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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุง่หมายเพือ่ศกึษา 1) ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อเสือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด ์ IRA ACTIVEWEAR ของผูบ้รโิภค 2) กลยุทธก์ารสื่อสาร
การตลาดออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA 
ACTIVEWEAR ของผู้บริโภค และ 3) การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเลอืกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ของผู้บรโิภค กลุ่ม
ตวัอย่างคอื ผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบการออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 
400 คน สถติทิี่ใชไ้ด้แก่ ค่าความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถติ ิ t-test การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู 

ผลการวจิยัพบว่า 1) ปัจจยัเพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อเสือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 2) ปัจจยักลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ดา้นการโฆษณาออนไลน์ ดา้นการ
ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ ดา้นการส่งเสรมิการขายออนไลน์ และดา้นการตลาดทางตรงออนไลน์  
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่าน
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 3) ปัจจยัการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านสื่อ
ออนไลน์ ดา้นการก าหนดราคาผลติภณัฑ ์และดา้นการขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิล



ต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ผา่นออนไลน์ อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขอ้คน้พบจากงานวจิยันี้ ผูป้ระกอบการสามารถน าไปประยกุตใ์ชเ้พือ่ก าหนดกลยทุธก์าร
สือ่สารการตลาดออนไลน์ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายและเพิม่ยอดขาย 
 
ค าส าคญั: ปัจจยัทางการตลาดออนไลน์ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ออนไลน์  

กลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์  
 
Abstract  

This research aims were 1)  The demographic factor affects choosing purchase 
online behaviors of IRA ACTIVEWEAR brand sportswear clothing of consumers in Bangkok 
and Metropolitan region. 2)  Online marketing communication strategy factors influence 
choosing purchase online behaviors of IRA ACTIVEWEAR brand sportswear clothing of 
consumers, and 3)  Increasing value online of goods influence choosing purchase online 
behaviors of IRA ACTIVEWEAR brand sportswear clothing of consumers. The sample size 
was 400 personals who consumers like sports. The statistical were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis. 

The results showed that 1) The demographic factor; gender and monthly income 
factors influenced significantly choosing purchase online behaviors of IRA ACTIVEWEAR 
brand sportswear clothing of consumers in Bangkok and Metropolitan region at the level of 
0.05 statistical. 2) Online marketing communication strategy factors; online advertising, online 
communication of public relations, online promotional and online direct marketing factors 
influenced significantly choosing purchase online behaviors of IRA ACTIVEWEAR brand 
sportswear clothing of consumers in Bangkok and Metropolitan region at the level of 0.05 
statistical. And 3) Increasing value online of goods factor; product pricing and expanding 
distribution channel marketing factors influenced choosing purchase online behaviors of IRA 
ACTIVEWEAR brand sportswear clothing of consumers in Bangkok and Metropolitan region 
with significant at the statistical level of 0.05. 

The results of this research; the enterprises can apply to set the online marketing 
communication strategies to match the target groups and increase sales. 
 
Keywords: Online marketing factors, Choosing purchase online behaviors,  
 Online marketing communication Strategies 
 



บทน า 
การท าตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ (Digital Marketing) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากเทคโนโลยไีด้เขา้มาเป็นส่วนนึงในการใชช้วีติประจ าวนัมากขึน้ ท าใหส้ามารถเขา้ถงึ
ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มากยิง่ขึ้นเพราะการใช้สื่ออย่าง Facebook, Line, Line@, Instagram, 
Tiktok เป็นแอพพลเิคชัน่ที่อยู่กบัการด าเนินชวีติของคนยุคปัจจุบนั ท าให้สื่อโฆษณาในพื้นที่
เหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากกว่าสื่อโฆษณาบนป้ายโฆษณารูปแบบเดิม  และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหช้อ่งทางการซือ้ขายสนิคา้ออนไลน์
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไดร้บัความนิยมสูงขึน้อย่างแพร่หลาย เช่น Facebook, Instagram, LINE, 
Tiktok, YouTube, Twitter, Line official, E-Marketplace (Electronic Marketplace) ร วมถึ ง 
Lazada และ Shopee เป็นตน้ ท าใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป ธุรกจิจงึตอ้งปรบัตวัตาม
เพื่อสอดรบักบัสภาพตลาดโดยค านึงถงึพฤติกรรมของผู้บรโิภค เทคโนโลย ีและรูปแบบการ
ด าเนินธุรกจิ (สมาคมโฆษณาดจิทิลั, 2564) 

