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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจทีส่งผลตอ 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตใน 

กลุมผูหญิงวัยทํางานกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือผูหญิงวัยทํางานที่ซือ้หรือเคยซื้อเสื้อผาผานสื่อ

ออนไลน จํานวน 240 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครือ่งมอืในการวิเคราะหขอมลู สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาพบวา 1) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26 – 35 ป

มีการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเทา มีสถานภาพโสด และมรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-

30,000 บาท มากทีสุ่ด 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความคาดหวังของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในดานความนาเช่ือถือมากที่สุด รองลงมา

ดานราคา สวนดานที่ใหความสําคัญนอยที่สุดคือดานคุณภาพ 3) ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบั

ความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต พบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญในดานผูขายสินคามากที่สุด รองลงมาดานการปกปองผูบริโภคสวนดานที่ใหความสําคัญ

นอยที่สุดคือดานระบบอินเทอรเน็ต 4) ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา การตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน

ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูมากที่สุด รองลงมาดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคา สวนดานที่ใหความสําคัญนอยทีสุ่ดคือดานการปรบัแตงขอมูลเพื่อการบริการ 5) ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนตางกัน มคีวามคาดหวัง

และความพึงพอใจที่แตกตางกันในการตอบสนองความตองการสวนบุคคล 
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Thongbunnum, A. M.Com.Arts (Strategic Communications), May 2018, Graduate 

School, Bangkok University. 

Expectation and Satisfaction Effect upon Customization of Online Clothing Business 

among Working Women (90 pp.) 

Advisor: Assoc.Prof.Pornprom Chomngam, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

 

This research has the purpose to study the expectation and satisfaction effect 

upon customization of online clothing business among working women. The sample 

group used in this research is the working women who buy or used to buy clothing 

online consisting of 240 people by using a questionnaire as a tool for data analysis. 

The statistics used for the data analysis is the descriptive statistics including 

frequency, percentage, average, and standard deviation in which for the inferential 

statistics, the statistical significance is at the level of .05. 

The result of the study shows that 1) Most of the people who answered the 

questionnaire from the sampling group have the age between 26-35 years old with 

the education level of bachelor’s degrees or equivalent, and the marital statuses  

are single with the average monthly salary of 15,001 - 30,000 baht at the highest.  

2) The test result of the hypothesis shows that for the expectation of the products 

and service of the online clothing business, the informants pay attention mostly  

at the creditability following by the price and for the quality, it is at the least 

importance. 3) The test result of the hypothesis relating to the satisfaction of the 

product and service of online clothing business shows that the informants of the 

questionnaire place importance mostly at the product sellers following by the 

consumer protection and the part that is given the least importance is the internet 

system. 4) The test result of the hypothesis shows that for the response to the 

customization need for the products and service of the online clothing business, the 

informants for the questionnaire give importance for the information storage of the 

customers in order to present the information as much as possible following by the 

modification of the products for trade and the part that is given the least importance 



is the amendment of information for the service. 5) The characteristics of 

demography include age, marital status, educational level, difference of salary, 

difference of expectation and satisfaction for the response to the need of each 

individual.  
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ตารางที่ 4.9: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลู 37 

เกี่ยวกับความพงึพอใจของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต  

ดานระบบอินเทอรเน็ต 

ตารางที่ 4.10: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลู 39 

เกี่ยวกับความพงึพอใจของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต  

ดานการปกปองผูบริโภค 

ตารางที่ 4.11: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลู  40 

เกี่ยวกับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ 

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรบัแตงขอมลูเพื่อการบริการ  

(Service Customization) 

 



ฎ 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

                หนา 

ตารางที่ 4.12: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลู 42 

เกี่ยวกับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ 

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรบัแตงสินคาเพื่อการคา  

(Commerce Customization) 

ตารางที่ 4.13: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลู 43 

เกี่ยวกับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ 

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมูลของลกูคาเพือ่การนําเสนอ 

ขอมูล (Information Customization) 

ตารางที่ 4.14: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 45 

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตจําแนกตามอายุ 

ตารางที ่4.15: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 46 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบั 

   แตงขอมูลเพื่อการบริการ จําแนกตามอายุ LSD 

ตารางที่ 4.16: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 47 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการ 

   ปรับแตงสินคาเพื่อการคาจําแนกตามอายุ LSD 

ตารางที่ 4.17: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 48 

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต การเกบ็ 

ขอมูลของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามอายุ LSD 

ตารางที่ 4.18: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะ 49 

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา 

ตารางที ่4.19: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 50 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับ 

   แตงขอมูลเพื่อการบริการจําแนกตามระดับการศึกษา LSD 

ตารางที ่4.20: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 51 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับ 

   แตงสินคาเพื่อการคา จําแนกตามระดับการศึกษา LSD 



ฏ 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

                หนา 

ตารางที่ 4.21: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 52 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ 

   ขอมูลของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามระดับการศึกษา LSD 

ตารางที่ 4.22: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 53 

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามสถานภาพ 

ตารางที่ 4.23: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 54 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบั 

   แตงขอมูลเพื่อการบริการ จําแนกตามสถานภาพ LSD 

ตารางที่ 4.24: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 55 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับ 

   แตงสินคาเพื่อการคา จําแนกตามสถานภาพ LSD 

ตารางที่ 4.25: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู การตอบสนองความตองการ 56 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ 

   ขอมูลของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามสถานภาพ LSD 

ตารางที่ 4.26: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 57 

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามรายไดเฉลี่ย 

ตอเดือน 

ตารางที ่4.27: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 58 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบั 

   แตงขอมูล เพือ่การบรกิาร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 

ตารางที ่4.28: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 59 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบั 

   แตงสินคา เพื่อการคา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 

ตารางที่ 4.29: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ 60 

   เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ 

   ขอมูลของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 
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สารบญัตาราง (ตอ) 

 

                หนา 

ตารางที่ 4.30: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนอง 61 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานคุณภาพและบริการ 

ตารางที่ 4.31: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนอง 62 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานราคา 

ตารางที่ 4.32: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนอง 63 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานความนาเช่ือถือ 

ตารางที่ 4.33: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนอง 64 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานผูขายสินคา 

ตารางที่ 4.34: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนอง 65 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานระบบอินเทอรเน็ต 

ตารางที่ 4.35: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนอง 66 

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานการปกปองผูบริโภค 

ตารางที่ 4.36: ตารางสรปุผลการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตนและตัวแปรอิสระ 67 

 โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
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สารบญัภาพ 

 

                หนา 

ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 21 

 



บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคญั 

ดวยกระแสสังคมในปจจุบันน้ีอินเทอรเน็ตไดเขามาเปนสวนหน่ึงของชีวิตประจําวัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่อง “การสื่อสาร” ทั้งในแงมุมแบบเปนกันเองหรอืในการติดตอธุรกิจ จากขอมลู

การสํารวจของศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTECH) พบวา พฤติกรรม

การใชงานอินเทอรเน็ตของคนไทยมีแนวโนมสงูข้ึนเรือ่ย ๆ ไมวาจะเพือ่การคนหาขอมลู ดาวนโหลด

แอพพลเิคช่ัน เลนเกม หรอืทําธุรกรรมในดานตาง ๆ และทีอ่ยูในความสนใจของหลาย ๆ คนในยุคน้ี  

ก็คงหนีไมพนเรือ่งการ “ซื้อขายสินคาทางอินเทอรเน็ต” สาเหตุที่ธุรกจิออนไลนไดรับความนิยมมาก

ข้ึนอยางรวดเร็วในปจจุบันสวนหน่ึงคงเปนเพราะธุรกจิประเภทน้ีไมตองใชเงินลงทุนมหาศาล ประกอบ

กับข้ันตอนการเริม่ตนธุรกจิก็ไมยุงยากเหมือนในอดีต สงผลใหมีผูประกอบการหนาใหม โดยเฉพาะใน

กลุม B2C (Business to Consumer) เขามาทําธุรกจิในตลาดน้ีมากข้ึน ซึ่งเห็นชัดเจนคือตลาดใน

กลุมแฟช่ันและเครือ่งแตงกายที่สํานักงานสถิติแหงชาติ (2558) เคยเผยตัวเลขการสํารวจในป 2558 

ไววา กวา 70% ของผูประกอบการธุรกิจทางอินเทอรเน็ตหนาใหมกําลังแขงขันกันอยูในกลุมธุรกิจ

แฟช่ันเสื้อผาน้ี (ปจจบุันมีมลูคาตลาดสูงถึงกวาแปดหมื่นลานบาทตอป) และสินคาและบริการที่ไดรบั

ความนิยมสูงทีสุ่ด คือ เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ รอยละ 30.8 รองลงมาคือ e-Ticket รอยละ 

14.8 หนังสือ และอาหาร เครื่องด่ืม สินคาสุขภาพ รอยละ 13.4 และ 13.3 ตามลําดับ (สํานักงาน

สถิติแหงชาติ, 2558) อีกทั้งการสงเสริมสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชน   

ธุรกิจเสื้อผาผูหญงิทางอินเทอรเน็ตเปนอีกหน่ึงธุรกจิทีม่ีแนวโนมเติบโตอยางตอเน่ือง จุดแข็ง

ของธุรกิจน้ีคือ ความหลากหลายของสินคา ราคาจําหนายตอหนวยไมสงู การมีตนทุนในการดําเนินการ

ตํ่า และแหลงซื้อเสื้อผาราคาสงหางาย การเตรียมความพรอมสําหรับเริม่ตนทําธุรกจิเริ่มจากขอมลู

พื้นฐาน คือศึกษาพฤติกรรมของลกูคา ติดตามกระแสแฟช่ัน ทําความเขาใจในระบบธุรกจิซื้อขายทาง

อินเทอรเน็ต จากน้ันจะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับรานคาทางอินเทอรเน็ต เลอืกประเภทเว็บไซต 

ต้ังช่ือโดเมนของรานคา จดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกจิการคา เปดบัญชีเงินฝากธนาคารสําหรับโอนเงิน

คาสินคา และจัดเตรียมขอมลูและรายละเอียดทีส่ําคัญอื่น ๆ บนเว็บไซต (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2555)  

อยางไรก็ดี ธุรกจิในกลุมแฟช่ันออนไลนน้ีมีการแขงขันมีกันสงูมาก แมจะมีตัวอยาง

ผูประกอบการที่เริ่มทําธุรกิจน้ีแลวหลายราย แตหากพิจารณาถึงจํานวนกิจการที่อยูรอดไดจริง ๆ  

กลับพบวา “มีไมมากนัก” ผลสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติพบวา จํานวนผูประกอบการที่ดําเนิน

ธุรกิจตอเน่ืองมาได 2-5 ป มีจํานวนเพียงแค 26% สวนรายที่อยูไดยาวถึง 8 ปข้ึนไป น้ันมีเพียงแค  

15.7% เทาน้ัน แมในปจจบุันจะมีองคความรูหรือคําแนะนํามากมายเกี่ยวกับการสรางตราสินคา 
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“แฟช่ันออนไลน” ใหเขาถึงผูบริโภค แตถึงกระน้ันผูประกอบการก็ไมควรมองขามธรรมชาติพื้นฐานของ

การซื้อขายออนไลน ที่ลกูคาไมมีโอกาสไดจบัหรือลองสินคากอนการซื้อ ความจรงิขอน้ีถือเปนอุปสรรค

สําคัญของผูประกอบทีจ่ะตองพยายามสรางความเช่ือมั่นความแตกตาง และกําหนดกลยุทธการขายและ

การบริการใหตอบโจทยตรงใจผูบริโภคมากทีสุ่ด 

ดังน้ันผูประกอบการตองสรางความโดดเดนและแตกตางของสินคาหรือบริการกลายเปนสิง่ที่

ทวีความสําคัญตอความพึงพอใจทีจ่ะซือ้ของผูบริโภคเหนือตัวแปรดานอื่นๆอยางที่ไมเคยใหเปนมากอน 

ดังน้ันกระบวนการในการปฏิบัติการจึงมุงเนนที่การผลิตแบบปรบัตามรูปแบบความตองการของ

ผูบริโภคเฉพาะกลุม และอาจจะมกีารประยุกตแนวคิดดังกลาวกับการประยุกตตอความตองการเฉพาะ

บุคคล (Customization) อีกดวยการกระทําดังกลาวจะพบวามีความงายข้ึนและสามารถนําไปใชใน  

เชิงปฏิบัติได เน่ืองจากเทคโนโลยีดาน สารสนเทศที่ทวีความกาวหนาในปจจุบัน ทําใหองคการสามารถ

ทราบถึงความตองการของผูบริโภคแตละคนได อยางรวดเรว็ ทันตอเหตุการณ ซึง่สามารถประยุกต

รูปแบบของกระบวนการผลิตสินคาที่มีความยืดหยุนกับการผลิตเพื่อตอบสนองดีมานดที่แตกตางกันไป

แตละบุคคลได ซึ่งจะทําใหตอบสนองความตองการผูบรโิภคไดตรงจุด และเปนการสรางความแตกตาง

ในสินคาและบริการ ในสายตาของผูบริโภคไดเดนชัดมากข้ึนกลยุทธน้ีมกีารนํามาใชบนสื่อเพื่อเปนการ

ดึงดูดลูกคาใหหันมาสนใจและเลือกซื้อผลิตภัณฑของตนเองเปนปจจัยขับเคลือ่นใหเขาถึงผูขายไดตลอด

เปนความคาดหวังแบบใหมที่เรียกวาการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลจะมุงลูกคาเปนศูนยกลางดวยการยึดลูกคาเปน

ศูนยกลางบนพื้นฐาน เปนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการลกูคาเฉพาะราย (Fulkerson, 1997)

โดยแนวคิดน้ีเช่ือวาลูกคาแตละรายมีความชอบที่แตกตางกนัและลกูคามีโอกาสเลือกผูขายไดทุกที ่ 

ทุกเวลาโดยไมมีพรมแดนขวางกัน้ เพราะฉะน้ันการตอบสนองความตองการลกูคาเฉพาะบุคคล

(Customization) องคการตองใหความสําคัญกบัการสื่อสารที่ดีและการพฒันาปรุงปรงุสือ่ซึ่งเปน

ตัวกลางเดียวทีเ่ช่ือมโยงระหวางผูซื้อและผูขายจึงเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบการธุรกจิทาง

อินเทอรเน็ตเพื่อนําไปสูการสรางผลิตภัณฑหรือการบริการไดอยางหลากหลายและตอบสนองความ

คาดหวังของลกูคา (Frutos & Borenstein, 2004 และ Fulkerson, 1997) น้ันคือสิง่ที่ลกูคาตองการ

หรือปรารถนา ความคาดหวังคือความเช่ือหรอืความตองการของลูกคาทีค่าดวาจะไดรับเมือ่มาใช

บริการ ถาลูกคาเช่ือวาจะไดรับบริการน้ันและปรากฏวาไดรับบรกิารตามทีค่าดหวังจะนํามาซึง่ความ

พึงพอใจ ประโยชนของการเขาใจความคาดหวังลูกคาจะนําไปสูการพจิารณาวาผลิตภัณฑหรอืบริการ

ที่องคกรสงมอบใหลูกคาน้ันสอดคลองกับสิง่ทีลู่กคาคาดหวังหรือไม Kotler และ Keller (2006,  

p. 136) ช้ีวาการพิจารณาวาความคาดหวังของลกูคาหากไดรับการตอบสนองตรงตามคาดหวังจะ

สงผลตอความพงึพอใจและความภักดีของลูกคา  
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จากขอมลูและปญหาขางตนผูวิจัยจงึเกิดความสนใจทีจ่ะศึกษา “ความคาดหวังและความพึง

พอใจทีส่งผลตอการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” โดยผลการวิจัยที่ไดจะนํามาชวยในการวางแผนกลยุทธในการ

ดําเนินการสื่อสารทางอินเทอรเน็ต เพื่อพัฒนาและปรับปรงุใหตอบสนองความตองการของผูบรโิภค 

ไดอยางตรงจุด 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผูหญิงวัยทํางานที่มีตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลในธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต 

1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูหญิงวัยทํางานที่มีตอการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลในธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต 

1.2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลในธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต 

 

1.3 ปญหานาํวิจัย 

1.3.1 ความคาดหวังของผูหญิงวัยทํางานที่ซือ้เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตสงผลตอธุรกิจประเภท

น้ีเปนอยางไร 

1.3.2 ความพึงพอใจของผูหญงิวัยทํางานทีซ่ื้อเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตที่สงผลตอธุรกจิ

ประเภทน้ีเปนอยางไร 

 

1.4 ขอบเขตในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูหญิงวัยทํางานที่ซือ้หรอืเคยซื้อเสื้อผาผานสื่อออนไลน 

เน่ืองจากมจีํานวนมาก และมกีําลงัทีจ่ะซื้อของหรือใชบริการ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครัง้น้ี ไดแก ผูหญงิวัยทํางานที่ซื้อหรือเคยซื้อเสื้อผาผานสื่อ

ออนไลน โดยตัวอยางที่ใชศึกษาคือการเลือกสวนหน่ึงของประชากรที่ตองการนํามาศึกษาซึง่เปน

ตัวแทนของประชากรโดยผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 240 คน ในเขตสํานักงาน

ยานชุมชน จังหวัดกรงุเทพมหานคร ซึ่งจํานวนน้ีไดจากการใชตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967)  

ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±5  
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1.5 ประโยชนท่ีไดรับในการวิจัย 

1.5.1 ไดทราบถึงความคาดหวังของผูหญงิวัยทํางานทีม่ีตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลในธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต 

1.5.2 ไดทราบถึงความพงึพอใจของผูหญงิวัยทํางานทีม่ีตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลในธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต 

1.5.3 ไดทราบถึงความสัมพันธระหวางคาดหวังและความพึงพอใจที่มีตอการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบุคคลในธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต 

 

1.6 นิยามศัพท 

1.6.1 ความคาดหวัง หมายถึง สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากสินคาที่ขายผานรานคาเสื้อผาผูหญงิ

ทางอินเทอรเน็ตธุรกจิ 

1.6.2 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสกึและทัศนคติในแงบวกของแตละบุคคล จะเกิดข้ึนได

ก็ตอเมื่อบุคคลคนน้ันไดรบัการตอบสนองเปนไปตามที่เขาคาดหวังไว 

1.6.3 การตอบสนองความตองการลูกคาเฉพาะบุคคล (Customization) หมายถึง  

ความตองการของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑหรือการบริการเฉพาะอยาง (Produce Customized 

Services) ที่มีความหลากหลายและองคการตองตอบสนองทุกความตองการของลูกคาใหตรงใจทุกครัง้ 

1.6.4 เสื้อผาผูหญงิวัยทํางานทางอินเทอรเน็ต หมายถึง เปนการดําเนินกิจกรรมการซื้อขาย

เสื้อผาทีร่ะหวางผูซือ้ และผูขายผานเครือขายอินเทอรเน็ต เชน การสั่งซือ้ การชําระเงินหรือการสงสินคา 

ซึ่งมีความแตกตางจากการทําธุรกิจการคาโดยทั่วไป เน่ืองจากผูซื้อและผูขายไมจําเปนตองพบกันหรือ

เห็นหนากันกส็ามารถซื้อสินคาได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจที่สงผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” ไดนํา

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาใชประกอบในการศึกษาวิจัยเปนการสนับสนุนและสราง

ความชัดเจนในกรอบวิจัย ดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.3 กลยุทธการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) 

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควางานวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความคาดหวัง 

ความหมายของความคาดหวัง 

ความคาดหวังเปนลักษณะทางจิตวิทยา ซึ่งมิไดจําเพาะเจาะจงทีก่ารกระทําอยางเดียวแตจะ

รวมไปถึงแรงจงูใจ ความเช่ือ ความรูสกึ ทัศนคติและคานิยมที่ทําใหเกิดความคาดหวัง ซึ่งมผีูให

ความหมายไวหลายทาน ดังตอไปน้ี 

Hersey และ Blanchard (1982) กลาววา ความคาดหวังเปนการทีบุ่คคลรบัรูถึงการปฏิบัติ

อยางเหมาะสมตามบทบาทของตนเองและรบัรูถึงบทบาทของบุคคลอืน่ ความคาดหวังจะเปนตัวบอก

วาบุคคลจะตองปฏิบัติอยางไรเมื่ออยูในสถานการณตาง ๆ 

Clay และ Andersen (1988, p. 252) ไดกลาวถึง “ความคาดหวังตอการกระทําหรือ

สถานการณวา เปนการคาดการณลวงหนาถึงอนาคตที่ดี เปนความมุงหวังที่ดีงาม เปนระดับหรือคา

ความนาจะเปนของสิง่ใดสิง่หน่ึงที่มุงหวังไว” 

Funk และ Wagnalls (1993, p. 239) ไดกลาววา “ความคาดหวัง หมายถึง ความคาดหวัง

ตอการกระทําหรือสถานการณวาเปนความเช่ือมั่นที่มีตอสิ่งหน่ึงวานาจะเปนอยางที่คิดไว” 

วิศิษฎ วิเศษเธียรสกุล (2541, หนา 8) “ความคาดหวัง หมายถึง จิตที่เปนความรูสกึนึกคิด

หรือเปนความคิดเห็นอยางมีวิจารณญาณของบุคคลที่คาดคะเนหรือ เปนการคาดการณลวงหนาวา

ควรจะเกิดอะไรข่ึนและปฏิบัติอยางไร” 

จันทรา จนัทรสุขสวัสด์ิ (2546, หนา 11) กลาววา “ความคาดหวัง หมายถึง สิง่ที่คาดหวัง

แลวนํามาปฏิบัติเพื่อใหบรรรลุตามเปาหมายที่วางไว” 
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สรปุไดวา “ความคาดหวัง” หมายถึง ความคิด ความรูสึก ความตองการ การคาดการณไว

ลวงหนา ทีจ่ะเกิดข่ึนในอนาคต ไมวาจะดีหรือไมดี ของสถานการณที่เกิดข้ึนจากประสบการณทีผ่าน

มาของแตละบุคคล  

ลักษณะของความคาดหวัง 

Turner (1982, p.349-351) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความคาดหวังวา ลักษณะของความ

คาดหวังน้ันเปรียบเหมือนกบั“การเลนละครเวท”ี กลาวคือ จะตองมีผูแสดง ผูชม และมีบทบาท

สําคัญสําหรบัผูแสดง กลาวคือ 

1) ความคาดหวัง หมายถึง ภาวะความเปนจริงตาง ๆ ทางสงัคมจะสามารถเปรียบเทียบได 

เชนกับการแสดงละครซึ่งประกอบดวยหนาที่ตําแหนงตาง ๆ ทางสังคม โดยมีตัวกําหนดวาแตละ

บุคคลควรจะมีพฤติกรรมเชนใดในสังคม กจิกรรมหรือการกระทําตาง ๆ ทางสงัคมจะถูกจัดระบบและ

ควบคุม โดยบรรทัดฐานที่แตกตางกันไปตามสถานการณและเงื่อนไขของสังคมที่มีความแตกตางกันไป 

2) ความคาดหวังจากผูรวมแสดงคนอื่น ๆ หมายถึง การทีส่ังคมมีบรรทัดฐานซึ่งเปรียบ

เหมอืนสคริปทีจ่ะกําหนดบทบาทของบุคคลในความสัมพันธกันทางสังคมดังกลาวแลวบุคคลในสงัคม 

จึงตองมีการสวมบทบาทซึง่กันและกัน เพื่อใหบุคคลจะไดคาดหวังพฤติกรรมของบุคคลอื่นในสังคมที่

แสดงออกและสามารถปฎิสัมพันธที่ถูกตองไดตามความคาดหวังของสังคมและบุคคลอื่น ๆ 

3) ความคาดหวังจากผูชมเปนความคาดหวังของบุคคลในสังคมที่อยูในสภาพตาง ๆ กัน  

ซึ่งจะตองคาดหวังและสวมบทบาทของบุคคลอื่นที่เปนเครื่องนําทางไปสูการปฎิสมัพันธทางสังคม

อยางถูกตอง และเปนไปตามหลักเกณฑที่วางไวเปนความคาดหวังรวมกันทางสังคม 

Turner (1982, pp. 349-351) กลาวถึง แหลงทีม่าของความคาดหวังของผูบริโภควา ผลของ

การสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการชวยทําใหทราบวาความคาดหวัง

