest education at the bachelor's degree level earns 20,00130,000 baht. The study found that the need for the service marketing mix (7Ps) influenced the decision of workingaged consumers towards the decision to buy clothes via online channels. The primary variables in all 7 aspects
consisted of 1. Product aspect, demand for working clothes with various sizes to choose from, 2. Price requirement
for the product, price including shipping cost, 3. The distribution channel wants to order via Shopee/Lazada 4
Promotional aspects, free shipping promotion. 5. Personnel employees are updated regularly, stock products.
6. Physical environment. Product pictures on the page are taken from real product samples. 7. Aspects of the
process. The live operator speaks clearly and concisely about the product description and price and subsequent tests
revealed that the factors that influenced the decision to buy clothes online in the future in the problem recognition
stage were the best compared to the constant. The statistical significance was at 0.05. The dependent variable
consisted of 4 parts: process components, Distribution channel components, Product composition, and price
components
According to the results of the study, it was found that the factor affecting the decision of working-aged
consumers towards purchasing clothes via online channels is the process component. The key factor here is that the
live operator speaks clearly and concisely about the product description and price. The staff is knowledgeable in the
product and good communication. The staff responded to the chat politely. Chat staff responded quickly and to the
point. Live broadcast staff is good at solving immediate problems. The solution to the problem is to use an order
management system to manage orders and warehouses. To reduce the problem of managing orders and inventory in
sales during the live broadcast of employees and adding new distribution channels Instagram, Shopee, and Lazada
with a quarterly follow-up evaluation that will spend a total budget of 72,000 baht in 2021.
Keywords: Service Marketing Mix, Quantitative Research, Facebook
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1) บทนา
1.1 ประวัติบริ ษทั ภาพรวมธุรกิจ และสภาพแวดล้อมธุรกิจ
ปั จจุบนั เสื้ อผ้าเครื่ องแต่งกายคงเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อการดารงชีวิต นอกจากจะมีประโยชน์สาหรับการปก
คลุมร่ างกายเพื่อป้ องกันความร้องและความหนาวเย็น ยังสามารถป้ องกันอันตรายจากภายนอกได้อีกด้วย ทั้งนี้ ยงั บ่ง
บอกถึงรสนิยมและภาพลักษณ์และสถานภาพทางสังคมอีกด้วย สิ นค้าแฟชัน่ จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
ยังมีการออกใหม่ในทุกฤดูกาล โดยผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้ อเสื้ อผ้าจากการเดินไปซื้ อที่หน้าร้านหรื อซื้ อ
ตามแหล่งขายเสื้ อผ้าได้เปลี่ยนเป็ นการสั่งซื้ อผ่านออนไลน์มากขึ้น ทาให้เกิดการก่อตั้ง ธุ รกิจ “Chaya Shop” เริ่ ม
ดาเนิ นธุ รกิ จเมื่ อกลางปี พ.ศ. 2563 โดยเริ่ มจากการนาเข้าเสื้ อผ้าจากประเทศจี นและเน้นกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นวัยรุ่ น
เสื้ อผ้าที่นาเข้าของทางร้านจะเป็ นกลุ่มเสื้ อผ้าแฟชัน่ ทันสมัย สามารถใช้งานได้ในหลายๆ โอกาส ราคาเริ่ มต้นตั้งแต่
