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บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา จํานวน 355 คน  วิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสถิต ิT-test และใชการวิเคราะหหาความแปรปรวน One-Way ANOVAs โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง สถิติ
ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรใหความสําคัญกับปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สําคัญคือปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยนักศึกษาอาย ุ
22 ป สาขาการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดมากที่สุด นักศึกษาที่มีรายไดตอเดือน มี
พฤติกรรมการเลนอินเตอรเน็ตที่แตกตางกันและนักศึกษาที่เคยซื้อและไมเคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตให
ความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตางกัน และเพศที่ตางกันใหระดับความสําคัญตอปจจัย
สวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ที่ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ :  สวนผสมทางการตลาด  อินเตอรเน็ต  พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) 
 

Abstract  
 The objective of this research is to study marketing mix factors affecting the decision making 
of customer whom buy clothes on E-Commerce of students in the Faculty of Management Sciences, 
Silpakorn University. The sample of this research are 355 students who study in the Faculty of  
Management Sciences, Silpakorn University.  Data were analyzed using SPSS software package. The 
statistics are frequency, percentage, mean. Standard deviation of the statistical T-test and 
hypotheses testing  with one-way ANOVAs. By the level of significance  0.05 level. The results 
showed that Students in the Faculty of  Management Sciences, Silpakorn  University, focuses on the 
marketing mixes factors affecting the decision making of customer  whom buy clothes on E-
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Commerce. In the medium. When considered, found that Marketing mix factors are important factors 
in the distribution. The 22-year-old student in Marketing focuses on marketing mix factors, most 
Students who have monthly income. Behavior of different players and Internet students who have 
purchased and used to buy clothing on the Internet focused on factors different marketing mix. And 
gender to a different level of importance to the marketing mixes factors affecting the decision making 
of customer  whom buy clothes on E-Commerce did not different. 
 
Keywords : Marketing Mix, Internet, E-Commerce 
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คํานํา 
ในยุคแหงสังคมขาวสารเชนปจจุบัน การสื่อสารผานเครือขายคอมพิวเตอรยิ่งทวีความสําคัญมาก ขึ้น

เปนลําดับเครือขายคอมพิวเตอรใหแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันไดโดยงาย ในปจจุบันมีเครือขายคอมพิวเตอร
เชื่อมโยงไปทั่วโลก ผูใชในซีกโลกหนึ่งสามารถติดตอกับผูใชในอีกซีกโลกหนึ่ง ไดอยางรวดเร็วเครือขาย
คอมพิวเตอรที่รูจักกันในชื่อของ "อินเทอรเน็ต" (Internet) จัดวาเปนเครือขายที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในยุคของ
สังคมขาวสารปจจุบัน จากการคาดการณโดยประมาณแลวปจจุบันมีเครือขายทั่วโลกที่เชื่อมเขาเปนอินเทอรเน็ต
ราว 45,000 เครือขาย จํานวนคอมพิวเตอรในทุกเครือขายรวมกันคาดวามีประมาณ 4 ลานเครื่อง หรือหาก
ประมาณจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกคาดวามีประมาณ 25 ลานคน และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น จึงกลาวไดวา
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่ครอบคลุมพื้นที่กวางขวางที่สุด มีการขยายตัวสูงที่สุด และมีสมาชิกมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับเครือขายอื่นที่ปรากฏอยูในปจจุบัน 

เนื่องจากอินเตอรเน็ตเปนแหลงขอมูลขาวสาร และขอมูลอยางหนึ่งคือขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา ขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับสินคานั้นๆ และขอมูลเกี่ยวกับผูขายผูผลิต  ซึ่งในปจจุบันผูบริโภคมีทางเลือกในการที่จะซื้อ
สินคากันมากขึ้น เชนการเขาไปเลือกซื้อจากในเว็บไซต มีการเขาไปเปรียบเทียบราคาสินคากอนที่จะซื้อ  ใน
ปจจุบันผูบริโภคจึงมีอํานาจมากพอที่จะตอรองกับผูผลิต และผูจําหนายสินคาไดผลดีที่สุดและพฤติกรรมของ
ผูบริโภคทั่วโลกมกีารเปลี่ยนแปลงไป 