ปัจจุบนัผูค้นจ านวนไม่น้อยหนัมาใหค้วามสนใจการออกก าลงักายเนื่องจากพฤตกิรรม
การด าเนินชีวติประจ าวนัและความเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการขาดการเคลื่อนไหว เช่น 
โรคหวัใจ โรคทางกระดูก โรคเกี่ยวกบัปวดเมื่อย เป็นต้น การออกก าลงักายนัน้เป็นสิง่จ าเป็น
ส าหรบัทุกคน ท าใหเ้สือ้ผา้ออกก าลงักายจงึถูกใหค้วามส าคญัตามมาดว้ย เสือ้ผา้ออกก าลงักาย
แบรนด์ IRA ACTIVEWEAR เป็นชุดออกก าลงักายสญัชาตไิทยทีถู่กออกแบบใหเ้ขา้กบัรูปร่าง
และรองรบัทุกการเคลื่อนไหวของร่ายกาย เนื้อผา้ที่ถูกสรา้งมาโดยเฉพาะในการช่วย support 
ท่วงท่าในขณะออกก าลังกายและใช้เทคโนโลยี Quick Dry และ UV Protection (Kotabe & 
Steinbruch, 2021) ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาจะเป็นโอกาสใหก้บัผูป้ระกอบการ
สามารถน าไปประยุกตใ์ชเ้พือ่ก าหนดเป้าหมายและก าหนดกลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์
ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่สรา้งยอดขายใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ออกก าลงักาย
แบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. เพือ่ศกึษากลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้
ออกก าลงักายแบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

3. เพื่อศกึษาการสรา้งมลูค่าเพิม่ผ่านสื่อออนไลน์ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้
ออกก าลงักายแบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 
 



ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2562) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ รายได้ 

การศกึษา วฏัจกัรชวีติครอบครวั เชื้อชาต ิและศาสนา ประชากรศาสตรน์ัน้ไม่จ าเป็นที่ จะต้อง
เลอืกใชใ้หค้รบทุกตวั อาจเลอืกใชเ้พยีงบางตวัหรือหลายตวัร่วมกนั  

กรรณิการ์ คงทอง และรุจภิาส โพธิท์องแสงอรุณ (2563) ไดใ้หค้วามหมายว่า ทฤษฎี
ทางดา้นประชากรศาสตร ์คอื ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบไปดว้ย เพศ อายุ 
สถานภาพ รายได ้อาชพี การศกึษา เป็นเกณฑท์ีใ่ชว้ดัพฤตกิรรมในการใชเ้ทคโนโลย ีซึ่ง
ประชากรเป็นตวัแปรทีส่ามารถเขา้ถงึเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธผิล 

จติราพร ลดาดก (2559) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประชากรศาสตร ์ประกอบไปดว้ย เพศ 
อายุ ระดบั การศกึษา อาชพี รายได ้ซึ่งลกัษณะเหล่านี้มคีวามแตกต่างกนัไปตามแต่ละบุคคล 
ท าใหค้วามต้องการที่จะได้รบัการบรกิารหรอืพฤตกิรรมแตกต่างกนัออกไป ซึ่งสามารถ
น ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธ์เพื่อใชส้รา้งใหเ้กดิพฤตกิรรมความต้องการใหต้รงตามกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักลยุทธ์การส่ือสารการตลาดออนไลน์ 
พจน์ ใจชาญสุขกจิ (2564) ไดอ้ธบิายการสือ่สารการตลาดออนไลน์ไวว้า่ เป็นการสือ่สาร