ของผูบริโภคเกี่ยวกบัการบริการไดรับอทิธิพลมาจาก 4 แหลงสําคัญ คือ 

1) ความตองการสวนบุคคล (Personal Needs) ความตองการสวนบุคคลของผูบริโภคจะมี

ความแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกบัลักษณะของตัวบุคคลและสภาพแวดลอมของผูบริโภคแตละกลุม

ผูบริโภคอาจจะคาดหวังจากการบริการชนิดเดียวกันหรอืแตกตางกันออกไปตามความตองการของ  

แตละตัวบุคคล 

2) การบอกเลาแบบปากตอปากเกี่ยวกับการบริการ (Word-of-Mount Communication) 

คือ ขอมูลทีผู่บริโภคไดรับรูจากปากผูบรโิภคคนอื่นๆที่เคยไดรับการไดยินหรือการบรกิารจากสินคาที่

ผูบริโภคใชแลวหรืออาจจะเปนการใหคําแนะนําชักชวนมาใชบริการกับสินคา ไมวาจะเปนขอตําหนิ

หรือคําบอกเลาตาง ๆ เกี่ยวกับการบริการน้ัน 
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3) ประสบการณในอดีตของผูบริโภค (Past Experience) การที่ผูบริโภคเคยไดรบั

ประสบการณทัง้ตรงและทางออมที่เกี่ยวกับการบริการมีอิทธิพลตอระดับของความคาดหวังของ

ผูบริโภคเชนกัน เพราะประสบการณในอดีตทําใหเกิดการเรยีนรูและการจดจําประสบการณเหลาน้ีไว 

4) การโฆษณาประชาสัมพันธทีม่ีตอผูบรโิภค (External Communication to Customer) 

การโฆษณาประชาสัมพันธจากองคการผูใหบริการที่มีตอผูบริโภคในรูปแบบตาง ๆ เพือ่ใหเกิด

ภาพพจนที่ดีหรือเพื่อสงเสริมการขายลวนมบีทบาทสําคัญตอการสรางความคาดหวังของผูบริโภค

เกี่ยวกับการบริการทีจ่ะไดรับ 

จากความหมายความคาดหวังขางตนสรุปไดวา ความคาดหวังเปนระดับพฤติกรรมของบุคคล

ใดบุคคลไมวาจะเปนประสบการณเดิมของตนในการตัดสินใจสิง่ใหม ๆ เพื่อจะนําไปใหถึงเปาหมายที่

กําหนดและใหเปนไปตามความตองการของตน 

ทฤษฎีแหงความคาดหวัง  

Vroom (1964, pp. 91-103) ความพึงพอใจ I มาจากคําวา Instrumentality ซึ่งหมายถึง 

สื่อเครื่องมือ วิถีทางที่จะนําไปสูความพงึพอใจ E มาจากคําวา Expectancy หมายถึง ความคาดหวัง

ภายในตัวบุคคลน้ัน ๆ บุคคลมีความตองการและมีความคาดหวังในหลายสิง่หลายอยาง ดังน้ันจึงตอง

พยายามกระทําการดวยวิธีใดวิธีหน่ึง เพื่อตอบสนองความตองการหรอืสิง่ที่คาดหวังเอาไว ซึ่งเมื่อไดรับ

การตอบสนองแลวตามที่ต้ังความหวัง หรือคาดหวังเอาไวน้ัน บุคคลก็จะไดรับความพึงพอใจ และขณะ 

เดียวกันก็จะคาดหวังในสิง่ที่สงูข้ึนไปอีกเรือ่ย ๆ แนวความคิดน้ี Vroom (1964, pp. 91-103) เปนผู

เสนอ โดยมีความเห็นวาบุคคลจะพจิารณาทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู โดยจะเลอืกทางเลือกทีเ่ช่ือวาจะ

นําไปสูผลตอบแทน หรอืรางวัลทีเ่ขาตองการมากที่สุด ทฤษฎีน้ีทํานายวา บุคคลแตละคนจะเลือก

ทางเลือกที่มผีลตอบแทนสูงทีสุ่ด ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom (1964, pp. 91-103) มีขอสงัเกต

คือ บุคคลใดจะไดรบัการจูงใจทีจ่ะใชความพยายามในการปฏิบัติงานอยางมปีระสิทธิภาพ หรือให

สําเร็จตอเปาหมาย ก็ตอเมื่อเช่ือในความสามารถของตนเองวา ความพยายามในการปฏิบัติงานจะมี

ผลในทางดี และผลการปฏิบัติงานจะชวยใหไดผลตอบแทนตามที่ตองการหรือพงึปรารถนา หรืออาจ

สรปุไดวาการทีจ่ะโนมนาวจิตใจใหคนทํางานข้ึนอยูกับความคาดหวัง (Expectancy) ที่คนเช่ือวา 

ความพยายามของคนจะสัมฤทธิผลออกมาเปนระดับผลงาน ดังน้ันบุคคลจะทํางานใหสําเร็จหรือไม

ประการใด ยอมข้ึนอยูกบัจิตภาพ และความเช่ือของเขาวาเขาตองการหรือไมตองการอะไร และจะใช

กลยุทธอะไรในอันทีจ่ะดําเนินการใหบรรลเุปาหมายตามที่เขาเลือกทางเดินเอาไว 

การประเมินคาบุคคลหรือตนเองดานจิตใตสํานึกและใชความคาดหวังน้ันมาเปนแนวทางใน

การกําหนดพฤติกรรมทีจ่ะมีตอบุคคลที่ตนคาดหวัง หรือตอตนเองลักษณะที่ตนคิดวาถูกตอง ศิวพร   

ชิมะโชติ (2556) ความคาดหวังของบุคคลคือ เปนการต้ังข้ึนเพื่อการตอบสนองตอความตองการน้ัน 
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ความตองการและความคาดหวังจงึเปนสิง่ที่เกี่ยวของกันแทบแยกไมออก เพราะถามนุษยเกิดความ

ตองการแลวความคาดหวังก็จะตามมา อยางไรก็ตามความตองการของมนุษยเมื่อไดรบัการตอบสนอง

ในระดับที่ตองการแลว ก็จะมีความคาดหวังในสิง่ที่อยูสูงข้ึนไปอีกตามลําดับ 

องคประกอบของความคาดหวัง 

รัตนา สุขะนินทร (2547) องคประกอบของความคาดหวัง (The Component of 

Expectation) ไดแก 1) บริการที่พงึประสงค (Desired Service) เปนสิง่ทีลู่กคาคาดหวังจะไดรับหรอื

ปรารถนาที่จะไดรับซึง่ระดับความปรารถนาน้ันข้ึนอยูกบัความตองการสวนบุคคล และความเช่ือของ

ลูกคาที่มีตอการบริการที่ไดรบั 2) บรกิารทีเ่พียงพอ (Adequate Service) เปนระดับตํ่าสุดของการ

บริการทีลู่กคาจะยอมรับไดโดยไมเกิดความรูสกึไมพอใจซึ่งความคาดหวังระดับน้ีเกิดจากการรบัรูของ

ผูบริโภคตอทางเลือกของผูใหบริการอื่น ๆ 3) บรกิารที่คาดการณ (Predicted Service) เปนระดับการ

ใหบรกิารที่ลูกคาคาดหวังจะไดรบัจากผูใหบริการ ในขณะทีลู่กคาพบปะกบัผูใหบริการ การบริการที่

คาดการณน้ีมีผลกระทบโดยตรงตอการกําหนดระดับการบรกิารที่พงึประสงคความคาดหวังของ

ผูรบับริการ 

สมิต สัชฌุกร (2546) ไดกลาวถึงความคาดหวังของผูรบับริการวา ผูรับบรกิารทกุคนก็

ตองการบรกิารช้ันหน่ึง คือ สะดวก รวดเร็ว ทันใจ ถูกตอง สมบูรณ ไดรับประโยชนสงูสุดไดรบัการ

ตอนรับทีอ่บอุน ผูใหบริการใหความสนใจ เอาใจใสตอบสนองความตองการอยางถูกตอง และถูกใจที่

สําคัญคือ รวดเร็วดังใจไมตองรอคอย ภัทรนิดา อักษรถึง (2555) ความคาดหวังและการรับรูในการใช

บริการผานเว็บไซต Ensogo ของลกูคาในเขตกรงุเทพมหานคร การวิจัยครัง้น้ีมีความมุงหมายเพื่อ

ศึกษาถึงความคาดหวังและการรบัรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo จากผลการวิจัยพบวา 

คาดหวังในดานองคประกอบเว็บไซต (7C’s) โดยรวม มีความสัมพันธกบัลักษณะประชากรศาสตร 

ดานเพศ สวนการรับรูในดานองคประกอบเว็บไซต (7C’s) โดยรวม ไมมีความสัมพันธกบัลกัษณะ

ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการซือ้ดานยอดซื้อสินคาและบริการมีความสมัพันธ

กับการเช่ือมโยง (Connection) พฤติกรรมการซื้อดานความถ่ีในการซื้อสินคาและบรกิารมี

ความสัมพันธกับดานเน้ือหา (Content) และดานการปรบัแตง (Customization) จากผลการวิจัย 

ความแตกตางระหวางความคาดหวังและการรบัรูในการใชบริการผานเว็บไซต Ensogo ของลูกคา 

พบวา การรบัรูจรงิหลังการใชบริการเว็บไซตมากกวาความคาดหวังกอนการใชบรกิารเว็บไซต พบใน

องคประกอบดานรูปแบบและดานชุมชนเพื่อการติดตอสื่อสาร ซึ่งหมายความวาลูกคาพึงพอใจมาก 

ในองคประกอบของเว็บไซตดานดังกลาว ณัฐรดา คูณหอม (2551) ความคาดหวังตอองคประกอบ

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินของผูใชบริการอินเตอรเน็ตใน

กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา ความคาดหวังของผูใชบริการอินเตอรเน็ตในกรุงเทพมหานคร
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โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญดานบรกิารจอง

หรือซื้อต๋ัวเครือ่งบินผานทางเว็บไซตอุตสาหกรรมสายการบนิตองการตรวจสอบตารางการบินดวย

ตัวเอง ดานองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบิน ดานเพศ อายุ 

ระดับการศึกษาสงูสุด รายไดตอเดือน และอาชีพ ที่แตกตางกันมีความคาดหวังตอองคประกอบ

เว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในอุตสาหกรรมสายการบินสรุปแลวทฤษฎีการคาดหวังเกิดจากความ

ตองการหรอืการต้ังความหวังไปลวงหนา และเช่ือวาถาดําเนินการวิธีน้ีจะไดรบัผลตอบแทนเชนน้ัน 

สวนผลที่จะไดรับอาจจะทําใหเกิดความพอใจหรือไมพอใจได ดังน้ันผูบริโภคที่เขามาใชบริการจะมี

ความคาดหวังที่เกิดจากรปูภาพตัวอยางของสินคาและบรกิารของเว็บไซตออนไลนซึ่งอาจจะตรง

หรือไมตรงตามความคาดหวังของผูบริโภค เพราะฉะน้ันเว็บไซตออนไลนตองมีการพัฒนาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคทีสู่งข้ึนไปตามลําดับตามความตองการและตองมีการพัฒนา 

ไปตามยุคสมัย 

 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ 

ดิเรก ฤกษหราย (2528) ไดกลาววา ความพึงพอใจหมายถึงทัศนคติทางบวกของบุคคลทีม่ีตอ

สิ่งใดสิง่หน่ึงเปนความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีตองานที่ทาของบคุคลที่มีตองานในทางบวกความสุขของ

บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและไดรับผลเปนที่พึงพอใจทําใหบุคคลเกิดความกระตือรอืรนมี

ความสุขความมุงมั่นทีจ่ะทางานมีขวัญและมีกาลังใจมีความผูกพันกบัหนวยงานมีความภาคภูมิใจใน

ความสําเรจ็ของงานที่ทําและสิง่เหลาน้ีจะสงผลตอประสทิธิภาพแลประสิทธิผลในการทํางานสงผลตอ

ถึงความกาวหนาและความสําเรจ็ขององคการอีกดวย 

สนิท เหลืองบุตรนาค (2529) ไดใหความหมายความพึงพอใจหมายถึงทาทีความรูสึก  

ความคิดเห็นที่มผีลตอสิง่ใดสิ่งหน่ึงภายหลังจากที่ไดรับประสบการณในสิง่น้ันมาแลวในลกัษณะทางบวก

คือพอใจนิยมชอบสนับสนุนหรือมีเจตคติที่ดีตอบุคคลเมือ่ไดรับตอบสนองความตองการในทางเดียวกัน

หากไมไดรบัการตอบสนองตามความตองการจะเกิดความไมพอใจเกิดข้ึน 

ชริณี เดชจินดา (2535) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสกึนึกคิดหรือทัศนคติของ

บุคคลที่มีตอสิง่หน่ึงสิ่งใดหรอืปจจัยทีเ่กี่ยวของความรูสึกพอใจจะเกิดข้ึนเมือ่ความตองการของบุคคล

ไดรับการตอบสนองหรอืบรรลุจุดมุงหมายในระดับหน่ึงความรูสกึดังกลาวจะลดลงและไมเกิดข้ึนหาก

ความตองการหรือจุดมุงหมายน้ันไมไดรับการตอบสนอง 
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จารุภี ชินะพงศไพศาล (2550) กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกหรอืทัศนคติของ

บุคคลที่มีตอสิง่ใดสิ่งหน่ึงหรอืปจจัยตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัความรูสกึพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อความ

ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองหรือบรรลุตามจุดมุงหมายในระดับหน่ึงความรูสึกดังกลาวจะ

ลดลงหรือไมเกิดข้ึนหากความตองการหรือจุดหมายน้ันไมไดรับการตอบสนองทั้งน้ีเมื่อผูประกอบไดรบั

การตอบสนองตอความตองการหรือวัตถุประสงคในการซื้อแลวมักจะเกิดความพงึพอใจตอสินคาและ

บริการน้ัน 

Kotler (1999 อางใน ปญจลักษณ สรุียชัยนิรันดร, 2550, หนา 24) กลาววา “ความพึงพอใจ

ของลูกคาเกิดข้ึนหลังการซื้อสิ้นคาหรือบริการซึง่สมัพันธกับสิ่งทีลู่กคาไดรบัและสิ่งที่ลกูคาคาดหวังซึ่ง

เขาใหความหมายของความพึงพอใจคือความรูสึกที่ดีหรอืความรูสกึผิดหวังซึง่เปนผลมาจากการเปรียบ 

เทียบระหวางสิง่ทีลู่กคาไดรับกบัสิ่งทีลู่กคาคาดหวังและยังไดอธิบายไววาความพึงพอใจน้ันข้ึนกับสิง่ที่

ลูกคาไดรับกับความคาดหวังของลูกคาคือถาสิง่ทีลู่กคาไดรบัตํ่ากวาความคาดหวังจะทําใหเกิดความไม

พึงพอใจและถาสิง่ทีลู่กคาไดรับตรงกับความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจและถาสิ่งที่ลกูคาไดรับ

น้ันมากกวาความคาดหวังลูกคาจะเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึนกลาวโดยสรุปความพึงพอใจหมายถึง

ความรูสึกที่ดีของลกูคาที่มีตอสินคาหรือการบริการหลงัจากที่ไดรับการบริการที่ตรงตามความตองการ

และความคาดหวัง” 

ทฤษฏีเรื่องความพึงพอใจของลูกคา 

สมบรูณ ขันธิโชติ (2538) ปจจุบันธุรกิจตาง ๆ ไมวาจะเปนธุรกิจใดก็ตามตางก็ตองให

ความสําคัญกับลูกคาหรือผูบริโภคเปนอันดับแรกเพราะถือวาลูกคาหรือผูบรโิภคเปนหัวใจในการ

ดําเนินธุรกิจเพื่อใหธุรกจิไดรับผลกําไรหรือทําใหกจิการดําเนินงานอยางประสบความสําเรจ็ดังน้ัน

ธุรกิจตาง ๆ จงึกําหนดเปาหมายสูงสุดในการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจประสบความสําเรจ็น่ันก็คือการ

สรางความพงึพอใจใหกบัลกูคาเพื่อใหลกูคาไดรับความพึงพอใจหรือความตองการสงูสุดจากความพงึ

พอใจเปนหัวใจสําคัญในการตัดสินใจซื้อของลกูคาการตัดสินใจซื้อสินคาสวนใหญจึงข้ึนอยูกับความพงึ

พอใจเปนหลักอาจจะเปนความพึงพอใจทีป่ระโยชนของสินคาความพึงพอใจในความแปลกใหมความ

พึงพอใจในความแตกตางของสินคาและบริการซึ่งความพงึพอใจของลูกคาหรือผูซื้อเปนการรบัรูการทํา

หนาที่ของสินคากับความคาดหวังของลกูคาซึ่งยอมรบัวาหากลูกคามีความพงึพอใจสูงก็จะนําไปสู

ความจงรกัภักดีของลกูคาสูง 

Kotler (2000) ความพึงพอใจของผูซื้อหลงัจากที่ไดซื้อสินคาข้ึนอยูกับการปฏิบัติงานของ

สินคาหรอืสิง่ที่นําเสนอขายโดยปกติความพึงพอใจคือความรูสึกพึงพอใจหรอืความรูสกึผิดหวังอันเกิด

จากการเปรียบเทียบผลหรือการฏิบัติงานของสินคากบัความคาดหวังจะเห็นไดวาสิ่งที่สําคัญคือการ

ปฏิบัติงานของสินคากับความคาดหวังถาการปฏิบัติงานของสินคาไมถึงความคาดหวังของลูกคากจ็ะ
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เกิดความไมพึงพอใจถาการปฏิบัติงานของสินคาเทากันกบัความคาดหวังของลกูคาก็จะเกิดความพึง

พอใจแตถาการปฏิบัติงานของสินคาสงูเกินกวาความคาดหวังของลกูคาก็จะเกิดความพึงพอใจและ

ความปติยินดีอยางย่ิงและจากการศึกษา สมรัฐ แกวถาวร (2546) พบวา ความพึงพอใจอยูบนพื้นฐาน

ของโมเดลการยอมรับหรอืการไมยอมรบั (Confirmation or Disconfirmation Model of 

Consumer Satisfaction) โดยการเปรียบเทียบความคาดหวัง (Expectation) กับผลงานของ

ผลิตภัณฑ (Performance) ในการยอมรบัเชิงบวกจะเพิ่มความพึงพอใจแกผูบรโิภคและการไมยอมรับ

ในเชิงลบจะลดความพึงพอใจของผูบริโภคคือถาผลงานของผลิตภัณฑดีกวาที่คาดหวังไวกจ็ะเกิดการ

ยอมรบัในเชิงบวกทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจแตถาผลงานของผลิตภัณฑไมดีเทากบัที่คาดหวังไว

ก็จะเกิดการไมยอมรับในเชิงลบทําใหผูบริโภคเกิดความไมพอใจ 

Oliver (1980 อางใน สมรัฐ แกวถาวร, 2546, หนา 42) “การที่ลกูคามีความคาดหวังที่ไม

ตรงกบัสิง่ทีลู่กคาไดรับในระดับที่ตํ่ากวาความคาดหวังของลกูคาซึ่งทําใหลูกคาเกิดความไมพึงพอใจ 

ตอสินคาและบริการทีลู่กคาไดรบัลูกคาจะแสดงออกถึงความรูสกึในทางลบเน่ืองจากการไมไดรบัการ

บริการที่ตรงกบัความตองการทําใหเกิดการไมซือ้ซ้ําและอาจบอกกลาวตอไปในทางลบกับเพื่อนหรือ

คนรูจัก” 

Verra (1992 อางใน สมรัฐ แกวถาวร, 2546, หนา 31) ความสําคัญของคุณภาพ (Quality) 

กับความคาดหวังของลูกคา (Consumer Expectation) จากสินคา (Product) และบรกิาร (Service) 

เปนสิ่งจําเปนที่จะสรางความเขาใจวาลูกคาควรจะมีความคาดหวังอยางไรถาเกิดกรณีมีปญหาในตัว

สินคาและการบริการน้ันซึ่งความคาดหวังน้ันมาจากองคประกอบทีม่ีผลตอความคาดหวังของลูกคา 

ความสาํคัญของความพึงพอใจ 

หลายบริษัทมีความตองการในการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาเพราะลูกคาที่พอใจ

ในระดับธรรมดาสามารถจะเปลี่ยนไปใชสินคาและบริการจากคูแขงที่ดีกวาไดงายแตบริษัทที่สราง

ความพอใจสงูสุดจะทําใหลูกคายากที่จะเปลี่ยนใจนอกจากน้ีความพอใจสงูสุดกบัความประทบัใจ   

เปนการสรางความจงรกัภักดีดวยอารมณความรูสึกมากกวาการใชเหตุผลโดยความคาดหวังเกิด    

จากประสบการณการซื้อทีผ่านมาคําบอกกลาวของเพือ่นสมาคมขอมูลการตลาดขอมูลของคูแขงขัน 

คําสัญญาที่ใหไวกับลูกคาถานักการตลาดสรางความคาดหวังไวสูงมากกวาสิง่ทีผู่ซื้อไดรับจะทําใหผูซ้ือ

เกิดความผิดหวังอยางไรก็ตามถาบริษัทสรางความคาดหวังไวตํ่าเกินไปจะทําใหจํานวนผูซื้อไมเพียงพอ

แมวาผูซื้อจะเกิดความพึงพอใจก็ตาม 

กฤษณา รัตนพฤกษ (2548) ความพึงพอใจของลกูคา (Customer Satisfaction) คือ  

การประเมินผลิตภัณฑหรือบริการวาเปนไปตามความตองการและความคาดหวังหรอืไมหากไมเปนไป

ตามความตองการและความคาดหวังแสดงวาเกิดความไมพอใจ (Dissatisfaction) ในผลิตภัณฑและ
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บริการน้ัน ๆ และหากเปนไปตามความตองการและความคาดหวังแสดงวาพอใจ (Satisfaction) คําวา

คุณภาพ (Quality) และความพอใจ (Satisfaction) อาจใชแทนกันไดแตในทางการตลาดบริการแลวมี

ความแตกตางกันความพึงพอใจโดยทั่วไปแลวเปนแนวคิดที่กวางกวาในความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

ขณะที่คุณภาพของบริการเนนเฉพาะดานบริการคือเปนการประเมินการรบัรูของลกูคาในมิติเฉพาะดาน

ของการบริการไดแกความเช่ือถือได (Reliability) การตอบสนองลูกคาทันท ี(Responsiveness)  

การทําใหลูกคามั่นใจ (Assurance) การเขาใจลูกคา (Empathy) และการเสนอสิ่งที่เปนรปูธรรม 

(Tangibles) ในขณะที่ความพึงพอใจของลกูคาอาจไดรบัอิทธิพลจากการรับรูในคุณภาพของบรกิาร 

การรบัรูในคุณภาพของผลิตภัณฑราคาปจจัยสวนบุคคลของลูกคา (อารมณความชอบ) และ

ปจจัยดานสถานการณ (ดินฟาอากาศ) ดังน้ันการรบัรูในคุณภาพของบรกิารจึงเปนสวนหน่ึงของความ 

พึงพอใจของลกูคาขอสําคัญที่จําเปนตองทําเพือ่สงมอบคุณภาพการบริการระดับสูงและชองวางที่เปน

สาเหตุทําใหการบริการไมประสบความสําเรจ็ดังน้ี 

ชองวางที ่1 เปนชองวางระหวางความคาดหวังของผูบรโิภคกับการรับรูของฝายจัดการฝาย

จัดการอาจรบัรูความตองการของลูกคาไมถูกตองเสมอไป 

ชองวางที ่2 เปนชองวางระหวางการรับรูของฝายจัดการกับขอกําหนดคุณภาพของการ

บริการฝายจัดการอาจรับรูความตองการของลูกคาถูกตองแตไมไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว 

ชองวางที ่3 เปนชองวางระหวางขอกําหนดคุณภาพการบริการและการสงมอบบริการ

บุคลากรอาจไดรับการฝกอบรมที่เพียงพอหรือไมสามารถปฏิบัติงานไดตามขอกําหนดหรอืไมเต็มใจ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือถูกยึดติดดวยมาตรฐานที่ขัดแยงกัน 

