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มาตรฐาน สถิติอางอิง (Inferential statics) ไดแก (t-test), (F-test) และ (One-Way ANOVA) โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติไวท่ีระดับ 0.05  
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ผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน และปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน 
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ABSTRACT 
Title  : Marketing Mixed Factors Affecting to the Sport Wear’s Purchasing Behavior 
  Towards  Facebook Page 
By  : Miss Apaporn Khunwong 
Degree   : Master of Business Administration 
Major Field : General Management 
Thesis Advisor : Dr. ……………………………………………………………… 

(Dr. Teetima Piyasirisilp) 
……../………/…......... 

 This research is quantitative method aims to study demographic profiles that effect to 

sport wear’s behavior towards Facebook Page and to study marketing mix factors that effect to 

sport wear’s behavior towards Facebook Page. The sample group are 400 respondents who used to 

buy sport wear on Facebook Page, and using convenience sampling method to collect the data. 

The statistic for this research consists of t-test, F-test, and One Way ANOVA and statistically 

significant level 0.05. 

 The result found that most of the respondents were female, age between 20-25 years old, 

bachelor degree, working in private company, income level between 10,000-20,000 baht per 

month. According to the dimension of marketing mixed (product, price, place, and promotion), the 

overall of average opinion were highest score in all aspects of the study. For hypothesis testing 

found that the differences of demographic profiles factors are effect to sport wear’s purchasing behavior, 

and marketing mix factors are not effect to sport wear’s purchasing behavior towards Facebook Page. 

Keywords: Marketing Mix, Sport Wear, Behavior, Facebook 
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บทที ่1  
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 
 การพัฒนาของเทคโนโลยีท่ีมีการส่ือสารผานอินเตอรเน็ตกําลังเปนท่ีนิยมและมีผลกระทบ 
ในทุกๆ ดานในปจจุบัน ทําใหมนุษยตองมีการปรับตัวและพัฒนาใหทันตอการเปล่ียนแปลงในโลก
ของการส่ือสารและการพัฒนาของเว็บ (world wide web: www) จากในอดีต คือ Web 1.0  
ซ่ึงมีลักษณะเปน Static Web คือมีการนําเสนอขอมูลทางเดียว (One-Way Communication) ดวยการ
แปลงขอมูล ขาวสารท่ีมีอยูรอบตัวเราใหอยูรูปของดิจิตอล (Digital) โดยผูใชบริการสามารถอานได 
แตไมสามารถเขารวมในการสรางขอมูลได แตเม่ือเขาสูยุคท่ี 2 ของเทคโนโลยีคือ Web 2.0 เปนยุคท่ี
ทําใหอินเตอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากข้ึน โดยเนนใหผูใชมีสวนรวมในการสรางสรรค  
(Co-Creation) ลงบนเว็บไซตรวมกันและสามารถโตตอบกับขอมูลท่ีอยูบนเว็บไซต (Interactivity) 
ผูใชสามารถสรางเนื้อหา แลกเปล่ียน และกระจายขอมูลขาวสารเพื่อแบงปนถึงกันในระดับบุคคล 
กลุม จะเห็นไดวามีการสื่อสารแบบสอง (Two-Way Communication) ซ่ึงไมใชแคเพียงการรับ-สง
อีเมล (E-mail) รูปภาพ หรือดาวนโหลดแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพียงเทานั้นแตยังเปนการสราง
ความสัมพันธ (Relationship) ระหวางผูใชกลุมตางๆจนเปนเครือขายทางสังคม (Social Network)  
บนโลกออนไลนท่ีสามารถเชื่อมตอกันไมมีส้ินสุดอยางเชน ส่ือเฟซบุกซ่ึงเปนเครือขายสังคม
ออนไลนท่ีสามารถแบงปนรูปภาพ วีดีโอ และสามารถแสดงความคิดเห็นโตตอบกันไดระหวาง
บุคคล เปนตน โดยการใชอินเตอรเน็ตมีแนวโนมท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่องในอนาคต  
(เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2552) 
 ในปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนมากข้ึน ส่ืออินเทอรเน็ตจึงกลายเปนชองทางในการ
แลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีใหญท่ีสุด ไมวาจะเปนท้ังในเรื่องของการติดตอส่ือสาร ความบันเทิง 
ดานการติดตอทางการคาหรือการคนหาขอมูลขาวสาร จึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ 
การส่ือสารจากรูปแบบการส่ือสารแบบดั้งเดิม มาสูการใชเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคดิจิทัล 
ท่ีกอใหเกิดลักษณะของการส่ือสารท่ีไรพรมแดน เพราะการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีไมมี 
ท่ีส้ินสุด (http://www.cyber.itpc.or.th, 2016) 
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ภาพท่ี 1.1: รูปภาพแสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลก 
ท่ีมา: http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 
จากภาพท่ี 1.1 แสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตท่ัวโลกโดยประมาณ 3.675 พันลานคน หรือ

คิดเปนรอยละ 50.1 ของประชากรท่ัวโลก (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) โดยเมื่อเปรียบเทียบ 
ในทวีปตาง ๆ พบวาทวีปท่ีมีผูใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดคือ ทวีปเอเชีย โดยคิดเปนรอยละ 50.2 ของ
ผูใชอินเทอรเน็ตท้ังหมด สําหรับประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก ดังแสดงใน
ภาพท่ี 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2: รูปภาพแสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย 
ท่ีมา: https://www.marketingoops.com 
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 โดยประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งหมด 68.05 ลานคน มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตกวา  
38 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 56 ของจํานวนประชาการท้ังหมด โดยแบงเปนผูใช Social Media 
ท้ังส้ิน 38 ลานคน จํานวนเบอรมือถือหรือซิมการดท่ีลงทะเบียนประมาณ 82 ลานเบอร และ 
มีผูใชงาน Social Media ผานมือถือ 34 ลานคน จะเห็นวา จากขอมูลลาสุดของการใชอินเทอรเน็ต 
สวนใหญใชในดาน Social Media เพ่ือติดตอส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผานชองทางตาง ๆ 
โดยแบงจํานวนผูใช Social Media ผานชองทางการติดตอส่ือสารผานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.3: รูปภาพแสดงสถิติผูใชงาน Social Media ของประเทศไทย 
ท่ีมา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA  

 
จากภาพท่ี 1.3 แสดงใหเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ

ดําเนินชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย จะเห็นไดจากจํานวนผูใชเฟซบุกมีมากถึงรอยละ 84.2 รองลงมาคือ 
Line รอยละ 82.0 และ YouTube รอยละ 76.9 ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมในกลุมคน
ท่ีมีอยูสังคมเดียวกันหรือกลุมคนท่ีมีความสนใจในส่ิงตาง ๆ รวมกันหรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ 
เครือขายสังคมออนไลนมักถูกใชเปนแหลงพบปะติดตอส่ือสารระหวางกลุมเพื่อน หรือคนรูจักหรือ
แมแตใชเปนพื้นท่ีสาธารณะในการแบงปนขอมูลตางๆ กับผูคนท่ีอยูในชุมชนโดยผูคนในชุมชน
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ท้ังเพ่ือการศึกษาธุรกิจและความบันเทิงรวมกันได ในการทําธุรกิจผาน
ชองทาง Social Media นั้น ธุรกิจท่ีตองอาศัยการติดตอส่ือสารและประชาสัมพันธกันระหวาง
ผูประกอบการและผูบริโภค เพ่ือใหไดรับการบริการท่ีสะดวกและครบครันท้ังสองฝายจากลักษณะ
ความสัมพันธเชิงสังคมดังกลาว ทําใหธุรกิจตางๆ ปจจุบันหันมาใชเครือขายสังคมออนไลนเปน
ชองทางหนึ่งในการสรางความสัมพันธท่ีดีในระยะยาวกับลูกคามากข้ึนและองคกรปจจุบันตางนําเอา
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เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสารการตลาดมากข้ึน (Chinnakorn Pawannay, 
2014) 

การประกอบธุรกิจในโลกออนไลนนับวาเปนอีกรูปแบบหนึ่งของธุรกิจ E-commerce 
ท่ีกําลังเปนท่ีนิยมและเปนท่ีสนใจของผูประกอบการอยูเปนจํานวนมาก สามารถสรางรายไดใหกับ
ผูประกอบการเปนจํานวนมากเชนกันกับธุรกิจอ่ืนๆขอดีของธุรกิจ E-commerce คือ สามารถ 
ลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยลดบทบาทของความสําคัญขององคกรประกอบ
ธุรกิจลง เชน ทําเล ท่ีตั้ง อาคารโกดังเก็บสินคา รวมถึงพนักงานขาย จึงชวยลดขอจํากัดดาน
ระยะเวลาและตนทุนลงไดอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการขายผานอินเทอรเน็ต ดวยเหตุนี้ 
จึงทําใหจํานวนผูประกอบการมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนท้ังรายใหมและรายเกาก็มีอยูไมนอย และจํานวน
ของผูซ้ือและผูใชบริการก็เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดเปนตลาดการซ้ือขายใหมๆ ซ่ึงมีขนาด
ใหญ กินพื้นท่ีตลาดไดกวางขวางท่ัวโลก โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.4: รูปภาพแสดงจํานวนผูใชเฟซบุกในประเทศไทย 
ท่ีมา: www.thothzocial.com/facebook-population-2016 

 
จากภาพท่ี 1.4 แสดงจํานวนผูใชเฟซบุกในประเทศไทย โดยแบงแยกขอมูลของประชากร

ผูใชเฟซบุก ผูเปดบัญชีผูใชเฟซบุกในประเทศไทยจํานวนท้ังหมด 38 ลานบัญชี เติบโตข้ึนจากปกอน
คิดเปนรอยละ 8.57 โดยชวงอายุท่ีมีการเปดบัญชีใชงานเฟซบุกมากท่ีสุดเฉล่ียอายุอยูท่ี 25 – 34 ป 
จัดเปนชวงอายุของวัยทํางาน และมีกําลังทรัพยในการตัดสินใจไดดวยตัวเอง 
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จากขอมูลจํานวนผูใชบริการเฟซบุกท่ีมีมากข้ึนจึงเปนชองทางในการทําธุรกิจออนไลนท่ี
สามารถทําการตลาดไดอยางงายโดยมีคาใชจายท่ีสูงมาก ผูประกอบการสามารถสรางแฟนเพจ (Fan Page) 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซ่ึงแฟนเพจจะสามารถสรางตราสินคาใหแกผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนชองทาง
ในการโปรโมทธุรกิจ โดยผูท่ีสนใจสามารถเขามาคนหาขอมูลเกี่ยวกับรานคา ไดตลอดเวลารวมทั้ง
สามารถท่ีจะสรางการติดตอส่ือสารกับผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดโดยงาย และไมตองเสียคาใชจาย
โดยลูกคาสามารถเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสินคา 
ไดตลอด 24 ช่ัวโมง ผูประกอบการสามารถโพสตขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอ่ืนๆเพ่ือแบงปนให 
ผูท่ีเปนสมาชิกเพจ รับทราบขอมูล และแสดงความพึงพอใจตอสินคา นอกจากนี้ยังชวยเสริมสราง
ความสัมพันธท่ีดีกับลูกคา ซ่ึงแฟนเพจนี้จะสามารถสงขอความถึงกลุมลูกคาเปาหมายโดยตรง  
ตลาดบนส่ือสังคมออนไลนเฟซบุกจึงเปนชองทางหนึ่งท่ีผูประกอบการธุรกิจเลือกใชเพื่อเขาถึง
ผูบริโภคอีกชองทางหนึ่ง (นันทพร พงษพรรณนากูล, 2557) 

 
1.2 ความสําคญัของปัญหา 

จากการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ป 2554 โดยเก็บขอมูลจากประชากรท่ีมีอายุ 11 ปข้ึนไป เปนตัวอยางท่ัวท้ังประเทศ  
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 พบวาในประเทศไทยจากจํานวนประชากรอายุ 11 ปข้ึนไปท่ีเลนกีฬา
หรือออกกําลังกายในชวง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณจํานวน 15.1 ลานคน เปนผูท่ีอยูในวัยผูใหญ  
25 – 29 ป  สูงสุดคือ รอยละ  44.3 รองลงมาคือ วัยเยาวชน  15 – 24 ป รอยละ  27.6 วัยเด็ก  
11 – 14 ป รอยละ 15.3 และตํ่าสุดคือ วัยผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 12.8 และเม่ือเปรียบเทียบ
สัดสวนของการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายระหวางผูชายกับผูหญิงท่ีอยูในกลุมอายุเดียวกัน พบวา 
ในกลุมอายุ 11 – 24 ป ผูชายมีสัดสวนสูงกวาผูหญิง แตในกลุม 25 ปข้ึนไป ผูหญิงมีสัดสวนสูงกวา
ผูชาย เนื่องจากการออกกําลังกายเปนกระแสนิยมของผูบริโภคยุคใหมท่ีหันมาใสใจสุขภาพสําหรับ
ประเทศไทย กระแสความสนใจดังกลาวจึงมีการต่ืนตัวดานรักสุขภาพ รวมท้ังมีการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ ท่ีไดรับความนิยม รวมไปถึงการออกกําลังกายในรูปแบบใหมเพื่อตองการมีรางกายท่ี
แข็งแรง มีรูปรางท่ีดีสวยงาม ไดสัดสวนตามผูมีช่ือเสียง นักแสดง/นางแบบ หรือบุคคลตัวอยาง
ทางการกีฬา ในปจจุบันมีใหเลือกการออกกําลังกายตามความชอบไมวาจะเปนการ เตนแอโรบิก 
โยคะ หรือแมแตออกกําลังกายดวยอุปกรณออกกําลังกายตางๆ ในฟตเนสและท่ีบาน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 
2558) นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายใหทุกสวนราชการจัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ 
ระหวางเวลา 15.30 – 16.30 น. เพื่อเสริมสรางใหขาราชการมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี รวมทั้งจัด
กิจกรรมเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีการออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากข้ึนดวย  
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ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูท่ีหันมาออกกําลังกายหรือเลนกีฬากวา 16 ลานคน และมีแนวโนม
เพิ่มจํานวนข้ึนตามลําดับ จึงไดกลายเปนกลุมเปาหมายทางการตลาดท่ีนาสนใจและมีจํานวนไมนอย 
ซ่ึงไดกลายเปนกระแสท่ีกําลังเปนท่ีนิยมในปจจุบัน (Marketeer, 2015) 

สินคาในกลุมชุดกีฬาและออกกําลังกาย จึงกลายเปนธุรกิจหนึ่งท่ีนาจับตาและมีแนวโนม
การเติบโตท่ีคอนขางจะเติบโต เนื่องจากผูเลนกีฬาและออกกําลังกายตองสวมใสอยูเปนประจํา เม่ือมี
ความถ่ีในการออกกําลังกายมากข้ึนความตองการสินคากลุมนี้ก็จะเพิ่มข้ึนตามไปดวย ท้ังนี้ ส่ิงท่ี
สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตนั้นก็คือ ยอดการนําเขาสินคาเส้ือผาออกกําลังกายในกลุมนี้เติบโตแบบ
กาวกระโดด 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.5: รูปภาพแสดงมูลคานําเขาสินคาในกลุมชุดกฬีา 
ท่ีมา: http://marketeer.co.th/archives/60572 

 
จากภาพท่ี 1.5 แสดงมูลคานําเขาสินคาในกลุมชุดกีฬา จะเห็นไดวาในชวง 8 เดือนแรกของ 

ป 2558 ประเทศไทยมีการนําเขาสินคากลุมชุดกีฬา 14.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงรอยละ 31.2 
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซ่ึงเติบโตติดตอกันเปนปท่ี 5 

หากมองในมุมของธุรกิจ จะพบวา แมวาประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตสินคาในกลุมชุดกีฬา
ท่ีสําคัญของโลก แตประเทศไทยยังมีการนําเขาสินคากลุมนี้เพิ่มข้ึนทุก ๆ ป ท้ังนี้ สินคาสวนใหญ 
ท่ีนําเขาจะเปนสินคาชุดกีฬาท่ีมีตราสินคาระดับโลก (Global Brand) ซ่ึงเปนกลุมสินคาชุดกีฬา 
ท่ีมีกลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับบน โดยลูกคาในกลุมนี้จะไดรับประโยชนจากกระแสออกกําลังกาย
และรักสุขภาพในแงของยอดขาย ท่ีไดมาจากความนิยมท่ีมีตอช่ือเสียงของแบรนดในระดับโลกมา 
การันตีถึงคุณภาพ และบางสวนจะเปนกลุมชุดกีฬาระดับลางราคาถูกท่ีเนนจุดขายดานราคา 
(terrabkk, 2558) 
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ภาพท่ี 1.6: รูปภาพแสดงตลาดชุดกฬีาในประเทศไทย 
ท่ีมา: http://terrabkk.com/news/เทรนดออกกําลังกาย/ 

 
จากภาพท่ี 1.6 ภาพแสดงขอมูลตลาดชุดกีฬาในประเทศไทยจะเห็นไดวาตลาดระดับกลาง

คือ ผูผลิตแบรนดไทยและผูผลิตกลุม SMEs ท่ีเนนการใชงานและความสวยงาม (ฟงกชัน&แฟชัน) 
มีมากท่ีสุดถึงรอยละ 50 รองลงมาคือ ตลาดระดับบนคือ Global Brand ท้ังผลิตในประเทศและนําเขา
รอยละ 30 เปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจ ซ่ึงเส้ือผาออกกําลังกาย คาดวาจะเปนสินคาท่ีอยู 
ในกระแสและมียอดขายเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ กระแสการรักสุขภาพ ออกกําลังกาย จะทําใหกลุมเส้ือผา
ออกกําลังกายมียอดขายเพิ่มข้ึน เนื่องจากเส้ือผาออกกําลังกายท่ีผสมผสาน การใชงานและความ
สวยงาม (ฟงกชัน&แฟช่ัน) ท่ีสามารถสวมใสไดท้ังออกกําลังกาย เลนกีฬา และในชีวิตประจําวัน  
ถือเปนสินคาท่ีมาแรงและไดความนิยมเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุมเพศหญิงท่ีหันมาออกกําลังกายมากข้ึน
นอกจากนี้ สินคาในกลุมนี้ยังสามารถทํากําไรไดไมนอย เปนเหตุใหเกิดแบรนดใหม ๆ ข้ึนมากมาย 
เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา รวมไปถึงแบรนดดั้งเดิมท่ีมีมาอยางยาวนานก็มีกลยุทธใหมในการผลิต
สินคาใหนาสนใจมากย่ิงข้ึน (http://www.smeleader.com/ขายชุดออกกําลังกาย-unizep) ดวยเหตุนี้ 
จึงเปนท่ีมาของการศึกษา เพื่อคนหาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจําหนาย สงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายอยางไร ผูวิจัย
คาดหวังวา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอนักการตลาดและเจาของธุรกิจ 
ขายเส้ือผาออกกําลังกาย เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค 
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H1

H2

1.3 กรอบแนวความคดิของงานวจัิย 
 
     
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 1.7: กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
 
1.4 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 2. เพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
  
1.5 สมมติฐาน 
 
 1. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ       2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา    4. อาชีพ 
5. รายไดเฉล่ีย/เดือน 6. สถานภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดานผลิตภณัฑสินคา 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานการสงเสริมการขายสินคา 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 
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1.6 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จํานวน 400 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูท่ีใชเว็บไซต 
เฟซบุกท่ีเคยซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
  
1.7 นิยามศัพท์ 
 
 1. เฟซบุก หมายถึง ชองทางของการส่ือสารผานอินเตอรเน็ต (Internet) โดยผูรับสารใช
อินเทอรเน็ตเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลและขาวสาร และผูสงสารใชอินเทอรเน็ตเปนชองทาง
ของการเผยแพรขอมูลและขาวสาร (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) 
 2. เพจในเฟซบุก หมายถึง คุณสมบัติอยางหนึ่งของเฟซบุก ท่ีมีเพื่อชวยใหสรางพื้นท่ี ๆ หนึ่ง
ไวสําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนท่ีชอบเหมือนกัน โดยแยกตัวออกจากรูปแบบ 
โปรไฟลของคนท่ัวไป (http://www.manacomputers.com/facebook-fanpage, 2559) 
 3. เส้ือผาออกกําลังกาย หมายถึง เส้ือผาท่ีออกแบบมาเพื่อใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม 
กับการออกกําลังกายเชน มีการซับเหง่ือระบายความรอน ปกปดรางกาย กระชับสัดสวน 
  
1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 
 1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 
 3. นําขอมูลท่ีไดรับจากการศึกษาคนควา ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาสินคาและ 
ปรับแผนการวางกลยุทธทางตลาดของผูประกอบการ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 



10 

 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การคนควาอิสระเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบนําเสนอผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และเพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัยโดยแบงหัวขอออกเปน 5 สวนดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