การตลาดในรูปแบบออนไลน์ด้วยการให้ข้อมูลการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชเ้ครื่องมอืและสื่อออนไลน์เพื่อมุ่งสรา้งการรบัรูค้วามพงึพอใจ ตลอดจน
การกระตุน้ความตอ้งการของลกูคา้ผูบ้รโิภค 

Bovee, Michael & John (1995 อา้งใน ธนกร ลิ้มศรณัย,์ 2561) ไดใ้หค้วามหมายของ
การสื่อสารผ่านสื่อดจิทิลั หมายถงึ เป็นการสื่อสารทีม่กีารน าเขา้สื่อดจิทิลัคอื ขอ้ความ กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว เสยีง และวดิโีอ มาแปลงสภาพและเชื่อมโยงเขา้ดว้ยกนัเพือ่ประโยชน์ในการใช้
งาน โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในส่วนของการโฆษณาและการประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อดจิทิลั รวมถงึการส่งเสรมิการ
ขายผา่นสือ่ดจิทิลั  

Key & Czaplewski (2017 อา้งใน อา้งใน อดพิล  เอื้อจรสัพนัธุ,์ 2561) ไดอ้ธบิายกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ไว้ว่ า ส าหรับผู้บริโภคนั ้นการตัง้ใจในการใช้บริการจะมี
ความสมัพนัธ์กบัการรบัรูข้อ้มูลผ่านสื่อดจิทิลัของผูบ้รโิภค ดงันัน้รูปแบบในการน าเสนอขอ้มูล
ผ่านสื่อดจิทิลั จะต้องมคีวามน่าสนใจและน่าดงึดูด หากผูใ้หบ้รกิารสามารถพฒันารูปแบบการ
น าเสนอขอ้มูลทางดจิทิลัใหม้คีวามแตกต่าง ผูบ้รโิภคจะเกดิการตอบสนองและมคีวามตัง้ใจใน
การใช้บรกิารมากขึ้น ทัง้นี้ความสนใจของผู้บรโิภคต่อสื่อดจิิทลัยงัมคีวามสมัพนัธ์ต่อการจดั
กิจกรรมประชาสมัพนัธ์หรือการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่าง ๆ โดยข้อมูลจะต้องมีความ
ทนัสมยั ถูกตอ้ง ครบถว้น จะส่งผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการตอบสนองในความสนใจมากขึน้ รวมถงึ
นวตักรรมทางการตลาดและทางเทคโนโลยกีย็งัสง่ผลถงึการรบรูแ้ละความพงึพอใจของลกูคา้ 



สรุปได้ว่า การสื่อสารการตลาดออนไลน์เป็นกิจกรรมสื่อสารการตลาดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายดว้ยการใชเ้ครื่องมอืสื่อสารในหลากหลายรูปแบบผ่านออนไลน์เพื่อสรา้งการรบัรู ้
การจดจ า และกระตุน้ความตอ้งการเพือ่ก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในทีสุ่ด ผ่านรปูแบบการ
สือ่สารการตลาดออนไลน์ต่าง ๆ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านส่ือออนไลน์ 
Kotler and Keller, 2009 อ้างใน ณัฐสนิี กรรโมทาร, 2562) ได้ให้ความหมายของการ

สรา้งมูลค่าเพิม่ผ่านสื่อออนไลน์ หมายถงึ การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดทีเ่ป็นการเพิม่
มลูคา่ของแผนโดยรวม มกีารประเมนิกลยทุธอ์ยา่งถีถ่ว้น อาท ิการโฆษณา การสง่เสรมิการขาย 
รวมไปถงึการสร้างความสมัพนัธ์กบัผูค้น และการใชก้ลยุทธ์การสื่อสารทัง้หมดผสมผสานกนั
เพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสุด 