หลักร้อยโดยจาหน่ายผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live) ของ เฟสบุ๊ก เพจ (Facebook page) ร้าน Chaya Shop
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่ าที่ และสามารถให้ผูบ้ ริ โภคสอบถาม เลือกซื้ อและขายสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา อ้างอิงจาก
(บุรินทร์ พุทธโชติ, บทวิเคราะห์ อนาคตอุตสาหกรรมสิ่ งทอไทยสู่ ยคุ “New Normal”, 2563)
1.2 ภาพรวมธุรกิจ
เนื่องจาก ทางร้าน Chaya Shop จาหน่ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านช่อง เฟซบุ๊ก เพจ (Facebook Page) โดยการ ไลฟ์
สด หน้าเฟซบุ๊ก เพจ การจัดโครงสร้างของร้าน Chaya Shop เริ่ มโดยเจ้าของธุ รกิจและประกอบไปด้วย 3 ส่ วนดังนี้
ฝ่ ายการตลาดมีเจ้าหน้าที่ 1 คนมี หน้าที่ ดูแลระบบของร้ านทั้งหมดรวมถึงการตอบคาถามของลูกค้าผ่านช่องทาง
Facebook page และช่องทางขายผ่านแอพพลิเคชัน่ ช้อปปี้ ส่ วนต่อมาฝ่ ายบัญชี 1 คนดูแลเรื่ องการชาระเงินของลูกค้า
เช็คยอดเงินรวมรวมถึงดูแลเรื่ องบัญชีของทางร้าน ส่ วนสุ ดท้ายคือฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ งมีพนักงาน 1 คนมีหน้าที่
ดูแลสิ นค้าในคลังการเช็คสต็อกสิ นค้า การบรรจุ สินค้าเพื่อจัดส่ งให้กบั ลูกค้ารวมถึงการประสานงานกับทางขนส่ ง
เพื่อให้เข้ามารับสิ นค้าตามกาหนด (พนิตพร ไชยการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดร้าน Chaya Shop, สัมภาษณ์. 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2563)
1.3 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาองค์กร
เนื่ องจากร้ านมี การเปลี่ยนสิ นค้าจากการขายสิ นค้าวัยรุ่ นที่ มีราคาถูกมาเป็ นการขายสิ นค้าวัยทางานเพราะ
ผูบ้ ริ โภคกลุ่มวัยทางานมีกาลังซื้ อสิ นค้าและทางร้านได้ต้ งั ราคาสู งขึ้นจากเดิม โดยที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิมของทางร้านเป็ น
กลุ่มผูบ้ ริ โภควัยรุ่ นทั้งหมดทาให้ยอดขายลดลงอย่างเห็ นได้ชดั แสดงให้เห็นว่ายอดขายต่อเดือนไม่แน่ นอนและไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ทางร้านตั้งไว้ต่อเดือน ซึ่ งเท่ากับ 400,000 บาทต่อเดือน โดยที่ร้าน Chaya Shop มียอดขายใน
เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 ได้แค่ 228,090 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 57 ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการศึกษาส่ วนประสมการตลาด
ออนไลน์เพื่อที่จะแก้ไขปั ญหายอดขายของร้าน Chaya Shop ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น (วีระศักดิ์ สุ ตณ
ั ฑวิบูลย์, เจาะ
พฤติกรรม Gen Y- คอลัมน์ Smart SME, ประชาชาติธุรกิจประชาชาติธุรกิจ, 2561)
1.4 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปั ญหาขององค์กร
จะเห็นได้ว่ายอดขายของทางร้านไม่แน่นอน จากการเปลี่ยนสิ นค้าเป็ นเสื้ อผ้าวัยทางานโดยที่กลุ่มผูบ้ ริ โภค
เดิมของทางร้านเป็ นกลุ่งลูกค้าวัยรุ่ นทั้งหมดทาให้ยอดขายลดลงอย่างเห็นได้ชดั เป้ าหมายที่ทางร้านตั้งไว้ต่อเดือน ซึ่ ง
เท่ากับ 400,000 บาทต่อเดือน แต่ร้าน Chaya Shop มียอดขายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้แค่ 228,090 บาท ซึ่ งคิด
เป็ นร้อยละ 57 ของเป้ าหมายที่ร้านตั้งไว้ ผลกระทบในระยะยาวคือร้านอาจต้องปิ ดตัวลงเพราะค่าใช้จ่ายมีมากกว่า
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รายรับและสิ นค้าที่ขายไม่ออกทาให้เกิดสิ นค้าคงคลังจานวนมากไม่มีเงินมาหมุนเวียนในธุ รกิจหรื ออาจต้องขายสิ นค้า
ในราคาต่ากว่าทุน
ตารางที่ 1.1 ยอดขายสะสมของร้าน Chaya Shop ประจาเดือนมิถุนายน - ธันวาคม พ.ศ. 2563
(เป้ าหมายยอดขายภายในเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 คือ 400,000 ล้านบาทต่อเดือน)
ลาดับ