  2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) 
  2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ E-commerce 
  2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 
 2.1.1 ความหมายเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา ขนาด
ครอบครัว ตัวแปรทางประชากรศาสตรเปนเกณฑในการแบงกลุมผูบริโภคที่นิยมใชมากท่ีสุด 
เหตุผลหน่ึงก็คือ ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย รวมท้ังงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรท่ีสําคัญมีดังนี้  
(ภาวิณี กาญจนาภา, 2554) 
 1. อายุ (Age) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดสําหรับผลิตภัณฑหลายชนิด เชน เส้ือผา 
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กตางๆ หนังสือ อาหาร เปนตน บุคคลท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันจะมีความชอบหรือ
สนใจในกิจกรรมท่ีตางกัน และสนใจในผลิตภัณฑตางประเภทกัน และส่ือท่ีองคกรธุรกิจจะเลือกใช
เพ่ือเขาถึงบุคคลในวัยตางๆ ไดแก วัยเด็ก วัยรุน วัยรุนตอนปลายถึงวัยกลางคน วัยเกษียณอายุหรือ 
วัยชรา เหลานี้ก็แตกตางกันไปในแตละชวงอายุของบุคคล 
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 2. เพศ (Gender) บุคคลท่ีมีเพศตางกันมีแนวโนมท่ีจะมีความชอบหรือความสนใจท่ีแตกตาง
กัน เชน เพศชายอาจมีแนวโนมท่ีจะสนใจผลิตภัณฑประเภทกีฬาบางประเภท ไดแก เจ็ตสกี ปนเขา 
ขณะท่ีสตรีอาจสนใจกีฬาประเภทวายน้ํา แบดมินตัน เทนนิส หรือ สนใจผลิตภัณฑประเภทความ
งามตางๆ จึงเปนโอกาสท่ีดีสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการและกิจกรรมของ
แตละเพศดังกลาว นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑบางชนิดท่ีมีการแบงเพศของสินคา เชน น้ําหอมหรือ
เคร่ืองสําอาง โดยจะมีการทํากล่ินน้ําหอมใหแตกตางกัน เพศชายจะเนนกล่ินแนวสดช่ืน เพศหญิง 
จะเนนกล่ินหอมหวาน เปนตน 
 3. เช้ือชาติ (Nationality) สามารถถูกนํามาใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
บางประเภท เชน เส้ือผา อาหาร เคร่ืองประดับ เปนตน บุคคลท่ีมีเช้ือชาติเดียวกันจะมีวัฒนธรรม วิถี
การดําเนินชีวิต คานิยม ความเช่ือท่ีเหมือนกัน ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจเลือกชนิดและคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ 
 4. รายได (Income) จัดเปนตัวแปรท่ีนักการตลาดนิยมใชเปนเกณฑในการแบงสวนการตลาด 
เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสะทอนถึงอํานาจในการซ้ือสินคาของผูบริโภค นอกจากน้ีรายไดยังมีผลตอ
ชนิดของผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือ ผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง มีความสนใจในสินคาฟุมเฟอยและมี
คุณภาพดีมากกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดต่ํา ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะใหความสนใจตอสินคาอุปโภคบริโภคท่ี
จําเปนตอการดํารงชีวิต 
 5. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) แตละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัว จะมีสวน
ในการกําหนดวา บุคคลใดทําหนาท่ีในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ 
ท่ีบุคคลสนใจและทําการเลือกซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑดังกลาว เชน
ในชวงท่ีครอบครัวเร่ิมตนแตงงานและบุตร ผลิตภัณฑท่ีสมาชิกในครอบครัวสนใจอาจเปน
ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เปนตน 
 6. ชนช้ันทางสังคม (Social Class) มีผลกระทบท่ีรุนแรงตอความชอบในสินคา เชน รถ เส้ือผา
เคร่ืองประดับ บาน บริษัทหลายบริษัทไดทําการออกแบบสินคาและบริการใหเขากับชนช้ันทาง
สังคมของแตละกลุม โดยรสนิยมของชนช้ันทางสังคมสามารถเปล่ียนแปลงไดภายใน 1 ป เชน 
ในชวงป 1990 เปนชวงเวลาแหงความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนช้ันท่ีสูงกวา ทุกวันนี้
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รสนิยมของผูคนท่ัวโลก เนนเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมวาสินคาบางชนิดยังมีราคาสูง ดวยตราสินคา ก็
ยังมีกลุมคนท่ีแสวงหาสินคาราคาแพงเหลานี้  
 นอกจากนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) ยังกลาวอีกวา ลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสําคัญ มี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑแตละประเภทจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค
ท่ีมีอายุแตกตาง อีกท้ังความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปล่ียนแปลงไปตามวัย ตัวอยางเชน วัยรุน
มักจะสนใจสินคาตามรสนิยมแฟช่ัน สวนผูสูงอายุก็มักสนใจเกี่ยวกับสินคาสุขภาพ เปนตน 
 2. เพศ (Gender) ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 
ตัวอยางเชน ผูหญิงมักจะออนโยนกวาผูชาย สวนผูชายมักจะมีความเปนผูนําสูงกวาผูหญิง เปนตน 
นักการตลาดจึงไดนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท ในอดีต
ผูหญิงจะเปนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑประเภทครีมบํารุงผิว น้ําหอม ครีมเปล่ียนสีผมแตใน
ปจจุบันจะเห็นไดวาสินคาเหลานี้เจริญเติบโตสูงมากในสวนตลาดผูชาย ซ่ึงเปนสินคาท่ีสามารถได
ท้ังสองเพศ (Unisex) 
 3. การศึกษา (Education) ผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพท่ี
ดีกวาและมีราคาสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาตํ่า 
 4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละสาขาอาชีพจะมีความจําเปนและความตองการสินคา
และบริการท่ีตางกัน เชน นักธุรกิจ ตองการรถยนตท่ีดูดีมีระดับ เชน เบนซ เปนตน นักการตลาด
จะตองศึกษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนท่ีตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อจะได
จัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม 
 5. รายได (Income) โดยท่ัวไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคท่ีมีรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม
ผูท่ีมีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดท่ีมีขนาดใหญกวา แมวารายไดจะเปนตัวแปรท่ีใช
บอยมากแตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอ่ืนๆ 
เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งข้ึน  
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 จากทฤษฎีดังกลาวขางตนการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกตองอาศัยองคประกอบตางๆของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปจจัยแตละปจจัยของบุคคลที่แตกตางกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตรถือเปนพื้นฐานท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือท่ีแตกตางกันได 
 
2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 ปจจัยท่ีสําคัญตอความกาวหนาของธุรกิจคือผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันใหเกิดการไหลเวียนของสินคา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนรากฐานสําคัญใน
การดําเนินงานการตลาด เพราะหากสามารถเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคไดถูกตอง ก็จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาคูแขง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
จึงนับเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหไดเปรียบดานการแขงขัน และนํามา ซ่ึงความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจตอไป อยางไรก็ตามมีผูใหความหมายคําวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
ดังตอไปนี้ 

 
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินเลือกซ้ือ การซ้ือ 

การใช และการกําจัดสวนท่ีเหลือ ของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความปรารถนาของตน 

การเลือกซ้ือ หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือสินคาและบริการ โดยการครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ การตระหนักถึงความตองการ  
การคนหาขอมูล และประเมินทางเลือกตางๆ 

ซ้ือ หมายถึง การดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการท่ีผูบริโภคตองการต้ังแตการ
เลือกแหลงท่ีจะซ้ือและวิธีการจายเงินคาสินคาหรือบริการ จําหนวนคร้ังในการซ้ือ รวมไปถึงการซ้ือ
อยางตอเนื่องการใช หมายถึง การท่ีผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามท่ีมุงหวัง (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2554)   
 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ การใช และการ
ประเมินผลการใชสินคา หรือ บริการของบุคคล ซ่ึงจะมีความสําคัญตอการซ้ือสินคา ซ่ึงในปจจุบัน
ผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณ (Feature) และคุณประโยชน (Benefit) ของสินคาหรือบริการ
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(Good or Service) ท่ีนักการตลาดตองทําการวิเคราะหวาควรจะใหสินคา มีรูปรางลักษณะแบบใด 
ราคาเทาไหร ชองทางการจําหนายอยางไร และตองทําการสงเสริมอยางไรใหตรงกับความตองการ
ความสามารถในการซ้ือ และพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีอิสระในการเลือกซ้ือมาก
ข้ึน การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะทําใหเขาใจถึงความหมายและความสําคัญของพฤติกรรม
ผูบริโภคเพื่อทําความเข าใจถึงลักษณะและขอบเขตของพฤติกรรมผูบริโภคไดดียิ่ ง ข้ึน  
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550 : 17-20) 
 

2.2.2 สาระสําคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค มีหลกั 2 ประการ 
 

 1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ท่ีคนนําไปสูการซ้ือหรือไดมาซ่ึงสินคา 
เพื่อนํามาใชกิจกรรมนับต้ังแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา มีการเปรียบเทียบราคาสินคา จนถึง
การตัดสินใจซ้ือสินคา ท้ังน้ีนักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจะตองสนใจและพิจารณาดวย 
 2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูวาผูบริโภคนั้นใชสินคานั้นๆท่ีไหน  
เพื่ออะไร อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมไปถึงการใชสินคานั้นทําไปเพื่อความสุขอยางไร 
ครบเคร่ืองสมบูรณแบบ หรือเพียงเพื่อความตองการข้ันพื้นฐานเทานั้น 
  
 2.2.3 องค์ประกอบการวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซ้ือและ
ใชสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของตน  หลักการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคของนักการตลาดจะเรียกวา 6W1H ประกอบไดดวย 

Who: กําหนดวากลุมเปาหมายคือใคร โดยกําหนดจาก อายุ เพศ การศึกษา รายได อาชีพ
รูปแบบการใชชีวิต โดยอางอิงจากหลักประชากรศาสตรเปนตัวกําหนดขอมูลเหลานี้จะชวยให
กําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนเพ่ือท่ีจะสามารถวางแผนกลยุทธการตลาดดานตางๆอยางเหมาะสม 
 What: เราตองการขายอะไรและส่ิงนั้นสามารถตอบสนองของผูบริโภคไดหรือไม  
โดยวิเคราะหผลิตภัณฑในเร่ืองของ จุดเดนผลิตภัณฑ ส่ิงท่ีสามารถดึงดูดลูกคาได ความแตกตางจาก
คูแขง ผลิตภัณฑตรงตอจุดประสงคของผูใชหรือไม 

When: ผูบริโภคจะซ้ือเม่ือใด เปนการวิเคราะหความถ่ีในการซ้ือมากนอยเพียงไร โอกาส 
ในการซ้ือเปนชวงใด เชน เชา กลางวัน เย็น กลางคืน วันสําคัญตางๆ 
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Where: ชองทางหรือแหลงท่ีผูบริโภคใชในการหาขอมูลเพื่อตัดสินใจซ้ือ เชน ซ้ือผาน
เว็บไซต ซ้ือท่ีผานหนาราน ซ้ือท่ีหางสรรพสินคา 
 Whom: ใครมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือโดยอางอิงจากกลุมบุคคลท่ีผูบริโภคใหความ
สนใจ ใหความเช่ือถือและไวใจ เชน ดารา นักรอง คนดัง คนในครอบครัว กลุมเพื่อน 
 Why: ทําไมผูบริโภคจึงตัดสินใจซ้ือ เหตุผลใดท่ีผูซ้ือใหความสนใจและซ้ือสินคาหรือ
บริการนั้นเชนซ้ือเพ่ือตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา เชน เพื่อเปนแฟช่ัน 

How: เปนข้ันตอนการตัดสินใจสวนใหญท่ีแลวจะตองอาศัยกลยุทธในการสงเสริม
การตลาด เชน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายตางๆ มาชวยสนับสนุนและผลักดันให
กลุมเปาหมายเกิดการตัดสินใจซ้ือ โดยท่ัวไปแลวกระบวนการในการตัดสินใจซ้ือประกอบไปดวย
การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลัง
การซ้ือ (ณัฐพล ใยไพโรจน, 2558) 
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาแยกแยะพฤติกรรมการซ้ือ การใชสินคาหรือ
บริการของผูบริโภค ปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เพื่อนักการตลาดจะได
นําเอาขอมูลมาประยุกตใชในการจัดการทางการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 30-32) 
 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7 Os) 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย  
(Who is in the target market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน  
1)  ประชากรศาสตร  4) พฤติกรรมศาสตร 
2) ภูมิศาสตร   
3) จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห   

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร             
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงท่ีผูบริโภคตองการซ้ือ (Objects) ส่ิงท่ีผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) 
และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขงขัน (Competitive 
Differentiation) 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the consumer buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ (Objectives) ผูบริโภคซ้ือ
สินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกายและ
ดานจิตวิทยา ซ่ึงตองศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซ้ือ คือ  



16 

 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํตอบทีต้่องการทราบ (7 Os) 
1) ปจจยัภายในหรือปจจยัทางจิตวิทยา   
2) ปจจยัทางสังคม และวัฒนธรรม   
3) ปจจยัเฉพาะบุคคล 

4.ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซ่ึงประกอบดวย  
1) ผูริเร่ิม                         4) ผูซ้ือ   
2) ผูมีอิทธิพล                  5) ผูใช 
3) ผูตัดสินใจซื้อ   

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) เชน ชวงเดอืนใดของป 
หรือ ชวงฤดูใดของป ชวงวนัใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันสําคัญตางๆ 

6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน 
(Where does the consumer buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคไปทําการซ้ือ  

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร 
(How does the consumer buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ (Operations) ประกอบดวย  
1) การรับรูปญหา   
2) การคนหาขอมูล  
3) การประเมินผลทางการเลือก   
4) ตัดสินใจซ้ือ  
5) ความรูสึกหลังการซ้ือ 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
 
2.2.4 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
 กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
แบงออกเปน 5 ข้ันตอน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46) 
 1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) จุดเร่ิมตนของ
ปญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพท่ีเปนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพท่ีรูสึกวา
ดีตอตนเอง และเปนสภาพท่ีปรารถนากับสภาพท่ีเปนอยูจริง (Reality) ของส่ิงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
กับตนเอง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุท่ีแตกตางกันไป   
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 เม่ือผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน อาจจะหาทางแกไขปญหาน้ันหรือไมก็ไดหาก
ปญหาไมมีความสําคัญมาก คือจะแกไขหรือไมก็ไดแตถาหากปญหาท่ี เกิดข้ึนยังไมหายไป ไมลดลง
หรือกลับเพิ่มข้ึนแลวปญหาน้ันก็จะกลายเปนความเครียดท่ีกลายเปนแรงผลักดันใหพยายามแกไข
ปญหา ซ่ึงเขาจะเร่ิมหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน 
 2. การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) เม่ือเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหา
หนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปนี้ 
  2.1) แหลงบุคคล (Personal Search) เปนแหลงขาวสารท่ีเปนบุคคล เชน ครอบครัว 
มิตรสหายกลุมอางอิง หรือผูท่ีเคยใชสินคานั้นแลว 
  2.2) แหลงขาวท่ัวไป (Public Search) เปนแหลงขาวสารท่ีไดจากส่ือมวลชนตาง ๆ 
เชน โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
  2.3) จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search) เปนแหลงขาวสาร
ท่ีไดรับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใชผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะ
แสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซ้ือมากแตบางคนก็นอยท้ังนี้อาจข้ึนอยูกับปริมาณ
ของขอมูลท่ีเขามีอยูเดิม หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา 
 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบริโภคไดรับขอมูลแลวจากการ
การเสาะแสวงหาขอมูล ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีท่ีสุด วิธีการที่ผูบริโภคใช
ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละ
สินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซ้ือจากหลากหลายตราย่ีหอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว 
อาจข้ึนอยูกับความเช่ือนิยมศรัทราในตราสินคานั้น ๆ หรืออาจข้ึนอยูกับประสบการณของผูบริโภค
ท่ีผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกท่ีมีอยูดวยท้ังนี้มีแนวคิดในการ
พิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายข้ึน ดังตอไปนี้ 
  3.1) คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาท่ีไดรับ คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชนท่ีจะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค
ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริโภคจะ
มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลานี้วาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใดและเขาจะใหความสนใจ 
มากท่ีสุดกับลักษณะท่ีเกี่ยวของกับความตองการของเขา 

  3.2) ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของ
คุณสมบัติของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคาท่ีไดพบเห็น ผูบริโภคให
ความสําคัญกับลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑในระดับแตกตางกันตามความสอดคลองกับความ
ตองการ 
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  3.3) ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเช่ือถือตอ
ยี่หอของสินคาหรือภาพลักษณของสินคาท่ีผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณในอดีต
ผูบริโภคจะสรางความเช่ือในตรายี่หอข้ึน เกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซ่ึงความเช่ือ
เกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค  
  3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละ
ยี่หอแคไหน ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราโดยผูบริโภคจะกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ี
ตองการแลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีตองการกับคุณสมบัติของตราตาง ๆ 
  3.5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เปนวิธีท่ีนําเอาปจจัย
สําหรับการตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา
เปรียบเทียบใหคะแนน แลวหาผลสรุปวายี่หอใดไดรับคะแนนจากการประเมินมากท่ีสุดกอน
ตัดสินใจซ้ือ 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Decision Making) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูล
และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยาง
ตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการ
ขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก 
 สรุปจากความหมาย พฤติกรรมผูบริโภค คือกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคา ผลในการ
ตัดสินใจประกอบไปดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ รายได ระดับการศึกษา 
สถานภาพ ซ่ึงแตละการตัดสินใจของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน ดังนั้นพฤติกรรมผูบริโภคไม
เพียงแตข้ึนอยูกับสินคาแตอาจข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของผูบริโภคซ่ึงสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจในการซ้ือสินคา 
  
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) 
 

สวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) เปนหัวใจสําคัญของการบริการการตลาด
การดําเนินงานขององคกรธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธของ
องคกรใหเหมาะสมกับสวนประสมการตลาดเหลานี้ ซ่ึงสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
กับการนําไปใช เพื่อใหธุรกิจคงอยูตอไปได สวนประสมทางการตลาดจึงเปนวิธีการทางการตลาดท่ี
ถูกใชเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ประกอบดวย 4P คือ  
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ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) (วิเชียร วงศณิชชากุล,  2554) 
 1. ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายสูตลาดเพ่ือความสนใจ การจัดหา การใช ท่ี
สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) ประกอบดวยส่ิงท่ีสัมผัส
ไดและสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริการและช่ือเสียงของผูขาย 
ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม
มีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมี
ผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552: 80-81) ประกอบดวย 
 
 1.1 องค์ประกอบของผลติภัณฑ์ 
 
 องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ ท่ีสามารถจูงใจลูกคาได ซ่ึงแตละองคประกอบนั้นจะเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ผลิตภัณฑ กลาวคือความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจ ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
ในขณะเดียวกันการต้ังราคานั้นถือเกณฑคุณคาท่ีลูกคารับรูได (Value – based prices) การกําหนด
องคประกอบผลิตภัณฑมีดังนี้ 

 1.1.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product หรือ Benefit Product) หมายถึง ประโยชน
หลักหรือความคาดหวังท่ีผูบริโภคตองการจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นๆ 
  1.1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) คือ องคประกอบตางๆของ
ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคมองเห็นและรับรูได ซ่ึงโดยท่ัวไปจะเปนสวนท่ีผูบริโภคจะสามารถสัมผัสได 
เชน รูปรางลักษณะ (Feature), คุณภาพ (Quality), รูปแบบ (Style) และตรายี่หอ (Brand) เชน 
รูปลักษณะผลิตภัณฑ ไดแก การออกแบบเส้ือผาออกกําลังกายท่ีออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับของ
การออกําลังกายของแตละประเภท  
  1.1.3 ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง (Expected Product) คือ ส่ิงท่ีผูบริโภคคาดหวังจากการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑนั้นๆ เชน สภาพของสินคาท่ีไดรับ  
  1.1.4 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต 
เชน เส้ือผาออกกําลังกายมีการพัฒนาเนื้อผาท่ีผสมไทเนียมเพื่อใหผูสวมใสรูสึกเบาสบายและซับ
เหง่ือไดดียิ่งข้ึน (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559) 
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 1.2 คุณสมบัติทีสํ่าคญัของผลติภัณฑ์ 
 