พูนลาภ ทพิชาตโิยธนิ (2553) ได้อธบิายถงึการสรา้งมูลค่าเพิม่ไวว้่า ปัจจุบนัโลกแห่ง
การแขง่ขนัภายใตส้ภาวะตลาดทีเ่ปิดกวา้งการทาธุรกจิย่อมตอ้ง “คดิ” ใหเ้หนือขัน้กว่าทีเ่คยเป็น
การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร เริม่มบีทบาทส าคญัในการช่วยเรยีกความสนใจ
ของกลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มใหม่ ๆ และยงัสามารถรกัษากลุ่มผูบ้รโิภครายเดมิใหอ้ยูต่่อไปนาน ๆ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่า  ซึ่งปัจจุบนัคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือ
บรกิารหลกัถอืเป็นเรื่องทีส่ าคญัมาก ดงันัน้ ธุรกจิในปัจจุบนัจะเป็นไดว้่าไม่ใช่เป็นเพยีงการขาย
ตัวผลิตภัณฑ์หรอืบริการหลกัเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องมีส่วนของการเพิม่มูลค่าที่จะท าให้
ผูบ้รโิภครูส้กึไดป้ระโยชน์มากขึน้ดว้ย ผลติภณัฑห์รอืบรกิารเหล่านัน้จงึจะประสบความส าเรจ็ได้
อย่างทีค่วรเป็น การสรา้งมูลค่าเพิม่สามารถสรา้งไดใ้นหลายทาง เช่น การสรา้งมูลค่าเพิม่จาก
การออกแบบผลติภณัฑ์ การสรา้งมลูค่าเพิม่จากกระบวนการผลติ กเ็พื่อใหผ้ลส าเรจ็สุดทา้ยคอื
การได้ผลติภณัฑ์และบรกิารที่ม ี“คุณค่าเพิม่” ส าหรบัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย  (วรางคณา เทพ
นิมติร, 2562) ดงันี้ 

1. การเพิม่คุณค่า ต้องพจิารณาจากความต้องการและรสนิยมของผู้บรโิภคเป็นหลกั 
โดยต้องศกึษาทาความเขา้ใจว่าผูบ้รโิภคมทีศันคตอิย่างไรในการบรโิภคผลติภณัฑห์รอืบรกิาร
นัน้ ๆ ทัง้ด้านกายภาพและด้านอารมณ์ ความรู้สกึ ปัจจยัใดบ้างที่ท าให้ผู้บรโิภคเลอืกหรอืไม่
เลอืกสิง่ใด เมื่อศกึษาขอ้มูลครบถ้วนจนเขา้ใจผูบ้รโิภคจงึจะพจิารณาโอกาสต่าง ๆ ที่จะสร้าง
มลูคา่เพิม่เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

2. การพจิารณาตวัผลติภณัฑห์รอืบรกิาร แนวคดิ (Concept) เป็นเรื่องทีส่ าคญัทีสุ่ดใน
การบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ทัง้นี้ต้องมีความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของ
ผู้บรโิภคผลิตภณัฑ์และบรบิทของผลิตภณัฑ์เป็นอย่างดี และต้องใช้ความคดิเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) และความคดิเชงิกลยุทธ ์(Strategic Thinking) ในการสรา้งสรรคแ์นวคดิที่
แตกต่างและโดดเด่น 

3. การพจิารณาวตัถุดบิ คดัเลอืกวตัถุดบิทีม่เีรื่องราวทีจ่ะสรา้งมลูค่าเพิม่ เช่น การเลอืก
วตัถุดบิทีเ่ป็นของทอ้งถิน่ ซึง่มเีรือ่งราวและความแตกต่างทีโ่ดดเด่นและเป็นคุณคา่ 