วันที่

จานวนการสั่งซื้ อ

จานวนสิ นค้า

หน่วย : บาท
ยอดขายสะสม

1

มิถุนายน

1229

2043

249,608

2

กรกฎาคม

2486

3240

450,076

3

สิ งหาคม

2670

3752

470,980

4

กันยายน

218

291

50,030

5

ตุลาคม

715

907

190,600

6

พฤศจิกายน

937

1235

259,300

7

ธันวาคม

920

1057

228,090

ที่มา : ยอดขายสะสมของร้าน Chaya Shop เดือนมิถุนายน – ธันวาคม รายงานประจาปี พ.ศ. 2563
1.5 ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาด
บริ การที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพื่อกาหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเสื้ อผ้าออนไลน์ ในเฟซบุ๊ก เพจ
(Facebook Page) ของร้าน Chaya Shop จึงเป็ นพื้นที่เป้ าหมายที่ถูกกาหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ นค้าของวัยทางาน
ประเภทเสื้ อผ้าเพราะเสื้ อผ้ามีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภคในชีวิตประจาวัน อีกทั้งธุ รกิจด้านการจาหน่ายเสื้ อผ้าออนไลน์มี
ร้านเพิ่มขึ้นเรื่ องและมีการแข่งขันกันสู งมากในปั จจุบนั
ด้วยเหตุน้ ี ผูว้ ิจยั ในฐานะเจ้าของธุ รกิจจาหน่ายเสื้ อผ้า จึงมีความสนใจในการศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภควัยทางานผ่านช่องการออนไลน์ Facebook Page เพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาของทางร้านและการเพิ่มยอดขายของร้าน Chaya Shop ที่ได้ต้ งั ไว้
2) วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ที่ใช้ในการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ากลุ่มวัยทางานของร้าน
Chaya Shop
2.2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมของการตลาดบริ การ (7Ps) ที่มีส่วนช่วยในด้านการแก้ไข ปรับปรุ งยอดขาย
ของร้าน Chaya Shop
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2.3 เพื่อศึกษาปั จจัยของส่ วนประสมของการตลาดบริ การ (7Ps) เพื่อนาเสนอแนวทางในการเพิ่มยอดขาย
เสื้ อผ้าออนไลน์ของร้าน Chaya Shop ให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
3) การดาเนินการวิจัย
1. วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา
1.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์
(Online Questionnaire) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก Facebook Page ร้าน Chaya Shop จานวนแบบสอบถาม 385 ชุด ซึ่ ง
เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจาก Facebook Page ร้าน Chaya Shop ทั้งหมด ทาการสุ่ มตามความสะดวก (Convenience)
1.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) มีการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสื อวารสารสิ่ งพิมพ์เอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องจากห้องสมุดและเว็บไซต์ต่างๆ
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจาก Facebook Page ร้าน Chaya Shop โดยไม่
ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณด้วย
สูตร Cochran, W.G. (1953) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
สูตร n = P(1 - P) Z2
e2
เมื่อ n แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
P แทน ค่าเปอร์ เซ็นที่ตอ้ งการสุ่ มจากประชากรทั้งหมด (ถ้าไม่ทราบให้กาหนด P : 0.5)
Z แทน ระดับความเชื่อมัน่ ที่ผวู ้ จิ ยั กาหนด หรื อระดับนัยสาคัญทางสถิติ เช่น
Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% (มีค่าเท่ากับ 1.96)
e คือ สัดส่ วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (e : 0.5)
n = 0.5(1-0.5) (1.962 )
0.05
= (0.5)(0.5) (3.8416)
0.025
= 384.16 หรื อ 385 คน กลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 385 คน
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ขนาดของเสื้ อผ้าที่สวมใส่
ส่ วนที่ 2 ความต้องการเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นพนัก งาน ด้า นกระบวนการให้ บ ริ ก าร และด้า น
สภาพแวดล้อม
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ส่ วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางาน ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์
4. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อมูลส่ วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลความต้องการเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) ได้แก่
ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ
ให้บริ การ และด้านสภาพแวดล้อม โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
4.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้ ใช้
เครื่ องมือการวิเคราะห์ผลทางสถิติคือ Multiple Linear Regression Analysis เพื่อทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคในการซื้ อเสื้ อผ้าวัยทางานผ่านช่องทางออนไลน์ เฟสบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook Live)
5. สมมติฐานการวิจยั
5.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่างกันให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ (7Ps)
แตกต่างกัน
5.2 ผูบ้ ริ โภคที่ มีพฤติกรรมการซื้ อที่ แตกต่างกันให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมการตลาดบริ การ
(7Ps) แตกต่างกัน
4) ผลการวิจัย
4.1 ผลการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ
ผลจากแบบสอบถามผูบ้ ริ โภควัยทางาน 385 คน พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ แบบสอบถามส่ วน
ใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.09 อายุ 31 – 40 ปี จานวน 192 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.87 อาชีพ
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 118 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.65 สถานภาพโสด จานวน 187 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.57
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 282 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.25 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จานวน 120 คน คิด
เป็ นร้อยละ 31.17 ขนาดเสื้ อM จานวน 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.47 ขนาดกางเกง/กระโปรงL จานวน 144 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 37.40 ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วริ ศรา สู้สกุลสิ งห์ และ วราวุธ ฤกษ์วรารักษ์ (2563) ได้ศึกษา
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผ่านเว็บไซต์พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มากที่สุด ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000-24,999 บาท
ความต้องการเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ (7Ps) มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางาน
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์จากผลการวิจยั โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ ความต้องการเสื้ อผ้าวัยทางานที่ มีแบบขนาดให้เลือก
หลากหลาย ด้านราคา คือ ต้องการสิ นค้าราคารวมค่าขนส่ ง ด้านช่องทางจัดจาหน่าย คือ ต้องการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่าน
Shopee/Lazada ด้านการส่ งเสริ มการขาย คือ โปรโมชัน่ ฟรี ค่าขนส่ ง ด้านบุคลากร คือ พนักงานมีการอัพเดท stock
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สิ นค้า ด้านสิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ คื อ รู ปภาพสิ นค้าที่ หน้าเพจถ่ายจากตัวอย่างสิ นค้าจริ ง ด้านกระบวนการ คื อ
พนักงานไลฟ์ สดพูดรายละเอียดสิ นค้าและราคาที่จดั เจนและกระชับ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชลธิ ชา
สัจจธนสุ วรรณ (2563) ศึกษาส่ วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ มีผลต่อพฤติกรรมในการซื้ อสิ นค้าและบริ การ
(เฟอร์ นิเจอร์ และชุ ดเครื่ องนอน) ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชัน่ Facebook ของผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด 7P ด้านคน
และพนัก งาน ส่ ง ผลต่ อ การซื้ อ สิ นค้า และบริ ก าร (เฟอร์ นิ เจอร์ แ ละชุ ด เครื่ อ งนอน) ของผูบ้ ริ โ ภคในเขตจัง หวัด
อุบลราชธานี ผ่านเพจร้านค้าบนแอปพลิเคชัน่ Facebook ในช่วงระบาดของสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนของตัวแปรพยากรณ์ ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
ออนไลน์ในอนาคต
ตัวแปรพยากรณ์
B
Std. Error
Beta
t
Sig.
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์
.182
.041
.246
4.455
.000
องค์ประกอบด้านราคา
-.125
.062
-.155
-2.019
.044
องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่าย
.219
.054
.278
4.041
.000
องค์ประกอบด้านการส่ งเสริ มการตลาด .092
.060
.100
1.520
.129
องค์ประกอบด้านบุคลากร
-.005
.074
-.004
-.064
.949
องค์ประกอบด้านลักษณะทางกายภาพ
-.066
.076
-.060
-.873
.383
ของทางร้าน
องค์ประกอบด้านกระบวนการ
.524
.071
.451
7.389
.000
2
2
R = 0.726 R = 0.527 R adj = 0.519 F Overall = 60.075 Sig = 0.000*
การทดสอบด้วยสถิติ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple regression) พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ
ด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่าย องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบด้านราคา อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
4.3 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
จากตารางที่ 1.1 แสดงข้อมูลยอดขายของเดือนมิถุนายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2563 จะเห็นได้วา่ ยอดขายใน
เดือนกันยายนลงลดกว่า 4 เท่าเทียบกับยอดขายในเดือนสิ งหาคม เนื่ องจากร้านมีการเปลี่ยนสิ นค้าจากการขายสิ นค้า
วัยรุ่ นมาเป็ นการขายสิ นค้าวัยทางาน โดยที่กลุ่มผูบ้ ริ โภคเดิมของทางร้านเป็ นกลุ่งลูกค้าวัยรุ่ นทั้งหมดทาให้ยอดขาย
ลดลงอย่างเห็นได้ชดั ส่ งผลกระทบให้มีสินค้าวัยทางานมีคา้ งอยูใ่ นคลังจานวนมาก หากมีสินค้าใหม่เข้ามาก็ตอ้ งขาย
สิ นค้าเก่าแบบลดราคาหรื อบางครั้งต้องขายขาดทุนเพราะกลุ่มลูกค้าเก่าของเพจเป็ นกลุ่มลูกค้าวัยรุ่ นแสดงให้เห็นว่า
ยอดขายต่อเดือนของร้าน Chaya Shop ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ทางร้านตั้งไว้ต่อเดือน ซึ่ งเท่ากับ 400,000 บาทต่อ
เดือน แต่ร้าน Chaya Shop มียอดขายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ได้แค่ 228,090 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 57 ของ
เป้ าหมายที่ร้านตั้งไว้
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4.4 การสร้างทางเลือกสาหรับการแก้ไขปั ญหา (Alternative Solutions)
ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ยอดขายมีจานวนน้อยลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสิ นค้าจากสิ นค้าเป็ นแฟชัน่ วัยทางาน
และมีการปรับราคาสู งขึ้นตามต้นทุนสิ นค้า โดยแนวทางการไขปั ญหา 4 ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดในการเพิ่ม
ยอดขายเสื้ อผ้าออนไลน์ สรุ ปได้ดงั นี้
4.4.1 ด้านราคา ทาการจาหน่ ายสิ นค้าเสื้ อผ้าในราคาที่รวมราคาค่าขนส่ งบนช่องทาง Facebook
Page
4.4.2 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายใหม่ Instagram, Shopee และ
Lazada
4.4.3 ด้านกระบวนการใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อ และคลังสิ นค้า เพื่อ
ลดปั ญหาเรื่ องการจัดการคาสัง่ ซื้ อและคลังสิ นค้าในการขายขณะไลฟ์ สดของพนักงาน
4.4.4 ด้านผลิตภัณฑ์ การมีเสื้ อผ้าวัยทางานที่มีแบบขนาดให้เลือกหลากหลาย
4.5 การวิเคราะข้อดีและข้อเสี ยของแต่ละแนวทางเลือก
ผลจากการสอบถามผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจาก Facebook Page ร้าน Chaya Shop ทั้งหมดจานวน 385 คน
สามารถสรุ ปจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ได้ดงั นี้
จุดแข็ง - ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าจาก Facebook Page ร้าน Chaya Shop ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
31 – 40 ปี ส่ วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีเงินเดือนส่ วนใหญ่อยูท่ ี่ 20,001-30,000 บาทและอยูใ่ นเกณฑ์ใน
การซื้ อสิ นค้าของร้าน Chaya Shop เป็ นสิ นค้านาเข้าราคาหลักร้อยเท่านั้น
จุดอ่อน – ทางร้านได้เปลี่ยนจากการจาหน่ ายเสื้ อผ้าวัยรุ่ นเป็ นจาหน่ายเสื้ อผ้าวัยทางานมากยิ่งขึ้น
ราคาสู งขึ้นกว่าเดิมทาให้จานวนการสั่งซื้ อน้อยลง และในขั้นตอนการสั่งซื้ อสิ นค้าจากร้าน Chaya Shop ขณะไลฟ์ สด
ลูกค้าต้องแคปรู ปแล้วทักแชท ทาให้เสี ยโอกาสในการขายสิ นค้าเพราะการจัดการคลังสิ นค้าค่อนข้างยุง่ ยากและไม่
สามารถอัพเดทคลังสิ นค้าได้ตลอดเวลาทาให้เกิดความผิดพลาดในการสัง่ ซื้ อได้ง่าย
โอกาส – ปัจจุบนั มีช่องทางการขายสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่น ขายบนช่องทาง Shopee, Lazada
เป็ นต้น ทาให้การขายสิ นค้าไปยังกลุ่ มผูบ้ ริ โ ภคได้มากขึ้ น และในส่ วนของการรั บ ออเดอร์ ข องการไลฟ์ สดผ่าน
ช่องทาง Facebook Live ยังมีระบบมาช่วยรองรับคาสั่งซื้ อ่านไลฟ์ สดที่สามารถอัพเดทคลังสิ นค้า สรุ ปยอด ตรวจสอบ
ยอดการโอนของผูบ้ ริ โภค รวมไปถึงการจัดทาใบปะหน้ากล่องเพื่อจัดส่ งลูกค้าทาให้ร้าน Chaya Shop มีโอกาสในการ
ขายมากยิง่ ขึ้น จัดการระบบหลังบ้านได้ง่ายยิง่ ขึ้น
อุปสรรค – การไลฟ์ สดขายสิ นค้าในปั จจุบนั มีผขู ้ ายจานวนมาก คู่แข่งมากขึ้น รวมไปถึงหากทาผิด
กฎของ Facebook Page อาจทาให้โดนปิ ดกั้นไลฟ์ สดของร้านทาให้ผชู ้ มเข้าถึงได้นอ้ ยลง ทาให้ยอดการขายน้อยลงไป
ด้วย
ปั จจุบนั จะเห็นได้วา่ ยอดขายมีจานวนน้อยลงเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสิ นค้าจากสิ นค้าเป็ นแฟชัน่ วัยทางาน
และมีการปรับราคาสู งขึ้นตามต้นทุนสิ นค้า โดยแนวทางการไขปั ญหา 4 ปั จจัย ส่ วนประสมการตลาดบริ การในการ
เพิม่ ยอดขายเสื้ อผ้าออนไลน์ สรุ ปได้ดงั นี้
4.5.1 ด้านราคา ทาการจาหน่ายสิ นค้าเสื้ อผ้าในราคาที่รวมราคาค่าขนส่ งบนช่องทาง Facebook Page
ข้อดี ได้ผบู ้ ริ โภคใหม่ที่สนใจในตัวสิ นค้ามากขึ้น อาจมีผตู้ ิดตาม Facebook Page เพิ่มขึ้น
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ข้อเสี ย อาจทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจยากยิง่ ขึ้นเพราะราคาสิ นค้าที่แพงขึ้น
4.5.2 ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย เพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee และ Lazada
ข้อดี การเพิ่มช่องทางการขายสิ นค้าทาให้เข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่ได้มากขึ้น
ข้อเสี ย อาจมีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากไม่มีพนักงานพอในการบริ หารจัดการช่องทางการขายใหม่
4.5.3 ด้านกระบวนการ ใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อ และคลังสิ นค้า เพื่อลด
ปั ญหาเรื่ องการจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้าในการขายขณะไลฟ์ สดของพนักงาน
ข้อดี พนักงานไลฟ์ สดไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องการจัดการออเดอร์ ขณะไลฟ์ สด เพราะระบบจะช่วยจัดการ
คาสั่งซื้ อได้ง่ายขึ้นลูกค้าไม่ตอ้ งแคปหน้าจอแล้วทักแชท หากอยากซื้ อสิ นค้าตัวไหนขณะไลฟ์ สดสามารถพิมพ์รหัสที่
ทางร้านแจ้งได้เลย ระบบจะทาการรับออเดอร์ รวมถึงส่ งสรุ ปยอดรวมของคาสั่งซื้ อหลังจากการจบไลฟ์ สด ยังมีระบบ
การตรวจสลิปการโอนเงิน การจัดการสิ นค้าคงคลัง รวมไปถึงการออกใบปะหน้าในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคทาการโอนเงินค่า
สิ นค้าและจัดส่ งที่อยูใ่ ห้ทางร้าน ทาให้ร้าน Chaya Shop ลดเวลาในการจัดการออเดอร์ ได้ดียิ่งขึ้น พนักงานไลฟ์ สด
สามารถสื่ อสารกับลูกค้าได้มาขึ้นโดยไม่ตอ้ งมีความกังวลเรื่ องการรับออเดอร์ คาสั่งซื้ อ
ข้อเสี ย หากระบบเกิดล่มไม่สามารถใช้งานได้ร้านจะไม่สามารถไลฟ์ สดขายสิ นค้าได้จนกว่าจะ
จัดการแก้ไขระบบให้กลับมาปกติทาให้เสี ยโอกาสในการขาย
4.5.4 ด้านผลิตภัณฑ์ การมีเสื้ อผ้าวัยทางานที่มีแบบขนาดให้เลือกหลากหลาย