และในปจจุบันพบวาสวนใหญการซื้อผานออนไลน(อีคอมเมิรซ)เปนสินคาแฟชั่น ซึ่งเห็นไดวาสินคา
ประเภทเสื้อผา/รองเทา เปนสินคาที่ไดรับความนิยมสูงสุดของการซื้อสินคาออนไลน(อีคอมเมิรซ) ทั้งจากในและ
ตางประเทศ (วารสารS+M Strategy +Marketing Vol.09 Issue095 January 2010) และตลาดมีการ
เจริญเติบโตสูงขึ้น เมื่อเทียบกับสมัยกอน อันเนื่องมาจากมีการหลั่งไหลเขามาของกระแสวัยรุนตางประเทศ เชน 
ประเทศเกาหล ีประเทศญี่ปุน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน โดยจะสงผลถึงกระแสเสื้อผาแฟชั่นในประเทศไทยที่
มีความนิยมเพิ่มสูงขึ้น สงผลใหตลาดมีการเจริญเติบโตในธุรกิจเพิ่มขึ้นอยางเรื่อยๆ ดังนั้นเนื่องจากธุรกิจการขาย
เสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกําลังเขามามีบทบาทมากขึ้นและมีการขยายตัวของธุรกิจอยางรวดเร็ว จึงเปน
สิ่งที่นาสนใจในการศึกษาปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อี
คอมเมิรซ) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
เสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสตอไป 
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อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยเรื่อง “ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อี
คอมเมิรซ) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร” นั้นใชวิธีการดําเนินงานวิจัยเชิงสํารวจ
เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ของ
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
นั้นผูวิจัยไดคนควาขอมูลจาก 2 แหลง คือ ขอมูลปฐมภูมิ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลและขอมูล
ทุติยภูมิ ผูวิจัยไดคนควาขอมูลรายละเอียดตางๆจากนิตยสาร หนังสือและบทความตางๆ โดยประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขนาดของกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบงาย
โดยใชสูตรคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ “ทาโรยามาเน” (Yamane 1967) ดังนี ้

n  =  2)(1 eN
N

+
 

 ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% ไดเทากับ 355 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยนํา
แบบสอบถามไปสอบถามความคิดเห็นจากอาจารยที่ปรึกษา แลวจึงนําแบบสอบถามที่ไดไปแจกนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การวิเคราะหขอมูลเริ่มจากหลังเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดตรวจความถูกตอง
ของขอมูล พบวาแบบสอบถามทั้งหมดมีความสมบูรณครบถวนแลวจึงนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหดวยโปรแกรม
สถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS โดยสวนขอมูลทั่วไป ใชคาสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถี่ และ 
รอยละ ขณะที่การแปลความหมายระดับความสําคัญซึ่งวัดจากคาเฉลี่ยในแบบสอบถามมีดังนี ้ 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21-5.00 หมายถึง สําคัญมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41-4.20 หมายถึง สําคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61-3.40 หมายถึง สําคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81-2.60 หมายถึง สําคัญนอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00-1.80 หมายถึง สําคัญนอยที่สุด 

 เปรียบเทียบปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อี
คอมเมิรซ) โดยการใชคาสถิติ T-test สําหรับตัวแปรตน 2 กลุม และใชการวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบ      
ทางเดียว One-Way ANOVAs สําหรับตัวแปรตนมากกวา 2 กลุมขึ้นไป โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทาง สถิติที่
ระดับ 0.05 