ชองวางที ่4 เปนชองวางระหวางการสงมอบบริการและการสื่อสารภายนอกความคาดหวัง

ของผูบริโภคข้ึนอยูกับขาวสารเกี่ยวกับบริการจากตัวแทนของบริษัทและช้ินงานโฆษณา 

ชองวางที ่5 เปนชองวางระหวางการบริการทีร่ับรูและการบริการที่คาดหวังผูบริโภคอาจ 

รับรูคุณภาพการบริการที่ผิดไปจากความจรงิ 

ความพึงพอใจกับการตอบสนองความตองการของลูกคา 

สิ่งสําคัญในการสนองตอบความตองการของลกูคาเพื่อใหเกดิความพึงพอใจก็คือทําการคนหา

วาลูกคามีความตองการหรือมีความจําเปนอะไรแลวจึงสนองความตองการและความจําเปนน้ันซึง่

ระดับความตองการของลูกคาแตละคนจะแตกตางกันแตความตองการพื้นฐานคลายคลึงกันไมวาลูกคา

จะเปนบุคคลใดก็ตามความตองการกจ็ะคลายคลงึกันซึ่งปจจยัที่กอใหเกิดความพึงพอใจประกอบดวย 

1) ความตองการคุณภาพในตัวสินคาและบริการซึง่ลูกคาคาดหวังที่จะไดรบัสินคาที่ตรงกัน

ความตองการและบริการที่รวดเร็วประทบัใจโดยไมบกพรองซึ่งถือเปนปจจัยหลกัทีส่ําคัญทีสุ่ดทีจ่ะทํา

ใหลูกคาสนใจซึง่เมื่อเปรียบเทียบกบัปจจัยดานราคาแลวยังมีความสําคัญมากกวา 
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2) ราคาแขงขันเปนอกีปจจัยหน่ึงทีส่ําคัญทีจ่ะกอใหเกิดความพงึพอใจโดยเฉพาะหากเปน

สินคาที่จํานวนมาก 

3) ความเช่ือใจไดลูกคาคาดหวังวาสินคาและบริการที่เขาซือ้ไปจะมีคุณภาพสงูและสามารถที่

จะเช่ือใจได 

การบรรลุถึงความพึงพอใจของลูกคา 

วารินทร สินสูงสุด และวันทิพย สนิสงูสุด (2546) กลาวถึงการบรรลุถึงความพึงพอใจของ

ลูกคาดังน้ี 

1) ปรัชญาความพึงพอใจ บริษัทใดก็ตามที่ตองการใหลูกคาพงึพอใจจะตองยึดมั่นในปรัชญาน้ี

โดยการบรรลุวัตถุประสงคหรือพันธกรณีของบริษัทและควรมีการสื่อสารความสําคัญของการสราง

ความพึงพอใจของลูกคาใหแกพนักงานทุก ๆ ทานไดทราบ 

2) ความคาดหวังและความตองการของลูกคากอนที่บริษัทจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

หรือทําใหลูกคาเกิดความพงึพอใจบริษัทจําเปนตองคนหาความคาดหวังและความตองการของลกูคา

กอนซึ่งอาจทําโดยการสํารวจการวิจัยหรอืการจัดต้ังหนวยงานเพื่อรบัเสียงสะทอนหรือรับฟงความ

คิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับตัวสินคาและบริการซึ่งจะเปนสวนสําคัญทีบ่ริษัทสามารถทําการตรวจสอบ

ความตองการของลูกคาและความพึงพอใจของลูกคาทีม่าใชบริการเพือ่ทําการปรับปรงุตอไปได 

ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นตอเว็บไซต 

ในการทําธุรกจิออนไลนจําเปนตองสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคเพื่อที่จะรักษาผูบรโิภคให

อยูกับธุรกจิไดอยางย่ังยืน และมผีลตอความสําเร็จของธุรกจิออนไลน Bailey และ Pearson (1983) 

อธิบายความพงึพอใจเปนผลรวมของความรูสกึ หรอืทัศนคติของแตละคนทีม่ีแตกตางกันตามผลและ

สถานการณ สวน DeLone และ McLean (2003) อธิบายวา ความพึงพอใจคือตัวกลางที่ใชวัด

ความสําเรจ็ในระบบสารสนเทศ Rust, Subramanian และ Wells (1992) อธิบายวาความพึงพอใจ 

ของผูบริโภคเปนมากกวาการเก็บรกัษาผูบริโภคไว เพราะมีผลโดยตรงตอสวนแบงการตลาดสวน 

Gummerus, Liljander, Pura และ Riel (2004) อธิบายวาสวนติดตอผูใชงาน (User Interfact)     

เปนชองทางทีจ่ะทําใหผูบริโภคมีความพงึพอใจในธุรกิจออนไลน สวน Chung-Hoon และ Young-Gul 

(2003) อธิบายวา สวนติดตอผูใชงานมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคเปนหลักฐานทางกายภาพแสดง

ถึงความสามารถของผูใชบริการ รวมถึง Lee และ Turban (2001) อธิบายตัวแปรตน 3 ตัวแปร ที่มีผล

กับความพึงพอใจในการทําธุรกจิออนไลน 

1) ตัวผูขายสินคาทางอินเทอรเน็ต เมื่อผูขายสามารถสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคาอยาง

สม่ําเสมอ ซื่อสัตยสุจริตจําทําใหผูซื้อเกิดความพึงพอใจและไววางใจในตัวผูขาย 
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2) ระบบอินเทอรเน็ต เปนตัวกลางที่มีความสําคัญตอธุรกจิอิเลก็ทรอนิกสเน่ืองจากเปนการ

สรางสมัพันธหลกัระหวางผูซื้อ-ผูขายสินคา ตองมีความเสถียร ความนาเช่ือถือ สามารถเขาใจระบบ

อินเทอรเน็ตและความปลอดภัยในการชําระเงิน 

3) การปกปองผูบริโภค ในปจจุบันการทําธุรกรรมทางอินเทอรเน็ตเปนภัยคุกคามตอความ

เปนสวนตัวผูซื้อตองเปดเผยขอมลูสวนบุคคลซึ่งจะถูกเก็บตามรานคาออนไลนทั่วไป ดังน้ันการรักษา

ขอมูลของผูซือ้จงึเปนความจําเปนของรานคาออนไลนตาง ๆ 

 

2.3 แนวคิดและกลยุทธการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) 

แนวความคิดการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) เปนแนวคิดที่มุง

ลูกคาเปนศูนยกลาง โดยแนวคิดน้ีเช่ือวาลูกคาแตละรายมีความชอบที่แตกตางกันและลูกคามีโอกาส

เลือกผูขายไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมมพีรมแดนขวางกั้น 

ในมุมมองลูกคาการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) หมายถึง  

ความตองการของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑหรือการบริการเฉพาะอยาง (Produce Customized 

Services) ที่มีความหลากหลายและองคการตองตอบสนองทุกความตองการของลูกคาใหตรงใจทุกครัง้ 

(Jin, He & Song, 2011) แตในมุมมององคการการจะตอบสนองความตองการแบบการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) องคการตองใหความสําคัญกบัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

พนักงาน และระบบภายในเพื่อเช่ือมโยงและสนับสนุนสรางระบบรวบรวมความตองการของลูกคาเขา

ดวยกนัเพื่อนําไปสูการสรางผลิตภัณฑหรือการบริการไดอยางหลากหลายและตรงใจใหลูกคา  

ในปจจบุันการบริหารการตลาดแบบ การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

(Customization) ไดรับความนิยมมากข้ึน โดยเริ่มที่การสรางการปฏิสัมพันธกบัลกูคาเพื่อใหเกดิ

ความเขาใจถึงความตองการเฉพาะของลกูคาแตละกลุม แตละบุคคล ตอมาคือการวิเคราะหขอมูล 

ของลูกคาแตละกลุมตามประโยชนที่ลูกคาตองการจากสินคาและบริการ และสิง่สําคัญคือตองมกีาร

ปรับเปลี่ยนสินคาหรอืบริการตามความตองการเฉพาะของลกูคาแตละกลุม แตละบุคคล (Jin et al., 

2011) ปจจัยทีท่ําใหการตลาดแบบการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization)  

เกิดข้ึนไดและกําลังเติบโตอยางรวดเร็วเพราะวาผูบริโภคมีการพัฒนาความแตกตางระหวางกันมากข้ึน 

และเร็วข้ึนทั้งในแงรายได รสนิยม การศึกษา ความคิดอาน การใชชีวิตเปนตน แตละบุคคลตองการ

อะไรที่ไมเหมอืนกัน จึงเปนชองทางใหนักการตลาดไดโอกาสที่จะตอบสนองลูกคาดวยวิธีการการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) และการตลาดแบบการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคล (Customization) นอกจากจะทําใหลกูคาเกิดความประทับใจมากข้ึน อีกทั้งยัง

ทําใหความสัมพันธระหวางผูบริโภคสามารถเช่ือมโยงกับแบรนดไดมากข้ึน ถึงแมวาการตลาดแบบการ
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ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) จะมีขอดีอยูหลายอยางแตกม็ีขอเสียบาง

ประการ เชน อาจจะทําใหตนทุนการประกอบการเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะเพิม่ข้ึนมากเกินความพอใจที่จะ

จายของลกูคาหรือลกูคาบางรายก็ไมสามารถบอกความตองการของตนเองไดชัดเจน ดังน้ันองคกรตอง

รูจักปรบัใชและเลือกใหเหมาะกับองคกรและสถานการณภายในองคกร รวมทั้งลดภาระดานตนทุน

คาใชจาย และเพิ่มผลกําไรในอนาคตจึงเปนเรือ่งทีจ่ําเปนอยางย่ิง  

การผลิตสนิคาดวยวิธีการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) จะมี

ตนทุนการผลิตที่สงู แตกตางจากการผลิตสินคาในจํานวนมากซึ่งจะไดตนทุนทีตํ่่ากวา แตก็ยังไม

สามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมไดอยางเต็มทีโ่ดยการผลิตสินคาหรือการ

บริการเพือ่ตอบสนองลูกคาที่แตกตางกันไดเปนรายคน มีระดับราคาที่ไมหางจากการผลิตสินคาหรือ

บริการจํานวนมากที่มีมาตรฐานการ (Standardization) ถาสินคาของเรามีความแตกตางจากคูแขง

อยางชัดเจน จะทําใหองคกรหรอืธุรกจิมีความไดเปรียบนาน แบงออกเปน 4 ประเภท ดังน้ี 

1) ประเภทที่ใหทั้งลูกคาและผูผลิตไดมีโอกาสรวมกันในการออกแบบสินคาหรือบริการ 

(Collaborative Customizers) เปนประเภทที่เจาของสินคา หรือบริการทําการสอบถามถึงความ

ตองการที่แทจริงของลกูคา เพื่อกําหนดเปนรูปแบบของสินคาหรือบริการในภายหลัง จะเห็นไดวา

สินคา หรือบรกิารในประเภทน้ี จะถูกกําหนดตามความตองการที่แทจรงิของลูกคากลุมเปาหมาย 

ภายใตความชวยเหลือของผูผลิตสินคาหรือบริการ  

2) ประเภทที่มมีาตรฐานของสินคาหรือบรกิารไวนําเสนอแกลกูคากลุมเปาหมาย แตก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนตามความตองการ ของลูกคากลุมเปาหมายได (Adaptive Customizers) เพื่อใหสินคา 

หรือบรกิารเหลาน้ันถูกออกแบบตามความตองการ ทีเ่ฉพาะของลูกคากลุมเปาหมายแตละรายได 

อยางถูกตอง นักกลยุทธการตลาดจะทําการกําหนดมาตรฐานของสินคา หรอืบริการไวลวงหนาแลว  

แตก็พรอมที่จะปรบัเปลี่ยนรูปแบบของสินคาหรือบรกิารตามความตองการของลกูคา กลุมเปาหมาย 

แตละรายไดเพราะลูกคากลุมเปาหมายมักจะตองการความโดดเดนที่มีเอกลักษณเฉพาะที่แสดงออกถึง

ความเปนเจาของสินคาหรอืบริการที่มลีักษณะพิเศษที่ไมเหมือนใคร 

3) รูปแบบของสินคาหรือบริการทีผ่ลิตหรือออกแบบภายใตการตกแตงพิเศษ (Cosmetic 

Customizers) เปนการนําเสนอสินคา หรอืบริการที่มีมาตรฐานแตกตางจากลูกคากลุมเปาหมาย 

รายอื่น ในรูปแบบน้ีนักการตลาดจะทําการผลิตสินคา หรอืออกแบบบรกิารใหรานคาแตละรานไม

เหมอืนกัน ทั้งหีบหอ รปูราง ขนาด และราคา เปนตน เพื่อสนองความตองการของลูกคาที่มลีักษณะ

เฉพาะที่ไมเหมอืนกัน ทําใหรานคาเหลาน้ันมสีินคา หรอืบรกิารทีเ่ปนเอกลักษณเฉพาะตัวมากข้ึน 
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4) รูปแบบทีลู่กคากลุมเปาหมายมีความตองการในสินคา หรือบริการเฉพาะอยางชัดเจนอยู

แลว (Transparent Customizers) อันที่จรงิลกูคากลุมเปาหมายแตละคนมักจะมีพฤติกรรมการใช

สินคาหรอืบริการที่มเีอกลักษณเฉพาะตัวและไมเหมือนใครอยูแลว ดังน้ัน นักการตลาดจึงแสวงหาวิธี

ที่จะสนองความตองการของลกูคากลุมเปาหมายกลุมน้ีอยางตอเน่ือง โดยการย่ืนขอเสนอทีเ่กี่ยวกบั

สินคาหรอืบริการตามพฤติกรรมที่เคยชิน ทั้งน้ีนักการตลาดสามารถหาขอมลูเหลาน้ันไดจากฐานขอมลู

ที่รวบรวมจากพฤติกรรมการซื้อ และใชสินคาของลกูคากลุมเปาหมายเฉพาะรายวามีความสนใจ 

ความชอบ ความพึงพอใจหรือความตองการในสินคา หรือบริการในลักษณะใดมากเปนพเิศษ หลงัจาก

น้ันก็นําเสนอสินคาหรือบริการทีม่ีความสอดคลองกบัความตองการเฉพาะของลกูคากลุมเปาหมายแต

ละรายตอไปโดยไมตองทําการสอบถามหรือรบกวนลูกคากลุมเปาหมาย เน่ืองจากลูกคากลุมเปาหมาย

ในประเภทน้ีมีพฤติกรรมการซื้อและใชบริการทีม่ีเอกลักษณอยางชัดเจนอยูแลวซึ่งธุรกิจตาง ๆ ใน

ปจจุบันน้ี โดยเฉพาะธุรกิจ SME สามารถนําแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในรูปแบบการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ไปประยุกตใชไดถาองคกรทราบถึงสิง่ทีลู่กคาคาดหวัง

และสามารถสงมอบผลิตภัณฑและการบริการไดตรงกับความคาดหวังหรือมากกวาความคาดหวัง  

จะทําใหลูกคาพงึพอใจและภักดีกบัองคกร   

หลายองคการในปจจุบันสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่คนหาความตองการลูกคา   

โดยที่ไมตองพยากรณความตองการลูกคาเชนในอดีตและนําไปสูขีดความสามารถองคการแบบใหม

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ, 2551) ซึ่งสามารถตอบสนองความ

ตองการเฉพาะของลูกคาทีเ่รียกวาความตองการเฉพาะบุคคล (Hughes, 2006) ความตองการแบบ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) เปนแนวโนมใหมทีเ่กิดข้ึนในยุค

ฐานความรูโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมอืสนับสนุนและเปนความทาทายที่องคการ    

ตองเผชิญนับจากน้ีไป  

นิตยา ทับทิมทัย, สําอาง จงัไพบลูย และอโนทัย ชลชาติภิญโญ (2555) ไดศึกษาเรื่อง “แนวทาง 

การผลิตแบบ Mass Customization: การศึกษาขนาดรูปราง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจ

ของสตรีไทยที่มีตอเสือ้ผาสําเร็จรูปในระบบการผลิตแบบ Mass Customization” การศึกษาวิจัยแสดง 

ถึงความเกี่ยวของระหวางความพึงพอใจในสวนตาง ๆ ของรางกาย (ความพึงพอใจกับสวนบน สวนลาง 

ความสูง) กับขนาดรูปราง แสดงถึงระดับมลูคาความพึงพอใจของผูตอบในตลาดแบบการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคล (Customization) หรือทีเ่รียกกันวาการตลาดแบบ ‘Segment of One’ ผลที่ได

จากการแบงสวนตลาดก็คือขอคนพบเกี่ยวกบัความชอบลูกคาที่เหมือนกันและแตกตางกันในแตละสวน 
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การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) กับสื่อทางอินเทอรเน็ต 

C – Customization คือ รูปแบบการใหบรกิารทีส่ามารถปรับแตงการใชงานใหมีความ

เหมาะสมกับ ผูใชบริการภายในเว็บไซต เน่ืองจากเว็บไซตจะเปนชองทางการสื่อสารที่แตกตางจาก

ชองทางอื่น ๆ โดยสามารถปรบัแตงรปูแบบของ ขอมลูใหสามารถตรงกับความตองการของผูใชได

อยางดี อีกทั้งยังสามารถเขาใจพฤติกรรมของผูใชได (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2551) จากการเก็บขอมลู

ของผูใชผานทางเว็บไซต (Frutos & Borenstein, 2004) โดยการใชเว็บไซตปรับแตงใหตรงกบัความ

ตองการของผูใชสามารถปรับไดหลายรูปแบบ ไดแก 

1) การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ (Service Customization) การปรับแตงขอมูลและ

บริการใหตรงกบัความตองการของผูใชเปนสวนหน่ึงที่ทําใหขอมูล และบรกิารตาง ๆ ภายในเว็บไซต 

สามารถตอบสนองกบัความตองการของผูใชไดอยางถูกตอง และเจาะจงไปยังเฉพาะบุคคล 

2) การปรับแตงสินคาเพือ่การคา (Commerce Customization) การปรบัแตงดวยตัวลูกคา

เองสามารถนํามาประยุกตกบัการคา E-Commerce ไดและสามารถเพิ่มยอดขายไดอยางมากกบั

รูปแบบทีลู่กคาสามารถปรับแตงสินคาใหมีความเหมาะสมกบัตัวลูกคาลกูคาเองเพราะลกูคาจะรูสกึวา

สินคาช้ินน้ัน ๆ ไมเหมือนใคร และไดถูกออกแบบเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลทีเ่ปนคน

กําหนดเอง ซึ่งจะทําใหสินคาช้ินน้ันมีความพิเศษกวาสนิคาทีข่ายทัว่ ๆ ไป ยกตัวอยางเชนเว็บไซต 

www.Nike.com เว็บไซตรองเทาช่ือดัง มีบริการที่สามารถเลือกซือ้รองเทาทีส่ามารถปรบัแตงรองเทา

คูน้ัน ๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาแตละบุคคลไดอยางงายดาย โดยสามารถเลือกรูปแบบของ

รองเทา สเีชือกรองเทา สีของแถบลากตาง ๆ และยังสามารถออกแบบปายช่ือของรองเทาใหตรงกบั

ความตองการไดทุกอยาง ทําใหผูซื้อเกิดความภูมใิจในสินคามากวาสินคาแบบทั่วไปโดยสามารถ

ปรับแตงรองเทาตามที่ตองการได  

3) การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลู (Information Customization)  

หลายเว็บไซตมีการเก็บขอมลูลูกคา เพื่อการเลือกขอมูลทีต่รงกับลักษณะหรือความตองการของลูกคา

เฉพาะคนใหมากข้ึนโดยการเก็บขอมูลของลกูคา คือการใหมกีารลงทะเบียน เพื่อใชงานเว็บไซต ขอมลู

พื้นฐานอยางเชน เพศ อายุ วัย หรือความสนใจสามารถนําไปใชเพิ่มประสิทธิภาพของ การนําเสนอ

ขอมูลใหตรงกับกลุมคนกลุม ๆ น้ันได ยกตัวอยางเชนการปรบัแตงเว็บไซตใหสามารถตอบรบักับความ

ตองการของผูใชเฉพาะบุคคลไดน้ัน จะชวยทําใหผูใชมีความรูสึกวาเว็บไซตน้ันมีความเปนสวนตัวและ

สรางความประทับใจใหกบัผูใช ซึ่งจะทําใหเกิดความคุนเคยในรูปแบบทีผู่ใชสามารถกําหนดไดเองและ

สามารถทําใหลกูคากลบัเขามาใชบริการที่เว็บไซตน้ันไดอยางตอเน่ือง และอยากที่จะใชบริการกับ

เว็บไซตน้ีไปอีกนาน  
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กลยุทธการตลาดทีมุ่งสรางกิจกรรมทีส่ามารถทําใหเกิดความสัมพันธกันระหวางแบรนดกับ

ลูกคาเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงและโดนใจลูกคา (Relevance Marketing) สามารถทําได

หลายวิธี และรปูแบบหน่ึงที่ไดกลาวไปคือ การตลาดทีมุ่งเขาถึงตัวผูบรโิภค (Direct Marketing) หรือ

การปรับสินคาใหโดนใจตรงใจกบัผูบริโภค (Personalization or Customization) 

วิธีการสราง Personalization or Customization คือ การปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการ

ตลาดตาง ๆ ไมวาจะเปนสินคาหรือบรกิาร ใหสอดคลองกบัความพึงพอใจของลูกคาแตละคน โดยหวัง

วาลูกคาแตละคนจะรูสึกไดถึงความสัมพันธและความเช่ือมโยงของแบรนดที่มีตอลูกคาน้ันไดมากข้ึน 

การตลาดลักษณะน้ีเปนรปูแบบที่มกีารใชกันมากในสภาวะการแขงขันทางการตลาดในปจจุบัน 

เน่ืองจากเหตุผลหลายประการดังตอไปน้ี 

ประการแรก การสรางสินคาหรือบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบรโิภคทุกกลุมโดยใช

รูปแบบสินคาแบบเดียวไมคอยไดผลอกีตอไป เน่ืองจากสภาวะการแขงขันทางการตลาดในปจจุบันที่

ผูบริโภคสามารถแสวงหาสินคาเฉพาะกลุมของตนเองไดมากข้ึน ดังน้ันสินคาเดิมตองมีการปรบัตัว

มากมายและแปรเปลี่ยนไปตามแนวทางน้ียกตัวอยางเชน โฆษณาของโตโยตายาริสที่สามารถใหลูกคา

เลือกรปูแบบดีไซนภายในรถไดเอง หรือนํ้ายาดับกลิ่นรถยนตที่ใหลกูคาเลอืกปรับสีได รวมไปถึงการ

เลือกกลิ่น รสชาติ หรอืขนาดไดเอง   

เทคโนโลยีในปจจบุันที่กาวหนาและเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการเขาถึงกลุม

ลูกคาเฉพาะไดมากข้ึนและงายข้ึน รปูแบบของการตลาดทางตรง (Direct Marketing) ที่ใชเทคโนโลยี

สมัยใหม ไมวาจะเปนการสงเอสเอม็เอส บล็อก เว็บไซต ทัง้หมดน้ีตางกเ็ปนกิจกรรมการสื่อสารทาง

ทางการตลาดทีส่ามารถเขาถึงลกูคาเฉพาะกลุมและสามารถนําเสนอขอมูลขาวสารทีส่ามารถ

ปรับเปลี่ยนเพื่อใหเขาถึงและโดนใจลูกคาแตละคนหรือแตละกลุมไดมากข้ึน 

ในปจจบุันการบริหารการตลาดตามแนวทางของ Customization ไดรับความนิยมมากข้ึน

และสามารถทําไดจริงไมยากนักในทางปฏิบัติ ซึ่งเริม่ตนที่การสรางการปฏิสัมพันธกับลูกคาโดยตรง 

(Direct Marketing) เพื่อใหเกิดความเขาใจถึงความตองการเฉพาะของลูกคาแตละกลุม แตละคน 

(Customer Interactions)  

สรปุแนวความคิดการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) แนวคิดที่มุง

ลูกคาเปนศูนยกลาง โดยแนวคิดน้ีเช่ือวาลูกคาแตละรายมีความชอบที่แตกตางกันและลูกคามีโอกาส

เลือกผูขายไดทุกที่ทุกเวลาโดยไมมพีรมแดนขวางกั้นในมุมมองลูกคา น่ันหมายถึงความคาดหวังที่

ลูกคาตองการจะไดรับในแตละบุคคล ความคาดหวัง คือ ทัศนคติที่เกี่ยวกับความปรารถนาหรอืความ