ข้อดี ท าให้ผูบ้ ริ โภคมี ตวั เลื อ กที่ หลากหลายและโอกาสในการเพิ่ มยอดขายและได้คาสั่ งซื้ อ ที่
เพิ่มขึ้น
ข้อเสี ย ต้องมีการประเมินการสั่งซื้ อเพื่อจัดการคลังสิ นค้าในแต่ละแบบเสื้ อผ้าไม่เช่นนั้นจะทาให้
เกิดการเก็บสิ นค้าจานวนมากในกรณี ที่ขายไม่ได้กจ็ ะเป็ นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
4.6 การกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขปั ญหาและงบประมาณแต่ละแนวทางเลือก
แนวทางที่ 1 คือ ทาการจาหน่ายสิ นค้าเสื้ อผ้าในราคาที่รวมราคาค่าขนส่ งบนช่องทาง Facebook Page ไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มแต่ตอ้ งทาการคานวนและตรวจเช็คราคาค่าขนส่ งที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เกิ ด
ต้นทุนที่สูงขึ้น
แนวทางที่ 2 คือเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee และ Lazada ใช้เวลาในการทาระบบ
ใหม่ เป็ นช่องทางที่ ทาสิ นค้าของทางร้ านเข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้นและผูบ้ ริ โภคมี ทางเลือกในการซื้ อเพิ่มขึ้น มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 45,000 บาทในปี พ.ศ. 2564
แนวทางที่ 3 ใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อ และคลังสิ นค้า เพื่อลดปั ญหาเรื่ องการ
จัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้าในการขายขณะไลฟ์ สดของพนักงานเนื่ องจากร้าน Chaya Shop มีฐานผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อ
สิ นค้าและผูต้ ิดตาม Facebook Page หลักพัน ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานบริ ษทั และมีรายได้ 21,000 –
30,000 บาทต่อเดือน โดยผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทาง Facebook Live ของทางเพจ ร้าน Chaya Shop ปั ญหาที่
เกิดขึ้นปั จจุบนั คือทางร้านได้ใช้ระบบการแคปหน้าจอแล้วทักแชททาให้พนักงานไลฟ์ สดจะต้องคอยตอบคาถามและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการไลฟ์ สดทุ กครั้ งในเรื่ องการจดคาสั่งซื้ อของผูเ้ ข้าชมไลฟ์ สดรวมไปถึ งปั ญหาเรื่ องการ
จัดการคลังสิ นค้า ทั้งนี้ ผบู ้ ริ โภคใช้เวลาในการออเดอร์ ค่อนข้างนานและเกิดความผิดพลาดสู ง หากผูบ้ ริ โภคแคปหน้า
จอไม่ทนั หรื อไม่ชดั เจนทาให้แอดมินของร้านใช้เวลาในการตรวจสอบ พนักงานไลฟ์ สดต้องคอยตอบคาถามผูบ้ ริ โภค
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ที่ถามมาขณะไลฟ์ จากที่เลือกแนวทางที่ใช้ใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้าจะทา
ให้การรับออเดอร์ ผบู ้ ริ โภคมีความถูกต้องมากยิง่ ขึ้นเพราะระบบทาการจัดการคาสั่งซื้ อและสิ นค้าคงคลังทางร้านจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น 27,000 บาทในปี พ.ศ. 2564
แนวทางที่ 4 คือการมีเสื้ อผ้าวัยทางานที่มีแบบขนาดให้เลือกหลากหลายโดยมีการกาหนดยอดการนาเข้า
สิ นค้าในแต่ละครั้งให้ชดั เจนโดยค่าใช้จ่ายในการนาเข้าสิ นค้ายังมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่มีการคุยกับโรงงานในการนา
แบบเข้ามาหลายแบบมากขึ้นโดยร้านจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 50,000 บาทในปี พ.ศ. 2564
4.7 การกาหนดแนวทางเลือกที่เสนอสาหรับการแก้ไขปั ญหา
การกาหนดแนวทางเลือกที่เสนอสาหรับการแก้ไขปั ญหา ของร้าน Chaya Shop เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้มี
ดังนี้
4.7.1 การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee และ Lazada ทางเจ้าของธุ รกิจได้คานึ งถึง
การขยายช่องทางการขายเพื่อให้ได้มาซึ่ งลูกค้ากลุ่มใหม่เป็ นการเพิม่ โอกาสในการขายมากยิง่ ขึ้น
4.7.2 การใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้านั้น การใช้ระบบจัดการออ
เดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้า เป็ นปั จจัยสาคัญของการไลฟ์ สดเพราะช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคสั่งซื้ อ
สิ นค้าได้สะดวกสบายมากขึ้น ทั้งยังลดปั ญหาของการจัดการคลังสิ นค้าหากลดระยะเวลาในการทางานทาให้พนักงาน
ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงเพราะพนักงานไม่ตอ้ งทา OT เพื่อมาจัดการคาสั่งซื้ อหลังการไลฟ์ ที่ใช้เวลานานอีกต่อไป
4.8 การควบคุมและประเมินผลแนวทางเลือก
4.8.1 การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee และ Lazada แบบเจาะจงกลุ่มลูกผูบ้ ริ โภค
จะต้องมีหน่วยวัดจากตัวเลขจริ งได้ โดยมีการติดตามและประเมินผลดังนี้
4.8.1.1 การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ Instagram, Shopee และ Lazada ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายใน
การเปิ ดร้านบนช่องทางต่างๆ
4.8.1.2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผ่านช่องทางต่างๆ ควรมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เป็ นต้น
4.8.2 การใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้า และทาการตลาดในการ
โฆษณาสิ นค้าใน Facebook Page แบบเจาะจงกลุ่มผูบ้ ริ โภค ในร้าน Chaya Shop จะต้องมีหน่วยวัดจากตัวเลขจริ งได้
โดยมีการติดตามและประเมินผลดังนี้
4.8.2.1 ในการใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้า ทาให้ผบู้ ริ โภค
ลดรระยะเวลาในการสั่งซื้ อทั้งยังสะดวกสบายกับผูบ้ ริ โภคมากขึ้นระบบจะทาการดึงข้อมูลอัตโนมัติการคาสั่งซื้ อโดย