4. การพจิารณาวธิกีระบวนการผลติหรอืวธิกีารผลติทีอ่าจจะดดัแปลงใหเ้กดิคุณคา่มากขึน้ 
5. การพจิารณาบรรจุภณัฑ์หรอืการนาเสนอให้ผู้บรโิภครบัรู้ถงึคุณค่าของผลติภณัฑ์ 

ตัง้แต่สมัผสัแรก ซึง่การออกแบบบรรจุภณัฑอ์าจจะสรา้งมลูค่าเพิม่ในเรื่องของความสะดวกการ
รกัษาคุณภาพผลติภณัฑห์รอืความสวยงาม 

สรุปไดว้่า การสรา้งมลูคา่เพิม่ผ่านสือ่ออนไลน์เป็นกลยทุธก์ารสือ่สารทางการตลาดแบบ
บูรณาการซึง่เป็นทีน่ิยมใชใ้นปัจจุบนัเนื่องจากเป็นการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์และจุดยนืสนิคา้ให้
แขง็แรงขึ้นหรอือาจเปลี่ยนแปลงและสร้างทศันคติใหม่ให้เกิดขึ้นกบัสนิค้าและบรกิารนัน้ ๆ 
นอกจากนี้ยงัเป็นการกระตุน้กลุ่มลูกคา้และกลุ่มทีค่าดหวงัใหม้กีารตอบสนองเพือ่ใหเ้กดิการซือ้
สนิคา้และใชบ้รกิารในทีส่ดุ  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภค 
อนุศกัดิ ์ฉิ่นไพศาล (2565) ไดอ้ธบิายพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคไวว้า่เป็นการศกึษาปัจเจก

บุคคล กลุ่มบุคคลหรอืองค์กร และกระบวนการต่าง ๆ ที่ถูกใชเ้พื่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อสนิคา้
หรอืบรกิารหรอืก าจดัผลติภณัฑ์ บรกิาร โดยใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อตอบสนองความพึง
พอใจและความตอ้งการ 

วสุธดิา นุรติมนต์ (2562) ไดอ้ธบิายพฤตกิรรมการเลอืกซื้อของผูบ้รโิภคไวว้่า ผูบ้รโิภค
สว่นใหญ่มกัจะมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ของดว้ยการใชค้วามคดิไตรต่รองอยา่งรอบคอบก่อนการ
ตดัสนิใจซื้อสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ โดยผู้บรโิภคจะมวีตัถุประสงค์ในการเลอืกซื้อสนิค้าหรอื
บรกิารบนแนวคดิ 3 ประการ คอื  

1. การตดัสนิใจรวมถงึการเลอืก ถา้หากมสีิง่เลอืกเพยีงสิง่เดยีวการตดัสนิใจย่อมเป็นไป
ไม่ได ้

2. การตดัสนิใจเป็นกระบวนการเป็นความคดิจะต้องมคีวามละเอียด สุขุม รอบคอบ 
เพราะเกีย่วขอ้งอารมณ์และองคป์ระกอบของจติใตส้ านึก 

3. มอีทิธพิลต่อกระบวนการความคดินัน้ และการตดัสนิใจเป็นเรื่องของการกระท าทีม่ี
จุดมุง่หมาย เพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธแ์ละความส าเรจ็ทีต่อ้งการและหวงัไว ้หรอืกระบวนการตดัสนิใจซือ้
หมายถงึขัน้ตอนในการเลอืกซื้อผลติภณัฑจ์ากสองทางเลอืกขึน้ไป เมื่อบุคคลมทีางเลอืกในการ
ตดัสนิใจซือ้ระหว่างสองตราสนิคา้ บุคคลอยู่ในภาวะทีจ่ะท าการตัดสนิใจซือ้ ทัง้นี้ในการตดัสนิใจ
และความตัง้ใจในการใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารหรอืลกูคา้นัน้ขึน้อยู่หรอืมอีทิธพิลทางบวกกบัการ
ยอมรบัเทคโนโลย ีซึ่งประกอบด้วยการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ทคโนโลยแีละการรบัรูค้วาม
งา่ยในการใชง้าน 