ตองการของผูบรโิภคที่คาดหมายวาจะเกิดข้ึนในการบรกิารน้ัน ๆ จากการซื้อสินคาและบริการตาง ๆ 

ความคาดหวังของผูใชบริการสวนใหญน้ันเปนสวนประกอบสําคัญในการที่จะวัดระดับความพอใจซึง่
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ถาสิ่งทีร่ับรูจากการใชบริการของลกูคาเปนไปตามที่ความคาดหวังไว ลูกคาจะเกิดความพอใจตอการ

ใชบริการและสงผลใหลูกคากลบัมาใชบรกิารอกีครั้งดวย ดังน้ันการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคล (Customization) ความตองการของลูกคาที่ตองการผลิตภัณฑหรือการบริการเฉพาะอยาง

(Produce Customized Services) ที่มีความหลากหลายและองคการตองตอบสนองทุกความ

ตองการของลกูคาใหตรงใจทกุครั้ง องคการตองใหความสําคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร พนักงาน 

และระบบภายในเพื่อเช่ือมโยงและสนับสนุนสรางระบบรวบรวมความตองการของลูกคาเขาดวยกนั

เพื่อนําไปสูการสรางผลิตภัณฑหรือการบริการไดอยางหลากหลายและตรงใจใหลูกคานอกจากจะทํา

ใหลูกคาเกิดความประทับใจมากข้ึนแลวยังเปนการสรางทําใหลูกคาเกิดความสมัพันธ เช่ือมโยงกับตรา

สินคา (Brand Relevance) ไดมากข้ึนอีกดวย  

 

2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

นิตยา ทับทิมทัย และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการผลิตแบบ Mass 

Customization: การศึกษาขนาดรูปราง ความนิยมความพอดีและความพึงพอใจของสตรีไทยที่มีตอ

เสื้อผาสําเรจ็รปูในระบบการผลิตแบบ Mass Customization กลุมประชากรสําหรับการศึกษาครั้งน้ี

ประกอบดวยสตรีไทยทั่วประเทศจํานวน 1,400 คน ที่มีอายุระหวาง 18-60 ป มีภูมิลําเนาอยูใน

กรุงเทพฯ และในทุกภาคของประเทศไทย จําเปนตองมีขอมลูเกี่ยวกบัขนาดและรูปรางรายบุคคล 

การศึกษาวิจัยแสดงถึงความเกี่ยวของระหวางความพึงพอใจในสวนตาง ๆ ของรางกาย (ความพึงพอใจ

กับสวนบน สวนลาง ความสงู) กับขนาดรูปราง สตรีที่มรีูปรางแบบสี่เหลี่ยมผืนผาแสดงความพึงพอใจ

และความคิดเห็นในเรื่องความพึงพอใจในสวนตาง ๆ ของรางกาย ความนิยมในความพอดีของเสื้อผา

สําเร็จรูป มลูคาของความพึงพอใจในการบริโภคแตกตางจากกลุมสตรีที่มรีูปรางแบบนาฬิกาทราย 

ความสมัพันธระหวางชนิดรูปรางและความพึงพอใจกบัสวนตาง ๆ ของรางกายโดยการวัดระดับความ 

พึงพอใจน้ันมีความสําคัญทางสถิติ (p< 0.05) ซึ่งเปนการยืนยันวาระดับความพึงพอใจในสวนตาง ๆ 

ของรางกายน้ันข้ึนอยูกับชนิดรปูรางของแตละคนคาสัมประสิทธ์ิ Pearson Correlation แสดงถึงระดับ

มูลคาความพึงพอใจของผูตอบ (เชน ภาพลักษณของแฟช่ัน เสนหดึงดูดเพศตรงขามการชดเชยความ

บกพรองของรางกาย ความนิยมเสือ้ผาและความต่ืนตัวทางแฟช่ัน)  

ไพโรจน ปยะวงศวัฒนา (2554) ไดศึกษาเรื่องความคาดหวังของลูกคาแบบ Customization 

และนําความคาดหวังลกูคากับคุณลกัษณะดานประชากรศาสตรมากําหนดสวนตลาด โดยศึกษาจาก

กลุมตัวอยางคือลูกคาที่ใชบริการโรงแรมระดับ 1-5 ดาว จังหวัดเพชรบุรี (ชะอํา) จํานวน 264 ราย 

เลือกตัวอยางแบบช้ันภูมิ และแบบระบบ เครือ่งมอืการวิจัยโดยใชแบบสอบถาม ไดรับการตอบกลบั

จํานวน 198 ราย การทดสอบแนวคิดขางตน ใชเทคนิควิเคราะหผันแปรแบบทางเดียว การวิเคราะห
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ผลตางคาเฉลี่ยประชากร และการวิเคราะหจําแนกกลุม ผลการวิจัยพบวาคาความคาดหวังของลูกคา

แบบ Customization สูงกวาคาความคาดหวังเฉลี่ยของลูกคา เมื่อใชเทคนิคจําแนกกลุม พบวา มี 3 

สวนตลาดไดแก (1) สวนตลาดของนักธุรกจิรุนใหมชอบการเดินทางจะเลอืกโรงแรมแบบหรูหราโดย

เนนบรกิารเปนหลกั (2) สวนตลาดของสาวทันสมัยจะเลือกโรงแรมแบบประหยัด และ (3) สวนตลาด

ของวัยรุนรักอิสระจะเลือกโรงแรมแบบหรหูราโดยเนนบรรยากาศ ผลการวิจัยพบวาความคาดหวัง

บริการ Customization ในภาพรวมไมแตกตางกันกบั เพศ อาชีพ สถานภาพ และการเดินทาง  

แตแตกตางกันกับ ระดับการศึกษา อายุ รายไดตอเดือน วัตถุประสงคการเดินทาง การสืบคนขอมลู

การเดินทาง และระดับดาวโรงแรม สําหรับความคาดหวังของลูกคาในบริการแบบ Customization 

เมื่อเปรียบเทียบกับบริการทีร่ับจรงิ ในภาพรวมไมแตกตางกนั งานวิจัยน้ีไดนําเสนอ SPRA Model  

ที่สามารถประยุกตใชไดในเชิงปฏิบัติซึ่งประกอบดวย กระบวนการใหบริการ (Service Process-SP) 

การจดจําลกูคา (Remember-R) และบรรยากาศภายในโรงแรม (Atmosphere-A) ทั้งน้ี Model 

ดังกลาวจะนําไปสูความพงึพอใจและความภักดีของลูกคาในธุรกิจโรงแรมทีส่อดคลองกบัความ

คาดหวังลูกคาไดอยางตรงใจ 

 

2.5 กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควางานวิจัย 

การศึกษาวิจัย “ความคาดหวังและความพึงพอใจทีส่งผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” ผูวิจัยได

กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย ไดดังน้ี 
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ภาพที่ 2.1: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

  ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 

           (Independent Variables)          (Dependent Variable)     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สมมติฐานที่ 1 คุณลักษณะลักษณะดานประชากร ไดแก อายุ, ระดับการศึกษาสงูสุด, 

สถานภาพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกันมผีลตอความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ

ที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ความคาดหวังในธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตมีผลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ความพึงพอใจในธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตมีผลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

การตอบสนองความตองการ 

เฉพาะบุคคล (Customization) 

1. การปรบัแตงขอมลูเพื่อการบริการ 

(Service Customization) 

2. การปรบัแตงสินคาเพื่อการคา 

(Commerce Customization)  

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคา 

เพื่อการนําเสนอขอมลู (Information 

Customization) 

 

ลักษณะดานประชากร 

1. อายุ 

2. ระดับการศึกษาสงูสุด 

3. สถานภาพ 

4. รายไดตอเดือน 

ความคาดหวังของธุรกิจเสื้อผา 

ทางอินเทอรเน็ต 

1. ดานคุณภาพของสินคาและบริการ 

2. ราคา 

3. ดานความนาเช่ือถือ 

 

ความพึงพอใจในธุรกิจเสื้อผา 

ทางอินเทอรเน็ต 

1. ดานผูขายสินคา  

2. ดานระบบอินเทอรเน็ต 

3. ดานการปกปองผูบริโภค 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

ในการศึกษาเรือ่ง “ความคาดหวังและความพึงพอใจทีส่งผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” ทางผูวิจัยได

ดําเนินการวิธีวิจัยน้ีเปนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey Research) โดยการออกแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง 

3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.3 ข้ันตอนและการดําเนินการ 

 3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอืที่ใชในการวิจัย 

3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู 

 

3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  

ผูหญิงวัยทํางานที่ซื้อหรือเคยซื้อเสือ้ผาผานสือ่ออนไลน เน่ืองจากประชากรกลุมน้ีมจีํานวน

มากและมีกําลงัทีจ่ะซื้อของหรือใชบริการ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ตัวอยางที่ใชศึกษาเลือกสวนหน่ึงของประชากรที่นํามาศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของประชากรโดย

ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 240 คน ในเขตสํานักงานยานชุมชน กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งจํานวนน้ีไดจากการใชตารางสําเรจ็รปูของ Yamane (1967) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 

95 และคาความคลาดเคลื่อนทีร่ะดับรอยละ ±5 ซึ่งกลุมตัวอยางที่ไดน้ันผูวิจัยเลอืกวิธีสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง 

ผูทําวิจัยไดดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตัวอยางดังน้ี 

3.1.1 เลือกกลุมเปาหมายตามที่กําหนด ในการจัดเก็บแบบสอบถามน้ันจะเลือกเกบ็ที่ ตลาด

นัดในยานสํานักงานในกรุงเทพมหานครเพื่อทําการศึกษา และ แจกแบบสอบถามใหแกผูบรโิภคที่ซื้อ

หรือเคยซื้อเสื้อผาผานอินเทอรเน็ต เน่ืองจากเปนศูนยกลางของแหลงชุมชน และเปนยานธุรกจิ

สํานักงานขนาดใหญทีส่ําคัญและเปนอาคารที่มบีริษัททีห่ลากหลายเชารวมอยูในบรเิวณดังกลาว  
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3.1.2 เลือกกลุมตัวอยาง (Quata) เลอืกกลุมตัวแทนในสถานที่สุมแบบเจาะจงในยานชุมชน 

ดวยการเกบ็ขอมลูโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ตลาดนัดรวมทรัพย                จํานวน 80 ชุด 

ตลาดนัดละลายทรัพย               จํานวน 80 ชุด 

ตลาดนัดซันทาวเวอร       จํานวน 80 ชุด 

 

3.2 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและข้ันตอนการสรางเครื่องมือ หรือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อศึกษา “ความคาดหวังและความพึงพอใจทีส่งผลตอการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุม

ผูหญิงวัยทํางาน” ไดมาจากการศึกษาจากเอกสารตาง ๆ ทฤษฎี แนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับสิง่ที่ตองการศึกษาวิจัยโดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษาสงูสุด สถานภาพ และรายไดตอเดือน ซึง่เปนแบบสอบถามที่มีคําถามใหเลือกตอบ

หลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) จํานวน 5 ขอ ดังน้ี 

ขอที่ 1 อายุ แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามมหีลายคําตอบใหเลือก (Multiple 

Choice Questions) ใชระดับการวัดขอมลูประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) ผูวิจัยใชเกณฑ 

การแบงชวงอายุ โดยอางอิงจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิคสและคอมพิวเตอรแหงชาติ โดยมีการ

แบงหลายชวงอายุ คือ ตํ่ากวา 25 ป, 25 – 35 ป, 36 – 45 ป และ 46 ปข้ึนไป โดยผูวิจัยเริ่มตนที่

ชวงอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 25 ป และเน่ืองจากเปนชวงอายุที่ตรงกบักลุมตัวอยางและมกีําลงัซื้อ  

มีคําตอบใหเลือกดังน้ี 

1.1) อายุตํ่ากวาหรือเทากบั 25 ป 

1.2) อายุ 26 – 35 ป 

1.3) อายุ 36 – 45 ป 

1.4) อายุ 46 ปข้ึนไป 

ขอที่ 2 ระดับการศึกษาสูงสุด แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามมีหลายคําตอบให

เลือก (Multiple Choice Questions) ใชระดับการวัดขอมลูประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

มีคําตอบใหเลือกดังน้ี 
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2.1) ตํ่ากวาปริญญาตร ี

2.2) ปริญญาตรี/ เทียบเทา 

2.3) สูงกวาปริญญาตร ี

ขอที่ 3 สถานภาพ แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามมหีลายคําตอบใหเลือก 

(Multiple Choice Questions) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

มีคําตอบใหเลือกดังน้ี 

3.1) โสด 

3.2) สมรส/ อยูดวยกัน 

3.3) หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู 

ขอที่ 4 รายไดตอเดือน แบบสอบถามเปนลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลอืก 

(Multiple Choice Questions) ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  

โดยอางอิงจากกลุมสถิติรายไดรายจาย สํานักงานสถิติสงัคม สํานักงานสถิติแหงชาติ (2554)  

(การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในชวง 6 เดือน) มีคําตอบใหเลือกดังน้ี 

4.1) ตํ่ากวาหรือเทากบั 15,000 บาท 

4.2) 15,001 – 30,000 บาท 

4.3) 30,001 – 45,000 บาท 

4.4) ต้ังแต 45,001 บาทข้ึนไป 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต ไดแก ดานคุณภาพของสินคาและบริการดานความนาเช่ือถือดานราคาลักษณะเปน

คําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา  

(Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแตคะแนนนอยที่สุดคือ 1 ถึงคะแนนที่มากทีสุ่ดคือ 5 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ไดแก ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดานความนาเช่ือถือดานราคา ลักษณะเปนคําถามปลายปด

ซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่แบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และให

คะแนนแตละระดับต้ังแตคะแนนนอยทีสุ่ดคือ 1 ถึงคะแนนที่มากทีสุ่ดคือ 5 

 สวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและ

บริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ลักษณะเปนคําถามปลายปดซึ่งประกอบดวยคําตอบยอยที่

แบงเปน 5 ระดับ โดยใชมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) และใหคะแนนแตละระดับต้ังแต

คะแนนนอยที่สุดคือ 1 ถึงคะแนนที่มากทีสุ่ดคือ 5 
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แบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคําตอบ (Likert Scale) เปนคําถามปลายปด (Close – 

ended Response Question) ลักษณะของแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคาตอบ (Likert Scale 

Questions) แตละคําถามมีคําตอบใหเลือกตามลําดับความคิดเห็น 5 ระดับ โดยใชระดับการวัดความ

ขอมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ดังน้ี 

   5  หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจมาก 

   3 หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง 

   2 หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจนอย 

   1 หมายถึง  ความคาดหวังและความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 

จากหลักเกณฑดังกลาว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นดวยการหาชวงกวาง

ของอันตรภาคช้ัน (Class Interval) โดยการคํานวณ ตามหลักการหาคาเฉลี่ย จะไดชวงกวางระดับละ 

0.8 ตามลําดับคะแนน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2538, หนา 27) ดังน้ี 

   

อันตรภาคช้ัน   =   ขอมูลที่มีคาสงูทีสุ่ด – ขอมูลทีม่ีคาตํ่าที่สุด 

        จํานวนช้ัน 

    =    5 – 1 

            5 

=   0.8 

  

คาเฉลี่ยที่วัดได 4.21 – 5.00 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ยที่วัดได 3.41 – 4.20 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับมาก  

 คาเฉลี่ยที่วัดได 2.61 – 3.40 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.81 – 2.60 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับนอย  

 คาเฉลี่ยที่วัดได 1.00 – 1.80 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจในระดับนอยทีสุ่ด 

 

3.3 ขั้นตอนและการดําเนินการ 

3.3.1 การเกบ็รวบรวมขอมลูเพือ่นํามาวิเคราะห ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามข้ันตอน

ไดแก แหลงขอมลูปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมลูจากผูบริโภคจํานวน 240 คน 

โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ซึ่งผูวิจัยไดทําการเกบ็รวมรวมขอมลูจากตลาดนัดรวมทรพัย    

ตลาดนัดละลายทรัพย และตลาดนัดซันทาวเวอร  
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3.3.2 การจัดทําและการวิเคราะหขอมลูเมือ่เกบ็รวบรวมขอมูลแบบสอบถามไดครบ 240 ชุด 

ตามจํานวนที่ไดกําหนดไวแลว ทางผูวิจัยจะนําแบบสอบถามมาดําเนินการ ดังน้ี  

3.3.2.1 รวบรวมแบบสอบถามที่ไดมาดําเนินการตรวจสอบขอมูล (Editing)  

ความสมบรูณของการตอบแบบสอบถาม โดยคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก   

3.3.2.2 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบรูณแลวมาลงรหสั (Coding) ตามที่

กําหนดไวลวงหนา 

3.3.2.3 นําขอมูลทีล่งรหสัแลว มาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติเพื่อ

วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

 

3.4 การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.4.1 ผูวิจัยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่

ปรับปรงุแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาและภาษาที่ใชในแบบสอบถาม 

โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญเพื่อพิจารณาคัดเลือกเฉพาะขอรายการ (Items) ซึ่งหมายถึงรายการน้ันสอดคลองกบั

วัตถุประสงคที่ตองการจะวัด  

 3.4.2 นําแบบสอบถามทีป่ระกอบดวยขอคําถามทีไ่ดจากการวิเคราะหคาดัชนีความ

สอดคลองแลวไปสรางแบบสอบถามและนําเสนออาจารยทีป่รึกษาสารนิพนธเพื่อพจิารณาและให

ขอเสนอแนะ 

 3.4.3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรงุแลวไปทดลองใช (Try – Out) กับบุคคลที่มลีักษณะ

เชนเดียวกับประชากรและไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย โดยกลุมบุคคลทีท่ดลองใชแบบสอบถามครั้งน้ี

เปนผูใชบริการที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม  

โดยการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นรายดานใชสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) โดยจะมีคา ระหวาง 0 <α< 1 คาที่ใกลเคียง 1 มากแสดงวามีความเช่ือมั่นสูง โดยทัง้น้ีคา

ความเช่ือมั่นตองเกิน 0.70 ข้ึนไป ไดคาสัมประสิทธ์ิของครอนบาคของแบบสอบถามเทากับ 0.819 ซึ่งมีคา

มากกวา 0.70 ซึ่งอยูในเกณฑที่ยอมรับไดมีความนาเช่ือถือ ซึ่งมรีายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที ่3.1: แสดงคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) 
 

 

3.5 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติสามารถจําแนกออกได 2 ลักษณะ คือ การวิเคราะหดวยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และการวิเคราะหดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 

ผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครัง้น้ีไวดังน้ี คือ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง

ตอไปน้ี คือ 

3.5.1.1 ตัวแปรดานคุณสมบัติของตัวอยาง ไดแก เรื่อง อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ รายไดสวนตัวโดยเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนขอมลูที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติ เน่ืองจากไม

สามารถวัดเปนมลูคาไดและผูวิจัยตองการบรรยายเพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตาม

คุณสมบัติเทาน้ัน ดังน้ัน สถิติที่เหมาะสม คือ คาความถ่ีและคารอยละ (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2549) 

3.5.1.2 ตัวแปรระดับความคิดเห็น ไดแก ความคาดหวัง และ ความพึงพอใจตอ

สินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต เปนขอมลูที่ใชมาตรวัดอันตรภาคเน่ืองจากผูวิจัยได

กําหนดคาคะแนนใหแตละระดับ และผูวิจัยตองการทราบจํานวนตัวอยาง และคาเฉลี่ยคะแนนของ 

แตละระดับความคิดเห็นของตัวอยาง สถิติที่ใชจงึไดแก คาความถ่ี คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (ธานินทร ศิลปจาร,ุ 2549) 

3.5.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงอนุมานสําหรับการอธิบายผลการศึกษาของ

ตัวอยางในเรื่องการวิเคราะหเพื่อทดสอบการสงผลตอกันระหวางตัวแปรอสิระหลายตัว ไดแก  

ความคาดหวังและความพึงพอใจ ซึ่งใชมาตรวัดอนัตรภาคกบัตัวแปรตามหน่ึงตัวคือการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ ซึ่งใชมาตรวัดอันตรภาคและเพื่อทดสอบถึง 

 

สวนของคําถาม 
คาอัลฟา 

แสดงความเชื่อมั่น 30 ชุด 

1. ความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 0.834 

2. ความพึงพอใจของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 0.794 

3. การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

0.803 

รวม 0.819 
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ความแตกตางที่ตัวแปรอสิระดังกลาวแตละตัวมตีอตัวแปรตาม ดังน้ันสถิติที่ใชคือการทดสอบคาสถิติ 

One – Way Anova: F – test การทดสอบคาเอฟ (F - test) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ

สถิติที่ใชหาสถิติสหสัมพันธแบบเพียรสันในกรณีพบความแตกตางจะทําการตรวจสอบความแตกตาง

เปนรายคูตามวิธี Least Significant Difference (LSD) 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหผลการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจที่สงผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” ผูศึกษาได

ใชวิธีการวิจัยเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) ซึ่งใชวิธีการสํารวจ (Survey Method) ดวยการ

ออกแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยการสุมสอบถามจากกลุมผูหญิงวัยทํางานที่ซื้อหรือเคยซื้อ

เสื้อผาผานสื่อออนไลนแบงออกเปน 7 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 แสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความ

คาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต  

 สวนที่ 3 แสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต  

สวนที่ 4 แสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 5 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวาง

ลักษณะดานประชากรและการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผา

ทางอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางความ

คาดหวังและการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสนิคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

สวนที่ 7 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะหเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางความ    

พึงพอใจและการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสนิคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

สวนที่ 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางที่ 4.1: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 25 ป 55 22.9 

26 - 35  ป 72 30.0 

36 - 45   ป 64 26.6 

มากกวา 46 ป ข้ึนไป 49 20.4 

รวม 240 100 

  

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ  26 - 35 ป จํานวน 72 คน   

คิดเปนรอยละ 30.0 อันดับสองมอีายุ 36 - 45 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 26.6 อันดับสามมีอายุ

ตํ่ากวา 25 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 22.9 และอันดับสุดทายมอีายุมากกวา 46 ปข้ึนไป จํานวน 

49 คน คิดเปนรอยละ 20.4  

 

ตารางที่ 4.2: แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 52 21.6 

ปริญญาตรหีรอืเทียบเทา 112 46.6 

สูงกวาปริญญาตร ี 76 31.6 

รวม 240 100 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรหีรอื

เทียบเทา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 46.6 อันดับสองสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 76 คน คิดเปน

รอยละ 31.6 และอันดับสุดทาย ตํ่ากวาปริญญาตรจีํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 21.6 
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ตารางที่ 4.3: จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 125 52 

สมรส 78 32.5 

หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 37 15.4 

รวม 240 100 

  

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 125 คน

คิดเปนรอยละ 52 อันดับสองถานภาพสมรส จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 32.5 อันดับสุดทาย

หมาย/ หยา/ แยกกันอยู จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 15.4 

 

ตารางที่ 4.4: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

 

รายได จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 15,000 บาท 49 20.4 

15,001-30,000 บาท 95 39.5 

30,001-45,000 บาท 51 21.25 

มากกวา 45,000 บาท 45 18.7 

รวม 240 100 

  

ผลการศึกษาตารางที่ 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-

30,000 บาท จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 39.5 อันดับสอง 30,001-45,000 บาท จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 21.25 อันดับสาม ตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.4 อันดับ

สุดทายรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 45,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.7   
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4.2 สวนท่ี 2 ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเก่ียวกับ

ความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

 

ตารางที่ 4.5: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความ

คาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานคุณภาพและบริการ 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมรีะดับความคาดหวังของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานคุณภาพและบริการมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.20 ซึ่งอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกสินคาที่สามารถขอข้ึนรูปโชวจากสินคาตัวจรงิไดการ

ใหบรกิารจัดสงสินคาอยางสะดวกรวดเร็วตามเวลาทีก่ําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.77 อันดับสองสินคามี

การออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง มีคาเฉลีย่เทากับ 4.43 อันดับสามการแนะนํา

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ 

1. สินคามีการออกแบบและตัดเย็บที่สวยงาม 4.17 0.88 มาก 

2. สินคาเนนสรรีะของผูใส เชน อก เอว สะโพกไดตรงตามขนาดที่

ลูกคาตองการ 
3.94 0.99 มาก 

3. สินคามีการออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง 4.24 0.74 มากที่สุด 