 การสรางผลิตภัณฑตองมีการกําหนดประโยชนท่ีจะนําเสนอและสงมอบประโยชนใหแก
ผูบริโภคผานทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ประกอบดวย (Kotler, 1997: 431) 
  1.2.1 คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดความคงทนของตัวผลิตภัณฑ 
เกณฑในการในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพท่ีเหนือกวาคูแขง ถา
สินคาคุณภาพตํ่าผูซ้ือจะไมซ้ือซํ้า ถาสินคาคุณภาพสูงมีราคาเกินอํานาจซ้ือของผูบริโภค สินคาก็จะ
ขายไมได ดังนั้นนักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใด และตนทุนเทาใดจึงจะ
เปนท่ีพอใจของผูบริโภค รวมท้ังคุณภาพตองสมํ่าเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อท่ีจะสรางการยอมรับ ดั้ง
นั้นผูผลิตจึงตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) อยูเสมอ  
  1.2.2 ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical Characteristic of Goods) เปน
รูปรางลักษณะท่ีลูกคา สามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยตาเปลา เชน รูปรางลักษณะ 
บรรจุภัณฑ ตราสินคา ความสําคัญระดับแรกในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
  1.2.3 ช่ือเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ช่ือ (Name) สัญลักษณ 
(Symbol) การออกแบบ (Design) ท่ีแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตางจากคูแขง ตราสินคาจะส่ือความหมาย
ดังนี้ 1.สมบัติ (Attributer) 2.ผลประโยชน (Benefit) 3. คุณคา (Values) 4. บุคลิก (Personality)  
5. ผูใช (User) การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้น ข้ึนอยูกับช่ือเสียงของผูขาย
และตราสินคา เชนตราสินคา Gable brand ท่ีรูจักกันท่ัวโลกมักจะเปนความตองการของผูบริโภค
มากกวาตราสินคาท่ีผูขายผลิตข้ึนมาเอง เปนตน 
  1.2.4 การออกแบบ (Design) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของในการออกแบบผลิตภัณฑ 
 ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลกระทลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังนั้น การออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆ เชน การออกแบบเส้ือผา ดังนั้น ผูผลิตท่ีมีผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบจึงตองศึกษาความตองการของผูบริโภค เพื่อออกแบบและยังทําใหผลิตภัณฑมีความ
แตกตาง (Product Differentiation) โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซ้ือสินคาท้ังดานเหตุผลและดาน
อารมณ 
  1.2.5 การรับประกัน (Warranty) การรับประกันสินคาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ
แขงขันอยางหนึ่ง ท่ีผูขายจะชดเชยใหกับลูกคาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว เปนการลดความเสี่ยงจาก
การซ้ือสินคาของลูกคารวมท้ังสรางความเช่ือม่ัน ฉะนั้น นักการตลาดจึงเสนอการรับประกันสินคา
จึงเสนอการรับประกันดวยคําพูดโดยท่ัวไปการรับประกันจะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
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  การรับประกันตองใชขอมูลท่ีสมบูรณเกี่ยวกับเง่ือนไขการรับประกันสินคานั้นๆ 
  การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซ้ือ 
  การรับประกันจะตองระบุเง่ือนไขการรับประกันทางดานระยะเวลาในการเปล่ียน
สินคา หรือระยะเวลาในการคืนสินคา 
   1.2.6 สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนส่ิงเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซ้ือ เพราะสีทํา
ใหเกิดอารมณดานจิตวิทยา เคร่ืองมือการตลาดไมวาจะเปน เส้ือผา รองเทา ก็ใชสีเขามาชวยอยางมาก 
หรือแมกระท่ังส่ือการโฆษณาสงเสริมการขาย ก็ใชสีเขามาชวยในการดึงดูดใหเกิดการรับรู 
(Perception) ทําใหโดดเดนเปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยา การซ้ือสินคาแตละช้ินจะมีการ
ตัดสินใจซ้ือจากการเลือกสี เชน สีของเส้ือผาจะตองเลือกสีท่ีสีชอบหรือเลือกสีเพราะความเหมาะสม 
เปนตน 
  1.2.7 การใหบริการ (Service) การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค บางคร้ังข้ึนอยูกับการ
ใหบริการแกลูกคาของผูขาย เชน การสงสินคาทันท่ีเม่ือชําระเงินแลว มีการตอบรับการส่ังซ้ือสินคา
อยางรวดเร็ว เปนตน 
  1.2.8 ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซ้ือสวนมากพอใจท่ีจะเลือกซ้ือสินคา
ท่ีมีใหเลือกมากในรูปของ รูป สี ลวดลาย ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจากผูบริโภคมีความ
ตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูขายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากเพื่อสนองความตองการของ
ผูบริโภคท่ีแตกตางกันไดดียิ่งข้ึน 
  
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนท่ีตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือเปนคุณคาท้ังหมดที่
ลูกคารับรูเพ่ือใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑคุมกับเงินท่ีจายไป (Armstrong and Kotler, 
2009 : 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวท่ีสองท่ีเกิดข้ึน ถัดจาก Product 
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ ดังนั้น นักการตลาด
กําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาท่ีรับรูในสายตาของลูกคา ซ่ึงตองพิจารณาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของในการลงทุน 
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 2.1 คุณสมบัติทีสํ่าคญัของราคา  

 

 2.1.1 การกําหนดราคา (List Price) ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคา ตั้งแตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ 
หรือเม่ือมีการวางจําหนายสินคาเขาในชองทางการจําหนาย ธุรกิจตองตัดสินใจวาจะวางตําแหนง
คุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไรในตลาดเพื่อใหราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคูแขงทางการตลาด 

  กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามท่ีผูขายคิดวาลูกคาจะเต็มใจจาย
โดยคํานึงถึงตนทุนเปนหลัก 

  กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซ่ึงถาตํ่ามากจนเรา
จะมีกําไรนอย ดังน้ันหากเราคิดท่ีจะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณยอนกลับ
วาตนทุนสินคาควรเปนเทาไหรเพื่อจะไดกําไรตามท่ีตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง 

  กําหนดราคาตามตนทุน + กําไร วิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูท่ีเทาใด 
แลวบวกคาขนสง คาแรง บวกกําไร จึงไดมาซ่ึงราคา แตหากราคาท่ีไดมาสูงมาก เราอาจจําเปนตองมี
การทําประชาสัมพันธสินคา หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคาน้ันใหมีความนาเช่ือถือและดึงดูดใจ
มากยิ่งข้ึน 
 2.1.2 การใหสวนลด (Price Discount) เปนการนํากลยุทธท่ีไดผลดี และนําไปใชควบคูกับ
การออกโปรโมช่ันตางๆถือเปนการกระตุนยอดขายใหดีข้ึนและยังเปนตัวชวยในการระบายสินคา 
การใหสวนลด สามารถแบงออกไดดังนี้ 

  สวนลดเงินสด คือการลดราคาใหกับผูซ้ือเปนเงินสด เชน ลดราคา 10% เม่ือส่ังซ้ือ
สินคาครบ 1,000 บาทข้ึนไป เปนตน 

  สวนลดปริมาณ คือ การลดราคาสําหรับการซ้ือในปริมาณมาก แตไมควรเกิน
ตนทุนของผูขาย (Kotler, 1997: 611-630) 
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 2.2 วตัถุประสงค์ทางการตลาด  

 

 ในการกําหนดราคาผูประกอบการตองทราบดีวาตั้งราคาเพื่อวัตถุประสงคอะไร ก็จะทําให
การตั้งราคาไดงายข้ึน โดยมีวัตถุประสงคในการตั้งราคาดังนี้ 
 2.2.1 เพ่ือความอยูรอด เปนการต้ังราคาเพื่อความอยูรอดของธุรกิจในระยะส้ันในกรณีท่ีใน
ตลาดมีการแขงขันสูงและธุรกิจประสบปญหาคือต้ังราคาใหอยูเหนือกวาตนทุนไมมากนัก แตใน
ระยะยาวผูประกอบการควรมีการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยูรอด 
 2.2.2 เพื่อกําไรในปจจุบันใหสูงสุด ในกรณีท่ีทราบวาผูบริโภคมีความตองการสินคา
ประเภทน้ีมาก และทราบราคาตนทุน ก็ควรเลือกราคาที่สามารถสรางกําไรใหไดสูงสุด แตกระทํา
เชนนี้อาจทําใหเกิดผลกระทบระยะยาวเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบตอคูแขงหากต้ังราคาตํ่ากวา 
 2.2.3 เพื่อสวนแบงทางการตลาด การกําหนดราคาประเภทน้ีเปนการกําหนดราคาที่เนน
ปริมาณขายโดยเชื่อวาหากขายสินคาไดมากจะทําใหตนทุนลดลง และมีกําไรในระยะยาว โดยจะ
กําหนดราคาผลิตภัณฑใหต่ําท่ีสุดจะเนนยอดขาย (www.geawwalee.blogspot.com, 2555) 
 
 2.3 องค์ประกอบของราคา 

 

 2.3.1 ตนทุนทางดานของราคา เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการผลิตภัณฑสินคา กอนท่ี
กิจการจะกําหนดไวราคา หรือตองการไดกําไรเทาไร กิจการควรท่ีจะตั้งราคา และคํานวณตนทุน
ท้ังหมดออกมาใหเรียบรอยกอน ท้ังคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต คาขนสง คาโฆษณา 
และอ่ืนๆ   
 2.3.2 กําไรทางดานของราคา เปนส่ิงท่ีทุกกิจการดานธุรกิจควรคํานึงถึงอยูเสมอ ตลอดระยะเวลา
ของกระบวนการต้ังราคาสินคาหรือผลิตภัณฑ เพราะกําไรเปนเคร่ืองบงบอกถึงความสามารถของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ และสามารถท่ีจะอยูไดถึงอนาคต ผูประกอบการธุรกิจหลายๆ กิจการอาจมองขาม
เปาหมายน้ีไป ซ่ึงการท่ีตัดราคาสินคากันเองเปนส่ิงท่ีทุกกิจการไมควรกระทํา แตส่ิงท่ีควรจะทําก็คือ
การหันมาปรับราคาและสรางมูลคาใหกับสินคาใหมากข้ึน เพื่อเปนการทํากําไรใหถึงเปาหมายตามท่ี
กิจการตองการ 
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  2.3.3 ความตองการของตลาดทางดานของราคา นั้นเปนการกําหนดราคามักจะข้ึนอยูกับกลไก
ของตลาดผลิตภัณฑสินคา ถาสินคาหรือผลิตภัณฑในชวงเวลานั้นมีความตองการจากผูบริโภค 
สูงมาก ในการกําหนดราคาสินคาหรือก็ยอมสามารถท่ีจะกําหนดสูงไดเชนกัน และในทางกลับกันถา
หากสินคาในขณะนั้นไมเปนท่ีตองการของผูบริโภค การกําหนดราคาของสินคาหรือบริการนั้นก็จะ
ลดลงตามไปดวย ดังนั้น ราคาของสินคาจึงมีความยืดหยุนและปรับตัวข้ึนลงไดอยูเสมอตามตลาด
สินคาและบริการ 
 2.3.4 คูแขงทางดานราคา ราคาสินคาของคูแขงนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาคอนขางมาก 
ถาสินคาคูแขงมีราคาถูกกวาและเม่ือเทียบกับคุณภาพและวัตถุดิบแลวมีความใกลเคียงกัน ผูบริโภคก็
มักจะเลือกสินคาท่ีราคาถูกกวาเพราะคุณภาพไมแตกตางกันมาก ดังนั้นการต้ังราคาจากตนทุนและ
ความตองการของตลาดน้ันอาจไมเพียงพอตองเปรียบเทียบราคาจากคูแขงประกอบดวย  
  2.3.5 คุณคาท่ีรับรูในสายตาผูบริโภคทางดานของราคา   เปนความรูสึกของผูบริโภคที่เกิดจาก
การรับรูถึงคุณภาพสินคาโดยรวม หรือคุณภาพท่ีเหนือกวา และนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการ
ตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคนั้นเกิดจากการยอมรับของผูบริโภควาคุณคาหรือคุณภาพของสินคานั้นมี
คุณคาสูงกวาราคาของสินคาหรือไม (สุชาดา รมไทรทอง, 2551) 
 
 3. ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นๆ สามารถ
ไปสูผูบริโภคไดภายในเง่ือนไขดานเวลาและสถานที่ มีความสะดวกตอการซ้ือหาของผูบริโภค 
(วิทวัส รุงเรืองผล, 2558) 
 ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channels) หรือชองทางการตลาด (Marketing 
Channels) หมายถึง กลุมองคกรท่ีเกี่ยวของในกระบวนการนําสงสินคาและบริการไปถึงมือผูใชหรือ
ผูบริโภค ชองทางการตลาดหรือชองทางการจัดจําหนายจะตองทําหนาท่ีสรางคุณคาใหเกิดข้ึนกับ
ผลิตภัณฑนั้น เชน สงสินคาถูกตอง ตรงเวลา และไมผิดพลาด ราคาขายท่ีกําหนดจะตองสะทอนถึง
คุณคาของการแลกเปลี่ยนท่ีเห็นพองกันระหวางผูขายและผูซ้ือ นอกจากน้ีผูขายและชองทาง
การตลาด จะตองพยายามส่ือสารใหลูกคาเขาใจถึงราคาท่ีเหมาะสมกับคุณคาท่ีผลิตภัณฑนั้นใหแก
ผูบริโภคดวย (ธีราวรรณ จันทรมานนท, 2555)   
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 ชองทางการจําหนายสินคาท่ีนิยมใชมีอยู 2 รูปแบบคือ รานคาขายสินคาใหกับลูกคา 
โดยตรง เชน รานคาออนไลนขายสินคาใหกับลูกคาเม่ือมีการติดตอส่ังซ้ือผานเว็บไซตหรือเว็บเพจ
พรอมการโอนเงิน เม่ือรานคาออนไลนไดรับเงินจะจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาโดยตรง สวนชองทาง
การจําหนายรูปแบบท่ีสอง คือการขายสินคาผานตัวแทนหรือคนกลาง เชน รานขายสินคาเปดรับ
ตัวแทนขายสินคาคือใหผูท่ีสนใจเปนตัวแทนนํารูปภาพสินคาไปขายจะขายทางเว็บไซต เว็บเพจ 
Facebook หรือชองทางอ่ืนๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับตัวแทน เม่ือตัวแทนมียอดส่ังซ้ือเพียงโอนเงินพรอมแจง
รายละเอียดท่ีอยูของลูกคา รานคาออนไลนก็จะทําการจัดสงสินคาในนามตัวแทนใหกับลูกคา
โดยตรงเปนตน ( www.im2market.com, 2014) 
 การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Marketing logistic) 
หมายถึง วิธีการจัดสงสินคา การเคล่ือนยายสินคาจากผูขายไปยังผูบริโภค โดยวิธีตางๆเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไรการกระจายสินคาจึงมีความสําคัญตอธุรกิจอยาง
มากในการประกอบธุรกิจ (Armstong, G. & Kotler, 2003:5) 
  
 3.1 หน้าทีข่องช่องทางการจัดจําหน่าย 
  
 ทําหนาท่ีเคล่ือนยายสินคาจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคเพ่ือแกปญหาดานเวลา สถานท่ี และ
ชองวางระหวางผูเปนเจาของสินคา กับความตองการของผูบริโภคองคกรท่ีอยูในชองทางการจัด
จําหนายทําหนาท่ีดังนี้  
  3.1.1 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลูกคาปจจุบัน ลูกคาในอนาคต และองคกรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมทางการตลาด  
  3.1.2 สรางวิธีการส่ือสารท่ีจูงใจเพื่อกระตุนการซ้ือของผูบริโภค  
  3.1.3 การเจรจาตอรองใหบรรลุขอตกลงในดานราคาและเง่ือนไขอ่ืนๆ เพื่อทําใหมี
การส่ังซ้ือสินคา  
  3.1.4 สงคําส่ังซ้ือสินคาไปยังผูผลิต    
  3.1.5 ชําระเงินคาสินคาผานระบบธนาคาร และสถาบันการเงิน และ  
  3.1.6 ดูแลการเปล่ียนมือของสินคาจากองคกร หรือบุคคลไปสูบุคคลอ่ืน ๆ 
 
 การขายสินคาของธุรกิจ ตองอาศัยชองทางสามประเภทน้ีคือ ชองทางการขาย ชองการจัดสง 
และชองทางการบริการ ชองทางทั้งสามชองทางนี้จําเปนตองมีอยางครบถวนข้ึนอยูกับใครจะเปน
ผูดําเนินการ หรือจะใหภาระหนาท่ีนั้นอยูท่ีจุดไหน ผูจัดจําหนายก็ตองบวกราคาเพิ่มข้ึนใหคุม 
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กับภาระหนาท่ี ถาผูจัดจําหนายทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตนทุนท่ีบวกกับผูบริโภคยอมต่ําลง
หรือในกรณีผูบริโภคแบกรับภาระหนาท่ีเองจะทําใหผูซ้ือสินคาไดในดานราคาท่ีถูกลง เชน ผูขาย
บวกคาจัดสงสินคาเพิ่มจากราคาสินคา (รัชนีกร อุตตมา, 2553)  
  
   4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ
เพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก และพฤติกรรม
การซื้อ หรือเปนการติดตอส่ือสารระหวางผูขายกับผูซ้ือ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ 
เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ  
คูแขงขัน โดยบรรลุ จุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญ มีดังนี้ 
(Schiffman and Kanuk, 1994 :659) 
 
 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย สินคาโดยไมใชพนักงาน การโฆษณา 
จึงมีลักษณะเฉพาะ คือเปนการเสนอขายสินคา หรือความคิดโดยผานการใชส่ือ เชน การโฆษณาเปน
ขอความ ภาพ เสียง และการส่ือสารประเภทตางๆ มาจัดเปนองคประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในขณะเดียวกันตองสรางความแตกตางใหกับสินคามีลักษณะพิเศษเหมาะสําหรับผูบริโภคท่ีเปน
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความพอใจและเกิดความตองการสินคา 
 
หน้าทีข่องการโฆษณา (Function of Advertising) มีดังนี ้(Schiffman and Kanuk, 1994: 659) 
 4.1.1 หนาท่ีการตลาด (Marketing Function) การโฆษณาทําหนาท่ีเปนสวนประสมทางการตลาด 
ซ่ึงประกอบดวย สินคา ราคา การจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหลูกคาซ่ึงจะนําไปสูการสรางยอดจําหนาย และผลกําไร 
 4.1.2 หนาท่ีในการติดตอส่ือสาร (Communication Function) การโฆษณาเปนการติดตอส่ือสาร
ระหวางผูซ้ือปละผูขาย เพื่อแจงจูงใจใหเกิดความตองการในสินคา หรือเพื่อสรางทัศนคติท่ีดี 
แกกลุมเปาหมาย 
  4.1.3 หนาท่ีความรู (Knowledge Function) การโฆษณาถือเปนการใหความรู เกี่ยวกับสินคา
เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติ และคุณคาของในตัวสินคามากข้ึน 
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 4.2 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงเคร่ืองมือจูงใจในระยะส้ันเพื่อกระตุน
ใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือเพื่อขายผลิตภัณฑใหมากข้ึนเปนกิจกรรมการซื้อของผูบริโภค ไดแก  
การลดราคาสินคา การและซ้ือ การแถมสินคา บริการจัดสงฟรี การรับประกันคืนเงิน เปนตน  
การสงเสริมการขายจะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในการซ้ือสินคามากข้ึน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
สงเสริมการขาย ไดแก  
  4.2.1 ของแถม เปนวิธีการที่ผูผลิตหรือผูขายมอบของพิเศษใหแกลูกคาโดยไมคิดมูลคา 
ของแถมเปนเคร่ืองสงเสริมการขายท่ีสามารถกระตุนผูซ้ือใหซ้ือสินคา หรือทดลองใช  
  4.2.2 การรับประกันคืนเงิน เปนวิธีการสงเสริมการขายที่รับประกันคุณภาพสินคา 
ถาสินคาไมไดผลตามท่ีโฆษณา ผูขายยินดีคืนเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
   
 4.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือการสงเสริมทาการตลาดโดยตรงและสรางใหเกิด
การตอบสนองโดยทันที ประกอบกับการขายทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต อีเมล ท่ีจูงใจใหผูบริโภค
ตอบกลับเพื่อการซ้ือรูปแบบของการตลาดทางตรงมี ดังนี้ 
  4.3.1 การส่ือสารทางการตลาด เปนการส่ือสารโดยใชอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับสินคา 
เชนการแสดงรูปภาพ ขอความ เพื่อใหลูกคาเกิดความตองการและส่ังซ้ือ 
  4.3.2 การตลาดท่ีทําใหเกิดการตอบสนอง เปนการนําเสนอขายสินคาผานส่ือ เพื่อใหมี
การตอบสนองจากผูอาน โดยท่ัวไปมักใชรวมกับกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม เปนตน 
  
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนประสมทางการตลาด (4P) ท่ีกลาวมา จะเปนเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีจะชวยใหสามารถตอบสนองความตองการและความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา  
โดยหลักการสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4P นี้ จะนํามาใชใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
หรือผูบริโภค 
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2.4 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบั E-commerce 
 
 2.4.1 ความหมายของ E-commerce 
 
 E-commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจท่ีวางเอาไว เชน การซ้ือขายสินคาและบริการ การโฆษณาผาน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ 
โดยการลดบทบาททางธุรกิจ เชน ทําเล ท่ีตั้ง อาคารประกอบการ รานคาท่ีมีหนาราน รวมถึง
พนักงานขาย พนังงานแนะนํ าสินค า เปนตน  จึ งลดขอจํ ากัดของระยะทาง และเวลาลงได 
(http://www.thaiecommerce.org)  
  
 2.4.2 โมเดลทางธุรกจิของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์  
 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี 2 รูปแบบคือ 
1. คลิกและมอรตา (Click and Mortar) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีมีการผสมผสานกัน

ระหวางธุรกิจรานคาท่ีเปดใหบริการทําการคา และมีเว็บไซตเปนอีกชองทางหนึ่งในการคาขายเปน
การตอยอดทางธุรกิจโดยสามารถเช่ือมโยงการซ้ือขายท้ังสองชองทางเขาดวยกัน  

2. คลิกกับคลิก (Click and Click) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสท่ีเปดใหบริการทําการคา 
ผานทางเว็บไซตเพียงชองทางเดียวเทานั้น ไมมีธุรกิจหรือหนารานท่ีสามารถไปซ้ือหรือรับสินคาได
เชน www.tohome.com เว็บไซตขายสินคาและผลิตภัณฑดานไอทีประเภทของเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแยกได 5 ประเภทดังนี้  
  2.1 เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online Catalog Web Site) โดยภายในเว็บไซต
ไดรวบรวมทั้งรูปภาพและรายละเอียดของสินคาเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคา
พรอมระบุท่ีอยูสําหรับการติดตอกลับลูกคาจะไมมีระบบการชําระเงินผานเว็บไซตและตะกราสินคา 
(Shopping Cart) โดยผูท่ีสนใจจะซ้ือสินคาตองทําการติดตอกับเจาของรานคาออนไลนนั้นโดยตรง 
  2.2 รานคาออนไลน (E-Shop Web Site) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
ท่ีสมบูรณโดยภายในเว็บไซตได รวมไวท้ังระบบการจัดการสินคา ตะกราสินคา (Shopping Cart) 
ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนสงไวครบ โดยผูท่ีสนใจจะซ้ือสินคาสามารถส่ังซ้ือและทําการชําระ
เงินผานเว็บไซตไดทันที  
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  2.3 ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส (E-Marketing) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทําหนาท่ีเปนตลาดนัดขนาดใหญโดยภายในเว็บไซตจะมีการรวบรวมเว็บไซตของ 13 
รานคาและบริษัทตาง ๆ มากมายโดยมการแบงหมวดหมูของสินคาเอาไวเอาไวเพ่ือใหผูใชสามารถ
เขาไปดูสินคาภายในรานคาตาง ๆ ภายในตลาดไดอยางงายดายและสะดวกเชน ตลาดสินคาท่ัวไป
www.TARAD.com  และเว็บไซตตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสของสินคา OTOP อยาง www.thaitambon.com 
เปนตน 
 2.4.2 ประโยชน์ของพาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1: รูปภาพแสดงประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

 ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีขอท่ีเปนประโยชนรวมกันของท้ังผูซ้ือผูขาย อยู  3 
ประเด็นคือ 
 1. ประหยัดคาใชจายลดคาใชจายบุคลากรบางสวน ลดข้ันตอนการประกอบธุรกิจประหยัด
คาใชจายในการติดตอแบบเดิมๆ 
 2. ไมมีขอจํากัดดานสถานท่ีสามารถเขาถึงลูกคาไดท่ัวโลก (หมายความวาตองสรางเว็บไซต
ใหมีขอมูลเปนภาษาสากลหรือภาษาท่ีกลุมลูกคาเปาหมายของเราใชมากๆ เชนภาษาจีน ญ่ีปุน เปนตน) 
 3. ไมมีขอจํากัดดานเวลาสามารถทําการคาได 24 ช่ัวโมง 7 วันผานระบบอัตโนมัติ 
 
 ประโยชนสําหรับผูซ้ือ/ผูบริโภคมีดังนี้ 
 1. หาขอมูลเพื่อเปรียบเทียบเร่ืองราคาคุณภาพสินคาและขอมูลอ่ืนๆเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจซ้ือ 
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 2. อินเทอรเน็ตมีประโยชนมากในเร่ืองนี้สามารถเขาไปในเว็บบอรดตางในการหาขอมูลไดงาย 
 3. มีรานคาใหเลือกมากข้ึน 
 4. เพียงแคพิมพคียเวิรดลงในเคร่ืองมือคนหาก็มีสินคาออกมาใหเลือกมากมาย 
 5. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว ในกรณีท่ีซ้ือสินคาท่ีจับตองไมไดเพราะสามารถไดรับสินคา
ผานทางอินเทอรเน็ตไดเลย 
 6. สินคาบางอยางสามารถลดพอคาคนกลางได ทําใหไดราคาท่ีถูกลงคงไมใชกับทุกสินคา
หรือทุกผูผลิตท่ีมีความตองการมาทําการขายเองอาจจะไดกับสินคาบางชนิด 
 
2.5 เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 พชิามิญช์ุ มะลขิาว (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันส่ือสังคม
ออนไลนเฟซบุก ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีมีอายุ ระหวาง 
25 - 34 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000 - 
15,000 บาท และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยแรกท่ีลูกคา
ตัดสินใจเลือกซ้ือมีคาเฉล่ียเทากับ 3.58 และปจจัยดานราคาท่ีมีระบบการชําระเงินท่ีมีความปลอดภัย
มีคาเฉล่ีย 3.77 รองลงมาคือ ราคาสินคาและปจจัยดานชองทางการจําหนายบนสังคมออนไลน 
เฟซบุกมีความสะดวกและท่ีลูกคามากท่ีสุดคือการบริการจัดสงสินคาถึงท่ีบาน มีคา รองลงมาคือ 
การลดราคาเม่ือซ้ือเส้ือผาแฟช่ันตามท่ีกําหนด 
 สุทามาศ จันทร์ถาวร (2556) ทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา
เพศหญิงเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุโดยเฉล่ีย 20 - 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี  พนักงาน
บริษัทเอกชนเปนอาชีพที่มากท่ีสุด มีรายไดอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน ใช Facebook  7  วัน/
สัปดาหโดยใชงาน Facebook มากกวา 1 ช่ัวโมง มีความถ่ีในการสั่งซ้ือสินคาบน Facebook 1 คร้ัง/เดือน 
  มีความสนใจในการส่ังซ้ือเส้ือผาเคร่ืองประดับ ใชจํานวนเงินในการส่ังซ้ือสินคา 501 - 1000 บาท/คร้ัง 
และใช Facebook เพื่อการบันเทิง ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาด พบวา ในดานผลิตภัณฑ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับสินคาตรงกับความตองการดานราคา  ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับราคาท่ีถูกกวารานคาหรือหางสรรพสินคา ดานการสงเสริม
การตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการมีสวนลดและของแถม ดานการบริการ 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับบริการออกคาขนสงฟรีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสินคา ราคา และการบริการ มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 วีระนุช รายระยับ (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาจากส่ืออินเตอรเน็ต 
ในกลุมวัยรุน ศึกษาพฤตกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาผานอินเตอรเน็ตในกลุมวัยรุนจากเว็บไซต 
เฟซบุก ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาจากอินเตอรเน็ตในกลุมวัยรุนพบวาสวน
ใหญเปน เพศหญิง รอยละ 63.8 มีรายได 10,000 – 15,000 บาท มีตราสินคาเปนอิทธิพลในการเลือกซ้ือ  
ซ้ือเส้ือผาแตละช้ินในราคา 501 - 1,000 บาท ซ้ือ 1 คร้ังตอเดือน ซ้ือคร้ังละ 1 - 2 ช้ิน กลุมตัวอยาง
สวนมากส่ังซ้ือเส้ือผาจากตางประเทศ รอยละ 55.5 และเลือกซ้ือสินคาท่ีพรอมสง มีปจจัยดาน 
กลยุทธทางการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียนอยูในระดับมากเทากับ 3.86 
 เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาประเภท
เส้ือผาแฟช่ันของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษาคือกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีอายุระหวาง 
18 - 25 ป โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการสํารวจจํานวน 400 คน ผลการวิเคราะหสรุปวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.8 ซ่ึงมีอายุระหวาง 21 - 23 ป รอยละ 51.8 มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 78 และมีอาชีพเปนนัก เรียน/นักศึกษา รอยละ 75.2 ซ่ึงมีรายไดต่ํากวา 
6,000 บาท และความถ่ีในการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถามคือใชอินเตอรเน็ตทุกวัน  
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา
ประเภทเส้ือผาแฟช่ัน อยูในระดับมากมีคาเฉล่ียเทากับ 3.50 และปจจัยดานการสงมอบสินคาจาก
เว็บไซตยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และดานการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง
คาเฉล่ียเทากับ 3.0 
 รัชนีกร นุชวงษ์ (2558) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาแฟช่ัน ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัย สรุปไดวากลุมตัวอยาง 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 21 ป มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันจากรานขายซ้ือเส้ือผา
ท่ัวไป ซ้ือ 1 - 2 คร้ังตอเดือน คร้ังละ 1 – 2  ช้ิน คาใชจายในการซ้ือเส้ือผาแตละคร้ังอยูท่ี 301 – 500 บาท และ
เพื่อนมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งในการไปซ้ือเส้ือผา และเหตุผลท่ีมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาผาแฟช่ันคือ รูปแบบ/ดีไซนของซ้ือเส้ือผาท่ีตรงกับความตองการ และชวงเวลาใน
การซ้ือเส้ือผาแฟชั่นท่ีซ้ือบอยท่ีสุดคือ ซ้ือเมื่อลดราคา สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซ้ือเส้ือผาแฟชั่น ปจจัยดานราคามีความสําคัญสูงที่สุดรองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญเปน
อันดับสุดทาย 
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บทที ่3  
การดําเนินการวจัิย 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ

เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.3 การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิตท่ีิใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูใชเฟซบุก  
 
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูท่ีใชเฟซบุกท่ีเคยซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายในเพจ 

เฟซบุก การคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 
ท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผูท่ีเคยท่ีซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก คํานวณจากสูตรของ 
(William G. Cochran (1977:75 อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)) ดังนี้ 

 
 
 

 เม่ือ n แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
  Z แทน คามาตรฐานท่ีระดับความเช่ือม่ัน ท่ีผูวิจัยกําหนดไวคือ รอยละ 95 
ฉะนั้นจะมีคา 
    Z   Z . 1.96 
  P แทน คาเปอรเซ็นตท่ีคาดหวัง 
  q แทน 1-p 

2
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d
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  E แทน คาความคลาดเคล่ือนท่ีจะยอมใหเกิดข้ึนได 
    (โดยกําหนดให คาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 = 0.05) 
   
  โดยแทนคาจะได   
       
      n  

. . .

.
 

      
             n = 384.16 ตัวอยาง 

 
 การศึกษาคร้ังนี้จึงไดมีการเก็บตัวอยางสํารอง 15 คน เพื่อความครบถวนสมบูรณ  ดังนั้น
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 
 
 การเลอืกสุ่มตัวอย่าง 
 ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากการศึกษาคร้ังนี้  
มีความตองการที่จะศึกษากลุมตัวอยางท่ีเคยซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายในเพจของเฟซบุก การเก็บขอมูล
โดยการฝากแบบสอบถามไวกับกลุมเฟซบุกท่ีเกี่ยวของกับกลุมคนออกกําลังกาย กลุมฟสเนส 
เนื่องจากกลุมคนท่ีเขาใชนั้นมีโอกาสซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจรานคามากกวากลุมอ่ืน โดยการ
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนโดยใช Google Form ในการสรางแบบสอบถาม 
 
 3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

สวนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามเปน
ลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ท่ีมีลักษณะเปนแบบ Check List ประกอบดวย
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉล่ียตอเดือน มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลาย
ปด (Close-Ended Response Question) มี 6 ขอ ไดแก 

ขอท่ี 1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ขอท่ี 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการ

กําหนดชวงอายุตามมาตรฐานการจัดกลุมอายุแบบกลุม 10 ป  
ขอท่ี 3 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
ขอท่ี 4 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2

2

d
P)ZP(1n 





34 

 

ขอท่ี 5 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
ขอท่ี 6 รายไดเฉล่ียตอเดือน ใชระดับวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

  สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก โดยแบบใชสอบถามเปนคําถามแบบปลายปด ลักษณะใหเลือกตอบ 
  สวนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โดยเปนแบบสอบถามท่ีให
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนตามลําดับความสําคัญโดยการแปลผลคะแนนจะใชการตัดสินแบบ 
อิงเกณฑในการวัดคร้ังนี้ออกเปน 5 ระดับโดยใชสูตรการคํานวณหาอัตราภาคช้ัน (กัลยา วานิชยบัญชา, 
2545) 
 

 ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก 
   ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย 
   ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยท่ีสุด 

  
 โดยแบงเกณฑการวัดระดบัคะแนนและตีความหมายของคะแนนคําตอบเปน 5 ชวงดังนี้
   4.21-5.00 หมายถึง  มีความสําคัญอยูระดับมากท่ีสุด 
   3.41-4.20 หมายถึง  มีความสําคัญอยูระดับมาก 
   2.61-3.40 หมายถึง  มีความสําคัญอยูระดับปานกลาง 
   1.81-2.60 หมายถึง  มีความสําคัญอยูระดับนอย 
   1.00-1.80 หมายถึง  มีความสําคัญอยูระดับนอยท่ีสุด 
วิธีคิดเกณฑการแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ีย  
   ความกวางของอันตราภาคช้ัน  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
         จํานวนช้ัน 
       =  5 – 1 
            5 
       =  0.8  
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แลวนํามากําหนดแนวคิดของการวิจัย
เพื่อนํามาเปนทิศทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. สรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปนสวนๆ และพิจารณาเนื้อหาใหสอดคลองกับ
สมมติฐาน วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจยั 
 3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุง
แกไข 
 
3.3 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือม่ัน 
(Reliability) ดังนี้ 
 1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนขอมูลท่ีเกี่ยวของไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงจุดมุงหมายของการวิจัย
คร้ังนี้หรือไม หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการในข้ันตอไป 
 2. การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try-out) 
กับประชากรท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีจะทําการวิจัย จํานวน 30 ชุด จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหเพื่อหาความเช่ือม่ันเปนรายขอ (Item Analysis) และท้ังฉบับโดย
วิธีการ (Cronbach’s Alpha Coeffiencient) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ไดคาความ
เช่ือม่ันข้ึนตํ่า 0.7 ข้ึนไปจากคําถาม จํานวน 52 ขอ โดยจากการหาจะได 0.87 ซ่ึงถือวาแบบสอบถาม
สามารถนําไปใชในการวิจัยได 
 
3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 แหลงขอมูลในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก เปนการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  
(Quantitive Research) ทําการเก็บขอมูลต้ังแตเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 โดยวิธีการแจก
แบบสอบถามออนไลน ไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลดังนี้ 
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3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยไดเก็บขอมูล จากการแจกแบบสอบถามออนไลน
ใหกลุมตัวอยางจํานวน 400 ตัวอยาง 

3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร วารสาร หนังสือ 
ท่ีสามารถอางอิงได ผลวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพ่ือประกอบการ
สรางแบบสอบถาม 
 
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) ประกอบดวย 
 1. คารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ใชในการวิเคราะห

ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ในแบบสอบถามสวนท่ี 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉล่ียตอเดือน  

P   
f
n
  100  

  เม่ือ P แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต 
   f แทน ความถ่ีของขอมูลในแตละกลุม 
   n แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมดหรือจาํนวนกลุมตัวอยาง 
 
  2. คารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ใชในการวิเคราะห
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกในแบบสอบถามสวนท่ี 2  

P   
f
n
  100  

  เม่ือ P แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต 
   f แทน ความถ่ีของขอมูลในแตละกลุม 
   n แทน จํานวนความถ่ีท้ังหมดหรือจาํนวนกลุมตัวอยาง 
  3. คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการ
วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในแบบสอบถามสวนท่ี 3 
  คาเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตรดังนี ้

x    
∑x
n

 
  เม่ือ x แทน คะแนนคาเฉล่ีย 
   ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดงันี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 65) 

S   
n∑x ∑x
n n 1

 

   
เม่ือ S แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

   x แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 
   n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   ∑x  แทน ผลของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
   ∑x  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
 

 4. การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเช่ือม่ันรวมโดยใชวิธี
แบบ อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ดวยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
โดยใชสูตรดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท, 2554: 119) 

 
α   

k
k 1

·
1 ∑V
V

 
   

เม่ือ α คือ คาความเช่ือถือได 
   k คือ จํานวนขอ 
   V  คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
   V  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ 
 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซ่ึงคาสถิติท่ีนํามาใชมีดังนี ้
  1. กรณีการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากรสองกลุมข้ึนไปคือ 
ลักษณะประชากรศาสตรสวนเพศ สถิติท่ีใชคือ t-test 

 2. กรณีการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากรต้ังแต 2 กลุมข้ึนไปใช
สถิติ One-Way ANOVA 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

การศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา 
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกผูวิจัยไดศึกษากับกลุมตัวอยางซ่ึงเปนผูท่ีซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก จํานวน 400 คน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีฝากไวในกลุมคนออกกําลังกาย
ในเฟซบุก ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามท่ีมีคําตอบสมบูรณครบถวนจํานวน 400 ชุด กอนจะนําขอมูลท่ี
ไดมาทําการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

 
การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
    
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 สวนท่ี 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน 
 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อใหเขาใจตรงกันผูศึกษาไดเสนอสัญลักษณและอักษรยอท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ดังตอไปนี้ 

n =  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
X = แทน คาคะแนนเฉล่ียของพนักงาน 
S.D.  = แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
t  =  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน t-distribution 
F  =  แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาใน f-distribution 
SS  =  แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS  =  แทน คาคะแนนเฉล่ีของผลบวกกําลังสองของคะแนน 

(Mean of Square) 
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df  =  แทน ระดับช้ันของความเปนอิสระ (Degree of freedom) 
Sig.  =  แทน ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ 
H0 =  แทน สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
H1 =  แทน สมมติฐานแยง (Alternative hypothesis) 
*  =  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ที่ซ้ือเส้ือผ้าออกกําลังกาย
ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 145 36.25 
หญิง 255 63.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 255 คน คิดเปน

รอยละ 63.75 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต่ํากวา 20 ป 38 9.50 

20 - 25 ป 147 36.75 
26 - 30 ป 71 17.75 
31 - 35 ป 60 15.00 
36 - 40 ป 36 9.00 

40 ปข้ึนไป 48 12.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20 - 25 ป จํานวน 

147 คน คิดเปนรอยละ 36.75 รองลงมา คือ มีอายุอยูระหวาง 26 - 30 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 
17.75 อายุอยูระหวาง 31 - 35 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.00 อายุ 40 ปข้ึนไป จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 12.00 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอายุ 36 - 40 ป จํานวน 
36 คนคิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต่ํากวาปริญญาตรี 69 17.25 

ปริญญาตรี 303 75.75 
สูงกวาปริญญาตรี 28 7.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 

303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 69 คน คิดเปน
รอยละ 17.25 และ ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.00 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
พนักงานบริษทัเอกชน 128 32.00 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ 126 31.50 
ขาราชการ 28 7.00 
รัฐวิสาหกจิ 15 3.75 

แมบาน/พอบาน 11 2.75 
นักเรียน/นักศกึษา 75 18.75 
วางงาน/กําลังหางาน 11 2.75 

อ่ืนๆ 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน

จํานวน 128 คน คิด เปนรอยละ 32.00 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ จํานวน 126 คน คิด
เปนรอยละ 31.50 นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 ขาราชการ จํานวน 28 คน
คิดเปนรอยละ 7.00 รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75 แมบาน/พอบานและวางงาน/
กําลังหางาน จํานวน 11 คน เทากัน คิดเปนรอยละ 2.75 และประกอบอาชีพ อ่ืนๆจํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 75 18.75 

10,001 - 20,000 บาท 151 37.75 
20,001 - 30,000 บาท 85 21.25 
30,001 - 40,000 บาท 33 8.25 
40,001 - 50,000 บาท 17 4.25 
มากกวา 50,001 ข้ึนไป 39 9.75 

รวม 400 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมาคือ มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยู
ระหวาง 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึน
ไปจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 มีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 30,001 - 40,000 บาท 
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 และมีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 40,001 - 50,000 บาท
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
โสด 298 74.50 
สมรส 95 23.75 
หยาราง 7 1.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 298 คนคิด

เปนรอยละ 74.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และหยาราง จํานวน 7 
คน คิดเปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ 
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ตอนที ่2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 
ความถ่ีในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย

ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 คร้ัง/เดือน 118 29.5 
2 คร้ัง/เดือน 65 16.25 
ทุก 3 เดือน 67 16.75 
ทุก 6 เดือน 119 29.75 

อ่ืนๆ 31 7.75 
รวม 400 100 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออก

กําลังกายผานเพจในเฟซบุกทุก 6 เดือน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือ เลือกซ้ือ 
1 คร้ัง/เดือน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ  29.5 เลือกซ้ือ ทุก 3 เดือนจํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ 
16.75 เลือกซ้ือ 2 คร้ัง/เดือน จํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 16.25 และอ่ืนๆ จํานวน 31 คนคิดเปนรอย
ละ 7.75 ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 

ราคาเส้ือผ้าทีเ่ลอืกซ้ือต่อคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
ต่ํากวา 500 บาท 173 43.25 
501 - 1,000 บาท 156 39.00 

1,001 - 1,500 บาท 39 9.75 
1,501 - 2,000 บาท 29 7.25 
2,001 - 3,000 บาท 2 0.50 

มากกวา 3,000 บาท ข้ึนไป 1 0.25 
รวม 400 100.00 

  
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือเส้ือผาราคาตํ่ากวา 500 บาท 
จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผาราคา 501 - 1,000 บาท จํานวน  156  
คนคิดเปนรอยละ 39.00 ซ้ือเส้ือผาราคา 1,001 - 1,500 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ซ้ือ
เส้ือผาราคา 1,501 - 2,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ซ้ือเส้ือผาราคา 2,001 - 3,000 
บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 และซ้ือเส้ือผาราคามากกวา 3,000 บาทขึ้นไป จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 

จํานวนช้ินทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1 ช้ิน 173 43.25 

2 ช้ิน 157 39.25 

3 ช้ิน 48 12.00 

4 ช้ินข้ึนไป 22 5.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายจํานวน 1 ช้ิน
ตอคร้ัง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายจํานวน 2 ช้ินตอ
คร้ัง จํานวน 157  คน คิดเปนรอยละ 39.25 ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายจํานวน 3 ช้ินตอคร้ัง จํานวน 48 คน  
คิดเปนรอยละ 12.00  และซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายจํานวน 4 ช้ินข้ึนไปตอคร้ัง จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 5.50 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของเนื้อผาท่ี
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ประเภทของเนือ้ผ้าทีท่่านตดัสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออก
กาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ระบายความรอนไดด ี 234 35.03 

ยืดหยุนกระชับสัดสวน 161 24.10 

ซับเหง่ือไดด ี 122 18.26 

มีความคงทนใชงานไดนาน 151 22.60 

รวม 668 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกประเภทของเนื้อผาท่ีระบายความ
รอนไดดี จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมาคือ ยืดหยุนกระชับสัดสวน จํานวน  161 
คน คิดเปนรอยละ 24.1 มีความคงทนใชงานไดนาน จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 22.6 และซับ
เหง่ือไดดี จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 18.26 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีเลือกซ้ือ 
 

ลกัษณะลายผ้าของเส้ือผ้าออกกาํลงักาย 
ทีท่่านเลอืกซ้ือ 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ผาพื้นแบบเรียบ ไมมีลวดลาย 221 55.25 
ผามีลวดลาย เชน ลายกราฟฟค 59 14.75 
ผามีการเย็บตอผาหลายประเภท 17 4.25 
ผามีความคงทนใชงานไดนาน 97 24.25 

อ่ืนๆ 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อผาพื้นแบบเรียบไมมี
ลวดลาย จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 รองลงมาคือ เลือกซ้ือผามีความคงทนใชงานไดนาน 
จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.25 เลือกผามีลวดลาย เชน ลายกราฟฟค จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 14.75 เลือกผามีการเย็บตอผาหลายประเภท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 และอื่นๆ 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสีของเส้ือผาออกกําลังกาย 
ท่ีเลือกซ้ือ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

สีของเส้ือผ้าออกกาํลงักายทีท่่านเลอืกซ้ือ 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

สีขาว 144 15.93 
สีน้ําตาล 41 4.54 
สีเหลือง 21 2.32 
สีดํา 311 34.40 
สีแดง 38 4.20 
สีฟา 31 3.43 
สีเทา 158 17.48 
สีชมพู 35 3.87 
สีเขียว 17 1.88 
สีน้ําเงิน 87 9.62 
สีมวง 10 1.11 
สีสม 11 1.22 
รวม 904 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือ สีดํา จํานวน 311 คน คิดเปน

รอยละ 34.40 รองลงมาคือ สีเทา จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 17.48 สีขาว จํานวน 144 คน คิด
เปนรอยละ 15.93 สีน้ําเงิน จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 9.62 สีน้ําตาล จํานวน 41 คน คิดเปนรอย
ละ 4.54 สีแดง จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 4.20 สีชมพู จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 3.87 สีฟา
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 3.43 สีเหลือง จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 2.32 สีเขียว จํานวน 17 
คน คิดเปนรอยละ 1.88 สีสม จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 1.22 และสีมวง จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 1.11 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคาท่ีตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 
ตราสินค้าทีท่่านตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย

ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

Adidas 282 37.80 
Nike 229 30.70 

Under Armour 44 5.90 
Reebok 56 7.51 

Lululemon 19 2.55 
Roxy 34 4.56 
Puma 49 6.57 

Wakingbee 5 0.67 
Easyoga 3 0.40 
อ่ืนๆ 25 3.35 
รวม 746 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกตราสินคา Adidas จํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมาคือ ตราสินคา Nike 
จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 30.70 Reebok จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 7.51 Puma จํานวน 49 
คน คิดเปนรอยละ 6.57 Under Armour จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 5.90 Roxy จํานวน 34 คน คิด
เปนรอยละ 4.56 อ่ืนๆ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 3.35 Lululemon จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 
2.55 Wakingbee จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.67 และ Easyoga จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.40 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชงานที่ตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 
การใช้งานทีท่่านตดัสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย

ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ใชเพื่อออกกําลังกายเทานัน้ 225 56.25 
ใสลําลอง 85 21.25 

ใสประยุกต 90 22.50 

รวม 400 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกเพื่อออกกําลังกายเทานั้น จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือ 
ใสประยุกต จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และใสลําลอง จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 
ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย
ผ่านเพจในเฟซบุ๊กมากทีสุ่ด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

ตัดสินใจดวยตนเอง 329 51.89 
เพื่อน 109 17.19 

สมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน 36 5.68 
บุคคลในครอบครัว 54 8.52 

แฟน/คนรัก 62 9.78 
ผูมีช่ือเสียง/นกัแสดง/นกัรอง 15 2.37 

นักกฬีา/เทรนเนอร 23 3.63 
บล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต) 6 0.95 

รวม 634 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กาย ตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 51.89 รองลงมาคือ เปนเพ่ือนจํานวน 109 
คน คิดเปนรอยละ 17.19 แฟน/คนรัก จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 9.78 บุคคลในครอบครัว จํานวน 
54 คน คิดเปนรอยละ 8.52 สมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 5.68 
นักกีฬา/เทรนเนอร จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 3.63 ผูมีช่ือเสียง/นักแสดง/นักรอง จํานวน 15 คน 
คิดเปนรอยละ 2.37 และบล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต) มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 
0.95 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 

เหตุผลทีท่่านเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่าน
เพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

การออกแบบของชุดออกกําลังกาย 187 21.37 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามส่ือตางๆ 105 12.00 

มีสีสันท่ีสวยงาม 112 12.80 
มีการลดราคา 167 19.09 

ตามกระแสแฟช่ัน 75 8.57 
ซ้ือเพ่ือเลนกีฬาเฉพาะทางเชน โยคะ ฟสเนส  125 14.29 

ช่ืนชอบยี่หอ 96 10.97 
อ่ืนๆ 8 0.91 
รวม 875 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผลท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกคือ  การออกแบบของชุดออกกําลังกาย จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 21.37 
รองลงมาคือ มีการลดราคา จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 19.09 ซ้ือเพื่อเลนกีฬาเฉพาะทาง เชน 
โยคะ ฟสเนส จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 14.29 มีสีสันท่ีสวยงาม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
12.80 มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามส่ือตางๆ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ช่ืนชอบยี่หอ
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 10.97 ตามกระแสแฟช่ัน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และ อ่ืนๆ 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 
ปัญหาทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย

ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

การออกแบบสีและเนื้อผาไมตรงตามรูป 143 18.69 
เส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีคุณภาพดีมีราคาแพงเกินไป 94 12.29 

แบบและสีซํ้ากันมาก 59 7.71 
เส้ือผาออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก 78 10.20 

ขนาดไมตรงตามท่ีส่ังซ้ือ 133 17.39 
สินคาไมมีคุณภาพ 83 10.85 
ไมไดสัมผัสเนือ้ผา 163 21.31 

อ่ืนๆ 12 1.57 
รวม 765 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกคือ ไมไดสัมผัสเนื้อผา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 
21.31 รองลงมาคือ การออกแบบสีและเน้ือผาไมตรงตามรูป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 18.69 
ขนาดไมตรงตามท่ีส่ังซ้ือ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีคุณภาพดีมี
ราคาแพงเกินไป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 12.29 สินคาไมมีคุณภาพ จํานวน 83 คน คิดเปนรอย
ละ 10.85 เส้ือผาออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 10.20 แบบและ
สีซํ้ากันมาก จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 7.71 และอ่ืนๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.57 
ตามลําดับ  
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อพฤติกรรม
การเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 
 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจําหนาย และดานสงเสริมการขาย ดวยคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางท่ี  
4.18 – 4.22 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผลิตภัณฑ 
 
ลาํดับที ่ ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1 มีรูปแบบดีไซนท่ีทันสมัย 3.95 0.734 มาก 
2 มีการบอกรายละเอียดของเส้ือผาออก

กําลังกายท่ีชัดเจนเชน ขนาดของเส้ือผา
ออกกําลังกาย (S, M, L, XL) รอบอก 
ความยาว 

3.92 0.801 มาก 

3 คุณภาพดีตรงตามความตองการเชน 
เนื้อผาคงทน, สีไมซีด 

3.90 0.851 มาก 

4 มีการออกแบบท่ีเหมาะกับการใชงาน 3.87 0.760 มาก 

5 เนื้อผาท่ีใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน 
เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็น
เม่ือสวมใส,ฯลฯ) 

3.83 0.812 มาก 

6 เส้ือผาออกกําลังกายมีลวดลายท่ีแปลก
ใหม 

3.79 0.824 มาก 

7 มีตราสินคาท่ีนาเช่ือถือ 3.78 0.825 มาก 

 
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.18 (ตอ) แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก  
ดานผลิตภัณฑ 
 
ลาํดับที ่ ด้านผลติภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

8 รูปภาพเส้ือผาออกกําลังกายท่ีจําหนาย
ในเฟชบุกชัดเจน 

3.77 0.834 มาก 

9 เส้ือผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงาม 3.69 0.816 มาก 
10 มีการรับประกันสินคา 3.68 0.920 มาก 
11 มีบรรจุภัณฑสวยงาม 3.58 0.875 มาก 
12  เปนสินคานําเขาจากตางประเทศ 3.43 0.893 มาก 
 รวม 3.76 0.518 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวม ดานผลิตภัณฑ 
อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.518 โดยแบงเปน มีรูปแบบดีไซน
ท่ีทันสมัยอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.95 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 รองลงมาคือ มีการ
บอกรายละเอียดของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีชัดเจน เชน ขนาดของเส้ือผาออกกําลังกาย (S, M, L, XL)  
รอบอก ความยาวอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.92 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.801 คุณภาพดีตรงตาม
ความตองการ เชน เนื้อผาคงทน, สีไมซีดอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.851 มีการออกแบบที่เหมาะกับการใชงานอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.87 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.760 เนื้อผาท่ีใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็นเม่ือ
สวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานข้ึนฯลฯ) อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.83 
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 เส้ือผาออกกําลังกายมีลวดลายท่ีแปลกใหมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.79 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.824 มีตราสินคาท่ีนาเช่ือถืออยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
3.78 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.825 รูปภาพเส้ือผาออกกําลังกายท่ีจําหนายในเฟซบุกชัดเจนอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.77 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.834 เส้ือผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงามอยูใน
ระดับมากและมีคาเฉล่ีย 3.69 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.816 มีการรับประกันสินคาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.68 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.920 มีบรรจุภัณฑสวยงาม อยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.58 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.875 เปนสินคานําเขาจากตางประเทศอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.43 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.893 ตามลําดับ  
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ตารางท่ี 4.19 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคา 
  
ลาํดับที ่ ด้านราคา ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1 มีการแสดงราคาอยางชัดเจน 3.86 0.807 มาก 
2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3.84 0.803 มาก 
3 สามารถเปรียบเทียบราคาได 3.80 0.782 มาก 
4 มีราคาถูกกวาซ้ือชองทางอ่ืน 3.63 0.803 มาก 
5 เส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีราคาแพง

สามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจาย
ท้ังหมด 

3.28 1.011 ปานกลาง 

รวม 3.68 0.637 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637 โดยแบงเปน มีการแสดงราคาอยาง
ชัดเจนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.807 รองลงมาคือ มีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ อยูในระดับมา มีคาเฉล่ีย 3.84 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.803 สามารถ
เปรียบเทียบราคาได อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.80 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.782 มีราคา
ถูกกวาซ้ือชองทางอ่ืน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.63 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.803 
ตามลําดับ และเส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีราคาแพงสามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจายท้ังหมด  
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.28 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011  
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ตารางท่ี 4.20 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก  
ดานชองทางการจัดจําหนาย 
 
ลาํดับที ่ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1 มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง 
เชน ผานATM, บัตรเครดิต, เก็บเงิน
ปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับ
ผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Pre-
order (จายเงินกอนและรอรับสินคา
ภายหลัง) 

4.21 0.823 มากท่ีสุด 

2 ผูขายยืนยันการไดรับการชําระเงินอยาง
ชัดเจน 

3.98 0.742 มาก 

3 มีบริการจัดสงเส้ือผาหลายวธีิ เชน 
จัดสงธรรมดาจัดสงแบบดวนพิเศษ 

3.97 0.768 มาก 

4 รูปแบบการนําเสนอเส้ือผาออกกําลัง
กายในเฟซบุกมีความนาสนใจ 

3.93 0.772 มาก 

5 มีการติดตอการส่ังซ้ือสินคาไดหลายวิธี 
เชน Line เปนตน 

3.92 0.855 มาก 

6 ผูขายแบงหมวดหมูของเส้ือผาชัดเจน 
งายตอการเลือกซ้ือ 

3.91 0.734 มาก 

7 ผูขายตอบรับการส่ังซ้ืออยางรวดเร็ว 3.86 0.828 มาก 
8 ลูกคาไดรับสินคาตามระยะเวลาท่ี

กําหนด 
3.84 0.837 มาก 

9 ผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ี
แนนอน 

3.84 0.831 มาก 

รวม 3.94 0.570 มาก 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวม 
ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570 
โดยแบงเปนมีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน ผานATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง,  
นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคา
ภายหลัง) อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉล่ีย 4.21 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.823 รองลงมาคือ 
ผูขายยืนยันการไดรับการชําระเงินอยางชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.98 และมีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.742 มีบริการจัดสงเส้ือผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดา จัดสงแบบดวนพิเศษอยู
ในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.97 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.768 รูปแบบการนําเสนอเส้ือผาออก
กําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ อยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ย 3.93 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.772 มีการติดตอการส่ังซ้ือสินคาไดหลายวิธี เชน Line เปนตนอยูในระดับมาก และมีคาเฉล่ีย 
3.92 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.855 ผูขายแบงหมวดหมูของเส้ือผาชัดเจน งายตอการเลือก
ซ้ืออยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.91 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 ผูขายตอบรับการส่ังซ้ือ
อยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.86 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.828 ลูกคาไดรับ
สินคาตามระยะเวลาท่ีกําหนด อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.84 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.837 และผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ีแนนอน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.84 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.831 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก  
ดานการสงเสริมการตลาด 
 
ลาํดับที ่ ด้านส่งเสริมการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1 มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เกี่ยวกับ
สินคาท่ีชัดเจน 

3.90 0.735 มาก 

2 เจาของเพจมีการใหความรูเกีย่วกับ
สินคาเพื่อใหลูกคาสนใจสินคามากข้ึน 

3.84 0.824 มาก 

3 ผูขายมีการลงขายเส้ือผาออกกําลังกาย
รุนใหมๆอยูเสมอ 

3.79 0.762 มาก 

4 มีการจัดโปรโมช่ัน เชน มีการลดราคา
เม่ือซ้ือจํานวนมาก 

3.76 0.829 มาก 

5 มีบริการรับสงฟรี 3.75 1.006 มาก 
6 มีการแนะนําสินคาเส้ือผาออกกําลังกาย

ท่ีเหมาะสมกบัประเภทและรูปรางของ
ลูกคา 

3.74 0.825 มาก 

7 มีการสงขอมูลเส้ือผาออกกําลังกาย
ใหมๆไปยังอีเมลลูกคา 

3.60 0.907 มาก 

8 มีบริการรับเปล่ียน – คืนสินคาได 3.40 1.146 มาก 
รวม 3.72 0.639 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวม 
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.72 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.639 
โดยแบงเปน มีการโฆษณาผานส่ือตางๆ เกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.90 และ
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.735 รองลงมาคือ เจาของเพจมีการใหความรูเกี่ยวกับสินคาเพ่ือให
ลูกคาสนใจสินคามากข้ึน อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.84 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.824 
ผูขายมีการลงขายเส้ือผาออกกําลังกายรุนใหมๆอยูเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.79 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 มีการจัดโปรโมชั่น เชน มีการลดราคาเม่ือซ้ือจํานวนมาก อยูในระดับมาก 
มีคาเฉล่ีย 3.76 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 มีบริการรับสงฟรีอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย  
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3.75 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.006 มีการแนะนําสินคาเส้ือผาออกกําลังกายท่ีเหมาะสมกับ
ประเภทและรูปรางของลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.74 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.825 
และมีการสงขอมูลเส้ือผาออกกําลังกายใหมๆไปยังอีเมลลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.60 และมี
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.907 และมีบริการรับเปลี่ยน – คืนสินคาได อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 
3.40 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.146 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.22 แสดงคาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 
ลาํดับที ่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ค่าเฉลีย่ S.D. ระดับความคดิเห็น 

1 ดานชองทางการจัดหนาย 3.94 0.570 มาก 
2 ดานผลิตภัณฑ 3.76 0.518 มาก 
3 ดานรายการสงเสริมการขาย 3.72 0.639 มาก 
4 ดานราคา 3.68 0.637 มาก 
 รวม 3.78 0.494 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นดานสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.78 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.494 โดยแบงเปน  
ดานชองทางการจัดหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.570 
ดานผลิตภัณฑ  อยู ในระดับมาก  มีคา เฉล่ีย  3.76 และมีคาสวนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน  0.518  
ดานรายการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.72 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.639 
และดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637 ตามลําดับ 
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ตอนที ่4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

การทดสอบสมมติฐานคร้ังนี้สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะใชคาสถิติ t – test กับกลุมตัวอยาง
สองกลุม ไดแก เพศ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of Variances) 
กับกลุมตัวอยางท่ีมากกวาสองกลุมข้ึนไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน
และสถานภาพการสมรส กรณีถาพบวาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ 
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ (Least Significant Difference :LSD) ก็ตอเม่ือคา Sig. มีคานอย
กวา 0.05 สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

สมมติฐานที ่1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงการทดสอบเพศกับการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกโดยใช
สถิติ t-test ในการทดสอบ 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
t-test for Equality of Means 

เพศ X S.D. t df P 
1. ความถ่ีในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

2.67 
2.72 

1.34 
1.38 

-0.317 398.000 0.752 

2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง ชาย 
หญิง 

1.93 
1.98 

1.12 
1.12 

-0.427 398.000 0.670 

3. จํานวนช้ินที่ซื้อในแตละครั้ง ชาย 
หญิง 

1.81 
1.78 

0.88 
0.88 

0.381 398.000 0.703 

4. ประเภทของเน้ือผาที่ทานตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

1.69 
1.66 

0.96 
0.96 

0.340 398.000 0.734 

5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ 

ชาย 
หญิง 

1.99 
2.05 

1.30 
1.31 

-0.446 398.000 0.656 

6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ชาย 
หญิง 

2.18 
2.31 

1.17 
1.42 

-0.946 398.000 0.345 

7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

1.65 
1.99 

0.91 
1.09 

-3.155 398.000 0.002* 

8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

1.56 
1.72 

0.75 
0.85 

-1.895 398.000 0.068 

9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด 

ชาย 
หญิง 

1.39 
1.69 

0.66 
1.00 

-3.583 398.000 0.001* 

10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

2.25 
2.15 

1.38 
1.31 

0.749 398.000 0.454 

11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ชาย 
หญิง 

1.72 
2.01 

1.08 
1.15 

-2.486 398.000 0.013* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 
 



63 

 