 
ผลการทดลองและวิจารณ 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21 ป 
ศึกษาอยูในคณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด โดยสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 4,000-6,000 บาทตอเดือนและมี
รายจายเฉลี่ย 4,000-6,000 บาทตอเดือน 
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 ในดานพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตพบวาสวนใหญนักศึกษาเขาใชอินเตอรเน็ตทุกวันและใชระยะเวลา
การเลนอินเตอรเน็ตมากกวา 2 ชั่วโมงและมากกวา 12 ครั้งตอสัปดาห โดยใชอินเตอรเน็ตที่สถานศึกษาและใช
คนหาขอมูลมากที่สุด แหลงที่นักศึกษารูจักเว็บไซตสั่งซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตสวนมากรูจักจากเว็บไซตอื่นๆ 
และเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา โดยสวนใหญนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามไมเคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ต
เนื่องจากสินคานนั้นไมสามารถมองเห็นดวยตาและจับตองได สวนนักศึกษาที่เคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตสวน
ใหญเปนผูหญิงและเคยซื้อเพียง 1 ครั้ง โดยซื้อเสื้อผาครั้งละ 500-1,000 บาท ชําระเงินใหผูขายดวยการโอนเงิน
เขาบัญชีผูขาย และพึงพอใจกับสินคาที่สั่งซื้อ นักศึกษาที่เคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตสวนใหญจะมีการซื้อซ้ํา
หรือในอนาคตจะมีการซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตอีก 
 ในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อี
คอมเมิรซ) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวานักศึกษาใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดในดานการ
จัดจําหนายมากและใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดในดานอื่นๆในระดับปานกลาง โดยจําแนก
ความสําคัญของปจจัยในแตละดานพบวา ในดานผลิตภัณฑนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
คุณภาพความนาเชื่อถือ ไมสามารถหาซื้อไดในชองทางอื่น ความหลากหลายของสินคาในระดับปานกลาง และ
ใหความสําคัญมากกับความแปลกใหมทันสมัยของเสื้อผา (คาเฉลี่ย 3.62) ดานราคา นักศึกษาใหความสําคัญ
กับราคาซื้อที่ถูกกวาการซื้อจากชองทางอื่น การตอรองราคาสินคา และความเหมาะสมของราคากับคุณภาพใน
ระดับปานกลาง และใหความสําคัญมากกับความสามารถในการเปรียบเทียบราคาและขอมูลของสินคาไดงาย
กวา (คาเฉลี่ย 3.45) ดานการจัดจําหนายนักศึกษาใหความสําคัญมากในความสามารถในการสั่งซื้อสินคาได
ตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 3.67) ประหยัดเวลาในการคนหาสินคา (คาเฉลี่ย 3.51) 
ประหยัดเวลาในการเดินทาง (คาเฉลีย่ 3.68) มีการจัดสงสินคาตามที่ลูกคาระบ ุ(คาเฉลี่ย 3.64) และมีระบบสราง
ความมั่นใจวามีการสงสินคาใหแกลูกคาและตรงเวลาที่กําหนด (คาเฉลี่ย 3.41) ดานการสงเสริมการตลาด
นักศึกษาใหความสําคัญในระดับปานกลาง ไดแก การลดราคา การโฆษณาเว็บไซตทางนิตยสารหรือชองทางอื่น 
การแถมสินคา การมีระบบสมาชิก การใหสิทธิพิเศษแกสมาชิก 
 
ตารางที่ 1 รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่

สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) แยกตามดานตางๆ 
 

ปจจัยที่มีผลตอการซื้อเส้ือผาผานทางอินเตอรเน็ต คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ  (Product) 
1.เส้ือผามีความแปลกใหม ทันสมัย 3.62 0.84 มาก 
2.สินคามีคุณภาพนาเชื่อถือ 3.25 0.98 ปานกลาง 
3.หาซื้อที่อื่นไมได 3.25 1.09 ปานกลาง 
4.มีสินคาใหเลือกซื้อเปนจํานวนมาก 3.40 0.85 ปานกลาง 
5.สามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดดวยตัวเองและตรงกับความตองการ จากขอมูลและ
รายละเอียดที่มีใหในเว็บไซต 