4. สามารถขอข้ึนรูปโชวจากสินคาตัวจรงิได 4.77 0.41 มากที่สุด 

5. ลูกคาสามารถสอบถามขอมลูสินคาและซักถามขอสงสัยตาง ๆ

โดยมีการตอบกลับไดอยางรวดเร็ว 
4.11 0.98 มาก 

6. สามารถเลือกวิธีการจัดสงได 3.87 0.91 มาก 

7. มีการแนะนําข้ันตอนการสัง่ซื้อ-การสงสินคาที่ไมยุงยากซับซอน 

เขาใจงาย 
4.33 0.73 มากที่สุด 

8. มีชองทางใหลกูคาสอบถามขอมลูสินคา และตอบขอสงสัยตาง ๆ 

ไดอยางรวดเรว็ 
4.24 0.74 มากที่สุด 

9. ใหการบริการจัดสงสินคาอยางสะดวกรวดเร็วตามเวลาที่กําหนด 4.77 0.41 มากที่สุด 

10. เสื้อผามีความแปลกและแตกตางกบัคูแขง 4.17 0.88 มาก 

รวม 4.20 0.35 มาก 
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ข้ันตอนการสัง่ซื้อและการสงสินคาที่ไมยุงยากซับซอนและเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.33 อันดับสี่

ชองทางใหลูกคาสอบถามขอมูลสินคาและตอบขอสงสัยตาง ๆ อยางรวดเร็ว มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 

อันดับหาสินคามีการออกแบบและตัดเย็บที่สวยงามและเสื้อผาที่มีความแปลกและแตกตางกบัคูแขง  

มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.17 อันดับหกลูกคาสามารถสอบถามขอมูลสินคาและซกัถามขอสงสัยตาง ๆ โดยมี

การตอบกลบัไดอยางรวดเร็ว มคีาเฉลี่ยเทากบั 4.11 อันดับเจ็ดสินคาเนนสรรีะของผูใส เชน อก เอว 

สะโพก ไดตรงตามขนาดที่ลกูคาตองการ มีคาเฉลี่ยเทากบั 3.94 อันดับสุดทายสามารถเลือกวิธีการ

จัดสงได มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87  

 

ตารางที่ 4.6: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความ

คาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานราคา 

 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน 

ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ 

1. สามารถตอรองราคาจัดจําหนายกบัคุณภาพไดตามความเหมาะสม 3.87 0.91 มาก 

2. สามารถขอระยะเวลาในการยืนราคา (ราคาไมเปลี่ยนแปลง) 

ระหวางรอการตัดสินใจ 
4.69 0.46 มากที่สุด 

3. สามารถขอสวนลดการคาตามปริมาณการสัง่ซื้อ 4.45 0.71 มากที่สุด 

4. มีความเหมาะสมโดยกําหนดชวงของระยะเวลาชําระเงิน/ เครดิต 3.90 1.12 มาก 

5. มีการใหสวนลดเงินสดเพิม่เมื่อชําระเงินทันท ี 4.41 0.61 มากที่สุด 

6. ฟรีคาจัดสง ในทุก ๆ การสั่งซื้อ 4.33 0.73 มากที่สุด 

7. สะสมคะแนนจากยอดสัง่ซื้อเพื่อรับสวนลดในครั้งตอไป 4.24 0.74 มากที่สุด 

8. ชองทางการชําระเงินหลากหลายมีความปลอดภัย และนาเช่ือถือ 4.68 0.46 มากที่สุด 

9. การเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันเครื่องประดับผานทางอินเทอรเน็ตมี

ราคาไมแพงสมเหตุสมผลทําใหประหยัดเงินกวาซือ้จากหนาราน

ปกติ 

4.47 0.69 มากที่สุด 

10. มีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสุดพเิศษพรอมสงฟรีเฉพาะในชวง

เทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม วาเลนไทน เปนตน 
3.85 0.88 มาก 

รวม 4.26 0.35 มากท่ีสุด 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมรีะดับความคาดหวังของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานราคา มีคาเฉลีย่เทากับ 4.26 ซึ่งอยูในระดับมากทีสุ่ด 

โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ีอันดับแรกสามารถขอระยะเวลาในการยืนราคา (ราคาไมเปลี่ยนแปลง) 

ระหวางรอการตัดสินใจ มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.69 อันดับสองชองทางการชําระเงินหลากหลาย มีความ

ปลอดภัย และนาเช่ือถือมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 อันดับสามการเลือกซือ้เสื้อผาแฟช่ันเครื่องประดับผาน

ทางอินเทอรเน็ตมรีาคาไมแพงสมเหตุสมผล ทําใหประหยัดเงินกวาซื้อจากหนารานปกติมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.47 อันดับสี่สามารถขอสวนลดการคาตามปรมิาณการสัง่ซื้อมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.45 อันดับหา

มีการใหสวนลดเงินสดเพิม่เมื่อชําระเงินทันทีมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.41 อันดับหกฟรีคาจัดสงในทุก ๆ  

การสัง่ซื้อมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.33 อันดับเจ็ดสะสมคะแนนจากยอดสั่งซื้อเพื่อรบัสวนลดในครั้งตอไปมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อันดับแปดมีความเหมาะสมโดยกําหนดชวงของระยะเวลาชําระเงิน/ เครดิตมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 อันดับเกาสามารถตอรองราคาจัดจําหนายกับคุณภาพไดตามความเหมาะสมมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.85 อันดับสุดทายมีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสุดพิเศษพรอมสงฟรีเฉพาะในชวง

เทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม วาเลนไทน เปนตนมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  

 

ตารางที่ 4.7: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบัความ

คาดหวังของสนิคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต ดานความนาเช่ือถือ 

(ตารางมีตอ) 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ 

1. แจงแสดงราคาถูกตอง 4.68 0.46 มากที่สุด 

2. สินคาจรงิรายละเอียดทุกอยางตรงตามที่แจง 4.47 0.69 มากที่สุด 

3. สามารถอัดคลิปวีดีโอ หรือรายการสดผานสื่อไดเพื่อแสดงตัวตน

และสินคา 
3.83 1.15 มาก 

4. มีรีวิวของผูที่เคยสัง่ซื้อสินคาจากเว็บไซตน้ันมากอน 4.43 0.65 มากที่สุด 

5. สามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลา 4.49 0.61 มากที่สุด 

6. มีการรับประกันสินคาในตัวสินคา 4.60 0.60 มากที่สุด 

7. สามารถรับคืน/ เปลี่ยนสินคา หากสินคามีตําหนิหรือชํารุด 4.42 0.75 มากที่สุด 

8. สามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลา 4.23 0.87 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ): ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับ

ความคาดหวังของสินคาและบรกิารธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานความนาเช่ือถือ 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมรีะดับความคาดหวังของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานความนาเช่ือถือมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.33 อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรก แจงแสดงราคาถูกตอง มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.68 อันดับสอง 

มีการรับประกันสินคาในตัวสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อันดับสามสามารถตรวจสอบสถานการณ   

สงสินคาไดตลอดเวลามีคาเฉลี่ยเทากบั 4.49 อันดับสีส่ินคาจริงรายละเอียดทุกอยางตรงตามที่แจงมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.47 อันดับหามีรีวิวของผูที่เคยสั่งซื้อสินคาจากเว็บไซตน้ันมากอนมีคาเฉลี่ยเทากบั

4.43 อันดับหกสามารถรับคืน/ เปลี่ยนสินคาหากสินคามีตําหนิหรือชํารุดมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.42 อันดับ

เจ็ดสามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อันดับแปดทานมีความ

เช่ือใจในตัวผูใหบรกิาร เชน มีระบบรักษาความปลอดภัยของการรับสงขอมูลหรือแมแตระบบความ

ปลอดภัยในดานการซื้อขายเสื้อผาออนไลนมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.94 อันดับเกาทานรูสึกเช่ือถือเว็บไซตที่

มีการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกจิการคากระทรวงพาณิชยมีคาเฉลี่ยเทากบั 3.85 อันดับสุดทาย

สามารถอัดคลิปวีดีโอหรือรายการสดผานสือ่ไดเพื่อแสดงตัวตนและสินคามีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83  

 

 

 

 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับความคาดหวัง 

x  S.D. แปลความ 

9. ทานรูสกึเช่ือถือเว็บไซตที่มกีารจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคากระทรวงพาณิชย 
3.85 0.88 มาก 

10. ทานมีความเช่ือใจในตัวผูใหบริการ เชน มรีะบบรกัษาความ

ปลอดภัยของการรับสงขอมลูหรือแมแตระบบความปลอดภัยใน

ดานการซื้อขายเสื้อผาออนไลน 

3.94 0.99 มาก 

รวม 4.33 0.53 มากท่ีสุด 
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4.3 สวนท่ี 3 ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเก่ียวกับ

ความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต  

 

ตารางที่ 4.8: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบั 

ความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานผูขายสินคา 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.8 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางมีระดับความพงึพอใจของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานผูขายสินคามีคาเฉลี่ย เทากับ 4.39 อยูในระดับมากทีสุ่ด 

โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรก ผูขายสินคาในรานคาออนไลนสามารถตอบขอมูลสินคา และขอ

สงสัยตาง ๆ โดยมีการตอบกลบัไดอยางรวดเร็วและตรงใจมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.69 อันดับสองปรบัตัว

เปลี่ยนแปลงการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดตลอดเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61

อันดับสามระบบการใหบรกิารเปนไปตามมาตรฐานถูกตองนาเช่ือถือมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.55 อันดับสี่  

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลความ 

1. ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของทาน 4.52 0.63 มากที่สุด 

2. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีขอตกลง เงื่อนไข และการ

รับประกันในการสั่งซื้อสินคาอยางชัดเจน 
4.23 0.87 มากที่สุด 

3. ผูใหบริการทําใหทานรูสึกไดวาทานไดรับบรกิารเปนพเิศษ 3.85 0.88 มาก 

4. ผูใหบริการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญ 4.54 0.50 มากที่สุด 

5. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนสามารถตอบขอมูลสินคา และขอ

สงสัยตาง ๆ โดยมีการตอบกลบัไดอยางรวดเร็วและตรงใจ 
4.69 0.91 มากที่สุด 

6. ผูใหบริการใหบริการดวยความเปนมิตร 4.45 0.71 มากที่สุด 

7. การนําคํารองเรียนติชมของลูกคามาปรับปรงุและพัฒนา 4.33 0.53 มากที่สุด 

8. การเอาใจใสดูแลลกูคาอยางตอเน่ืองทัง้ลกูคาเกาและใหม 3.85 0.88 มาก 

9. ปรับตัวเปลี่ยนแปลงการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดตลอดเวลา 
4.61 0.55 มากที่สุด 

10. ระบบการใหบริการเปนไปตามมาตรฐาน ถูกตอง นาเช่ือถือ 4.55 0.63 มากที่สุด 

รวม 4.39 0.72 มากท่ีสุด 
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ผูใหบริการคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 อันดับหาผูใหบริการ

เขาใจถึงความตองการของทานมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 อันดับหกผูใหบรกิารใหบรกิารดวยความเปน

มิตรมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 อันดับเจ็ดการนําคํารองเรียนติชมของลกูคามาปรับปรงุและพฒันามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อันดับแปดผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีขอตกลง เงื่อนไข และการรับประกัน

ในการสัง่ซื้อสินคาอยางชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 อันดับสุดทายผูใหบริการทําใหทานรูสึกไดวา

ทานไดรับบริการเปนพิเศษและการเอาใจใสดูแลลูกคาอยางตอเน่ืองทั้งลูกคาเกาและใหมมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.85 

 

ตารางที่ 4.9: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกบั 

ความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานระบบอินเทอรเน็ต 

(ตารางมีตอ) 

 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน 

ระดับการรบัรู 

x  S.D. แปลความ 

1. สินคาที่ขายในรานคาออนไลนมีความนาเช่ือถือและไววางใจได 4.25 0.86 มากที่สุด 

2. การซื้อสินคาในรานคาออนไลนมีบริการคาหาสินคาไดงายและ

รวดเร็ว 
4.22 .744 มากที่สุด 

3. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีชองทางการชําระเงินที่

หลากหลาย 
3.89 .917 มาก 

4. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีการตอบขอสงสัยไดอยางรวดเร็ว 4.08 .835 มาก 

5. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีการปรับปรงุขอมูลใหทันสมยั

ตลอดเวลา 

 

4.04 

 

.505 

 

มาก 

6. การเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตไดตามอัธยาศัยและ

นําขอมูลสนิคามาเปรียบเทียบไดงาย สะดวกรวดเร็ว 
4.01 .605 มาก 

7. การเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหทาน

ประหยัดเวลาการเดินทาง 
4.02 .579 มาก 

8. การเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตสามารถสั่งซือ้

สินคาทุกทีทุ่กเวลา  
4.26 0.65 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ): ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานระบบ

อินเทอรเน็ต 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.9 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมรีะดับความพงึพอใจของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานระบบอินเตอรเน็ตมีคาเฉลี่ย เทากบั 4.28 ซึ่งอยูในระดับ

มากที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกการเลอืกซือ้เสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําให

เพลิดเพลนิ มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.62 เปนอันดับสองเว็บไซตธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตในปจจบุันมี

การรบัฟงคํารองเรียนติชมมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.47 อันดับสามการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทาง

อินเทอรเน็ตสามารถสั่งซื้อสินคาทุกทีทุ่กเวลา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.26 อันดับสีส่ินคาที่ขายในรานคา

ออนไลนมีความนาเช่ือถือและไววางใจไดมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.25 อันดับหาการซื้อสนิคาในรานคา

ออนไลนมบีริการคนหาสินคาไดงายและรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อันดับหกผูขายสินคาในรานคา

ออนไลนมีการตอบขอสงสัยไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.08 อันดับเจ็ดผูขายสินคาในรานคา

ออนไลนมีการปรับปรงุขอมลูใหทันสมัยตลอดเวลามีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 อันดับแปดการเลือกซื้อ

เสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหทานประหยัดเวลาการเดินทางมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 อันดับ

เกาการเลอืกซือ้เสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตไดตามอัธยาศัยและนําขอมูลสินคามาเปรียบเทียบ

ไดงาย สะดวกรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.01 อันดับสุดทายผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีชองทาง

การชําระเงินทีห่ลากหลายมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89  

 

 

 

 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน 

ระดับการรบัรู 

x  S.D. แปลความ 

9. การเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหเพลิดเพลิน 4.62 0.48 มากที่สุด 

10. เว็บไซตธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีการรับฟงคํา

รองเรียน ติชม  
4.47 0.69 มากที่สุด 

รวม 4.28 0.35 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.10: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับความ 

พึงพอใจของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปกปองผูบริโภค 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีระดับความพงึพอใจของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปกปองผูบริโภค เทากับ 4.32 ซึ่งอยูในระดับมาก

ที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกสิทธิทีจ่ะไดรบัการชดเชยความเสียหาย มีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.43 อันดับสองผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีวิธีปองกันขอมูลสวนตัว และรหสัขอมลูของลูกคาใน

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน 

ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลความ 

1. มีขอกฏหมายคุมครองผูบริโภคสามารถชวยปองกันการฉอโกงที่

อาจเกิดข้ึนในการซื้อขายผานรานคาออนไลนไดเปนอยางดี 
4.36 0.999 มากที่สุด 

2. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีวิธีปองกันขอมลูสวนตัว และรหสั

ขอมูลของลูกคาในการถูกโจรกรรมขอมลูโดยอาชญากรทาง

อินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี 

4.37 0.786 มากที่สุด 

3. ทานมีความไววางใจในการเก็บขอมลูของผูขายสินคาในเว็บไซต

หรือไม 
4.24 0.740 มากที่สุด 

4. ทานมีความไววางใจในระบบการปกปองผูบริโภคของเว็บไซตที่มี

การรองรบัการชําระสินคา เชน Paypal, Visa, Master Card 

หรือไม 

4.16 0.734 มาก 

5. สิทธิในการรับขาวสารขอมลูเกี่ยวกบัสินคาหรือบรกิารที่ถูกตอง 4.33 1.106 มากที่สุด 

6. สิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย   4.43 1.434 มากที่สุด 

7. มีระบบปกปองผูซื้อโดยการคืนเงินหากไมไดรับสินคา 4.35 0.488 มากที่สุด 

8. ช่ือเสียงของเว็บไซตสามารถชวยเพิ่มความพึงพอใจใหกบัทานได 4.19 0.789 มาก 

9. กฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรสามารถ

ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 
4.13 0.272 มาก 

10. เจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการจับกมุผูกระทําความผิดตาม

กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได 
4.22 1.093 มากที่สุด 

รวม 4.32 0.992 มากที่สุด 
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การถูกโจรกรรมขอมลูโดยอาชญากรทางอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.37 อันดับสาม

มีขอกฎหมายคุมครองผูบริโภคสามารถชวยปองกันการฉอโกงที่อาจเกิดข้ึนในการซื้อขายผานรานคา

ออนไลนไดเปนอยางดีมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 อันดับสีม่รีะบบปกปองผูซือ้โดยการคืนเงินหากไมได 

รับสินคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 อันดับหาสทิธิในการรบัขาวสารขอมลูเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่

ถูกตองมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อันดับหกทานมีความไววางใจในการเกบ็ขอมลูของผูขายสินคาใน

เว็บไซตหรือไมมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.24 อันดับเจ็ดเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการจบักุมผูกระทํา

ความผิดตามกฎหมายธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสได มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อันดับแปดช่ือเสียงของ

เว็บไซตสามารถชวยเพิ่มความพงึพอใจใหกบัทานได มีคาเฉลี่ย 4.19 อันดับเกาทานมีความไววางใจ 

ในระบบการปกปองผูบริโภคของเว็บไซตที่มีการรองรับการชําระสินคา เชน Paypal, Visa, Master 

Card หรอืไม มีคาเฉลี่ย 4.16 อันดับสุดทายกฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร

สามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได มีคาเฉลี่ย 4.13 

 

4.4 สวนท่ี 4 ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลีย่ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเก่ียวกับ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

 

ตารางที่ 4.11: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับ  

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ (Service Customization) 

(ตารางมีตอ) 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบุคคล 

x  S.D. แปลความ 

1. มีการอัพเดตขอมลูเกี่ยวกับแฟช่ันอยางสม่ําเสมอ 4.14 0.71 มาก 

2. มีการถายภาพสินคาอยางชัดเจนและหลายมมุมอง 4.39 0.72 มากที่สุด 

3. มีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกับ รปูราง รูปแบบ การตัดเย็บ 

เพื่อเปนทางเลือกใหลูกคา 
3.95 0.80 มาก 

4. เว็บไซตมรีายละเอียดเงื่อนไขการเชาหรอืซื้อขายอยางชัดเจน 4.54 0.50 มากที่สุด 

5. รูปแบบเว็บไซตของรานมีความสวยงาม สบายตา 4.52 0.63 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ): ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกบั  

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ (Service Customization) 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีระดับการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อ

การบริการ (Service Customization) มีคาเฉลี่ย เทากบั 4.23 ซึ่งอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียง

ตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกเว็บไซตมีการอัพเดตขอมลูขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.61 อันดับสองเว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษาไดหลายภาษาและเว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษา

ไดหลายภาษามีคาเฉลี่ยเทากบั 4.54 อันดับสามรูปแบบเว็บไซตของรานมีความสวยงาม สบายตามี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 อันดับสีม่ีการถายภาพสินคาอยางชัดเจนและหลายมมุมองมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.39 อันดับหารปูแบบเว็บไซตของรานสะดวกตอการใชงานเขาใจงาย ไมยุงยากมีคาเฉลี่ยเทากบั 

4.21 อันดับหกเว็บไซตมีที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.15 

อันดับเจ็ดมีการอัพเดตขอมูลเกี่ยวกบัแฟช่ันอยางสม่ําเสมอมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.14 อันดับแปดมี

ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกบั รูปราง รปูแบบ การตัดเย็บ เพื่อเปนทางเลือกใหลูกคามีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.95 อันดับสุดทายเว็บไซตมหีองแชทรูม ที่ผูใชบริการสามารถพิมพสนทนาสอบถาม

รายละเอียดตาง ๆ กบัทีมงานไดทันทีมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบุคคล 

x  S.D. แปลความ 

6. รูปแบบเว็บไซตของรานสะดวกตอการใชงานเขาใจงาย ไมยุงยาก 4.21 0.82 มากที่สุด 

7. เว็บไซตมหีองแชทรูม ที่ผูใชบริการสามารถพิมพสนทนาสอบถาม

รายละเอียดตาง ๆ กบัทีมงานไดทันท ี
3.85 0.88 มาก 

8. เว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษาไดหลายภาษา 4.54 0.50 มากที่สุด 

9. เว็บไซตมีการอัพเดตขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 4.61 0.55 มากที่สุด 

10. เว็บไซตมีทีอ่ยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดชัดเจน 4.15 0.79 มาก 

รวม 4.23 0.87 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.12: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพื่อการคา (Commerce Customization) 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.12 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีระดับการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคา (Commerce Customization) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ซึ่งอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียง

ตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกมสีินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.62อันดับสองการ

พัฒนาโปรโมช่ันและสทิธิตางๆอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.47 อันดับสามมเีอกลักษณการ

ออกแบบที่แตกตางมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.39 อันดับสี่มผีูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกบั รูปราง รปูแบบ 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบุคคล 

x  S.D. แปลความ 

1. สินคามีรปูแบบ การตัดเย็บ ที่สวยงาม 4.25 0.86 มากที่สุด 

2. มีการออกแบบและสั่งตัดตามคําสั่งซื้อของผูใชบรกิาร หรือการสั่ง

ตัดพิเศษเฉพาะบุคคล 
4.24 0.72 มากที่สุด 

3. มีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกับ รปูราง รูปแบบ การตัดเย็บ 

เพื่อเปนทางเลือกใหลูกคา 
4.26 0.65 มากที่สุด 

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ 4.62 0.48 มากที่สุด 

5. การพัฒนาโปรโมช่ันและสิทธิตาง ๆ อยางตอเน่ือง 4.47 0.69 มากที่สุด 

6. ลูกคาสอบถามขอมลูสนิคา และตอบขอสงสัยตาง ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว 
4.06 .764 มาก 

7. สินคาเนนสรรีะของผูใส เชน อก เอว สะโพก ไดตรงตามขนาดที่

ลูกคาตองการ 
3.94 .798 มาก 

8. สินคามีการออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง 4.04 .856 มาก 

9. มีเอกลักษณการออกแบบที่แตกตาง 4.39 0.72 มากที่สุด 

10. ปรับแกไดตามขนาดและรปูรางของผูช้ือ 3.90 .958 มาก 

รวม 4.28 0.35 มากท่ีสุด 
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การตัดเย็บ เพื่อเปนทางเลือกใหลกูคามีคาเฉลี่ยเทากบั 4.26 อันดับหาสินคามรีูปแบบ การตัดเย็บ    

ที่สวยงามมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.25 อันดับหกมีการออกแบบและสัง่ตัดตามคําสัง่ซื้อของผูใชบริการ หรือ

การสัง่ตัดพิเศษเฉพาะบุคคลมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.24 อันดับเจด็ลูกคาสอบถามขอมลูสินคา และตอบ 

ขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อันดับแปดสินคามกีารออกแบบใหมสรางความ

โดดเดนอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยเทากบั 4.04 อันดับเกาสินคาเนนสรีระของผูใส เชน อก เอว สะโพก  

ไดตรงตามขนาดที่ลกูคาตองการมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อันดับสุดทายปรบัแกไดตามขนาดและรูปราง

ของผูช้ือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90  

 

ตารางที่ 4.13: ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมลูเกี่ยวกับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต

ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลู (Information Customization) 

(ตารางมีตอ) 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบคุคล 

x  S.D. แปลความ 

1. เว็บไซตของรานมีการบันทกึขอมลูการซื้อขายทีผ่านมาของ

ผูใชบริการ 
4.24 0.72 มากที่สุด 

2. เว็บไซตของรานมีการอัพเดตขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกผูใช 