จากตารางที ่4.23 สรุปได้ดังนี ้

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเพซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.752 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไม
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.670 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.703 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละครั้งไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.734 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
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เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเน้ือผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.656 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือไมแตกตาง
กัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.345 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย  ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือไมแตกตางกัน 
ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.002 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.068 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกมากท่ีสุดแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.454 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไม
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.013 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ



66 

 

เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  
สมมติฐานที ่1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
  
ตารางท่ี 4.24 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 31.23 5 6.24 3.445 0.005*
ภายในกลุม 714.36 394 1.813   

รวม 745.59 399    
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง ระหวางกลุม 14.41 5 2.883 3.812 0.010*

ภายในกลุม 297.94 394 0.756   
รวม 312.36 399    

3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ระหวางกลุม 14.414 5 2.883 3.812 0.002*
ภายในกลุม 297.946 394 0.756   

รวม 312.360 399    
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.857 5 0.371 0.395 0.852 
ภายในกลุม 370.241 394 0.940   

รวม 372.097 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.24 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอายุท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 21.229 5 4.246 2.540 0.028*
ภายในกลุม 713.138 394 1.671   

รวม 715.910 399    
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกาย
ท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 2.772 5 0.554 0.306 0.909 
ภายในกลุม 713.138 394 1.810   

รวม 715.910 399    
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 14.192 5 2.838 2.656 0.022*
ภายในกลุม 421.048 394 1.069   

รวม 435.240 399    
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 6.832 5 1.366 2.050 0.071 
ภายในกลุม 262.605 394 0.667   

รวม 269.437 399    
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 2.740 5 0.548 0.662 0.653 
ภายในกลุม 326.197 394 0.828   

รวม 328.937 399    
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 18.646 5 3.729 2.108 0.064 
ภายในกลุม 696.914 394 1.769   

รวม 715.560 399    
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผา 
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 15.234 5 3.047 2.384 0.038*
ภายในกลุม 503.526 394 1.278   

รวม 518.760 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที ่4.24 สรุปได้ดังนี ้

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตาม อายุ มีคา Seg. เทากับ 0.005 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตาม อายุ มีคา Seg. เทากับ 0.010 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.002 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ังแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.852 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
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เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเน้ือผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.028 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือแตกตางกัน 
ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.909 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย  ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือไมแตกตางกัน  
ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.022 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.071 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.653 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกมากท่ีสุดแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.064 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคท่ีมีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.038 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ดังน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ ดังแสดงในตารางที ่4.25 – 4.30 

 
ตารางท่ี 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ 
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20   ปี 2.03 - 0.020* 0.011* 0.001* 0.000* 0.002* 
20-25 ปี 2.60  - 0.539 0.105 0.032* 0.156 
26-30 ปี 2.72   - 0.363 0.128 0.431 
31-35 ปี 2.93    - 0.469 0.949 
36-40 ปี 3.14     - 0.455 

40 ปีขึน้ไป 2.92      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.25 พบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภค อายุ 20-25 ป, 26-30 ป, 31-35 ป, 36-40 ป และ 40 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.020, 0.011, 0.001, 0.000 และ 0.002 ตามลําดับ ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 และผูบริโภคอายุ 20-25 ป  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางผูบริโภคท่ีมีอายุ 36-40 ป มีคา Sig. เทากับ 0.032 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง
กับอายุ 
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20   ปี 1.63 - 0.279 0.003* 0.014* 0.646 0.204 
20-25 ปี 1.85  - 0.006* 0.040* 0.626 0.636 
26-30 ปี 2.30   - 0.622 0.017* 0.084 
31-35 ปี 2.20    - 0.555 0.222 
36-40 ปี 1.75     - 0.443 

40 ปีขึน้ไป 1.94      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
 จากตารางท่ี 4.26 พบวาผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางจากผูบริโภคอายุ 26-30 ปและ 
31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.003 และ 0.014 ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางจากผูบริโภค
อายุ 26-30 ป และ 31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.006 และ 0.04 ตามลําดับ และ ผูบริโภคอายุ 26-30 ป  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง
แตกตางจากผูบริโภคอายุ  36-40 ป มีคา Seg. เทากับ 0.017 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง
กับอาย ุ
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 1.87 - 0.235 0.249 0.524 0.319 0.052 
20-25 ปี 1.68  - 0.002* 0.023* 0.933 0.213 
26-30 ปี 2.07   - 0.568 0.024* 0.000* 
31-35 ปี 1.98    - 0.085 0.004* 
36-40 ปี 1.67     - 0.385 

40 ปีขึน้ไป 1.50      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.27 พบวาผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละครั้งแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 26-30 ป และ 31-
35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.002 และ 0.023 ตามลําดับ ผูบริโภท่ีมีคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ังแตกตางจากผูบริโภค
อายุ36-40 ป และ 40 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.024 และ 0.000 ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 31-35 
ป  มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป มีคา Sig. 0.004 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางลักษณะลายผาของเส้ือผาออก
กําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือกับอายุ 
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 2.39 - 0.009* 0.130 0.178 0.838 0.714 
20-25 ปี 1.78  - 0.230 0.194 0.021* 0.017* 
26-30 ปี 2.00   - 0.883 0.208 0.228 
31-35 ปี 2.03    - 0.272 0.303 
36-40 ปี 2.33     - 0.884 

40 ปีขึน้ไป 2.29      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.28 พบวา ผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ แตกตางจาก
ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีคา Sig. เทากับ 0.009 และ ผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ แตกตาง
จากผูบริโภคท่ีมีอายุ 36-40 ป และ 40 ป ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.021 และ 0.017 ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ 
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 1.57 - 0.408 0.121 0.084 0.063 0.003* 
20-25 ปี 1.73  - 0.265 0.175 0.128 0.003* 
26-30 ปี 1.90   - 0.789 0.551 0.072 
31-35 ปี 1.95    - 0.721 0.135 
36-40 ปี 2.02     - 0.330 

40 ปีขึน้ไป 2.25      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบวาผูบริโภคตํ่ากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมี อายุ 40 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 40 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวางปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาย ุ
 

อายุ  
ตํ่ากว่า 
20 ปี 

20-25 ปี 26-30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี 
40 ปี 
ขึน้ไป 

ตํ่ากว่า 20 ปี 1.57 - 0.023* 0.390 0.708 0.071 0.021* 
20-25 ปี 2.04  - 0.096 0.028* 0.970 0.602 
26-30 ปี 1.77   - 0.586 0.225 0.080 
31-35 ปี 1.66    - 0.104 0.029* 
36-40 ปี 2.05     - 0.717 

40 ปีขึน้ไป 2.14      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.30 พบวาผูบริโภค อายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมี อายุ 20-25 ป และ40 ปข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.023 และ 0.021 
ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก  ด านปญหา ท่ีพบบอย ท่ี สุดในการ เ ลือก ซ้ือ เ ส้ือผ าออกกํ า ลังกายผ าน เพจใน 
เฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.028 และผูบริโภค 31-35 ป มีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอายุ 40 ป ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.029 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตาง
กัน มีอิทธพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.31 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
สินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 11.062 2 5.531 2.989 0.051 
ภายในกลุม 734.536 397 1.850   

รวม 745.597 399    
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 16.753 2 8.377 6.847 0.001*
ภายในกลุม 485.684 397 1.223   

รวม 502.438 399    
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 0.139 2 0.069 0.088 0.915 
ภายในกลุม 312.221 397 0.786   

รวม 312.360 399    
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา 

ระหวางกลุม 3.822 2 1.911 2.060 0.129 
ภายในกลุม 368.276 397 0.928   

รวม 372.097 399    
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 2.861 2 1.431 0.839 0.433 
ภายในกลุม 676.889 397 1.705   

รวม 679.750 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.31 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน 
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ  
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
สินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. สีของเส้ือผาออกกําลัง
กายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 4.543 2 2.271 1.268 0.283 
ภายในกลุม 711.367 397 1.798   

รวม 715.910 399    
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 5.597 2 2.798 2.586 0.077 
ภายในกลุม 429.643 397 1.082   

รวม 435.240 399    
8. การใชงานท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 2.418 2 1.209 1.798 0.167 
ภายในกลุม 267.019 397 0.673   

รวม 269.437 399    

9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
มากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 7.567 2 3.783 4.674 0.010*
ภายในกลุม 321.371 397 0.809   

รวม 328.938 399    

10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 13.714 2 6.857 3.879 0.021*
ภายในกลุม 701.846 397 1.768   

รวม 715.560 399    
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 3.579 2 1.789 1.379 0.253 
ภายในกลุม 515.181 397 1.298   

รวม 518.760 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที ่4.31 สรุปได้ดังนี ้
1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.051 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตาง
กัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.915 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
ไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.129 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเน้ือผาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.433 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลัง
กายท่ีทานเลือกซ้ือไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.283 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือก
ซ้ือไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.077 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.167 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.010 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภค ท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.021 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.253 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา 
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ดังน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที ่4.32 – 4.34 
 
ตารางท่ี 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวาง ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง
กับระดับการศึกษา  
 

พฤติกรรมการเลอืก
ซ้ือสินค้า 

ระดับการศึกษา X 
ตํ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือ
ตอคร้ัง 

ต่ํากวาปริญญาตรี 1.54 - 0.001* 0.003* 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 2.03  - 0.253 

สูงกวาปริญญาตรี 2.28   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.32 พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางจาก
ผูบริโภคมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 และ 0.003 
ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวาง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดกับระดับการศึกษา  
 

พฤติกรรมการเลอืก
ซ้ือสินค้า 

ระดับการศึกษา X 
ตํ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากท่ีสุด 

ต่ํากวาปริญญาตรี 1.36 - 0.012* 0.794 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 1.65  - 0.043* 

สูงกวาปริญญาตรี 1.31   - 

 
 จากตารางท่ี 4.33 พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด แตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดย
มีคา Sig. เทากับ 0.012 และผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด แตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคา Sig. 
เทากับ 0.043 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวาง เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับระดับการศึกษา 
 

พฤติกรรมการเลอืก
ซ้ือสินค้า 

ระดับการศึกษา X 
ตํ่ากว่า
ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
ตรีหรือ
เทยีบเท่า 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ต่ํากวาปริญญาตรี 2.02 - 0.155 0.166 
ปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 2.28  - 0.11 

สูงกวาปริญญาตรี 1.62   - 

 
จากตารางท่ี 4.34 พบวาไมมีคูท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที ่1.4 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.35 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอาชีพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
สินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 31.846 7 4.549 2.499 0.016*
ภายในกลุม 713.752 392 1.821   

รวม 745.598 399    
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 23.623 7 3.375 2.763 0.008*
ภายในกลุม 478.815 392 1.221   

รวม 502.438 399    
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 19.327 7 2.761 3.693 0.001*
ภายในกลุม 293.033 392 0.748   

รวม 312.360 399    
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 11.398 7 1.628 1.770 0.092 
ภายในกลุม 360.700 392    

รวม 372.098 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 

(ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.35 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอาชีพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 9.989 7 1.427 0.835 0.559 
ภายในกลุม 669.761 392 1.709   

รวม 679.750 399    
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกาย
ท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 4.887 7 0.698 0.385 0.911 
ภายในกลุม 711.023 392 1.814   

รวม 715.910 399    
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 11.409 7 1.630 1.507 0.163 
ภายในกลุม 423.831 392 1.081   

รวม 435.240 399    
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 10.517 7 1.502 2.275 0.028*
ภายในกลุม 258.921 392 0.661   

รวม 269.538 399    
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมาก
ท่ีสุด 

ระหวางกลุม 2.530 7 0.361 0.434 0.881 
ภายในกลุม 360.407 392 0.833   

รวม 328.937 399    

10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 8.963 7 1.280 0.710 0.663 
ภายในกลุม 706.597 392 1.803   

รวม 715.560 399    
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 9.118 7 1.303 1.002 0.429 
ภายในกลุม 509.642 392 1.300   

รวม 518.760 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 



87 

 

จากตารางที ่4.35 สรุปได้ดังนี ้
1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.016 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.008 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ังแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.092 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
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พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.559 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือก
ซ้ือไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.911 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือไม
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.163 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.028 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.881 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.663 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.429 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพแตกตางกัน 
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มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ดังน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที ่4.36 – 4.39 
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ตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ 
 

พฤติกรรม
การเลอืกซื้อ

สินค้า 
อาชีพ  

พนั
กง
าน

บริ
ษัท

เอก
ชน

 
ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว/ 

เจ้า
ขอ

งธุ
รก
จิ 

ข้า
รา
ชก

า 

รัฐ
วสิ

าห
กจิ

 

แม่
บ้า
น/
พ่อ

บ้า
น 

นัก
เรีย

น/
นัก

ศึก
ษา

 

ว่า
งง
าน

/ห
าง
าน
ทาํ

 

อืน่
ๆ 

คว
าม
ถี่ใ
นก

าร
เลอื

กซื้
อเสื้

อผ้
า 

ออ
กก

าํล
งัก
าย
ผ่า
นเ
พจ

ใน
เฟ
ซบุ๊

ก 

พนักงานบริษทัเอกชน 2.73 - 0.674 0.111 0.145 0.522 0.011* 0.518 0.483 
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ 2.80  - 0.180 0.206 0.638 0.004* 0.416 0.408 

ขาราชการ 3.18   - 0.838 0.710 0.002* 0.132 0.165 
รัฐวิสาหกิจ 3.27    - 0.619 0.007* 0.130 0.153 

แมบาน/พอบาน 3.00     - 0.077 0.344 0.331 
นักเรียน/นักศกึษา 2.23      - 0.601 0.852 

วางงาน/กําลังหางานทํา 2.45       - 0.860 
อื่นๆ 2.33        - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.36 พบวาผูบริโภค ท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.011 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 
0.004 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/
นักศึกษา มีคา Sig. 0.002 และผูบริโภคที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.007 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับอาชีพ 
 

พฤติกรรม
การเลอืกซื้อ

สินค้า 
อาชีพ  

พนั
กง
าน

บริ
ษัท

เอก
ชน

 
ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว/ 

เจ้า
ขอ

งธุ
รก
จิ 

ข้า
รา
ชก

า 

รัฐ
วสิ

าห
กจิ

 

แม่
บ้า
น/
พ่อ

บ้า
น 

นัก
เรีย

น/
นัก

ศึก
ษา

 

ว่า
งง
าน

/ห
าง
าน
ทาํ

 

อืน่
ๆ 

รา
คา
เสื้
อผ้

าท
ีเ่ลอื

กซื้
อต่

อค
รั้ง

 

พนักงานบริษทั 
เอกชน 1.94 - 0.124 0.672 0.126 0.138 0.024* 0.259 0.821 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ 2.15  - 0.615 0.412 0.385 0.000* 0.082 0.491 
ขาราชการ 2.04   - 0.304 0.288 0.060 0.213 0.684 
รัฐวิสาหกิจ 2.40    - 0.901 0.009* 0.052 0.289 

แมบาน/พอบาน 2.45     - 0.014* 0.054 0.269 
นักเรียน/นักศกึษา 1.57      - 0.938 0.580 

วางงาน/กําลังหางานทํา 1.55       - 0.608 
อื่นๆ 1.83        - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.37 พบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.024 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง แตกตางจาก
ผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.000 ผูบริโภคมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.009 และผูบริโภคมีอาชีพแมบาน/พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.014 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งกับอาชีพ 
 

พฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อสินค้า 

อาชีพ  

พนั
กง
าน

บริ
ษัท

เอก
ชน

 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

วั/เ
 

จ้า
ขอ

งธุ
รก
จิ 

ข้า
รา
ชก

า 

รัฐ
วสิ

าห
กจิ

 

แม่
บ้า
น/
พ่อ

บ้า
น 

นัก
เรีย

น/
นัก

ศึก
ษา

 

ว่า
งง
าน

/ห
าง
าน
ทาํ

 

อืน่
ๆ 

จํา
นว

นชิ้
นท

ีซ่ื้อ
ใน
แต่

ละ
ครั้

ง 

พนักงานบริษัทเอกชน 1.67 - 0.193 0.311 0.002* 0.012* 0.867 0.889 0.001* 
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ 1.82  - 0.820 0.014* 0.045 0.198 0.509 0.005* 

ขาราชการ 1.86   - 0.050 0.101 0.288 0.473 0.012* 
รัฐวิสาหกิจ 2.40    - 0.916 0.002* 0.027* 0.300 

แมบาน/พอบาน 2.36     - 0.011 0.049* 0.285 
นักเรียน/นักศึกษา 1.65      - 0.952 0.001* 
วางงาน/หางานทํา 1.64       - 0.007* 

อื่นๆ         - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.38 พบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละครั้ง แตกตางจาก ผูบริโภค 
ท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพแมบาน/พอบาน และอาชีพอ่ืนๆ มีคา Sig. 0.002, 0.012 และ0.001 
ตามลําดับ ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ 
และอ่ืนๆมีคา Sig. 0.014 และ 0.005 ตามลําดับ ผูบริโภคมีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง แตกตางจากผูบริโภค 
อาชีพ อ่ืนๆ มีคา Sig. 0.012 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา 
และผูบริโภคท่ีวางงาน/กําลังหางานทํา มีคา Sig. 0.002 และ 0.027 ตามลําดับ ผูบริโภคท่ีมีแมบาน/
พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแต
ละคร้ัง แตกตางจากผูบริโภคท่ีวางงาน/กําลังหางานทํา มีคา Sig. 0.049 ผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
แตกตางจากผูบริโภค อาชีพอ่ืนๆ มีคา Sig. 0.001 และผูบริโภคท่ีวางงาน/กําลังหางานทํา มีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินที่ซ้ือในแตละคร้ัง แตกตางจาก
ผูบริโภคอาชีพอ่ืนๆ มีคา Sig. 0.007 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ 
 

พฤตกิรรมการ
เลอืกซื้อสินค้า 

อาชีพ  

พนั
กง
าน

บริ
ษัท

เอก
ชน

 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

วั/ 

เจ้า
ขอ

งธุ
รก
จิ 

ข้า
รา
ชก

า 

รัฐ
วสิ

าห
กจิ

 

แม่
บ้า
น/
พ่อ

บ้า
น 

นัก
เรีย

น/
นัก

ศึก
ษา

 

ว่า
งง
าน

/ห
าง
าน
ทาํ

 

อืน่
ๆ 

กา
รใ
ช้ง
าน
ทีท่่

าน
ตดั

สิน
ใจ
เลอื

กซื้
อ

เสื้
อผ้

าอ
อก

กาํ
ลงั
กา
ยผ่

าน
เพ
จใ
นเ
ฟซ

บุ๊ก
 พนักงานบริษัทเอกชน 1.56 - 0.469 0.938 0.911 0.508 0.002* 0.038* 0.249 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ 1.63  - 0.722 0.657 0.710 0.016* 0.073 0.171 
ขาราชการ 1.57   - 0.884 0.590 0.054 0.073 0.269 
รัฐวิสาหกิจ 1.53    - 0.548 0.093 0.085 0.351 

แมบาน/พอบาน 1.73     - 0.463 0.295 0.175 
นักเรียน/นักศึกษา 1.92      - 0.515 0.029* 
วางงาน/หางานทํา 2.09       - 0.026* 

อื่นๆ 1.17        - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.39 พบวา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคท่ีวางงาน/หางานทํา มีคา 
Sig. 0.002 และ 0.038 ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.016 ผูบริโภคนักเรียน/
นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ มีคา 
Sig. 0.029 และผูบริโภควางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตาง
จาก ผูบริโภคท่ีมีอาชีพอื่นๆ มีคา Sig. 0.026 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉล่ียตอเดือนแตกตาง
กัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.40 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของรายไดเฉล่ียท่ีแตกตางกันมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืก 
ซ้ือสินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 23.522 5 4.704 2.567 0.027*
ภายในกลุม 722.075 394 1.833   

รวม 745.598 399    
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือ
ตอคร้ัง 

ระหวางกลุม 76.110 5 15.222 14.068 0.000*
ภายในกลุม 426.327 394 1.082   

รวม 502.437 399    
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแต
ละคร้ัง 

ระหวางกลุม 9.881 5 1.976 2.574 0.026*
ภายในกลุม 302.479 394 0.768   

รวม 312.097 399    
4. ประเภทของเนื้อผาท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 5.949 5 1.190 1.280 0.272 
ภายในกลุม 366.149 394 0.929   

รวม 372.097 399    

5. ลักษณะลายผาของ
เส้ือผาออกกําลังกายท่ีทาน
เลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 8.019 5 1.604 0.941 0.454 
ภายในกลุม 671.731 394 1.705   

รวม 679.750 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.40 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของรายไดเฉล่ียท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ  
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืก 
ซ้ือสินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. สีของเส้ือผาออกกําลัง
กายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 24.474 5 4.895 2.789 0.017* 
ภายในกลุม 691.436 394 1.755   

รวม 715.910 399    
7. ตราสินคาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 22.627 5 4.525 4.321 0.001* 
ภายในกลุม 412.613 394 1.047   

รวม 435.240 399    

8. การใชงานท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 6.770 5 1.354 2.031 0.073 
ภายในกลุม 262.667 394 0.667   