3.21 0.91 ปานกลาง 
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ปจจัยที่มีผลตอการซื้อเส้ือผาผานทางอินเตอรเน็ต คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 
6.เว็บไซตรูถึงสินคาที่ทานชอบและนําเสนอไดถูกตอง 3.20 0.88 ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.11 0.9 ปานกลาง 
ปจจัยดานราคา (Price) 
1.สามารถซื้อสินคาไดในราคาถูกกวาการซื้อสินคาจากชองทางการจัดจําหนายอื่น 3.25 1.05 ปานกลาง 
2.สามารถเปรียบเทียบราคาและขอมูลของสินคาไดงายกวา 3.45 0.99 มาก 
3.สามารถตอรองราคาสินคาได 2.73 1.08 ปานกลาง 
4.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.21 0.99 ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 2.95 1.01 ปานกลาง 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 
1.สามารถส่ังซื้อสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง มีความสะดวก รวดเร็ว 3.67 0.93 มาก 
2.ประหยัดเวลาในการคนหาสินคา 3.51 0.76 มาก 
3.ประหยัดเวลาในการเดินทางไปซื้อสินคา 3.68 0.81 มาก 
 4.มีบริการจัดสงสินคาถึงที่ตามที่ตองการ 3.64 0.79 มาก 
5.มีระบบสรางความมั่นใจในการสงสินคาไดตามซื้อและตรงเวลาที่กําหนด 3.41 0.96 มาก 

คาเฉล่ีย 3.47 0.88 มาก 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ( Promotion) 
1.มีการลดราคา 3.27 1.00 ปานกลาง 
2.มีการโฆษณาทางนิตยสาร เว็บไซตอื่น 3.33 0.91 ปานกลาง 
3.มีการแถมสินคา 3.13 0.97 ปานกลาง 
4.มีการทําโปรโมชั่น 3.35 0.89 ปานกลาง 
5.มีระบบสมาชิก ใหสิทธิพิเศษแกสมาชิก 3.38 1.00 ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.36 0.95 ปานกลาง 
 
 เปรียบเทียบระดับความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยเพศที่ตางกันใหระดับความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) ที่ไมแตกตางกัน อยางมีระดับนัยสําคัญ 0.05 (t=1.918, sig.=0.056)  

อายุที่แตกตางกันของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามแตกตางกันอยางนอย 1 กลุม ที่ใหระดับ
ความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตางจากกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (f=6.986, 
sig.=0.00) และจากการทดสอบรายคูโดยใชสถิติทดสอบ ของ LSD พบวานักศึกษาที่มีอายุ 19 ป กับอายุ 21 ป 
มีความแตกตางรายคูกัน (sig.=0.005) โดยอายุ 19 ปใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดนอย
กวาอายุ 21 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.319 และนักศึกษาอายุ 19 ปมีความแตกตางรายคูกับอายุ 22 ป 
(sig.=0.00) โดยอายุ 19 ป ใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดนอยกวาอายุ 22 ป โดยมี
ผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.552 นักศึกษาอายุ 20 ปมีความแตกตางรายคูกับอายุ 21 ป (sig.=0.007) โดยอายุ 20 
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ปใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดนอยกวาอายุ 21 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.203 
และนักศึกษาอายุ 22 ปมีความแตกตางรายคูกับอายุ 20 ป (sig.=0.00) โดยอายุ 22 ปใหระดับความสําคัญกับ
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดมากกวาอาย ุ20 ป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 0.435 

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่สาขาการศึกษาที่แตกตางกันอยางนอย 1 กลุม ที่ใหระดับความสําคัญ
ตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตางจากกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (f=2.993, 
sig.=0.007) และจากการทดสอบรายคูโดยใชสถิติทดสอบ ของ LSD พบวานักศึกษาที่ศึกษาอยูในคณะ
วิทยาการจัดการสาขาธุรกิจทั่วไปมีความแตกตางรายคูกับนักศึกษาสาขาการตลาด (sig.=0.019) โดยนักศึกษา
สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไปใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดนอยกวานักศึกษาสาขา
การตลาด มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.255 และนักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยวมีความแตกตางรายคูกับ
นักศึกษาสาขาการตลาด (sig.=0.004) โดยนักศึกษาสาขาการจัดการทองเที่ยวใหระดับความสําคัญกับปจจัย
สวนผสมทางการตลาดนอยกวานักศึกษาสาขาการตลาด มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.272 นักศึกษาที่ศึกษาในสาขา
ธุรกิจโรงแรมและที่พักมีความแตกตางรายคูกับนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร (sig.=0.013) โดยนักศึกษา
สาขาธุรกิจโรงแรมและที่พักใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดมากกวานักศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.415 