บริการผานทางอเีมล และขอความมือถืออยางสม่ําเสมอ 
4.26 0.65 มากที่สุด 

3. เว็บไซตของรานมีที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดชัดเจน 4.62 0.48 มากที่สุด 

4. มีระบบตอบโตทีส่ามารถติดตอกับลูกคาไดทันท ี 4.23 0.87 มากที่สุด 

5. การรบัเรื่องรองเรียนติชมโดยไมเปดเผยขอมลูลูกคาและนํามา

ปรับปรงุและพัฒนา 
4.69 0.91 มากที่สุด 

6. มีการรวบรวมขอมูลสินคาจากการรีวิวของผูบริโภครายอื่น 4.45 0.71 มากที่สุด 

7. มีการสอบถามและใหความพึงพอใจในการซื้อและใชบริการของ

ลูกคาทุกครั้ง 
4.33 0.53 มากที่สุด 

8. มีระบบประเมินความพึงพอใจหลงัการรบับริการเพื่อจะไดนํามา

พัฒนาและปรบัปรุง 
4.06 .940 มาก 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ): ตารางแสดงจํานวนความถ่ี คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเกี่ยวกบั

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตดานการเก็บขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมูล (Information 

Customization) 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.13 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมรีะดับการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของ

ลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมูล (Information Customization) มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.37 ซึ่งอยูในระดับ

มากที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังตอไปน้ี อันดับแรกการรบัเรื่องรองเรียนติชมโดยไมเปดเผยขอมลู

ลูกคาและนํามาปรับปรุงและพฒันา มีคาเฉลี่ยเทากบั 4.69 อันดับสองเว็บไซตของรานมีที่อยูและ

เบอรโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดชัดเจนมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 อันดับสามมีการรวบรวมขอมลูสินคา

จากการรีวิวของผูบรโิภครายอื่นมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 อันดับสี่มกีารสอบถามและใหความพึงพอใจใน

การซื้อและใชบริการของลกูคาทุกครัง้มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 อันดับหาเว็บไซตของรานมีการอัพเดต

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแกผูใชบริการผานทางอเีมล และขอความมือถืออยางสม่ําเสมอมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.26 อันดับหกเว็บไซตของรานมีการบันทกึขอมลูการซื้อขายทีผ่านมาของผูใชบริการมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อันดับเจ็ดมรีะบบตอบโตที่สามารถติดตอกับลกูคาไดทันทมีีคาเฉลี่ยเทากับ  

4.23 อันดับแปดผูใหบรกิารสามารถทําใหทานเกิดความมั่นใจในการบริการมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 

อันดับเกามีระบบประเมินความพงึพอใจหลังการรบับริการเพื่อจะไดนํามาพฒันาและปรบัปรุงมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.06 อันดับสุดทายมีการสอบถามขอมลูและติดตามหลงัจากผูซื้อไดรับสินคาม ี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.94  

 

 

สินคาและบริการ 

จํานวนความถ่ีของคะแนน

ระดับการตอบสนอง 

ความตองการเฉพาะบคุคล 

x  S.D. แปลความ 

9. ผูใหบริการสามารถทําใหทานเกิดความมั่นใจในการบริการ  4.17 0.88 มาก 

10. มีการสอบถามขอมูลและติดตามหลงัจากผูซือ้ไดรับสินคา 3.94 0.99 มาก 

รวม 4.37 0.35 มากท่ีสุด 
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4.5 สวนท่ี 5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มลีักษณะทางประชากรแตกตางกนัมีระดับการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.14: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของ

สินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตจําแนกตามอายุ 

      

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การปรับแตงขอมลูเพ่ือการบริการ 

ความแตกตางระหวางกลุม 3 2.583 .517 4.755 .001 

ความแตกตางภายในกลุม 236 12.822 .109   

รวม 239 15.406    

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา 

ความแตกตางระหวางกลุม 3 1.500 .300 2.598 .020 

ความแตกตางภายในกลุม 236 13.624 .115   

รวม 239 15.124    

การเก็บขอมลูของลูกคาเพ่ือการนาํเสนอขอมูล 

ความแตกตางระหวางกลุม 3 9.278 1.856 8.513 .000 

ความแตกตางภายในกลุม 236 25.721 .218   

รวม 239 34.999    

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 พบวา การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตจําแนกตามอายุมรีะดับนัยสําคัญ 0.05 ผลปรากฏวา 

- ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ คา F=4.755, p≤0.05 อายุตางกันมีผลทําใหระดับ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานการ

ปรับแตงขอมลูเพือ่การบรกิาร แตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มอีายุ ตํ่ากวา 25 ป จะมีระดับ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามทีม่ีอายุต้ังแต 46 ปข้ึนไป,  

26 – 35 ป และ 36 – 45 ป ตามลําดับ  
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- ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคา คา F=2.598, p≤0.05 อายุตางกันมีผลทําใหระดับ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานการ

ปรับแตงสินคาเพื่อการคาแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 36 – 45 ป จะมีระดับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอายุต้ังแต 46 ปข้ึนไป,  

26 – 35 ป และตํ่ากวา 25 ป ตามลําดับ 

- ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลู คา F= 8.513, p≤0.05 อายุตางกันมี

ผลทําใหระดับตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มอีายุ  

36 – 45 ป จะมีระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามทีม่ ี

อายุ 26 – 35 ป, ต้ังแต 46 ปข้ึนไป และตํ่ากวา 25 ป ตามลําดับจากน้ันจงึทําการศึกษาเปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรายคู ดวยสถิติ Least Significant Difference (LSD) 

 

ตารางที ่4.15: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรับแตงขอมลูเพือ่การ

บริการ จําแนกตามอายุ LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

อาย ุ
ตํ่ากวา 25 ป 26-35 ป 36-45 ป ต้ังแต 46 ป 

ขึ้นไป 

กลุม I Mean 4.464 4.131 4.045 4.271 

ตํ่ากวา 25 ป 4.464 - 
-0.038 

(0.736) 

0.159 

(0.197) 

0.267 

(0.074) 

26-35 ป 4.131 - - 
0.432 

(0.020*) 

0.540 

(0.008*) 

36-45 ป 4.045 - - - 
0.305 

(0.010*) 

ต้ังแต 46 ปขึ้นไป 4.271 - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 
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ผลการศึกษาตามตารางที่  4.15 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงขอมลูเพือ่การบรกิาร 

จําแนกตามอายุ แตกตางกัน มจีํานวน 3 คูที่แตกตางอยางมนัียสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 กลาวคือ  

ผูที่มีอายุ 26-35 ป มีความพอใจมากกวากวาผูที่มีอายุ 36-45 ป และผูทีม่ีอายุ 26-35 ป มีความพอใจ

นอยกวาผูที่มอีายุต้ังแต 46 ปข้ึนไป และผูทีม่ีอายุ 36-45 ป มีความพอใจนอยกวาผูที่มีอายุต้ังแต 46 ป

ข้ึนไป 

 

ตารางที่ 4.16: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรับแตงสินคา 

   เพื่อการคาจําแนกตามอายุ LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

อาย ุ
ตํ่ากวา 25 ป 26-35 ป 36-45 ป ต้ังแต 46 ป

ขึ้นไป 

กลุม I Mean 4.100 4.292 4.424 4.320 

ตํ่ากวา 25 ป 4.100 - 
- 0.120 

(0.159) 

- 0.289 

(0.004*) 

- 0.109 

(0.394) 

26-35 ป 4.292 - - 
0.168 

(0.041*) 

0.027 

(0.852) 

36-45 ป 4.424 - - - 
- 0.450 

(0.025*) 

ต้ังแต 46 ปขึ้นไป 4.320 - 
- 

 
- - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงสินคาเพื่อจําแนก

ตามอายุ แตกตางกัน มีจํานวน 3 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มี
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อายุตํ่ากวา 25 ป มีความพอใจนอยกวา ผูที่มีอายุ 36-45 ป และผูทีม่ีอายุ 26-35 ป มีความพอใจนอย

กวา ผูที่มีอายุ 36-45 ป และผูที่มีอายุ 36-45 ป มีความพอใจมากกวา ผูที่มีอายุต้ังแต 46 ปข้ึนไป 

 

ตารางที่ 4.17: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต การเกบ็ขอมลูของลูกคา 

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามอายุ LSD 

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต การเกบ็ขอมูลของลกูคาเพื่อ

การนําเสนอขอมลูจําแนกตามอายุแตกตางกัน มีจํานวน 3 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มีอายุตํ่ากวา 25 ป มีความพอใจนอยกวา ผูที่มอีายุ 26-35 ป และ 36-45 ป  

และผูที่มีอายุ 26-35 ป มีความพอใจนอยกวา ผูที่มอีายุ 36-45 ป 

 

 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

อาย ุ
ตํ่ากวา 25 ป 26-35 ป 36-45 ป ต้ังแต 46 ป

ขึ้นไป 

กลุม I Mean 3.833 4.391 4.760 3.933 

ตํ่ากวา 25 ป 3.833 - 
- 0.557 

(0.023*) 

- 0.926 

(0.000*) 

- 0.100 

(0.718) 

26-35 ป 4.391 - - 
- 0.369 

(0.002*) 

0.457 

(0.005) 

36-45 ป 4.760 - - - 
0.826 

(0.000*) 

ต้ังแต 46 ปขึ้นไป 3.933 - - - - 
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ตารางที่ 4.18: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของ

สินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 พบวา การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและ

บริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตจําแนกตามระดับการศึกษา มีระดับนัยสําคัญ 0.05 ผลปรากฏวา 

- ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ คา F=4.265, p≤0.05 ระดับการศึกษาตางกันมผีล

ทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาสงูกวาปริญญาตรจีะมรีะดับการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตร ี 

และระดับการศึกษาปรญิญาตรีหรือเทียบเทา ตามลําดับ 

- ดานการปรบัแตงสินคาเพือ่การคา คา F=19.025, p≤0.05 ระดับการศึกษาตางกันมีผล 

ทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรจีะมีระดับการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา 

และระดับการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตร ีตามลําดับ 

แหลงความแปรปรวน Df SS MS F Sig. 

การปรับแตงขอมลูเพ่ือการบริการ 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.014 .507 4.265 .010 

ความแตกตางภายในกลุม 237 14.391 .119   

รวม 239 15.406    

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 3.618 1.809 19.025 .000 

ความแตกตางภายในกลุม 237 11.505 .095   

รวม 239 15.124    

การเก็บขอมลูของลูกคาเพ่ือการนาํเสนอขอมูล 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 5.975 .765 6.737 .001 

ความแตกตางภายในกลุม 237 29.025 .114   

รวม 239 34.999    
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- ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูคา F= 6.737, p≤0.05 ระดับ

การศึกษาตางกันมผีลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาปรญิญาตรีหรือ

เทียบเทาจะมรีะดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีะดับ

การศึกษาสงูกวาปรญิญาตร ีและระดับการศึกษาตํ่ากวาปรญิญาตร ีตามลําดับ จากน้ันจึง

ทําการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยสถิติ Least Significant Difference (LSD) 

 

ตารางที ่4.19: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อ

การบริการจําแนกตามระดับการศึกษา LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา 

ปริญญาตร ี

กลุม I Mean 4.296 4.130 4.428 

ตํ่ากวาปรญิญาตร ี 4.296 - 
0.166 

(0.010*) 

- 0.131 

(0.463) 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
4.130  - 

- 0.298 

(0.095) 

สูงกวาปริญญาตร ี 4.428   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อ

การบริการจําแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน มีจํานวน 1 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพอใจมากกวา ผูทีม่ีระดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
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ตารางที ่4.20: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคา จําแนกตามระดับการศึกษา LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา 

ปริญญาตร ี

กลุม I Mean 4.069 4.408 4.500 

ตํ่ากวาปรญิญาตร ี 4.069 - 
- 0.339 

(0.000*) 

- 0.430 

(0.008*) 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
4.408  - 

- 0.091 

(0.567) 

สูงกวาปริญญาตร ี 4.500   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคา จําแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน มจีํานวน 2 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพอใจนอยกวา ผูที่มรีะดับ

การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และสูงกวาปรญิญาตร ี
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ตารางที่ 4.21: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามระดับการศึกษา LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

ระดับการศึกษา 
ตํ่ากวา 

ปริญญาตร ี

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

สูงกวา 

ปริญญาตร ี

กลุม I Mean 4.083 4.529 4.166 

ตํ่ากวาปรญิญาตร ี 4.083 - 
- 0.446 

(0.000*) 

- 0.083 

(0.744) 

ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
4.529  - 

0.362 

(0.153) 

สูงกวาปริญญาตร ี 4.166   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามระดับการศึกษาแตกตางกัน มีจํานวน 1 คูที่แตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีมีความพอใจนอยกวา 

ผูที่มรีะดับการศึกษาปริญญาตรหีรอืเทียบเทา 
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ตารางที่ 4.22: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของ

สินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามสถานภาพ 

     

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การปรับแตงขอมลูเพ่ือการบริการ 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 2.701 1.351 12.864 .000 

ความแตกตางภายในกลุม 121 12.704 .105   

รวม 123 15.406    

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 1.675 .837 7.534 .001 

ความแตกตางภายในกลุม 121 13.449 .111   

รวม 123 15.124    

การเก็บขอมลูของลูกคาเพ่ือการนาํเสนอขอมูล 

ความแตกตางระหวางกลุม 2 6.305 3.153 13.295 .000 

ความแตกตางภายในกลุม 121 28.694 .237   

รวม 123 34.999    

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.22 พบวา การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามสถานภาพ มรีะดับนัยสําคัญ 0.05 ผลปรากฏวา 

- ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ คา F=12.864, p≤0.05 สถานภาพตางกันมีผลทํา

ใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ต ดาน

การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการแตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามทีม่ีสถานภาพโสดจะมรีะดับ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพหมาย/ หยาราง 

แยกกันอยู และสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน ตามลําดับ    

- ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคา คา F= 7.534, p≤0.05 สถานภาพตางกันมผีลทําให   

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการ

ปรับแตงสินคาเพื่อการคาแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน 

จะมรีะดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพหมาย/

หยาราง แยกกันอยู และสถานภาพโสด ตามลําดับ    
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- ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอลกูคา คา F= 13.295, p≤0.05 สถานภาพ

ตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ตดานการเก็บขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอลกูคาแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่

มีสถานภาพสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน จะมรีะดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวา

ผูตอบแบบสอบถามที่มสีถานภาพโสดและสถานภาพหมาย/ หยาราง แยกกันอยู ตามลําดับจากน้ันจงึ

ทําการศึกษาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยสถิติ Least Significant Difference (LSD) 

 

ตารางที่ 4.23: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อ

การบริการ จําแนกตามสถานภาพ LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

สถานภาพ 
โสด สมรส/ อยูดวยกัน หมาย/ หยาราง/

แยกกันอยู 

กลุม I Mean 4.421 4.098 4.285 

โสด 4.421 - 
0.322 

(0.000*) 

0.135 

(0.285) 

สมรส/ อยูดวยกัน 4.098  - 
-0.186 

(0.123) 

หมาย/ หยาราง 

แยกกันอยู 
4.285   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงขอมลูเพื่อ

การบริการจําแนกตามสถานภาพแตกตางกัน มจีํานวน 1 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 กลาวคือ ผูที่มีสถานภาพโสด มีความพอใจมากกวา ผูที่มีสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน  
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ตารางที่ 4.24: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคา จําแนกตามสถานภาพ LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

สถานภาพ 
โสด สมรส/ อยูดวยกัน หมาย/ หยาราง/

แยกกันอยู 

กลุม I Mean 4.094 4.348 4.325 

โสด 4.094 - 
- 0.254 

(0.000*) 

- 0.230 

(0.078) 

สมรส/ อยูดวยกัน 4.348  - 
0.023 

(0.848) 

หมาย/ หยาราง 

แยกกันอยู 
4.325   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการปรับแตงสินคาเพือ่

การคาจําแนกตามสถานภาพแตกตางกัน มจีํานวน 1 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 กลาวคือ ผูที่มีสถานภาพโสด มีความพอใจนอยกวา ผูที่มีสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน  
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ตารางที่ 4.25: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู การตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามสถานภาพ LSD 

 

 ผลตางของคาเฉลีย่ระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

สถานภาพ 
โสด สมรส/ อยูดวยกัน หมาย/ หยาราง/

แยกกันอยู 

กลุม I Mean 4.078 4.500 3.875 

โสด 4.078 - 
- 0.421 

(0.000*) 

0.203 

(0.284) 

สมรส/ อยูดวยกัน 4.500  - 
0.625 

(0.001*) 

หมาย/ หยาราง 

แยกกันอยู 
3.875   - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามสถานภาพแตกตางกัน มจีํานวน 2 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มสีถานภาพโสด มีความพอใจนอยกวา ผูทีม่ีสถานภาพสมรส/ 

อยูดวยกัน และผูทีม่ีสถานภาพสมรส/ อยูดวยกนั มีความพอใจมากกวา ผูที่มสีถานภาพหมาย/ อยาราง/ 

แยกกันอยู 
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ตารางที่ 4.26: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. 

การปรับแตงขอมลูเพ่ือการบริการ 

ความแตกตางระหวางกลุม 4 1.532 .383 3.286 .010 

ความแตกตางภายในกลุม 119 13.873 .117   

รวม 123 15.406    

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา 

ความแตกตางระหวางกลุม 4 2.207 .552 5.084 .002 

ความแตกตางภายในกลุม 119 12.916 .109   

รวม 123 15.124    

การเก็บขอมลูของลูกคาเพ่ือการนาํเสนอขอมูล 

ความแตกตางระหวางกลุม 4 4.877 1.219 4.817 .000 

ความแตกตางภายในกลุม 119 30.122 .253   

รวม 123 34.999    

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.26 พบวา การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต มรีะดับนัยสําคัญ 0.05 ผลปรากฏวา 

- ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ คา F=3.286, p≤0.05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน

มีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท จะมีระดับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 

45,000 บาท, ตํ่ากวา 15,000 บาท และ 30,001-45,000 บาท ตามลําดับ    

- ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคา คา F=5.084, p≤0.05 รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมผีล

ทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกัน โดยผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 45,000 บาท จะมรีะดับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001-

45,000 บาท, 15,001-30,000 บาท และตํ่ากวา 15,000 บาท ตามลําดับ    
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- ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลู คา F= 4.817, p≤0.05 รายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกันโดยผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 45,000 บาท จะมี

ระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มรีายไดเฉลี่ยตอเดือน

ตํ่ากวา 15,000 บาท, 30,001-45,000 บาท, 15,001-30,000 บาท ตามลําดับจากน้ันจงึทําการศึกษา

เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู ดวยสถิติ Least Significant Difference (LSD) 

 

ตารางที ่4.27: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรับแตงขอมูล  

   เพื่อการบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 

 

 ผลตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวา 

15,000 บาท 

15,001-

30,000 บาท 

30,001- 

45,000 บาท 

มากกวา 

45,000 บาท 

กลุม I Mean 4.142 4.423 4.139 4.197 

ต่ํากวา 15,000 บาท 4.142 - 
- 0.280 

(0.266) 
0.003 (0.990) 

- 0.054 

(0.833) 

15,001-30,000 บาท 4.423  - 
0.283 

(0.001*) 

0.268 

(0.002*) 

30,001-45,000 บาท 4.139   - 
- 0.058 

(0.590) 

มากกวา 45,000 บาท 4.197    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงขอมลูเพื่อ

การบริการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มจีาํนวน 2 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มรีายได 15,001-30,000 บาท มีความพอใจมากกวา ผูที่มรีายได 

30,001-45,000 บาท และผูทีม่ีรายไดมากกวา 45,000 บาท 
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ตารางที ่4.28: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรับแตงสินคา   

   เพื่อการคา จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 

 

 ผลตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวา 

15,000 บาท 

15,001-

30,000 บาท 

30,001- 

45,000 บาท 

มากกวา 

45,000 บาท 

กลุม I Mean 3.900 4.084 4.244 4.431 

ต่ํากวา 15,000 บาท 3.900 - 
- 0.184 

(0.447) 
- 0.344 (0.151) 

- 0.531 

(0.028*) 

15,001-30,000 บาท 4.084  - 
- 0.159 

(0.051) 

- 0.347 

(0.000*) 

30,001-45,000 บาท 4.244   - 
- 0.187 

(0.011*) 

มากกวา 45,000 บาท 4.431    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงสินคาเพื่อการคา

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มจีํานวน 3 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

0.05 กลาวคือ ผูที่มีรายไดตํ่ากวา 15,000 บาท, 15,001-30,000 บาท และ 30,001-45,000 บาท  

มีความพอใจนอยกวาผูที่มรีายไดมากกวา 45,000 บาท  
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ตารางที่ 4.29: ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลู จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน LSD 

 

 ผลตางของคาเฉล่ียระหวาง 2 กลุม Mean Difference (I-J) 

กลุม J 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ต่ํากวา 

15,000 บาท 

15,001-

30,000 บาท 

30,001- 

45,000 บาท 

มากกวา 

45,000 บาท 

กลุม I Mean 4.500 4.153 4.251 4.614 

ต่ํากวา 15,000 บาท 4.500 - 
0.346 

(0.350) 
0.248 (0.496) 

- 0.114 

(0.775) 

15,001-30,000 บาท 4.153  - 
- 0.098 

(0.431) 

- 0.460 

(0.000*) 

30,001-45,000 บาท 4.251   - 
-  0.362 

(0.001*) 

มากกวา 45,000 บาท 4.614    - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานการเก็บขอมูลของลกูคาเพื่อการ

นําเสนอขอมูล จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีจํานวน 2 คูที่แตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 กลาวคือ ผูที่มีรายได 15,001-30,000 บาท และ 30,001-45,000 บาท มีความ

พอใจนอยกวาผูที่มรีายไดมากกวา 45,000 บาท  
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4.6 สวนท่ี 6 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ

คาดหวังและการตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

 

ตารางที่ 4.30: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานคุณภาพและบริการ 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที ่4.30 ผลการวิเคราะหความคาดหวังและการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตดานคุณภาพและบริการโดยใช

การทดสอบคาสถิติดานคุณภาพและบรกิารโดยรวม พบวา F= 2.522*, p≤0.05 ความคาดหวังมีผล

ตอความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ ดานคุณภาพและบริการ แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไว โดยผูตอบแบบสอบถามทีม่ีความ

คาดหวังในดานคุณภาพและบริการ เรื่องการปรับแตงขอมลูเพื่อการบริการจะมรีะดับการตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีความคาดหวังในการเก็บขอมลูของลูกคา

เพื่อการนําเสนอขอมลูและการปรบัแตงสินคาเพื่อการคา ตามลําดับ    

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
คาดหวัง 

t df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 4.22 .744 3.273** 239 .001 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 3.89 .917 -.748 239 .455 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.08 .835 3.268** 239 .001 

รวม 4.06 .559 2.522* 239 .012 
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ตารางที่ 4.31: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานราคา 
 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคาดหวังและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานราคาโดย

ใชการทดสอบคาสถิติพบวาดานราคาโดยรวม พบวา F= 1.171, p>0.05 ความคาดหวังมีผลตอความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ ดานราคาโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูตอบแบบสอบถามที่มคีวามคาดหวังในดาน

ราคาและบริการ เรื่องการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการจะมีระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามที่มีความคาดหวังในการเก็บขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลู

และการปรบัแตงสินคาเพื่อการคาตามลําดับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
คาดหวัง 

t df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 4.07 .927 -1.977* 239 .049 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 4.03 .850 -.164 239 .870 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.06 .794 .629 239 .529 

รวม 4.04 .505 1.171 239 .242 
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ตารางที่ 4.32: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความคาดหวังและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานความนาเช่ือถือ 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคาดหวังและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานความ

นาเช่ือถือโดยใชการทดสอบคาสถิติพบวา ดานความนาเช่ือถือโดยรวม พบวา F= 2.382*, p ≤0.05 

ความคาดหวังมีผลตอความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานความนาเช่ือถือโดยรวม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผูตอบ

แบบสอบถามที่มีความคาดหวังในดานความนาเช่ือถือ เรือ่งการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูลจะมรีะดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามการปรบัแตง

ขอมูลเพื่อการบริการและการปรับแตงสินคาเพือ่การคาตามลําดับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
คาดหวัง 

t df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 3.93 .835 1.644 399 .101 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 4.01 .927 -2.827** 399 .005 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.04 .866 -.903 399 .367 

รวม 4.00 .835 2.382* 399 .018 
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4.7 สวนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐานแสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางความ

พึงพอใจและการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

 

ตารางที่ 4.33: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานผูขายสินคา 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.33 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานผูขายสินคา

โดยใชการทดสอบคาสถิติพบวาดานผูขายสินคาโดยรวม พบวา F= 3.110*, p ≤0.05 ความพึงพอใจ 

มีผลตอความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานผูขายสินคาโดยรวมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานทีต้ั่งไวโดยผูตอบแบบสอบถามที่มีความ 

พึงพอใจในดานผูขายสินคา เรือ่งการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการจะมีระดับการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามการเก็บขอมูลของลูกคาเพื่อการนําเสนอขอมลูและ

การปรับแตงสินคาเพือ่การคาตามลําดับ 

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
ความพึงพอใจ 

t df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 4.07 .882 .202 399 .840 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 3.98 .846 2.076* 399 .039 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.08 .832 1.047 399 .296 

รวม 3.97 .837 3.110** 399 .002 
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ตารางที่ 4.34: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานระบบอินเทอรเน็ต 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานระบบ

อินเตอรเน็ตโดยใชการทดสอบคาสถิติพบวา F= -1.416, p >0.05 ความพึงพอใจมีผลตอความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานระบบอินเตอรเน็ตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวโดยผูตอบแบบสอบถามทีม่ีความพึงพอใจในดาน

ระบบอินเทอรเน็ต เรือ่งการปรับแตงสินคาเพื่อการคาจะมรีะดับการตอบสนองความตองการเฉพาะ

บุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามการปรบัแตงขอมลูเพื่อการบรกิาร และการเก็บขอมลูของลกูคา

เพื่อการนําเสนอขอมลูตามลําดับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
ความพึงพอใจ 

T df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 4.02 .901 .750 239 .454 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 4.03 .929 -1.434 239 .152 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.00 .854 .588 239 .557 

รวม 4.02 .560 -1.416 239 .158 
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ตารางที่ 4.35: ตารางเปรียบเทียบความแตกตางของความพงึพอใจและการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปกปองผูบริโภค 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 

 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความพึงพอใจและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตดานการ

ปกปองผูบรโิภค โดยใชการทดสอบคาสถิติพบวา F= 0.784, p >0.05 ความพึงพอใจมผีลตอความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานการปกปองผูบริโภคโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไวโดยผูตอบแบบสอบถามที่มีความ

พึงพอใจในดานการปกปองผูบรโิภค เรื่องเก็บขอมูลของลกูคาเพื่อการนําเสนอขอมลูจะมีระดับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากกวาผูตอบแบบสอบถามการปรบัแตงขอมลูเพื่อการบริการ

และการปรบัแตงสินคาเพื่อการคาตามลําดับ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล 
ความพึงพอใจ 

t df Prob. 
 S.D. 

1. การปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 4.01 .945 .041 399 .968 

2. การปรับแตงสินคาเพือ่การคา 3.96 .882 .811 399 .418 

3. การเกบ็ขอมลูของลูกคาเพื่อการนําเสนอ

ขอมูล 
4.03 .920 .909 399 .364 

รวม 4.00 .689 .784 399 .434 
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4.8 สวนท่ี 8 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตารางที่ 4.36: ตารางสรปุผลการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตนและตัวแปรอสิระโดยมีระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  
 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย √ หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน H1 

  เครื่องหมาย X หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน H1 

 

 

 

 

 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช ผลการทดสอบ คา Prob. 

สมมติฐานที่ 1 ผูบรโิภคที่มีลกัษณะทาง

ประชากรแตกตางกันมีมีระดับการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

F-test √ .011 

สมมติฐานที่ 2 การทดสอบสมมติฐาน

แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางความคาดหวังและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

F-test √ .067 

สมมติฐานที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน

แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางความพึงพอใจและการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

ของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

F-test X .318 



บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจที่สงผลตอการตอบสนองความ 

ตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญงิวัยทํางาน”  

มีวัตถุประสงคเพือ่ศึกษาถึงความคาดหวังและความพงึพอใจที่สงผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ซึ่งไดผลสรุปการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 

5.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 26 - 35 ป มีการศึกษาระดับปรญิญาตรี

หรือเทียบเทา มสีถานภาพโสด และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท มากที่สุด  

มีรายละเอียดดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ  26 - 35 ป จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 30.0 อันดับสอง   

มีอายุ 36 - 45 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 26.6 อันดับสามมีอายุตํ่ากวา 25 ป จํานวน 55 คน  

คิดเปนรอยละ 22.9 และอันดับสุดทายมีอายุมากกวา 46 ปข้ึนไป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.4  

2) กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 112 คน คิดเปน

รอยละ 46.6 อันดับสองสูงกวาปรญิญาตรี จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 31.6 และอันดับสุดทาย    

ตํ่ากวาปริญญาตรจีํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 21.6   

3) กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 52 อันดับสองถาน

ภาพสมรส จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 32.5 อันดับสุดทายหมาย/ หยา/ แยกกันอยู จํานวน 37 คน 

คิดเปนรอยละ 15.4 

4) กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 - 30,000 บาท จํานวน 95 คน  

คิดเปนรอยละ 39.5 อันดับสอง 30,001-45,000 บาท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 21.25 อันดับ

สาม ตํ่ากวา 15,000 บาท จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.4 อันดับสุดทายรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

มากกวา 45,000 บาท จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 18.7   

 

5.2 ขอมูลเก่ียวกับความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

1) ดานคุณภาพ กลุมตัวอยางมีระดับความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต ดานคุณภาพและบริการมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับหน่ึง 

สินคาที่สามารถขอข้ึนรปูโชวจากสินคาตัวจริงไดการใหบรกิารจัดสงสินคาอยางสะดวกรวดเร็วตาม

เวลาที่กําหนด อันดับสองสินคามีการออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง อันดับสามการ
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แนะนําข้ันตอนการสัง่ซื้อและการสงสินคาที่ไมยุงยากซับซอนและเขาใจงาย อันดับสี่ชองทางใหลกูคา

สอบถามขอมูลสินคาและตอบขอสงสัยตาง ๆ อยางรวดเรว็อันดับหาสินคามีการออกแบบและตัดเย็บ

ที่สวยงาม และเสื้อผาที่มีความแปลกและแตกตางกบัคูแขง อันดับหกลูกคาสามารถสอบถามขอมลู

สินคาและซกัถามขอสงสัยตาง ๆ โดยมีการตอบกลับไดอยางรวดเร็ว อันดับเจ็ดสินคาเนนสรีระของ   

ผูใส เชน อก เอว สะโพก ไดตรงตามขนาดทีลู่กคาตองการ อันดับสุดทายสามารถเลือกวิธีการจัดสงได  

2) ดานราคากลุมตัวอยางมีระดับความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ต ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลาํดับไดดังน้ี อันดับหน่ึงสามารถขอ

ระยะเวลาในการยืนราคา (ราคาไมเปลี่ยนแปลง) ระหวางรอการตัดสินใจ อันดับสองชองทางการชําระ

เงินหลากหลาย มีความปลอดภัย และนาเช่ือถืออันดับสามการเลือกซือ้เสื้อผาแฟช่ันเครื่องประดับ

ผานทางอินเทอรเน็ตมีราคาไมแพงสมเหตุสมผล ทําใหประหยัดเงินกวาซื้อจากหนารานปกติอันดับสี่

สามารถขอสวนลดการคาตามปริมาณการสัง่ซื้ออันดับหามีการใหสวนลดเงินสดเพิ่มเมื่อชําระเงินทันที

อันดับหกฟรีคาจัดสงในทุก ๆ การสั่งซื้ออันดับเจ็ดสะสมคะแนนจากยอดสัง่ซื้อเพื่อรับสวนลดในครัง้

ตอไปอันดับแปดมีความเหมาะสมโดยกําหนดชวงของระยะเวลาชําระเงิน/ เครดิตอันดับเกาสามารถ

ตอรองราคาจัดจําหนายกบัคุณภาพไดตามความเหมาะสมอนัดับสุดทายมีการจัดโปรโมช่ันลดราคาสุด

พิเศษพรอมสงฟรเีฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ เชน ปใหม วาเลนไทน เปนตน 

3) ดานความนาเช่ือถือกลุมตัวอยางมีระดับความคาดหวังของสนิคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผา

ทางอินเทอรเน็ต ดานความนาเช่ือถืออยูในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี  อันดับหน่ึง    

แจงแสดงราคาถูกตอง อันดับสองมกีารรับประกันสินคาในตัวสินคา อันดับสามสามารถตรวจสอบ

สถานการณสงสินคาไดตลอดเวลาอันดับสีส่ินคาจริงรายละเอียดทุกอยางตรงตามที่แจงอันดับหามรีีวิว

ของผูทีเ่คยสัง่ซื้อสินคาจากเว็บไซตน้ันมากอนอันดับหกสามารถรับคืน/ เปลี่ยนสินคาหากสินคามีตําหนิ

หรือชํารุดอันดับเจ็ดสามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลาอันดับแปดทานมีความเช่ือใจ

ในตัวผูใหบริการ เชน มีระบบรักษาความปลอดภัยของการรบัสงขอมูลหรือแมแตระบบความปลอดภัย

ในดานการซื้อขายเสื้อผาออนไลนอันดับเกาทานรูสึกเช่ือถือเว็บไซตที่มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนา

ธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยอันดับสุดทายสามารถอัดคลปิวีดีโอหรือรายการสดผานสื่อไดเพื่อแสดง

ตัวตนและสินคา 

 

5.3 ขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

1) ดานผูขายสินคากลุมตัวอยางมรีะดับความพงึพอใจของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ต ดานผูขายสินคาอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับหน่ึงผูขายสินคา

ในรานคาออนไลนสามารถตอบขอมลูสินคา และขอสงสัยตาง ๆ โดยมีการตอบกลับไดอยางรวดเร็ว

และตรงใจอันดับสองปรับตัวเปลี่ยนแปลงการบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได
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ตลอดเวลาอันดับสามระบบการใหบริการเปนไปตามมาตรฐานถูกตอง นาเช่ือถืออันดับสีผู่ใหบริการ

คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาเปนสําคัญอันดับหาผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของทาน

อันดับหกผูใหบรกิารใหบริการดวยความเปนมิตรอันดับเจ็ดการนําคํารองเรียนติชมของลูกคามา

ปรับปรงุและพัฒนาอันดับแปดผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีขอตกลง เงื่อนไข และการรบัประกัน 

ในการสัง่ซื้อสินคาอยางชัดเจนอันดับสุดทายผูใหบริการทําใหทานรูสึกไดวาทานไดรับบรกิารเปนพเิศษ

และการเอาใจใสดูแลลูกคาอยางตอเน่ืองทั้งลูกคาเกาและใหม 

2) ดานระบบอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยกลุมตัวอยางมรีะดับความพงึพอใจของสินคาและบริการ

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ดานระบบอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากทีสุ่ด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี 

อันดับหน่ึงการเลอืกซื้อเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหเพลิดเพลิน อันดับสองเว็บไซตธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในปจจบุันมีการรบัฟงคํารองเรียนติชมอันดับสามการเลือกซือ้เสื้อผาแฟช่ัน 

ผานทางอินเทอรเน็ตสามารถสัง่ซื้อสินคาทุกทีทุ่กเวลา อันดับสีส่ินคาที่ขายในรานคาออนไลนมีความ

นาเช่ือถือและไววางใจไดอันดับหาการซื้อสินคาในรานคาออนไลนมีบริการคนหาสินคาไดงายและ

รวดเร็วอันดับหกผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีการตอบขอสงสัยไดอยางรวดเร็วอันดับเจ็ดผูขาย

สินคาในรานคาออนไลนมีการปรบัปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลาอันดับแปดการเลอืกซื้อเสือ้ผา

แฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหทานประหยัดเวลาการเดินทางอันดับเกาการเลือกซื้อเสื้อผาแฟช่ัน

ผานทางอินเทอรเน็ตไดตามอัธยาศัยและนําขอมูลสินคามาเปรียบเทียบไดงาย สะดวกรวดเร็วอันดับ

สุดทายผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีชองทางการชําระเงินที่หลากหลาย 

3) ดานการปกปองผูบริโภค กลุมตัวอยางมรีะดับความพงึพอใจของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปกปองผูบริโภคอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับ

หน่ึงสิทธิที่จะไดรับการชดเชยความเสียหาย อันดับสองผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีวิธีปองกัน

ขอมูลสวนตัว และรหสัขอมลูของลูกคาในการถูกโจรกรรมขอมูลโดยอาชญากรทางอินเทอรเน็ตไดเปน

อยางดี อันดับสามมีขอกฎหมายคุมครองผูบรโิภคสามารถชวยปองกันการฉอโกงที่อาจเกิดข้ึนในการซื้อ

ขายผานรานคาออนไลนไดเปนอยางดีอันดับสีม่ีระบบปกปองผูซือ้โดยการคืนเงินหากไมไดรบัสินคา

อันดับหาสิทธิในการรับขาวสารขอมลูเกี่ยวกับสินคาหรอืบรกิารที่ถูกตอง อันดับหกทานมีความไววางใจ

ในการเกบ็ขอมลูของผูขายสินคาในเว็บไซตหรือไมมี อันดับเจ็ดเจาหนาที่ของรัฐสามารถดําเนินการ

จับกมุผูกระทําความผิดตามกฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได อันดับแปดช่ือเสียงของเว็บไซต

สามารถชวยเพิม่ความพึงพอใจใหกบัทานได อันดับเกาทานมีความไววางใจในระบบการปกปอง

ผูบริโภคของเว็บไซตที่มีการรองรับการชําระสินคา เชน Paypal, Visa, Master Card หรือไม อันดับ

สุดทายกฎหมายวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได 
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5.4 ขอมูลเก่ียวกับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต 

1) ดานการปรบัแตงขอมลูเพื่อการบริการ กลุมตัวอยางมีระดับการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ 

(Service Customization) อยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับหน่ึงเว็บไซตมกีาร

อัพเดตขอมลูขาวสารตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ อันดับสองเว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษาไดหลายภาษา

และเว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษาไดหลายภาษาอันดับสามรปูแบบเว็บไซตของรานมีความสวยงาม 

สบายตาอันดับสีม่กีารถายภาพสินคาอยางชัดเจนและหลายมุมมองอันดับหารปูแบบเว็บไซตของราน

สะดวกตอการใชงานเขาใจงาย ไมยุงยากอันดับหกเว็บไซตมทีี่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอ 

ไดชัดเจนอันดับเจ็ดมีการอัพเดตขอมลูเกี่ยวกบัแฟช่ันอยางสม่ําเสมออันดับแปดมผีูเช่ียวชาญให

คําแนะนําเกี่ยวกับ รปูราง รูปแบบ การตัดเย็บ เพื่อเปนทางเลือกใหลูกคาอันดับสุดทายเว็บไซตม ี 

หองแชทรูมทีผู่ใชบรกิารสามารถพิมพสนทนาสอบถามรายละเอียดตาง ๆ กับทีมงานไดทันท ี

2) ดานการปรบัแตงสินคาเพื่อการคา (Commerce Customization) กลุมตัวอยางมีระดับ

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการ

ปรับแตงสินคาเพื่อการคาอยูในระดับมากที่สุด โดยเรียงตามลําดับไดดังน้ี อันดับแรกมสีินคาใหเลือก

หลากหลายรูปแบบ อันดับสองการพัฒนาโปรโมช่ันและสิทธิตาง ๆ อยางตอเน่ืองอันดับสามมี

เอกลักษณการออกแบบที่แตกตางอันดับสีม่ผีูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเกี่ยวกับ รปูราง รูปแบบ  

การตัดเย็บ เพื่อเปนทางเลือกใหลกูคาอันดับหาสินคามรีูปแบบ การตัดเย็บ ทีส่วยงามอันดับหกม ี

การออกแบบและสั่งตัดตามคําสัง่ซื้อของผูใชบริการ หรอืการสัง่ตัดพิเศษเฉพาะบุคคลอันดับเจ็ดลกูคา

สอบถามขอมูลสินคา และตอบขอสงสัยตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วอันดับแปดสินคามีการออกแบบใหม

สรางความโดดเดนอยางตอเน่ืองอันดับเกาสินคาเนนสรีระของผูใส เชน อก เอว สะโพก ไดตรงตาม

ขนาดที่ลูกคาตองการอันดับสุดทายปรบัแกไดตามขนาดและรูปรางของผูช้ือ 

3) ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมูล (Information Customization) 

ผูตอบแบบสอบถามมีระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลกูคาเพื่อการนําเสนอขอมูลอยูในระดับมากทีสุ่ด โดย

เรียงตามลําดับไดดังตอไปน้ี อันดับหน่ึงการรบัเรื่องรองเรียนติชมโดยไมเปดเผยขอมลูลูกคาและนํามา

ปรับปรงุและพัฒนา อันดับสองเว็บไซตของรานมีที่อยูและเบอรโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดชัดเจน

อันดับสามมีการรวบรวมขอมลูสินคาจากการรีวิวของผูบริโภครายอื่นอันดับสีม่ีการสอบถามและให

ความพึงพอใจในการซื้อและใชบริการของลกูคาทุกครัง้อันดับหาเว็บไซตของรานมีการอัพเดตขอมูล

ขาวสารตาง ๆ ใหแกผูใชบริการผานทางอเีมล และขอความมือถืออยางสม่ําเสมออันดับหกเว็บไซต

ของรานมกีารบันทึกขอมลูการซื้อขายทีผ่านมาของผูใชบริการอันดับเจ็ดมรีะบบตอบโตทีส่ามารถ
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ติดตอกับลกูคาไดทันทีอันดับแปดผูใหบริการสามารถทําใหทานเกิดความมั่นใจในการบริการอันดับเกา

มีระบบประเมินความพึงพอใจหลงัการรบับริการเพื่อจะไดนํามาพัฒนาและปรับปรุงอันดับสุดทายมี

การสอบถามขอมลูและติดตามหลังจากผูซื้อไดรับสินคา 

 

5.5 การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคที่มลีักษณะทางประชากรแตกตางกนัมีระดับการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอนิเทอรเน็ตแตกตางกัน 

1) ดานอายุ 

1.1) ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการผลการทดสอบสมมติฐานอายุตางกันมี

ผลทําใหระดับตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสนิคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต 

ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ แตกตางกัน 

1.2) ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคาผลการทดสอบสมมติฐานอายุตางกันมผีลทํา

ใหระดับตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดาน

การปรับแตงสินคาเพือ่การคาแตกตางกัน 

1.3) ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูผลการทดสอบสมมติฐาน

อายุตางกันมผีลทําใหระดับตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผา

ทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมูลแตกตางกัน 

2) ดานระดับการศึกษา 

2.1) ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการผลการทดสอบสมมติฐานระดับ

การศึกษาตางกันมผีลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

2.2) ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคาผลการทดสอบสมมติฐานระดับการศึกษา

ตางกนัมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

2.3) ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูผลการทดสอบสมมติฐาน

ระดับการศึกษาตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกัน 

3) ดานสถานภาพ 

3.1) ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการ ผลการทดสอบสมมติฐานสถานภาพ

ตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ต ดานการปรบัแตงขอมลูเพื่อการบริการแตกตางกัน 
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3.2) ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคา ผลการทดสอบสมมติฐานสถานภาพตางกัน

มีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคาแตกตางกัน 

3.3) ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอลกูคาผลการทดสอบสมมติฐาน

สถานภาพตางกันมผีลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิารธุรกิจ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตดานการเกบ็ขอมูลของลกูคาเพื่อการนําเสนอลูกคาแตกตางกัน 

4) รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

4.1) ดานการปรับแตงขอมูลเพื่อการบริการผลการทดสอบสมมติฐานรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตางกันมผีลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

4.2) ดานการปรับแตงสินคาเพือ่การคาผลการทดสอบสมมติฐานรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบคุคลของสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

4.3) ดานการเกบ็ขอมลูของลูกคาเพือ่การนําเสนอขอมลูผลการทดสอบสมมติฐาน

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีผลทําใหการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการ

ธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต แตกตางกัน 

สมมติฐานท่ี 2 ความคาดหวังในธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตมีผลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

1) ดานคุณภาพผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังมผีลตอความตองการเฉพาะบุคคล

ของสินคาและบรกิาร ดานคุณภาพและบริการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05   

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานทีต้ั่งไว   

2) ดานราคา ผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังมีผลตอความตองการเฉพาะบุคคลของ

สินคาและบริการ ดานราคาโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งไม

สอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว   

3) ดานความนาเช่ือถือผลการทดสอบสมมติฐานความคาดหวังมีผลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการดานความนาเช่ือถือโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 

.05 ซึ่งสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว   
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สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตมีผลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการที่แตกตางกัน 

1) ดานผูขายสินคาผลการทดสอบสมมติฐานความพงึพอใจมผีลตอความตองการเฉพาะ

บุคคลของสินคาและบริการดานผูขายสินคาโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

2) ดานระบบอินเทอรเน็ตผลการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจมีผลตอความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานระบบอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกบัสมมติฐานที่ต้ังไว 

3) ดานการปกปองผูบริโภคผลการทดสอบสมมติฐาน ความพึงพอใจมผีลตอความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการดานการปกปองผูบริโภคโดยรวมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

5.6 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยขางตนสามารถอภิปรายไดถึงความคาดหวังของลูกคาทีส่อดคลองกบัความ

ตองการเฉพาะบุคคลนําไปสูการสรางความพึงพอใจจากขอคนพบของงานวิจัยน้ีสรุปไดวาลูกคามี

ความพึงพอใจกบับริการที่ไดรบัหรืออาจกลาวไดวาสิ่งที่ลกูคาคาดหวังผูใหบรกิารสามารถสงมอบใหได

ตามที่ตองการขอเท็จจรงิจากขอมูลในดานความคาดหวังบรกิารของลูกคา จะเห็นวาลกูคาคาดหวัง

บริการทีห่ลากหลาย บริการที่ตรงใจการเพิ่มหรอืลดเงื่อนไขบริการไดตลอดในขณะที่ธุรกิจออนไลน

สามารถตอบสนองไดมากกวาทีลู่กคาคาดหวัง จากประเด็นน้ีนําไปสูขอสรุปไดวาลกูคามีความพึงพอใจ

ในบริการที่ไดรบั และบริการดังกลาวสามารถสรางประสบการณที่ดีใหกบัลกูคานําไปสูการกลับมาซื้อ

ซ้ํา ซึ่งเมือ่นําขอมลูคุณลักษณะของลูกคาทีม่ีตอคําถามในเรือ่งของคุณภาพและความนาเช่ือถือ พบวา

ลูกคาสวนใหญใหความสําคัญมากซึ่งมันสงผลตอการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของลูกคา

แสดงใหเห็นวา ระดับความคาดหวังและบรกิารที่ไดรับจรงิถาสมดุลกันจะทําใหเกิดการบริการที่มี

คุณภาพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกบัทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยของ Gilbert และ Wong (2009) 

มาตรฐานของความคาดหวังในตัวสินคาของลูกคาแตละคนแตกตางกัน รวมถึงความนาเช่ือถือซึ่งอาจ

มาจากประสบการณของลูกคาแตละคน อยางไรก็ตามถาพจิารณาถึงความคาดหวังดานราคาไมมผีล

ตอความตองการเฉพาะบุคคลน่ันแสดงวา ถาไดรับสินคาและบริการอยางที่ตองการหรือคาดหวังไวก็

คุมคากับการจายของลูกคาในเรื่องของคุณภาพลูกคาใหความสําคัญในเริ่องของสินคาที่สามารถขอข้ึน

รูปโชวจากสินคาตัวจรงิได และการใหบริการจัดสงสินคาอยางสะดวกรวดเร็วตามเวลาที่กําหนด ใน

เรื่องการบรกิารสงมอบทีร่วดเร็วไมสามารถสงมอบบริการไดตามที่ลูกคาคาดหวัง เหตุผลเพราะยังไม
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สามารถปดชองวางความคาดหวังดานบริการที่รวดเร็ว กับบริการที่ลูกคาไดรบั แสดงใหเห็นวารานคา