รวม 262.438 399    

9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกมากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 3.598 5 0.720 0.871 0.500 
ภายในกลุม 325.340 394 0.826   

รวม 328.937 399    

10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 4.887 5 0.977 0.542 0.745 
ภายในกลุม 710.673 394 1.804   

รวม 715.560 399    
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุด
ในการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 2.340 5 0.468 0.357 0.878 
ภายในกลุม 516.420 394 1.311   

รวม 518.760 399    

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที ่4.40 สรุปได้ดังนี ้
1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.016 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.000  
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.026 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง
แตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอ มีคา Seg. เทากับ 0.272 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเน้ือผาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกันท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.454  
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออก
กําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางปะชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.017 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.001 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.073 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.500  
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.745 
 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.878  
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ีย
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ดังน้ันผู้วจัิยได้ใช้วธีิทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดงัแสดงในตารางที ่4.41 – 4.45



105 

 

 

ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมการ
เลอืกซื้อสินค้า 

ระดับรายได้  

ตํ่า
กว่
าห
รือ
เท่
าก
บั 

10
,00

0 บ
าท

 

10
,00

1 –
 20

,00
0 บ

าท
 

20
,00

1 –
 30

,00
0 บ

าท
 

30
,00

1 –
 40

,00
0 บ

าท
 

40
,00

1 –
 50

,00
0 บ

าท
 

มา
กก

ว่า
 50

,00
1 ข

ึน้ไ
ป 

คว
าม
ถี่ใ
นก

าร
เลอื

กซื้
อเสื้

อผ้
า 

ออ
กก

าํล
งัก
าย
ผ่า
นเ
พจ

ใน
เฟ
ซบุ๊

ก ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 2.43 - 0.534 0.017* 0.202 0.171 0.007* 

10,001 – 20,000 บาท 2.54  - 0.031* 0.347 0.268 0.012* 

20,001 – 30,000 บาท 2.94   - 0.581 0.992 0.422 

30,001 – 40,000 บาท 2.79    - 0.717 0.256 

40,001 – 50,000 บาท 2.94     - 0.596 

มากกวา 50,001 ขึ้นไป 3.15      - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.41 พบวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
และมากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.017 และ 0.007 ตามลําดับ และผูบริโภคท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.031 และ 0.012 
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อสินค้า 

ระดบัรายได้  

ตํา่
กว่
าห
รือ
เท่
าก
บั 

10
,00

0 

บา
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าท
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0,0
00
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าท
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1 –
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,00
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าท
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ว่า
 50

,00
1 ข

ึน้ไ
ป 

รา
คา
เสื้
อผ้

าท
ีเ่ลอื

กซื้
อต่

อ

ครั้
ง 

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 1.44 - 0.029* 0.000* 0.000* 0.051 0.000* 
10,001 – 20,000 บาท 1.76  - 0.009* 0.002* 0.384 0.000* 
20,001 – 30,000 บาท 2.13   - 0.216 0.648 0.000* 
30,001 – 40,000 บาท 2.39    - 0.215 0.018* 
40,001 – 50,000 บาท 2.00     - 0.002* 
มากกวา 50,001 ขึ้นไป 2.98      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี  4.42 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 
40,000  บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.029, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ 
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.009 
0.002 และ 0.000 ตามลําดับ ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000  บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังแตกตางจาก
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.002 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางของจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤตกิรรมการเลอืก
ซื้อสินค้า 

ระดบัรายได้  

ตํา่
กว่
าห
รือ
เท่
าก
บั 

10
,00

0 

บา
ท 

10
,00

1 –
 20

,00
0 บ

าท
 

20
,00

1 –
 30

,00
0 บ

าท
 

30
,00

1 –
 40

,00
0 บ

าท
 

40
,00

1 –
 50

,00
0 บ

าท
 

มา
กก

ว่า
 50

,00
1 ข

ึน้ไ
ป 

จํา
นว

นชิ้
นท

ีซ่ื้อ
ใน
แต่

ละ
ครั้

ง ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 1.59 - 0.300 0.027* 0.004* 0.499 0.024* 
10,001 – 20,000 บาท 1.72  - 0.133 0.016* 0.880 0.096 
20,001 – 30,000 บาท 1.89   - 0.207 0.546 0.630 
30,001 – 40,000 บาท 2.12    - 0.165 0.478 
40,001 – 50,000 บาท 1.75     - 0.386 
มากกวา 50,001 ขึ้นไป 1.98      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.43 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท  และ มากกวา 
50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.027, 0.004 และ 0.024 ตามลําดับ ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนช้ินท่ีซ้ือ
ในแตละคร้ัง แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.016 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมการ
เลอืกซื้อสินค้า 

ระดับรายได้  

ตํ่า
กว่
าห
รือ
เท่
าก
บั 

10
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0 บ
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สีข
อง
เสื้
อผ้

าอ
อก

กาํ
ลงั
กา
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ี่

ท่า
นเ
ลอื

กซื้
อ 

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 2.16 - 0.693 0.112 0.851 0.542 0.011* 
10,001 – 20,000 บาท 2.08  - 0.024* 0.621 0.670 0.002* 
20,001 – 30,000 บาท 2.49   - 0.300 0.124 0.193 
30,001 – 40,000 บาท 2.21    - 0.497 0.050 
40,001 – 50,000 บาท 1.93     - 0.024* 
มากกวา 50,001 ขึ้นไป 2.82      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.44 พบวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา  50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 
0.011 ซ่ึงมีคานอยกวา  0.05 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ แตกตางจาก
ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไปมีคา Sig. เทากับ 
0.024 และ 0.002 ตามลําดับ และผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีพฤติกรรม การ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซ้ือ 
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึนไป คา Sig. เทากับ 0.024 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 
 

พฤติกรรมการเลอืกซื้อ
สินค้า 

ระดับรายได้  

ตํ่า
กว่
าห
รือ
เท่
าก
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กซื้

อเสื้
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พจ

ใน
เฟ
ซบุ๊

ก 

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 1.69 - 0.952 0.167 0.087 0.049* 0.000* 
10,001 – 20,000 บาท 1.70  - 0.121 0.069 0.042* 0.000* 
20,001 – 30,000 บาท 1.91   - 0.496 0.234 0.010* 
30,001 – 40,000 บาท 2.06    - 0.544 0.131 
40,001 – 50,000 บาท 2.25     - 0.564 
มากกวา 50,001 ขึ้นไป 2.24      - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.45 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 
50,000 บาท และ มากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.049 และ 0.000 ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ีย
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดาน
ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 50,000 และ มากกวา 50,001 ข้ึนไป มีคา Sig. เทากับ 0.042 และ 0.000 
และผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึนไปมีคา Sig. เทากับ 
0.010  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 1.6 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีสถานภาพท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน 
 H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.46 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของสถานภาพท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
สินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 10.125 2 5.062 2.733 0.660 
ภายในกลุม 735.473 397 1.853   

รวม 745.597 399    
2.ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 2.452 2 1.226 0.973 0.379 
ภายในกลุม 499.986 397 1.259   

รวม 502.438 399    
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 3.117 2 1.558 2.001 0.137 
ภายในกลุม 309.243 397 0.779   

รวม 312.360 399    
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.185 2 0.592 0.634 0.531 
ภายในกลุม 370.913 397 0.934   

รวม 373.097 399    
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 8.553 2 4.276 2.529 0.081 
ภายในกลุม 671.197 397 1.691   

รวม 679.750 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
 

(ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.46 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของสถานภาพท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือ
สินค้า 

F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. สีของเส้ือผาออกกําลัง
กายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 1.167 2 0.584 0.324 0.723 
ภายในกลุม 714.743 397 1.800   

รวม 715.910 399    
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 3.775 2 1.888 1.737 0.177 
ภายในกลุม 431.465 397 1.087   

รวม 435.249 399    
8. การใชงานท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟ
ซบุก 

ระหวางกลุม 1.348 2 0.674 0.998 0.370 
ภายในกลุม 268.089 397 0.675   

รวม 269.437 399    

9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
มากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 5.182 2 2.591 3.177 0.043*
ภายในกลุม 323.755 397 0.816   

รวม 328.937 399    

10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.958 2 0.979 0.545 0.580 
ภายในกลุม 713.602 397 1.797   

รวม 715.560 399    
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 7.777 2 3.888 3.021 0.050 
ภายในกลุม 510.983 397 1.287   

รวม 518.760 399    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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จากตารางที ่4.46 สรุปได้ดังนี ้
1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.660 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพมีคา Seg. เทากับ 0.379 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.137 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.531 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
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มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.081 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทาน
เลือกซ้ือไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.723 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานสีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 
ไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.177 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.370 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานการใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.043 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน 
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.580 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพ แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.050 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตกตางกัน
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มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย ดานปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 
ดังน้ันผู้วิจัยได้ใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที ่4.47 
 
ตารางท่ี 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียรายคูระหวาง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุดกับสถานภาพ 
 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา สถานภาพ X โสด แตงงานแลว หยาราง 
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 

โสด 1.61 - 0.148 0.052 
แตงงาน 1.45  - 0.020* 
หยาราง 2.28   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  
 จากตารางท่ี 4.47 พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตงงาน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกมากท่ีสุด แตกตางจากผูบริโภคมีสถานภาพหยาราง มีคา Sig. เทากับ 0.020 ท่ีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.48 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 59.79 32 1.87 1.002 0.468 
ภายในกลุม 684.2 367 1.86     

รวม 744 399       

2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง 
ระหวางกลุม 34.58 32 1.08 1.253 0.167 
ภายในกลุม 316.5 367 0.86     

รวม 351.1 399       

3. จํานวนช้ินที่ซื้อในแตละครั้ง 
ระหวางกลุม 34.49 32 1.08 1.532 0.135 
ภายในกลุม 258.1 367 0.7     

รวม 292.6 399       
4. ประเภทของเน้ือผาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 2.303 32 0.07 1.252 0.168 
ภายในกลุม 21.1 367 0.06     

รวม 23.4 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.48 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5. ลักษณะลายผาของเส้ือผาออก
กําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 59.33 32 1.85 1.097 0.333 
ภายในกลุม 620.5 367 1.69     

รวม 679.8 399       
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 0.598 32 0.02 1.556 0.050 
ภายในกลุม 4.408 367 0.01     

รวม 5.007 399       
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.322 32 0.01 0.907 0.616 
ภายในกลุม 4.066 367 0.01     

รวม 4.387 399       
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 23.59 32 0.74 1.1 0.329 
ภายในกลุม 245.9 367 0.67     

รวม 269.4 399       
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกมากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 0.385 32 0.01 0.921 0.594 
ภายในกลุม 4.789 367 0.01     

รวม 5.174 399       
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.121 32 0.04 1.271 0.153 
ภายในกลุม 10.11 367 0.03     

รวม 11.23 399       
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.677 32 0.02 1.038 0.414 
ภายในกลุม 7.478 367 0.02     

รวม 8.155 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.48 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลาย
ผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ ตราสินคาท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก และปญหาท่ีพบ
บอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีคา Sig. เทากับ 0.468, 0.167, 0.135, 
0.168, 0.333, 0.050, 0.616, 0.329, 0.594, 0.153 และ 0.414 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที ่2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.49 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 35.6 15 2.37 1.287 0.207 
ภายในกลุม 708.4 384 1.84    

รวม 744 399      
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 17.25 15 1.15 1.323 0.185 
ภายในกลุม 333.9 384 0.87    

รวม 351.1 399
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 8.381 15 0.56 0.755 0.728 
ภายในกลุม 284.2 384 0.74    

รวม 292.6 399      
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.671 15 0.04 0.756 0.727 
ภายในกลุม 22.73 384 0.06     

รวม 23.4 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.49 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยใชสถิติ 
F-test 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 27.67 15 1.84 1.086 0.367 
ภายในกลุม 652.2 384 1.7     

รวม 679.8 399       
6. สีของเส้ือผาออกกําลังกาย
ท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 0.286 15 0.02 1.549 0.085 
ภายในกลุม 4.721 384 0.01    

รวม 5.007 399      
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.317 15 0.02 1.992 0.114 
ภายในกลุม 4.07 384 0.01    

รวม 4.387 399      
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 13.18 15 0.88 1.317 0.189 
ภายในกลุม 256.3 384 0.67     

รวม 269.4 399       
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมาก
ท่ีสุด 

ระหวางกลุม 0.277 15 0.02 1.446 0.123 
ภายในกลุม 4.897 384 0.01     

รวม 5.174 399       

10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.476 15 0.03 1.134 0.324 
ภายในกลุม 10.76 384 0.03     

รวม 11.23 399       
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.349 15 0.02 1.144 0.315 
ภายในกลุม 7.806 384 0.02     

รวม 8.155 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.49 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา 
ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ี 
ในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง จํานวนช้ินที่ซ้ือ
ในแตละคร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ  
ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก และปญหา
ท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีคา Sig. เทากับ 0.207, 0.185, 
0.728, 0.727, 0.367, 0.085, 0.114, 0.189, 0.123, 0.324 และ 0.315 ตามลําดับ ซ่ึงมีคามากกวา 0.05  
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ปจจัยดานราคา ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ท่ีไมแตกตางกัน ท่ีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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สมมติฐานที ่2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีแตกตางกัน 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.50 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ี
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 44.83 24 1.87 1.002 0.463 
ภายในกลุม 699.2 375 1.86     

รวม 744 399       
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 22.08 24 0.92 1.049 0.402 
ภายในกลุม 329 375 0.88     

รวม 351.1 399       
3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละ
คร้ัง 

ระหวางกลุม 30.16 24 1.26 1.795 0.113 
ภายในกลุม 262.4 375 0.7     

รวม 292.6 399       
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.542 24 0.06 1.102 0.338 
ภายในกลุม 21.86 375 0.06     

รวม 23.4 399       
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 32.2 24 1.34 0.777 0.767 
ภายในกลุม 647.6 375 1.73     

รวม 679.8 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางท่ี 4.50 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤตกิรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 0.348 24 0.01 1.166 0.270 
ภายในกลุม 4.659 375 0.01    

รวม 5.007 399      
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.237 24 0.01 0.891 0.616 
ภายในกลุม 4.151 375 0.01    

รวม 4.387 399      
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 21.86 24 0.91 1.38 0.112 
ภายในกลุม 247.6 375 0.66     

รวม 269.4 399       
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 0.353 24 0.01 1.146 0.291 
ภายในกลุม 4.82 375 0.01     

รวม 5.174 399       
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.885 24 0.04 1.337 0.135 
ภายในกลุม 10.35 375 0.03     

รวม 11.23 399       
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.371 24 0.02 0.746 0.804 
ภายในกลุม 7.784 375 0.02     

รวม 8.155 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.50 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการ 
จัดจําหนายท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ  ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟ
ซบุก และปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีคา Sig. 
เทากับ 0.463, 0.402, 0.113, 0.338, 0.767, 0.270, 0.616, 0.112, 0.291, 0.135 และ 0.804 ตามลําดับ 
ซ่ึงมีคามากกวา 0.05  จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน 
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สมมติฐานที่ 2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกัน 
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีไมแตกตางกัน 

H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีแตกตางกัน 

 
ตารางท่ี 4.51 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก 

ระหวางกลุม 49.73 24 2.07 1.119 0.319 
ภายในกลุม 694.3 375 1.85     

รวม 744 399       
2. ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง ระหวางกลุม 35.52 24 1.48 1.759 0.116 

ภายในกลุม 315.6 375 0.84     
รวม 351.1 399       

3. จํานวนชิ้นท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ระหวางกลุม 33.83 24 1.41 2.043 0.103 
ภายในกลุม 258.8 375 0.69     

รวม 292.6 399       
4. ประเภทของเนื้อผาท่ีทาน
ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.997 24 0.08 1.458 0.077 
ภายในกลุม 21.41 375 0.06     

รวม 23.4 399       
5. ลักษณะลายผาของเส้ือผา
ออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 48.24 24 2.01 1.193 0.243 
ภายในกลุม 631.6 375 1.68     

รวม 679.8 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 (ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.51 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตาง
กัน โดยใชสถิติ F-test 
 

พฤติกรรมการเลอืกซ้ือสินค้า 
F-test 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ 

ระหวางกลุม 0.422 24 0.02 1.437 0.086 
ภายในกลุม 4.585 375 0.01    

รวม 5.007 399      
7. ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.264 24 0.01 1.001 0.464 
ภายในกลุม 4.123 375 0.01    

รวม 4.387 399      
8. การใชงานท่ีทานตัดสินใจ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 17.08 24 0.71 1.058 0.391 
ภายในกลุม 252.4 375 0.67     

รวม 269.4 399       
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 

ระหวางกลุม 0.387 24 0.02 1.263 0.185 
ภายในกลุม 4.787 375 0.01     

รวม 5.174 399       
10. เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 1.011 24 0.04 1.546 0.050 
ภายในกลุม 10.22 375 0.03     

รวม 11.23 399       
11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดใน
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก 

ระหวางกลุม 0.565 24 0.02 1.163 0.273 
ภายในกลุม 7.59 375 0.02     

รวม 8.155 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.51 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานสงเสริม
การตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกาย 
ท่ีทานเลือกซ้ือ  ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงาน
ท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก และปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีคา  
Sig. เทากับ  0.319, 0.116, 0.103, 0.077, 0.243, 0.086, 0.464, 0.391, 0.185, 0.050 และ 0.273 ตามลําดับ 
ซ่ึงมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานรายการสงเสริมการตลาดท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีไมแตกตางกัน 
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บทที ่5 

 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด 
เพื่อสอบถามผูใชเฟซบุกท่ีเคยซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกโดยแบงการสรุปผล
การศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3 ขอเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก สามารถแบงผลการศึกษาเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก 
 สวนท่ี 2 พฤตกิรรมของผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 สวนท่ี 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 สวนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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ส่วนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคทีเ่ลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 

จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 63.7 และเพศชาย จํานวน 145 คน 
คิดเปนรอยละ 36.3 ตามลําดับ  

อายุ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 20-25 ป จํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 
36.75 รองลงมาคือ 26-30 ป จํานวน 71 คน  คิดเปนรอยละ 17.75 อายุ 31 – 35 ป มีจํานวน 60 คิด
เปนรอยละ 15.00 อายุ 40 ปข้ึนไป มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 อายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 38 
คน คิดเปนรอยละ 9.50 และอายุ 36 – 40 ป มีจํานวน 36 คิดเปนรอยละ 9 ตามลําดับ  

ระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
303 คน คิดเปนรอยละ 75.75 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 69 คน คิดเปน
รอยละ 17.25 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 ตามลําดับ  

อาชีพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 128 
คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาคือ ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75  ขาราชการ จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7 
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.75  แมบาน/พอบานและวางงาน/กําลังหางาน มีจํานวน 
11 คน เทาๆกัน คิดเปนรอยละ 2.7 และอ่ืนๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ  

รายไดเฉล่ียตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 -
20,000 บาท จํานวน 151 คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมา คือ รายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 
บาท จํานวน 85 คิดเปนรอยละ 21.25 รายไดเฉล่ียตอเดือน  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 
75 คิดเปนรอยละ 18.75 รายไดเฉล่ียตอเดือน มากกวา 50,001 ข้ึนไป จํานวน 39 คิดเปนรอยละ 9.75 
รายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 33 คิดเปนรอยละ 9.75 และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
40,001 – 50,000 บาท จํานวน 17 คิดเปนรอยละ 4.25  ตามลําดับ 

สถานภาพ พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 298 คน คิดเปน
รอยละ 74.50 รองลงมาคือ สมรส จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.75 และหยาราง จํานวน 7 คนคิด
เปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ 
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ส่วนที ่2 พฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 
 จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก  
แบงออกเปน 11 ขอ ดังนี้ 
 
 1. ความถ่ีในการซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือทุก 6 เดือน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือ 1 คร้ัง/
เดือน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ทุก 3 เดือน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.72 คร้ัง/
เดือน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 และอ่ืนๆ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ 
 
 2. ราคาเส้ือผาออกกําลังกายท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือตอ
คร้ังในราคา ต่ํากวา 500 บาท จํานวน 173 คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ราคา 501 – 1,000 บาท 
จํานวน 156 คิดเปนรอยละ 39.00 ราคา 1,001 – 1,500 บาท จํานวน 39 คิดเปนรอยละ 9.75 ราคา 
1,501 – 2,000 บาท  จํานวน 29 คิดเปนรอยละ 7.25 ราคา 2,001 – 3,000 บาท จํานวน 2 คิดเปนรอย
ละ 0.50 และมากกวา 3,000 บาท จํานวน 1 คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ 
 
 3. จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละครั้ง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือ 1 ช้ิน/คร้ัง มีจํานวน 
173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซ้ือ 2 ช้ิน จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 ซ้ือ 3 ช้ิน 
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และซ้ือ 4 ช้ินข้ึนไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50 
ตามลําดับ   
 