สรุปไดว้่า พฤตกิรรมการเลอืกซื้ออสนิคา้หรอืบรกิารของผูบ้รโิภคจะเลอืกซื้อสนิคา้หรอื
บรกิารตามขอ้มลูและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ในการตดัสนิใจ หากในกรณีของการซื้อดว้ยแรง
กระตุน้ ซึง่ผูบ้รโิภคกอ็าจใชเ้วลาเพยีงเลก็น้อยในการตดัสนิใจสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
 
 



กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการศกึษาทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้น

งานวจิยั โดยสรุปเป็นกรอบแนวคดิการวจิยัได้ดงันี้ 

 
 

รปูท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
ระเบียบวิธีวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ ได้แก่ ผู้ที่ชื่นชอบการออกก าลงักายในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มตวัอย่างทีช่ื่นชอบการออกก าลงักาย
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แต่เนื่องจากประชากรมขีนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน จงึค านวณหาขนาดตวัอย่างโดยวธิขีอง W.G. Cochran ได้ขนาดตวัอย่าง
เทา่กบั 385 คน ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
  



 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ 
โดยมขีอ้ค าถามแบบเลอืกตอบ มรีะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(nominal scale) 
  สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบักลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์ จ านวน 20 ขอ้ 
  สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสรา้งมลูคา่เพิม่ผ่านสือ่ออนไลน์ จ านวน 12 ขอ้ 
  ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการเลอืกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA 
ACTIVEWEAR ผา่นออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จ านวน 7 ขอ้  
  โดยลกัษณะขอ้ค าถามในส่วนที่ 2 - 4 เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มี
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบมาตรอนัดบั (ordinal scale) 
 การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวิจยั 
  ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form 
ในการเก็บขอ้มูลจรงิ ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (convenience sampling) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ตวัอย่างที่ชื่นชอบการออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยผู้วจิยัส่งลงิค์
แบบสอบถามใหก้บัผูท้ีท่ ีช่ ื่นชอบการออกก าลงักายในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พรอ้ม
ชีแ้จงวตัถุประสงคก์ารวจิยัเพือ่ขอความอนุเคราะหใ์นการตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหข้์อมลู 
  ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 
ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inference 
statistics) คอื ค่าสถิติ t-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์ถดถอย
พหุคณู (Multiple Regression Analysis) และก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ผลการวิจยั 

ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาน ามาสรุปไดด้งันี้ 
1. ผลการวจิยัปัจจยัประชากรศาสตรพ์บวา่ ผูบ้รโิภคทีช่ื่นชอบการออกก าลงักายในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากเป็นเพศหญงิ จ านวน 292 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.00 มอีายุ 36 - 45 ปี มจี านวน 229 
ราย คดิเป็นรอ้ยละ 57.25 มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 326 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.50 มี
อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.14 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
25,001 - 35,000 บาท จ านวน 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.22 

2. ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรค์อื เพศ และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดือน แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกายแบรนด์ IRA 
ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 



3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยักลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลังกายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่าน
ออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มากที่สุดคอื ด้านการโฆษณา
ออนไลน์ รองลงมาคอื ดา้นการประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ ดา้นการตลาดทางตรงออนไลน์ และและ
น้อยทีส่ดุคอื ดา้นการสง่เสรมิการขายออนไลน์ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ปัจจยัการสรา้งมลูคา่เพิม่ผ่านสือ่ออนไลน์ มอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อเสือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด ์ IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มากที่สุดคอื ด้านการขยายช่องทางการจดั
จ าหน่าย รองลงมาคอื ดา้นการก าหนดราคาผลติภณัฑ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
อภิปรายผลการวิจยั 

ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถน ามาอภปิรายผลตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน แตกต่างกนั มผีลต่อ

พฤติกรรมการเลอืกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 อาจ
เป็นเพราะ ผู้บรโิภคต่างก็ให้ความส าคญัต่อชุดออกก าลงักายแตกต่างกนั โดยเพศชายอาจ
ตอ้งการชุดออกก าลงักายทีส่วมใสส่บาย กระชบั เหมาะกบัรปูรา่ง และมเีนื้อผา้คุณภาพทีด่ ีสว่น
เพศหญงิ อาจตอ้งการชุดออกก าลงักายดูสวยงามมสีไตล ์เนื้อผา้มคีุณภาพ และช่วยเซฟรูปร่าง
ระหว่างออกก าลงักายไม่ให้โป๊ อีกทัง้ยงัส่งเสรมิบุคลกิให้ดูดดี้วย ขณะเดยีวกนัผู้บรโิภคก็ให้
ความส าคญัต่อการเลอืกซือ้ชุดออกก าลงักายทีเ่หมาะสมตามรายไดข้องตนเอง โดยผูบ้รโิภคทีม่ี
รายไดต้่อเดอืนมากกว่า อาจตอ้งการเลอืกซือ้ชุดออกก าลงัการทีม่คีุณภาพสงู กระชบักลา้มเนื้อ
และรูปร่างดีกว่า และมีการออกแบบสวยงาม ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนต ่ากว่า อาจ
ตอ้งการเลอืกซื้อชุดออกก าลงัการทีม่คีุณภาพเหมาะสมและตามความจ าเป็นของการออกก าลงั
กาย โดยจากผลการศกึษามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กนัตฤ์ทยั ปลอดกระโทก (2563) 
ที่พบว่า ปัจจยัรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 แต่ขดัแย้งกบัผล
การศกึษาของ ประสบโชค แพรสขีาว (2560) พบว่า เพศ แตกต่างกนั ท าใหส้ื่อดจิติอลมารเ์กต็
ติ้งทีส่่งผลต่อเสน้ทางการบรโิภคสนิคา้และบรกิารของประชากรในประเทศไทย ไม่แตกต่างกนั 
และขดัแยง้กบัผลงานวจิยัของ สมภพ อดุงจงรกัษ์ (2560) ที่พบว่า ปัจจยัเพศ มผีลต่อกลยุทธ์
การตลาดสนิคา้ออนไลน์ ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ปัจจยักลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ ด้านการโฆษณาออนไลน์ ด้านการ
ประชาสมัพนัธอ์อนไลน์ ดา้นการส่งเสรมิการขายออนไลน์ และดา้นการตลาดทางตรงออนไลน์ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้าออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่าน
ออนไลน์ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 อาจเป็นเพราะ กลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดออนไลน์เป็นวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้สือ้ผา้ออกก าลงั



กายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR เ ป็นที่รู้จ ักทัว่ไปซึ่งจะน าไปสู่การสร้างผลก าไรหรือ
ผลตอบแทนทีด่ ีซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ มาลนิี ค าเครอื (2562) ทีพ่บว่า ปัจจยักลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าโอทอปผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบั กฤตตฤณ ใจสุดา (2563) ศกึษาเรื่อง 
กลยุทธก์ารสือ่สารการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายบนช่องทางเฟซบุ๊คมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้
สนิค้าเบเกอรี่ของผู้บรโิภคในประเทศไทย ที่พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดบนช่องทาง
เฟซบุ๊ค มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้เบเกอรี ่อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