นักศึกษาที่มีรายไดตอเดือนที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญตอปจจัยสวยผสมทางการตลาดที่
แตกตางกัน (f=1.977, sig.=0.098) 

นักศึกษาที่มีรายจายที่แตกตางกันมีอยางนอย 1 กลุม ที่ใหระดับความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดแตกตางจากกลุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (f=5.094, sig.=0.00) และจากการทดสอบ
รายคูโดยใชสถิติทดสอบ ของ LSD พบวานักศึกษาที่มีรายจายตอเดือนต่ํากวา 4,000 บาทมีความแตกตางรายคู
กับนักศึกษาที่มีรายจายตอเดือน 4,000-6,000 บาท (sig.=0.00) โดยนักศึกษาที่มีรายจายตอเดือนต่ํากวา 4,000 
บาทใหระดับความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดมากกวานักศึกษาที่มีรายจายตอเดือน 4,000-6,000 
บาท มีผลตางเฉลี่ยเทากับ 0.331 

นักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตที่แตกตางกันใหระดับความสําคัญตอปจจัยสวยผสมทาง
การตลาดที่แตกตางกัน (f=1.240, sig.=0.295) 

และนักศึกษาที่เคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตาง
กับนักศึกษาที่ไมเคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ต (t=2.020, sig.=0.046) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

จากการวิจัยสามารถสรุปผลไดวานักศึกษาที่ซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตสวนใหญเปนผูหญิง ศึกษาอยูใน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด อายุ 21 ป มีรายไดเฉลี่ย 4,000-6,000 บาทตอเดือนและมีรายจายเฉลี่ย 
4,000-6,000 บาทตอเดือน มีการเขาใชอินเตอรเน็ตทุกวันและใชระยะเวลาการเลนอินเตอรเน็ตมากกวา 2 ชั่วโมง
และมากกวา 12 ครั้งตอสัปดาห โดยใชอินเตอรเน็ตที่สถานศึกษาและใชคนหาขอมูลมากที่สุด แหลงที่นักศึกษา
รูจักเว็บไซตสั่งซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตสวนมากรูจักจากเว็บไซตอื่นๆ และเพื่อนหรือคนรูจักแนะนํา โดยสวน
ใหญไมเคยซื้อเสือ้ผาทางอินเตอรเน็ตเนื่องจากสินคานั้นไมสามารถมองเห็นดวยตาและจับตองได สวนนักศึกษาที่
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เคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตเคยซื้อเพียง 1 ครั้ง โดยซื้อเสื้อผาครั้งละ 500-1,000 บาท ชําระเงินใหผูขายดวยการ
โอนเงินเขาบัญชีผูขาย และพึงพอใจกับสินคาที่สั่งซื้อ นักศึกษาที่เคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตจะมีการซื้อซ้ําหรือ
ในอนาคตจะมีการซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตอีก 

ในดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอการซื้อเสื้อผาทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (อีคอมเมิรซ) 
ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากรในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวา ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่สําคัญคือปจจัยดานการจัดจําหนาย ซึ่งเปนการเพิ่มความสะดวก
ใหแกผูซื้อสินคา ไมวาจะเปนการประหยัดเวลาในการคนหาหรือซื้อสินคา การมีบริการจัดสงถึงบานเปนตน โดย
นักศึกษาอายุ 22 ป สาขาการตลาดใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาดมากที่สุด นักศึกษาที่มี
พฤติกรรมการเลนอินเตอรเน็ตที่แตกตางกันและนักศึกษาที่เคยซื้อและไมเคยซื้อเสื้อผาทางอินเตอรเน็ตให
ความสําคัญตอปจจัยสวนผสมทางการตลาดแตกตางกัน ดังนั้นการทําการตลาดกับธุรกิจเสื้อผาทางอินเตอรเน็ต
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