ทางผูบ้ ริ โภคพิมพ์รหัสสิ นค้าที่ตอ้ งการสั่งซื้ อได้เลย สามารถวัดผลได้จากยอดออเดอร์ การสั่งซื้ อและยอดขายเพิ่มขึ้น
4.8.2.2 การใช้ระบบจัดการออเดอร์ ในการบริ หารจัดการคาสั่งซื้ อและคลังสิ นค้า ทาให้เกิดความ
แม่นยาในการจัดการคาสั่งซื้ อและคลังมากยิง่ ขึ้นลดปั ญหาเรื่ องการทางานโดยการจดคาสั่งซื้ อในกระดาษที่ทาให้เกิด
ความผิดพลาดได้ง่าย
5) สรุ ปและการอภิปรายผล
5.1 ในการการศึกษาอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายเสื้ อผ้าออนไลน์ กรณี ศึกษาร้าน Chaya Shop สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
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ผลทดสอบพบว่ากลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง อายุ 31 – 40 ปี จานวน สถานภาพโสด อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน การศึกษาสู งสุ ดในระดับปริ ญญาตรี มีรายได้ 20,001-30,000 บาท ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์ในอนาคตในขั้นตอนการรั บรู ้ ปัญหาได้ดีที่สุดเมื่ อเที ยบกับค่าคงที่ มี ระดับนัยสาคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 คือ องค์ประกอบด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย องค์ประกอบด้านผลิ ตภัณฑ์
และองค์ประกอบด้านการส่ งเสริ มการขาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั อัญชลี เยาวราช (2562) ได้ทาการศึกษา "ส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรู ปแบบโมเดิร์นเทรดของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร"
เมื่อพิจารณาด้านองค์ประกอบด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่ าย องค์ประกอบด้าน
ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบด้านราคา ส่ วนใหญ่น้ นั มีระดับความพึงพอใจมากทุกด้านเช่นกัน สามารถอภิปรายราย
ด้านได้ดงั นี้
5.1.1 องค์ประกอบด้านกระบวนการ พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญต่อปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ ด้านกระบวนการในภาพรวมอยู่ระดับมากที่ สุด สิ่ งที่ มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นอันดับแรก คือ พนักงาน
ไลฟ์ สดพูดรายละเอียดสิ นค้าและราคาที่จดั เจนและกระชับ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ฤทธิ์ เจตน์ ริ นแก้วกาญจน์ (2562)
ได้ทาการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps และปั จจัยด้านการให้บริ การที่มีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การคลินิกการแพทย์แผนจี นหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ในภาพรวมปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด7Ps ส่ งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริ การโดยปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 7Ps นั้นสามารถ
ทานายผลของความพึงพอใจได้ร้อยละ 48.5 หากพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านหลักฐานทางกายภาค ด้านกระบวนการ ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉี ยว กรุ งเทพมหานคร
5.1.2 องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่าย จากผลการศึกษาพบว่าสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
วัย ท างานต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้า เสื้ อ ผ้า ผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ เ ป็ นอัน ดับ แรก คื อ ต้อ งการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ผ่า น
Shopee/Lazada ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั อรุ โณทัย ปั ญญา (2562) ได้ทาการศึกษา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นผ่านสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) ของนักศึ กษาระดบัปริ ญญาตรี ใน
มหาวิทยาลัยเขตอาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการเลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
ผ่านสังคมออนไลน์(เฟซบุ๊ก) ได้แก่ เพศอายุและรายได้ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัด สิ น
ใจซื้ อ ประกอบด้วยผลิ ตภัณฑ์ราคา ช่ องทางการจดัจา หน่ ายการส่ งเสริ มการตลาดปั จจัยด้านการรั กษาความเป็ น
ส่ วนตัว และปั จจัยด้านการให้บริ การส่ วนบุคคล
5.1.3 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่าสิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นอันดับแรก คือ ความต้องการเสื้ อผ้าวัยทางานที่มีแบบขนาดให้
เลือกหลากหลาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั อัญชลี เยาวราช (2562) ได้ทาการศึกษา "ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
กระทบต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลี กรู ป แบบโมเดิ ร์ น เทรดของผูบ้ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร" ผล
การศึ กษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีระดับความคิ ดเห็ นต่อส่ วนประสมทางการตลาดในร้ านค้าปลี ก
รู ปแบบโมเดิร์นเทรด ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 และมีพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรู ปแบบโมเดิร์น
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เทรดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และการทดสอบด้วยสถิติ
สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) พบว่า ส่ วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่ งจากการ