3. ปัจจยัการสรา้งมลูค่าเพิม่ผ่านสื่อออนไลน์ ดา้นการก าหนดราคาผลติภณัฑ ์และดา้น
การขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้อเสือ้ผา้ออกก าลงักายแบ
รนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ การสรา้งมูลค่าเพิม่ผ่านสื่อออนไลน์เป็น
ตวัช่วยผลกัดนัใหเ้สือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR เป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัความ
ไวว้างใจจากผูบ้รโิภค ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ พทิกัษ์ ศริวิงศ์ (2561) ที่พบว่า ปัจจยั
การสรา้งมูลค่าเพิม่ของผลติภณัฑ์ เป็นปัจจยัที่น าสู่ความส าเรจ็ของผูป้ระกอบการรา้นอาหาร
เพื่อสุขภาพ สอดคล้องกบั วรศิรา สมเกยีรตกิุล (2564) พบว่า การเพิม่ช่องทางการจาหน่าย 
และการประชาสมัพนัธ ์เป็นปัจจยัทีม่ผีลต่อการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัขา้วหอมไชยาพนัธุพ์ืน้เมอืง
ในอ าเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธ์านี และสอดคลอ้งกบั รตันาภรณ์ เพชรกุล (2564) ศกึษาเรื่อง 
กลยุทธก์ารก าหนดราคาทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ในสถานการณ์ Covid-
19 ของผู้บริโภคเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  ที่พบว่า การตัง้ราคาตามหลักจิตวิทยามี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบักระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่ในระดบัปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ข้อเสนอแนะ 
ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงันี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
1) จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ และรายไดต้่อเดอืน ซึง่

เป็นผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้เสือ้ผา้ออก
ก าลงักายแบรนด ์IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรวางแผนกลยุทธ์
การสื่อสารการตลาดออนไลน์ใหด้งึดูดกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มลูกคา้หลกัไดอ้ย่างตรงจุดทัง้การส่ง
ขอ้ความ การส่งผ่านอเีมล การใชร้ะบบ Search Engine เช่น Google ในการคน้หาความตอ้งการ
ของลกูคา้ หรอืการใชโ้ฆษณาทาง Social Media เชน่ Facebook , LINE OA , Instagram เป็นตน้ 

2) จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยักลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดออนไลน์ ผูป้ระกอบการควร
ใชส้ือ่บุคคลออนไลน์เพือ่ตอบค าถามหรอืขอ้สงสยัแก่ผูบ้รโิภคเพื่อใหข้อ้มลูเสือ้ผา้ออกก าลงักาย 
IRA ACTIVEWEAR ตรงกบัความตอ้งการใชง้านของผูบ้รโิภค ซึง่เป็นการกระตุน้พฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ 

https://contentshifu.com/blog/what-is-line-oa


3) จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัการสรา้งมูลค่าเพิม่ผ่านสื่อออนไลน์ ผู้ประกอบการควร
พฒันาสนิค้าเสื้อผ้าออกก าลงักาย IRA ACTIVEWEAR มคีุณภาพที่ดขีึ้น เพื่อสร้างความเป็น
เอกลกัษณ์ที่แตกต่างจากสนิค้าของคู่แข่งขนัในตลาด และยงัช่วยขยายตลาดหรอืการหากลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายใหม่ 

4) จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัพฤตกิรรมการเลอืกซื้อเสื้อผา้ออกก าลงักายแบรนด์ IRA 
ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ ผูป้ระกอบการควรการจดัโปรโมชัน่เพื่อจูงใจหรอืโน้มน้าวใจของ
ผูบ้รโิภคหรอืกลุ่มเป้าหมาย เช่น สะสมแตม้ การใหส้ว่นลด การใหข้องแถม เป็นตน้ เพือ่กระตุน้
ใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ชุดออกก าลงักาย IRA ACTIVEWEAR 
 ข้อแนะน าในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

ในการท าวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาขอ้มูลการเลอืกซื้อเสือ้ผา้ออกก าลงักายแบรนด์ IRA 
ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เท่านัน้ จงึ
ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีอ่ื่น เพือ่ใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อเสื้อผา้ออกก าลงักายแบรนด์ IRA ACTIVEWEAR ผ่านออนไลน์ กลุ่มผูบ้รโิภคในเขต
พืน้ทีอ่ื่น และน ามาปรบัปรุงและพฒันากลยุทธก์ารสื่อสารการตลาดออนไลน์ใหเ้ขา้ถงึความตอ้ง
การาของผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้  
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