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ชื่อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์
แคมเปญ Zaap on Sale ในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ชื่อผู้เขียน
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การวิจัยในครั้ง นีม้ ี วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps)
2) เ พื่ อ ศึ ก ษ า ปั จ จั ย ด้ า น อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ พ า ณิ ชย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (E-commerce) (7Cc)
3) เพื่อศึกษาปั จจัยด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก (World of Mouth) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้
เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ แคมเปญ Zaap on Sale ในเขตพืน้ ที่กรุงเทพมหานคร
ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุช่ ว ง 20 – 30 ปี
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท โดยที่กลุม่ ตัวอย่างส่วนมากซือ้ สินค้าเสือ้ ผ้าประเภท
เสือ้ อย่างเดียวมากที่สดุ ไม่มีแบรนด์ไหนที่ซือ้ เป็ นประจาเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ปั จจัยองค์ประกอบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และปั จจัยการสื่อสารแบบปากต่อปาก มีความสั มพันธ์ในเชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจซือ้ เสือ้ ผ้าผ่านสื่อออนไลน์ โดยตัวแปรพยากรณ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้ มีทงั้ หมด 5 ตัว
แปร ได้แ ก่ การสื่ อ สารแบบปากต่ อ ปากด้า นการให้ค าแนะน า ด้า นข่ า วเกี่ ย วกั บ ตั ว สิ น ค้า
ด้านประสบการณ์บุคคล องค์ประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการปรับแต่ง และปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา
ค าส าคั ญ : ส่วนประสมทางการตลาด, พาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิกส์, การสื่อสารแบบปากต่ อ ปาก,
การตัดสินใจซือ้
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This study aims to 1) examine marketing mix factors 2) examine E-commerce
factors 3) examine word-of-mouth factors such as recommendations, product news
and personal experience that affect the decision to buy clothes through an online channel
during the Zaap on Sale Campaign in Bangkok.
The study found that most survey respondents were female, aged between
20 – 30 years, earning 20,001 – 30,000 baht per month. Most of the sample group bought
shirt and they did not stick with any brand and kept changing brands as they liked.
Hypothesis test revealed that marketing mix factors, E-commerce factors
and word-of-mouth factors had positive correlation with decision to purchase clothes
through online channels. There were five predictive factors that affected decision
to purchase : product news, personal experience, E-commerce factor (adjustment)
and Price (from marketing mix).
Keywords: Marketing mix, e-commerce, world-of-mouth, decision to purchase