เสื้อผาออนไลนจะตองพฒันาคุณภาพดานความรวดเร็วในการสงมอบบริการ 

 ดานความพึงพอใจจากขอคนพบของงานวิจัยน้ีสรปุไดวา ลูกคามีความพึงพอใจในการ

ตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกิจเสือ้ผาทางอินเทอรเน็ตในดานของ

ผูขายสินคาพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นแตกตางกันซึ่งไดใหความสําคัญในเรื่องของผูขาย

สินคาในรานคาออนไลนสามารถตอบขอมลูสินคา และขอสงสัยตาง ๆ โดยมีการตอบกลบัไดอยาง

รวดเร็วและตรงใจ เพราะเน่ืองจากสินคาเปนสินคาทีใหบริการตามความตองการเฉพาะบุคคล ดังน้ัน

รายละเอียดตาง ๆ จะเปนรายละเอียดที่ลกูคาแตละคนเปนคนกําหนด ตางจากการขายสินคาหนา

รานทั่วไปซึง่จะกําหนดแบบ สี ขนาดไวใหเลือก ซึ่งลูกคาตองการความพเิศษมากกวาน้ัน จึงทําใหมีขอ

สงสัยและตองการการตอบกลับอยางรวดเร็ว ซึ่งผลการวิจัยที่ไดอภิปรายทัง้ 2 ขอ ยืนยันไดวาความ

คาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาในรูปแบบ Customization สอดคลองกับแนวคิดของ Papers 

และ Rogers (1999) ที่มีความเห็นวาลูกคามีความคาดหวังในสินคาและบริการหลากหลาย ดังน้ัน

ผูวิจัยจงึไดนําแนวทางดังกลาวมาผนวกเขากับตัวแปรประชากรศาสตร ผูบริโภคที่มลีักษณะดาน

ประชากรศาสตรที่มีอายุแตกตางกันระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและ

บริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกดานอาจ

เปนเพราะประสบการณเปนตัวกําหนดทิศทางที่แตละบุคคลจะตอบสนองตอความต้ังใจที่จะซื้อเสื้อผา

แบบตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลทางอินเทอรเน็ตอายุเปนตัวบอกถึงประสบการณในการที่

จะตัดสินใจการเลอืกซือ้เสื้อผา ความชอบ น้ันรวมถึงผูทีม่ีอายุมากกวาตองการการตอบสนองความ

ตองการเฉพาะบุคคลและเปนคนทีม่ีเงินในการใชจายสูงกวาผูที่มีอายุนอย และจะเห็นวาระหวางชวง

อายุ 26 - 35 ป มีความต้ังใจซื้อเสื้อผาแบบการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลมากทีสุ่ด 

เน่ืองจากเปนชวงอายุที่อยูในวัยทํางานเปนกลุมที่มีกําลังซื้อและสวนใหญคนอายุในชวงน้ียังไมมีภาระ

รับผิดชอบครอบครัวที่ตองรบัผิดชอบ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ ดาวเดน เพชรนอย (2551) ที่

พบวาชวงอายุมีผลกระทบตอความต้ังใจซื้อสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (ประเภทอาหาร) และได

กลาววา วัฏจักรชีวิตครอบครัวต้ังแตวัยผูใหญข้ึนไปเปนข้ันทีม่ีอํานาจซือ้สงูและสอดคลองกบังานวิจัย

ของ ปทิตตา โอภาสพงษ (2553) ที่พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอระดับความต้ังใจซื้อรถยนตรุน

ประหยัดและไดกลาววา อายุเปนสวนหน่ึงที่แตกตางกัน กอใหเกิดการตัดสินใจเลือกซื้อแตกตางกันไป

ดวยทางดานระดับการศึกษาที่แตกตางกันระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคา

และบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ.05 อาจเพราะ

ทุกระดับการศึกษามีโอกาสในการซื้อ,มีการเขาถึงขอมลูและมีคานิยมในกลุมสงัคมหรือกระแสที่

เกิดข้ึนในทุกระดับช้ันและองคประกอบดานความรู ความเขาใจและการเรียนรูที่แตกตางกัน สงผลให

ความรูน้ันเปนสวนที่ประกอบเปนความเช่ือของบุคคลทีเ่กี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ทั่วไปทั้งที่ชอบหรือไมชอบ 
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โดยสอดคลองกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรรีัตน (2540) ไดกลาววา นอกจากน้ีทัศนคติเกิดข้ึนจากการ

เรียนรู จากแหลงทัศนคติ (Source of Attitude) ตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย ระดับการศึกษาทําใหบุคคล

สามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งหน่ึงสิ่งใดไดอยางเปนเหตุเปนผล ซึง่ปจจัยทีท่ําใหทัศนคติคงเสนคงวา (Factor 

Affecting Attitude Stability) ที่สําคัญคือผูบรโิภคตองมีความคิดที่เปนเหตุเปนผลจะสามารถสราง

ความมั่นคงของทัศนคติไดดีย่ิงข้ึน ดานสถานภาพสมรสแตกตางกันระดับการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 โดยจะเห็นวาสถานภาพโสด/ หมาย/ หยาราง มคีวามต้ังใจในการซื้อเสื้อผาแบบตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลทางอินเทอรเน็ตมากทีสุ่ดกลุมสถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน มีภาระทาง 

ดานการเงนิมากกวา กลุมสถานภาพโสด/ หมาย/ หยาราง อาจเน่ืองจากในแตละกลุมมีความ

รับผิดชอบในคาใชจายแตกตางกันทําใหความจําเปนในการประหยัดทีจ่ะซื้อเสือ้ผาแบบตอบสนอง

ความตองการเฉพาะบุคคลทางอินเทอรเน็ตที่ไมเหมือนกัน เพราะเสื้อผาแบบตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคลทางอินเทอรเน็ตถือเปนสินคาฟุมเฟอยและมีความเสี่ยงในการสูญเงินเปลาหากไมไดรับ

สินคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลัฏฐ เกรกิไกวัลธ (2556) ไดทําการศึกษาทัศนคติและการซื้อ

สินคาอิเล็กทรอนิกสทางออนไลนชอปปงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบรโิภคที่มี

สถานะภาพ และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซือ้เสื้อผาทางอินเทอรเน็ต

แตกตางกันผูที่มีรายไดทีม่ากมีความกลาทีจ่ะใชจายและยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับสินคา

ตามที่ตองการหรืออาจสญูเงนิเปลาการจากซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตและมีกําลังซื้อมากพอทีจ่ะใช

ชีวิตประจําวันอยางไมขัดสน รวมถึงความสะดวกสบายในการเลือกซือ้ ทางดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ที่แตกตางกันระดับการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ตแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูที่มีรายไดเฉลี่ย 30,001 - 45,000

บาท มีความตองการในการซื้อเสื้อผาแบบการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลทางอินเทอรเน็ต

มากที่สุดอาจเปนเพราะผูทีม่ีรายไดเฉลี่ยทีสู่งกวามกีําลงัซื้อสนิคาออนไลนที่มากกวา ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พลัฏฐ เกริกไกวัลธ (2556) ไดทําการศึกษาทัศนคติและการซื้อสินคาอเิลก็ทรอนิกสทาง

ออนไลนชอปปงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคที่มสีถานะภาพและรายไดตอ

เดือนแตกตางกัน มีกระบวนการตัดสินใจซือ้เสื้อผาทางอินเทอรเน็ตแตกตางกันผูที่มรีายไดที่มากมี

ความกลาที่จะใชจายและยอมรบัความเสี่ยงทีอ่าจจะไมไดรบัสินคาตามที่ตองการหรืออาจสูญเงินเปลา

การจากซื้อสินคาผานอินเทอรเน็ตและมีกําลังซื้อมากพอทีจ่ะใชชีวิตประจําวันอยางไมขัดสน รวมถึง

ความสะดวกสบายในการเลือกซื้อ 
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5.7 ขอเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 การวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยใชกลยุทธและแนวคิดการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล

(Customization) ในการศึกษาขอมูลเพื่อคนหาความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกคาในธุรกจิ

เสื้อผาทางอินเทอรเน็ต ขอคนพบที่ไดจากผลการวิจัยนําไปสูประเด็นทีท่าทายเพื่อตอยอดทฤษฎี 

(Analogy) ดานความพึงพอใจในการบรกิาร ไดแก ความต้ังใจที่จะสรางสัมพันธภาพกับลูกคาอยาง

ย่ังยืนและตอเน่ือง หรือภาษาการตลาด คือ “การสรางความจงรักภักดี (Loyalty)” ผูวิจัยเช่ือวาขอ

คนพบดังกลาวหากนํามาเปนขอเสนอแนะแลวจะเปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถ

ทางการแขงขันในธุรกิจและนําไปสูการสรางความพึงพอใจและความภักดีของผูบรโิภคตอไป 

องคกรที่ตองการความไดเปรียบในการแขงขันโดยการสรางการบริการที่มีคุณภาพตรงตาม

คาดหวังลูกคาเพื่อนําไปสูความพึงพอใจและความภักดีของลกูคาควรใหความสําคัญกบั 1) ทําใหผูผลิต

เขาใจพฤติกรรมลูกคาไดถูกตอง 2) สรางโปรโมช่ันสวนตัวเฉพาะลูกคา 3) สื่อสารโดยตรงกับลูกคาจน

คูแขงก็ตามไมทัน ทั้ง 3 สวนน้ีจะเห็นวาเปนหลักการพื้นฐานในการนําไปปฏิบัติไดจริงในภาคธุรกจิ 

ดังน้ันในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยควรศึกษาถึงหลกัการดังกลาวเพื่อทราบถึงความตองการที่แทจริงของ

ลูกคา และนําไปสูการวางแผนในเชิงธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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แบบสอบถาม 

 

การวิจัยเรื่อง: การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจท่ีสงผลตอการตอบสนองความตองการ

เฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน 

แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิจยัเรื่อง “การศึกษาความคาดหวังและความพึง

พอใจทีส่งผลตอการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคล (Customization) ของธุรกิจเสือ้ผาทาง

อินเทอรเน็ตในกลุมผูหญิงวัยทํางาน” เพื่อเปนสวนหน่ึงของการคนควาอิสระประกอบการศึกษา 

ในระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร สาขาการสือ่สารเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสงูสําหรบัความกรุณาของทานในการสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 

ระดับการศึกษาสงูสุด สถานภาพ และ รายไดตอเดือน ซึ่งเปนแบบสอบถามที่มีคําถามใหเลือกตอบ

หลายคําตอบ (Multiple Choice Questions) จํานวน 4 ขอ  

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต ไดแก ดานคุณภาพของสินคาและบริการ ดานความนาเช่ือถือดานราคา จํานวน 30 ขอ 

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพึงพอใจของสินคาและบริการธุรกจิเสื้อผาทาง

อินเทอรเน็ต ไดแก ดานผูขายสินคา ดานระบบอินเทอรเน็ตดานการปกปองผูบริโภค จํานวน 30 ขอ 

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกบัการตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและ

บริการธุรกจิเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต จํานวน 30 ขอ 

 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง: โปรดใสเครือ่งหมาย √ ลงในขอที่ตรงกบัความเปนจริง และโปรดตอบคําถามใหครบทุกคําถาม 

1.  อาย ุ

□ ตํ่ากวา 25 ป   □ 26-35 ป   

□ 36-45 ป                 □ ต้ังแต 46 ปข้ึนไป 

2. ระดับการศึกษา 

  □ ตํ่ากวาปริญญาตร ี  □ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา    

□ สูงกวาปรญิญาตร ี           
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3. สถานภาพ 

   □ โสด      □ สมรส/ อยูดวยกัน  

□ หมาย/ หยา/ แยกกันอยู 

4. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

         □ ตํ่ากวา 15,000 บาท  □15,001-30,000 บาท  

□ 30,001-45,000 บาท  □ มากกวา 45,000 บาท 

 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคาดหวังตอสินคาและบริการธรุกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต   

คําช้ีแจง: โปรดใสเครือ่งหมาย √ ลงในขอที่ตรงกบัความเปนจริง และโปรดตอบคําถามใหครบทุกคําถาม 

ระดับคะแนน 

5  หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจมากที่สุด 

   4 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจมาก 

   3 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจปานกลาง 

   2 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจนอย 

   1 หมายถึง ความคาดหวังและความพึงพอใจนอยทีสุ่ด 

สินคาและบริการ 
ระดับความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 

ดานคุณภาพและบริการ 

1. สินคามีการออกแบบและตดัเยบ็ท่ีสวยงาม      

2. สินคาเนนสรีระของผูใส เชน อก เอว สะโพก ไดตรงตามขนาดท่ีลูกคาตองการ      

3. สินคามีการออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง      

4. สามารถขอขึ้นรูปโชวจากสินคาตัวจริงได      

5. ลูกคาสามารถสอบถามขอมูลสินคาและซักถามขอสงสัยตางๆโดยมีการตอบ

กลับไดอยางรวดเร็ว 

     

6. สามารถเลอืกวิธีการจดัสงได      

7. มีการแนะนําขั้นตอนการสัง่ซ้ือ-การสงสินคา ท่ีไมยุงยากซับซอนเขาใจงาย      

8. มีชองทางใหลูกคาสอบถามขอมูลสินคา และตอบขอสงสยัตาง ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว 

     

9. ใหการบริการจัดสงสินคาอยางสะดวกรวดเร็วตามเวลาท่ีกําหนด      

10. เสื้อผามีความแปลกและแตกตางกับคูแขง      
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สินคาและบริการ 
ระดับความคาดหวัง 

5 4 3 2 1 

ดานราคา 

1. สามารถตอรองราคาจดัจําหนายกับคุณภาพไดตามความเหมาะสม      

2. สามารถขอระยะเวลาในการยืนราคา (ราคาไมเปลี่ยนแปลง) ระหวางรอการ

ตัดสินใจ 

     

3. สามารถขอสวนลดการคาตามปริมาณการสัง่ซ้ือ      

4. มีความเหมาะสมโดยกําหนดชวงของระยะเวลาชําระเงิน/ เครดติ      

5. มีการใหสวนลดเงินสดเพ่ิมเม่ือชําระเงินทันที      

6. ฟรีคาจัดสง ในทุก ๆ การสั่งซ้ือ      

7. สะสมคะแนนจากยอดสั่งซ้ือเพ่ือรับสวนลดในคร้ังตอไป      

8. ชองทางการชําระเงินหลากหลาย มีความปลอดภยั และนาเช่ือถอื      

9. การเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันเคร่ืองประดับผานทางอินเทอรเน็ตมีราคาไมแพง

สมเหตุสมผล ทําใหประหยัดเงินกวาซ้ือจากหนารานปกต ิ

     

10. มีการจดัโปรโมช่ันลดราคาสดุพิเศษพรอมสงฟรีเฉพาะในชวงเทศกาลตาง ๆ 

เชน ปใหม วาเลนไทน เปนตน 

     

ความนาเช่ือถือ 

1. แจงแสดงราคาถูกตอง      

2. สินคาจริงรายละเอียดทุกอยางตรงตามท่ีแจง      

3. สามารถอัดคลิปวีดีโอ หรือรายการสดผานสือ่ไดเพ่ือแสดงตัวตนและสินคา      

4. มีรีวิวของผูท่ีเคยสั่งซ้ือสินคาจากเว็บไซตน้ันมากอน      

5. สามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลา      

6. มีการรับประกันสินคาในตัวสินคา      

7. สามารถรับคืน/ เปลี่ยนสินคา หากสินคามีตําหนิหรือชํารุด      

8. สามารถตรวจสอบสถานการณสงสินคาไดตลอดเวลา      

9. ทานรูสึกเช่ือถอืเว็บไซตท่ีมีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย 

     

10. ทานมีความเช่ือใจในตวัผูใหบริการ เชน มีระบบรักษาความปลอดภยัของ

การรับสงขอมูลหรือแมแตระบบความปลอดภยัในดานการซ้ือขายเสือ้ผา

ออนไลน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอสินคาและบริการธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต   

คําช้ีแจง: โปรดใสเครือ่งหมาย √ ลงในขอที่ตรงกบัความเปนจริง และโปรดตอบคําถามใหครบทุกคําถาม 

สินคาและบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานผูขายสินคา 

1. ผูใหบริการเขาใจถึงความตองการของทาน      

2. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีขอตกลง เงือ่นไข และการรับประกันในการ

สั่งซ้ือสินคาอยางชัดเจน 

     

3. ผูใหบริการทําใหทานรูสึกไดวาทานไดรับบริการเปนพิเศษ      

ดานผูขายสินคา 

4. ผูใหบริการคํานึงถงึประโยชนสูงสดุของลูกคาเปนสําคัญ      

5. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนสามารถตอบขอมูลสินคา และขอสงสยัตาง ๆ

โดยมีการตอบกลับไดอยางรวดเร็วและตรงใจ 

     

6. ผูใหบริการใหบริการดวยความเปนมิตร      

7. การนําคํารองเรียนติชมของลูกคามาปรับปรุงและพัฒนา      

8. การเอาใจใสดูแลลูกคาอยางตอเน่ืองท้ังลูกคาเกาและใหม      

9. ปรับตัวเปลี่ยนแปลงการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาได

ตลอดเวลา 

     

10. ระบบการใหบริการเปนไปตามมาตรฐาน ถูกตอง นาเช่ือถอื      

ดานระบบอินเทอรเน็ต 

1. สินคาท่ีขายในรานคาออนไลนมีความนาเช่ือถอืและไววางใจได      

2. การซ้ือสินคาในรานคาออนไลนมีบริการคาหาสินคาไดงายและรวดเร็ว      

3. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีชองทางการชําระเงินท่ีหลากหลาย      

4. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีการตอบขอสงสยัไดอยางรวดเร็ว      

5. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยตลอดเวลา      

6. การเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตไดตามอัธยาศยัและนําขอมูล

สินคามาเปรียบเทียบไดงาย สะดวกรวดเร็ว 

     

7. การเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหทานประหยัดเวลาการ

เดินทาง 

     

8. การเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตสามารถสัง่ซ้ือไดทุกท่ีทุกเวลา       

9. การเลือกซ้ือเสื้อผาแฟช่ันผานทางอินเทอรเน็ตทําใหเพลดิเพลิน      

10. เว็บไซตธุรกิจเสื้อผาทางอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีการรับฟงคํารองเรียน ติชม       
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สินคาและบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ดานการปกปองผูบริโภค 

1. มีขอกฏหมายคุมครองผูบริโภคสามารถชวยปองกันการฉอโกงท่ีอาจเกิดขึ้นใน

การซ้ือขายผานรานคาออนไลนไดเปนอยางด ี

     

2. ผูขายสินคาในรานคาออนไลนมีวิธีปองกันขอมูลสวนตัว และรหัสขอมูลของ

ลูกคาในการถูกโจรกรรมขอมูลโดยอาชญากรทางอินเทอรเน็ตไดเปนอยางด ี

     

3. ทานมีความไววางใจในการเก็บขอมูลของผูขายสินคาในเว็บไซตหรือไม      

4. ทานมีความไววางใจในระบบการปกปองผูบริโภคของเว็บไซตท่ีมีการรองรับ

การชําระสินคา เชน Paypal, Visa, Master Card หรือไม 

     

5. สิทธิในการรับขาวสารขอมูลเก่ียวกับสินคาหรือบริการท่ีถูกตอง      

6. สิทธิท่ีจะไดรับการชดเชยความเสยีหาย        

7. มีระบบปกปองผูซ้ือโดยการคืนเงินหากไมไดรับสินคา      

8. ช่ือเสียงของเว็บไซตสามารถชวยเพ่ิมความพึงพอใจใหกับทานได      

9. กฎหมายวาดวยการกระทําผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอรสามารถดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผดิได 

     

10. เจาหนาท่ีของรัฐสามารถดําเนินการจับกุมผูกระทําความผดิตามกฎหมาย

ธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกสได 
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ตอนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธแบบ Customization ของสื่อทางอินเทอรเน็ต 

คําช้ีแจง: โปรดใสเครือ่งหมาย √ ลงในขอที่ตรงกบัความเปนจริง และโปรดตอบคําถามใหครบทุกคําถาม 

การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิาร

ธุรกิจเส้ือผาทางอินเทอรเน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

การปรับแตงขอมูลเพ่ือการบรกิาร (Service Customization) 

1. มีการอัพเดตขอมูลเก่ียวกับแฟช่ันอยางสมํ่าเสมอ      

2. มีการถายภาพสินคาอยางชัดเจนและหลายมุมมอง      

3. มีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเก่ียวกับ รูปราง รูปแบบ การตดัเย็บ 

เพ่ือเปนทางเลอืกใหลูกคา 

     

4. เว็บไซตมีรายละเอียดเงือ่นไขการเชาหรือซ้ือขายอยางชัดเจน      

5. รูปแบบเว็บไซตของรานมีความสวยงาม สบายตา      

6. รูปแบบเว็บไซตของรานสะดวกตอการใชงานเขาใจงาย ไมยุงยาก      

7. เว็บไซตมีหองแชทรูม ท่ีผูใชบริการสามารถพิมพสนทนา

สอบถามรายละเอียดตาง ๆ กับทีมงานไดทันที 

     

8. เว็บไซตสามารถเปลี่ยนภาษาไดหลายภาษา      

9. เว็บไซตมีการอัพเดตขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ      

10. เว็บไซตมีท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดชัดเจน      

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา (Commerce Customization) 

1. สินคามีรูปแบบ การตัดเยบ็ ท่ีสวยงาม      

2. มีการออกแบบและสัง่ตดัตามคําสัง่ซ้ือของผูใชบริการ หรือการ

สั่งตดัพิเศษเฉพาะบคุคล 

     

3. มีผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําเก่ียวกับ รูปราง รูปแบบ การตดัเย็บ 

เพ่ือเปนทางเลอืกใหลูกคา 

     

4. มีสินคาใหเลือกหลากหลายรูปแบบ      

5. การพัฒนาโปรโมช่ันและสิทธิตาง ๆ อยางตอเน่ือง      

6. ลูกคาสอบถามขอมูลสินคา และตอบขอสงสยัตาง ๆ ไดอยาง

รวดเร็ว 

     

7. สินคาเนนสรีระของผูใส เชน อก เอว สะโพก ไดตรงตามขนาดท่ี

ลูกคาตองการ 

     

8. สินคามีการออกแบบใหมสรางความโดดเดนอยางตอเน่ือง      
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การตอบสนองความตองการเฉพาะบุคคลของสินคาและบรกิาร

ธุรกิจเส้ือผาทางอินเทอรเน็ต 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ที่สุด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน

กลาง 

3 

นอย 

 

2 

นอย

ที่สุด 

1 

การปรับแตงสินคาเพ่ือการคา (Commerce Customization) 

9. มีเอกลักษณการออกแบบท่ีแตกตาง      

10. ปรับแกไดตามขนาดและรูปรางของผูช้ือ      

การเก็บขอมูลของลูกคาเพ่ือการนําเสนอขอมูล (Information Customization) 

1. เว็บไซตของรานมีการบันทึกขอมูลการซ้ือขายท่ีผานมาของ

ผูใชบริการ 

     

2. เว็บไซตของรานมีการอัพเดตขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหแก

ผูใชบริการผานทางอเีมล และขอความมือถอือยางสมํ่าเสมอ 

     

3. เว็บไซตของรานมีท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีสามารถตดิตอได

ชัดเจน 

     

4. มีระบบตอบโตท่ีสามารถตดิตอกับลูกคาไดทันที      

5. การรับเร่ืองรองเรียนติชมโดยไมเปดเผยขอมูลลูกคาและนํามา

ปรับปรุงและพัฒนา 

     

6. มีการรวบรวมขอมูลสินคาจากการรีวิวของผูบริโภครายอื่น      

7. มีการสอบถามและใหความพึงพอใจในการซ้ือและใชบริการของ

ลูกคาทุกคร้ัง 

     

8. มีระบบประเมินความพึงพอใจหลังการรับบริการเพ่ือจะไดนํามา

พัฒนาและปรับปรุง 

     

9. ผูใหบริการสามารถทําใหทานเกิดความม่ันใจในการบริการ       

10. มีการสอบถามขอมูลและตดิตามหลังจากผูซ้ือไดรับสินคา      

 

 

ขอขอบคุณท่ีทานใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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