 4. ประเภทของเนื้อผาท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกประเภทเนื้อผาท่ีระบายความรอนไดดี มีจํานวน 234 คน คิดเปน
รอยละ 35.03 รองลงมาคือ ยืดหยุนกระชับสัดสวน มีจํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 24.1 มีความ
คงทนใชงานไดนาน จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 22.6 และซับเหงื่อไดดี มีจํานวน 122 คน คิด
เปนรอยละ 18.2 ตามลําดับ 
 
 5. ลักษณะลายผาท่ีตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญเลือกซ้ือลักษณะลายผา ท่ีผาพื้นแบบเรียบ ไมมีลวดลาย มีจํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ55.25 
รองลงมาคือ ผามีความคงทนใชงานไดนาน มีจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24.2 ผามีลวดลาย เชน 
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ลายกราฟฟค  มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.8 ผามีการเย็บตอผาหลายประเภท มีจํานวน 17 คน 
คิดเปนรอยละ 4.25 และอ่ืนๆ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 
 
 6. สีของเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซ้ือ สีดํา มีจํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 34.40 รองลงมาคือ สีเทา มีจํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 
17.48 สีขาว มีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 15.93 สีน้ําเงิน มีจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 9.7 สี
น้ําตาล มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 4.5 สีแดง มีจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 4.2 สีชมพู มี
จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 3.9 สีฟา มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 3.4 สีเหลือง จํานวน 21 คน 
คิดเปนรอยละ 2.32 สีเขียว มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 1.9 สีสม มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 
1.2 และ สีมวง มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 1.1 ตามลําดับ 
 
 7. การเลือกตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือตรา Adidas มีจํานวน 282 คน คิดเปนรอยละ 37.80 รองลงมา
คือ Nike มีจํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 30.7 Reebok  มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 7.5 Puma 
จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 6.57 Under Armour จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 5.90 Roxy จํานวน 
34 คน คิดเปนรอยละ 4.56 อ่ืนๆ จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 3.35 Lululemon จํานวน 19 คน คิด
เปนรอยละ 2.55 Wakingbee จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 0.67 และ Easyoga จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 0.40 ตามลําดับ 
 
 8. การใชงานของเส้ือผาออกกําลังกาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซ้ือเพ่ือใช
สําหรับใชสําหรับออกกําลังกายเทานั้น มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือ ใชสวม
ใสประยุกตรวมกับเส้ือผาประเภท อ่ืนเชน กางเกงยีนส มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และใช
สําหรับใสลําลอง มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ตามลําดับ 
 
 9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมาคือ เพื่อน 
มีจํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 17.2 แฟน/คนรัก มีจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 9.8 บุคคลใน
ครอบครัว มีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 8.5 สมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน มีจํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ 5.7 นักกีฬา/เทรนเนอร มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 3.6 ผูมีช่ือเสียง/นักแสดง/
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นักรอง มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.4 และบล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต) มีจํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 0.95 ตามลําดับ 
 
 10. เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เลือกซ้ือเพราะ การแบบของชุดออกกําลังกาย มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา
คือ มีการลดราคา มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 19.1 ซ้ือเพ่ือเลนกีฬาเฉพาะทาง เชน โยคะ ฟตเนส 
วิ่ง แอโรบิค มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 14.3 สีสันท่ีสวยงาม มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
12.8 มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามส่ือตางๆ มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ช่ืนชอบยี่หอ 
มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ตามกระแสแฟช่ัน มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และ
อ่ืนๆ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ 
 
 11. ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใจเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญพบปญหาบอยท่ีสุดคือ ไมไดสัมผัสเนื้อผา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 21.31 รองลงมาคือ 
การออกแบบสีและเน้ือผาไมตรงตามรูป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 18.69 ขนาดไมตรงตามท่ี
ส่ังซ้ือ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีคุณภาพดีมีราคาแพงเกินไป 
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 12.29 สินคาไมมีคุณภาพ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 10.85 เส้ือผา
ออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 10.20 แบบและสีซํ้ากันมาก 
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 7.71 และอ่ืนๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.57 ตามลําดับ  
  
ส่วนที ่3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี่อทิธิพลต่อพฤติกรรมการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักาย
ผ่านเพจในเฟซบุ๊ก  
 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.518 ปจจัยสวนดานราคาท่ีมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉล่ีย 3.68 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.85  ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยสวนดานชองทางการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94  มีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 และ ปจจัยดานสงเสริมการขาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน 
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เพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 33.72 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89  เม่ือพิจารณา
รายละเอียด ท้ัง 4 ดาน สรุปไดดังนี้ 
 1. ปจจัยสวนดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.76 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.518 โดยแบงเปน 
มีรูปแบบดีไซนท่ีทันสมัย มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.734 
รองลงมาคือ มีการบอกรายละเอียดของเส้ือผาออกกําลังกายที่ชัดเจน เชน ขนาดของเส้ือผา (S, M, L, 
XL) รอบอก ความยาว เนื้อผาท่ีใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึก
เย็นเม่ือสวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานข้ึน,ฯลฯ) มีการออกแบบท่ี
เหมาะกับการใชงาน คุณภาพดีตรงตามความตองการ เชน เนื้อผาคงทน, สีไมซีด รูปภาพเส้ือผาออก
กําลังกายท่ีจําหนายในเฟซบุกชัดเจน เส้ือผาออกกําลังกายมีลวดลายท่ีแปลกใหม มีตราสินคาท่ี
นาเช่ือถือ เส้ือผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงาม มีการรับประกันสินคา มีบรรจุภัณฑสวยงาม และเปน
สินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.92, 3.90, 3.87, 3.83, 3.79, 3.78, 3.77, 3.69, 
3.68, 3.58 และ 3.43 ตามลําดับ และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.801, 0.851, 0.760, 0.812,  0.824, 
0.825, 0.834, 0.816, 0.920, 0.875 และ 0.893 ตามลําดับ 
  
 2. ปจจัยดานราคา (Price) พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.68 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.637 โดยแบงเปน มีการราคาแสดงชัดเจน มี
คาเฉล่ียสูงท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย 3.86 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.807 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สามารถเปรียบเทียบราคาได มีราคาถูกกวาซ้ือชองทางอ่ืน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 3.84, 3.80 และ 3.63 ตามลําดับ มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.810, 0.808, 0.785 และ 3.63 
ตามลําดับ และเส้ือผาออกกําลังกายท่ีมีราคาแพงสามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจายท้ังหมด  
อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011  
 
 3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย (Place) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนดานชองทางการจําหนาย ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.94 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.570 โดยแบงเปน 
มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน ผาน ATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคา
และจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง) 
คาเฉล่ียสูงท่ีสุดเทากับ 4.21 อยูในระดับมากท่ีสุด และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.823 รองลงมาคือ 



139 

 

มีบริการจัดสงเส้ือผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดาจัดสงแบบดวนพิเศษ ผูขายยืนยันการไดรับการ
ชําระเงินอยางชัดเจน รูปแบบการนําเสนอเส้ือผาออกกําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ มีการ
ติดตอการส่ังซ้ือสินคาไดหลายวิธี เชน Line เปนตน ผูขายแบงหมวดหมูของเส้ือผาชัดเจนงายตอการ
เลือกซ้ือ ผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงท่ีแนนอน ผูขายตอบรับการส่ังซ้ืออยางรวดเร็ว ลูกคา
ไดรับสินคาตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.97, 3.97, 3.93, 3.92, 3.92, 3.85, 3.84 
และ 3.84 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.768, 0.740, 0.771, 0.860, 0.729, 0.828, 0.829 และ 0.837 
ตามลําดับ 
 
 4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.72 มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.639 โดยแบงเปน มีการ
โฆษณาผานส่ือตางๆ เกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจน บริการจัดสงฟรี มีการสงขอมูลเส้ือผาออกกําลังกาย
ใหมๆไปยังอีเมลลูกคา มีการจัดโปรโมช่ัน เชน มีการลดราคาเม่ือซ้ือจํานวนมาก ผูขายมีการให
ความรูเกี่ยวกับสินคาเพื่อใหลูกคาสนใจสินคามากข้ึน มีการแนะนําสินคาเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
เหมาะสมกับประเภทและรูปรางของลูกคา และมีบริการรับเปล่ียน – คืนสินคาได โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ 0.735, 1.017, 0.919, 0.841, 0.825, 0.764, 0.822 และ 1.150 ตามลําดับ 
 
ส่วนที ่4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 สมมติฐานที ่1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
 
 เพศ จากการศึกษาพบวาเพศแตกตางกันมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการวิเคราะห พบวาเพศชายและ
เพศหญิง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ในดานตรา
สินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด และปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 อายุ จากการศึกษา พบวาอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variances) ดังนี้ 

 
 ด้านความถี่ในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 

 พบวาอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-25 ป, 26-30 ป, 31-35 ป, 36-40 ป และ อายุ 40 ป ข้ึนไป ตามลําดับ ผูบริโภค
อายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจาก ผูบริโภค
อายุ 36-40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านราคาเส้ือผ้าทีเ่ลอืกซ้ือต่อคร้ัง 
 พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 26-30 ป และ31-35 ป ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก ผูบริโภคอายุ 26-30 ป และ 31-35 ป 
ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 36-40  ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 ด้านจํานวนช้ินทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง 
 พบวาผูบริโภคอายุ 20-25 มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคที่มี อายุ 26-30 ป และ31-35 ป ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 36-40 ป และ40 ปข้ึน
ไป ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 31-35 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านลกัษณะลายผ้าของเส้ือผ้าออกกาํลงักายทีท่่านเลอืกซ้ือ 
 พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ด้านตราสินค้าทีท่่านตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปข้ึนไป และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 

 ด้านปัญหาทีพ่บบ่อยทีสุ่ดในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวาผูบริโภคท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-25 ป และอายุ 40 ปข้ึนไป ตามลําดับ ผูบริโภค 20-25 ป มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 31-35 ป 
และผูบริโภคอายุ 31-35 ป มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตาง
จากผูบริโภคอายุ 40 ป ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variances) ดังนี้ 
 

 ด้านราคาเส้ือผ้าทีเ่ลอืกซ้ือต่อคร้ัง 
 พบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊กมากทีสุ่ด 
 พบวาผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านเหตุผลทีท่่านเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวาไมมีคูท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 อาชีพ จากการศึกษาพบวาอาชีพท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis 
of Variances) ดังนี้ 
  

 ด้านความถี่ในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภค 
นักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านราคาเส้ือผ้าทีเ่ลอืกซ้ือต่อคร้ัง 
 พบวา ผูบริโภคพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก นักเรียน/นักศึกษา 
ผูบริโภคมีอาชีพรัฐวิสาหกิจแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคมีอาชีพแมบาน/
พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจาก นักเรียน/
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านจํานวนช้ินทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง 
 พบวาผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพแมบาน/พอบาน ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค
รัฐวิสาหกิจและอาชีพอ่ืนๆ ผูบริโภคมีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพอ่ืนๆ ผูบริโภคมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพ อ่ืนๆ และผูบริโภคมี
อาชีพวางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก
ผูบริโภคอาชีพอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 ด้านการใช้งานทีท่่านตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 ผูบริโภคท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภควางงาน/หางานทํา 
ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางจาก ผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีอาชีพอ่ืนๆ  
และผูบริโภคมีอาชีพวางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก แตกตางจาก ผูบริโภคท่ีมีอาชีพอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการศึกษาพบวารายไดเฉล่ียตอเดือนท่ีแตกตางกันมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variances) ดังนี้ 
 

 ด้านความถี่ในการเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,001 – 30,000 บาท และ มากกวา 50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 
บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก ผูบริโภคท่ีมีรายได
เฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป 
 

 ด้านราคาเส้ือผ้าทีเ่ลอืกซ้ือต่อคร้ัง 
 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท แตกตางจากผูบริโภคที่มี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001 
ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,00 บาท 30,001 – 40,000 
บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรม
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึนไป 
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 ด้านจํานวนช้ินทีซ้ื่อในแต่ละคร้ัง 
 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท 
 

 ด้านสีของเส้ือผ้าออกกาํลงักายทีท่่านเลอืกซ้ือ 
 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
มากกวา 50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 
50,001 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 ด้านตราสินค้าทีท่่านตัดสินใจเลอืกซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊ก 
 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 
40,001 – 50,000 บาท และมากกวา 50,001 ข้ึนไป ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001 – 20,000 
บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท และผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,001 – 30,000 
บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคท่ีมี
รายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 50,001 ข้ึนไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 สถานภาพ จากการศึกษาพบวาสถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variances) ดังนี้ 
 

 ด้านผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าออกกาํลงักายผ่านเพจในเฟซบุ๊กมากทีสุ่ด  
 พบวาผูบริโภคท่ีมีสถานภาพแตงงานแลวมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคมีสถานภาพหยาราง มีนยัสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ท่ีแตกตางกัน  
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีแตกตางกัน  

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือก
ซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละ
คร้ังประเภทของเน้ือผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลาย
ผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ ตราสินคาท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ปญหาท่ีพบบอย
ท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ี ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านราคา จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานราคาท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ประเภทของ
เนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเส้ือผาออก
กําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
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เพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด
เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก ปญหาท่ีพบบอยที่สุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ท่ีแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 
ดานความถ่ีในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเส้ือผาท่ีเลือกซ้ือตอคร้ัง 
จํานวนช้ินท่ีซ้ือในแตละคร้ัง ประเภทของเนื้อผาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีทานเลือกซ้ือ สีของเส้ือผาออกกําลังกายท่ี
ทานเลือกซ้ือ ตราสินคาท่ีทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานท่ี
ทานตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด เหตุผลท่ีทานเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจใน 
เฟซบุก ปญหาท่ีพบบอยท่ีสุดในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 
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5.2 อภิปรายผลการวจัิย 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปประเด็นท่ีสําคัญ 
มาอภิปรายผลดังนี้ 
  
 ส่วนที ่1  ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉล่ียตอเดือน สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน 
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท สถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตร
ท่ีแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิชามิญชุ มะลิขาว (2554) ซ่ึงศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน
ส่ือสังคมออนไลนเฟซบุก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงท่ีมีอายุระหวาง 25 – 34 ป 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท 
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิการ งวนชู (2554) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคาอินเตอรเน็ต กรณีศึกษาเว็บไซตสนุกดอทคอม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิงโดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25 - 34 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท และสอดคลองกับวิจัยของ วีรนุช รายระยับ (2556) 
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสือผาจากส่ืออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉล่ีย 10,000 – 15,000 บาท 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากท่ีสุด 
คือ ทุก 6 เดือน ราคาเส้ือผาออกกําลังกายท่ีเลือกซ้ือตอคร้ังพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือใน
ราคา ต่ํากวา 500 บาทตอคร้ัง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจดวยตนเอง เหตุผลท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซ้ือเพราะการแบบของชุดออกกําลังกาย และปญหาท่ี
พบบอยท่ีสุดในเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก คือไมไดสัมผัสเนื้อผาซ่ึงสอดคลอง
กับ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ัน
ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการซ้ือเส้ือผา
เฉล่ียตอคร้ัง 500 -1,500 บาท การเลือกซ้ือจะยึดถือความเห็นตัวเองเปนหลัก เหตุผลในการเลือกซ้ือ
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คือรูปแบบและดีไซน ซ้ือเพราะกําลังเปนท่ีนิยม และสอดคลองกับ วิจัยของ วีรนุช รายระยับ (2556) 
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสือผาจากส่ืออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับตราสินคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ มีการซ้ือ
เส้ือผาแตละคร้ังในราคา 501-1,000 บาท คร้ังละจํานวน 2 ช้ิน   
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหความสําคัญระดับมากในภาพรวม และเม่ือพิจารณารายดานพบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีคาเฉล่ีย 3.44, 3.68, 3.94, 3.72 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือ
เส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ 
(2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือเส้ือผาแฟช่ันออนไลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
(4P)ในภาพรวมมีคาเฉล่ีย 4.06 อยูในระดับท่ีมาก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกันไมมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออนไลน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเนนท่ีรูปแบบดีไซน และการ
สงเสริมการตลาดแบบลดราคา เชนเดียวกับงานวิจัยของวีรนุช รายระยับ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซ้ือเส้ือผาจากส่ืออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดมีระดับคะแนนเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
       
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรมการเลือกซ้ือเส้ือผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีขอเสนอแนะ ดังนี้  
 1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะรูปแบบดีไซนท่ีทันสมัยใหความสําคัญมากท่ีสุดรองลงมาคือ  
มีการบอกรายละเอียดของเส้ือผาออกกําลังกายท่ีชัดเจน เชน ขนาดของเส้ือผา (S, M, L, XL) รอบอก 
ความยาว และเนื้อผาท่ีใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็นเม่ือ
สวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานข้ึน,ฯลฯ) มีการออกแบบท่ีเหมาะกับ
การใชงาน ดังนั้นควรใหความสําคัญกับรูปแบบดีไซนท่ีทันสมัยอยูเสมอ มีขนาดท่ีไดมาตรฐานบอกลาย
ละเอียดของขนาดท่ีชัดเจน มีเนื้อผาท่ีไดคุณภาพท่ีมีการนําใชนวัตกรรมใหมๆมาใชรวมไปถึงควรมีการ
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ออกแบบเส้ือผาออกกําลังกายใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่อความคงทนของเส้ือผา และเพ่ือให 
การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ปจจัยดานราคา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัย
ดานราคาท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการแสดงราคาในเพจอยางชัดเจน ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
ท่ีสุด รองลงคือ มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และสามารถเปรียบเทียบราคาได ดังนั้นควรให
ความสําคัญในเร่ืองของการมีปายราคาแสดงอยางชัดเจนเพื่อใหผูบริโภคสามารถทราบราคาท่ี
แนนอนเพื่อใหผูบริโภคประเมินราคาและคุณภาพในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกาย นอกจากนี้
ผูบริโภคยังสามารถนําราคาไปเปรียบเทียบกับชองทางอ่ืนได 
 3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีชองทางการชําระ
เงินหลายชองทาง เชน ผาน ATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย, 
PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง) มากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
บริการจัดสงเส้ือผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดาหรือจัดสงแบบดวนพิเศษ ผูขายยืนยันการไดรับการ
ชําระเงินอยางชัดเจน รูปแบบการนําเสนอเส้ือผาออกกําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ ดังนั้นควร
ใหความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายในเร่ืองของ มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน
การผาน ATM, บัตรเครดิตเก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile 
Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง) เพื่อใหผูบริโภคไดมีทางเลือกชองทางใน
การชําระเงินท่ีสะดวกและงายตอการชําระเงินของผูบริโภค ควรมีบริการจัดสงเส้ือผาหลายวิธี เชน 
จัดสงธรรมดาหรือจัดสงแบบดวนพิเศษ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
 4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ มีการโฆษณาผานส่ือ
ตางๆ เกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจน มากท่ีสุด รองลงมาคือ มีบริการจัดสงฟรี มีการสงขอมูลเส้ือผาออก
กําลังกายใหมๆไปยังอีเมลลูกคา มีการจัดโปรโมช่ัน เชน มีการลดราคาเม่ือซ้ือจํานวนมาก ดังนั้นควร
มีการโฆษณาผานส่ือเกี่ยวกับสินคาท่ีชัดเจนเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งข้ึน และเพื่อใหผูบริโภค
ทราบถึงคุณคาของตัวสินคา นอกจากนี้ควรมีบริการจัดสงฟรีเพื่อดึงดูดผูบริโภคทําใหผูบริโภค
สนใจมากยิ่งข้ึน ซ่ึงการสงสินคาฟรีนั้นจะชวยเพิ่มยอดขายใหแกผูประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป  
 1. ผลการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะผูท่ีเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
เทานั้น ซ่ึงในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะศึกษาผูบริโภคที่เลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายผานส่ือสังคม
ออนไลนชองทางอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและเปนแนวทางในการพัฒนาสินคามากยิ่งข้ึน 
 2. ในการศึกษาคร้ังตอไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการวางแผนหรือกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อท่ีจะไดนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขจุดออนของสินคาและเสริมจุดแข็งของสินคา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มมากข้ึน 
 3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคในการเลือกซ้ือเส้ือผาออกกําลังกายให  
เพิ่มมากข้ึน 
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การทดสอบค่าความเช่ือม่ัน 

 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 400 100.0

Excludeda 0 .0

Total 400 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.877 .878 9

 

 
 จากขอมูลการหาคาความเช่ือม่ันพบวา จากการสุมผูตอบแบบสอบถาม 30 คน พบวามีความ
เช่ือม่ันอยูท่ี 0.877 ซ่ึงถือวาแบบสอบถามสามารถนําไปใชในการวิจัยได 
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