ทดสอบทาให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปลีกรู ปแบบโมเดิร์นเทรด ควรคานึ งถึง ส่ วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และ
การส่ ง เสริ ม การตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้า ในร้ า นค้า ปลี ก รู ป แบบโมเดิ ร์ น เทรดของผูบ้ ริ โ ภคใน
กรุ งเทพมหานครโดยเฉพาะในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด เน้นความ
หลากหลายทั้งเรื่ องของรู ปแบบ ขนาด การใช้งาน ความทันสมัย
5.1.4 องค์ประกอบด้านราคา พบว่า สิ่ งที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์เป็ นอันดับแรก คือ ราคารวมค่าขนส่ ง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั อัญชลี เยาวราช
(2562) ได้ทาการศึกษา "ส่ วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลีกรู ปแบบ
โมเดิร์นเทรดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร" การส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าใน
ร้านค้าปลีกรู ปแบบโมเดิร์ลเทรดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตที่ระดับ 0.5 ซึ่ งจากการ
ทดสอบทาให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าปลีกรู ปแบบโมเดิร์นเทรด ควรคานึ งถึง โดยมุ่งเน้นด้านการส่ งเสริ มการตลาดเน้น
การสื่ อสารที่ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้มากที่ สุดเพื่อให้สามารถกระตุน้ จูงใจ และรั กษาลูกค้าให้อยู่กบั ร้านค้าให้ได้อย่าง
ยาวนาน
กล่าวโดยสรุ ป สิ่ งที่มีผลต่ออิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค
เพื่ อ กาหนดกลยุท ธ์ การเพิ่ ม ยอดขายเสื้ อ ผ้าผ่านช่ อ งทางออนไลน์ในอนาคตประกอบไปด้วย องค์ประกอบด้า น
กระบวนการ พนักงานไลฟ์ สดพูดรายละเอี ยดสิ นค้าและราคาที่ จัดเจนและกระชับ องค์ประกอบด้านช่ องทางจัด
จาหน่าย การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายผ่าน Shopee/Lazada องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ การมีสินค้าให้เลือกที่หลาย
หลาย และองค์ประกอบด้า นราคา ทาราคารวมค่าขนส่ ง ซึ่ งเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต
6) ข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภควัยทางาน โดยใช้วิธีสมการถดถอยแบบพหุ คูณ ทาให้ให้
ผูป้ ระกอบการและนักการตลาดทราบและมีความเข้าใจถึงแนวโน้มของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคได้มาก
ขึ้น สามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการปรับปรุ งและพัฒนาเพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบให้กบั ธุ รกิจและยังทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจจากการซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ให้มาก
ที่สุด รวมไปถึงยอดขายที่เพิ่มขึ้นและผลกาไรที่มีจานวนมากขึ้น ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พล
ของส่ วนประสมการตลาดบริ การที่ มี ผลต่ อ การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อ ผ้าผ่านช่ อ งทางออนไลน์ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้านช่องทางจัดจาหน่าย องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบ
ด้านราคา
6.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
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ควรศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภควัยทางานต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้า
ผ่านช่องทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในช่องทางขายออนไลน์อื่นๆ ต่อมาควรศึกษากระบวนการตัดสิ นใจซื้ อซื้ อสิ นค้า
เสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์แบบเจาะจงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ งในลักษณะการศึกษาเชิ งลึก เพื่อจะได้รับข้อเท็จจริ งและ
นามาวางแผนและปรับปรุ งกลยุทธ์ทางการตลาดของทางร้านได้ และศึกษากรยุทธทางการตลาดอื่นๆของผูจ้ าหน่ าย
สิ นค้าเสื้ อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่สร้างความสาเร็ จในด้านการโน้มน้าวให้ผบู ้ ริ โภคมีพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่ องนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทกั ษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่
ปรึ กษาของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้คาแนะนา ตรวจตราเนื้อหาและแนว ทางการแก้ไขเนื้ อหา รวมไปจนถึงการ
ให้กาลังใจในการทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.ศิริรัตน์ รัตนพิทกั ษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ปรึ กษา
ของการศึกษาค้นคว้าอิสระ ผูอ้ านวยการหลักสู ตร อาจารย์ ดร.ภูษิต วงษ์หล่อสายชล และผูอ้ านวยการสาขา ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สวรส ศรี สุตโต และคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ให้ความรู้ คาแนะนา และ ข้อมูล
ต่างๆ รวมไปถึงเพื่อนและพี่นกั ศึกษามหาบัณฑิตทุกท่าน เจ้าหน้าที่หลักสู ตร MBA Online ทุก ท่าน ที่ได้ให้คาปรึ กษา
ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ในการค้นคว้าอิสระด้วยตนเองตลอดมา ผูว้ จิ ยั ขอ กราบของพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ี
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