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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

(3)

กิตติกรรมประกาศ
สารนิ พ นธ เ รื่ อ งนี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งด ว ยดี จ ากความช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง จากอาจารย
ดร.ธีติมา ปยะศิริศิลป อาจารยที่ปรึกษา ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา คําแนะนําและเสนอขอคิดเห็นที่
เปนประโยชน ตลอดจนตรวจทานและแกไขขอบกพรองตางๆทําใหงานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่กรุณา
ถายทอดวิชา อบรม และพัฒนาความรูใหแกผูวิจัยจนเกิดเปนองคความรู สามารถนําความรูมาใชใน
การทําวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆทุกคน ผูซึ่งเปนทั้งแรงบันดาล
ใจคอยใหการสนับสนุนและสงเสริมใหนักศึกษาครั้งนี้สําเร็จไดอยางสมบูรณ
สุดทายนี้ผูวิจัยหวังวา ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับผูที่สนใจ
จะศึกษาวิจัยในธุรกิจเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกตอไป

อาภาพร คุณวงศ
เมษายน 2560

(4)

สารบัญ
หน้ า
บทคัดยอภาษาไทย......................................................................................................................... (1)
บทคัดยอภาษาอังกฤษ................................................................................................................... (2)
กิตติกรรมประกาศ......................................................................................................................... (3)
สารบัญตาราง................................................................................................................................. (6)
สารบัญภาพ.................................................................................................................................. (11)
บทที่
1

บทนํา.................................................................................................................................. 1
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา....................................................................... 1
1.2 ความสําคัญของปญหา.................................................................................................. 6
1.3 กรอบแนวความคิด........................................................................................................ 8
1.4 วัตถุประสงคของการวิจยั .............................................................................................. 8
1.5 สมมติฐาน..................................................................................................................... 8
1.6 ขอบเขตการศึกษา.......................................................................................................... 9
1.7 นิยามศัพท..................................................................................................................... 9

2

1.8 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ........................................................................................... 9
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ................................................................. 10
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร............................................. 10
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค........................................................... 13
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P......................................... 18
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ E-commerce..................................................................... 28
2.5 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ................................................................................... 30

(5)

สารบัญ (ต่ อ)
บทที่
3

หน้ า
การดําเนินการวิจัย............................................................................................................. 32
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง………………………………………........... 32
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย……………………………………………........... 33
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย………………………………………….......... 35
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล…………………………………………………………........ 35
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล……………………….......... 36

4

ผลการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………........... 38
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………............ 38
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล……………………………………………............ 38
การทดสอบสมมติฐาน…………………………………………………………….......... 61

5

สรุปอภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ……………………………………….......... 133
5.1 สรุปผลการวิจัย……………………………………………………………............. 133
5.2 อภิปรายผลการวิจัย………………………………………………………............... 147
5.3 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย………………………………………………........... 148

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………................. 151
ภาคผนวก………………………………………………………………………………............. 157
ประวัติผูวจิ ัย…………………………………………………………………………….............. 168

(6)

สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้ า

2.1
4.1

ตารางแสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค………………………………………….... 15
แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ…………………………….... 39

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ…………………........ 40
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา………….. 40
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ…………………….. 41
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน……… 42
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ..........……....... 42
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่
ในการเลือกซือ้ เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก………………………………..... 43
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาเสื้อผาที่
เลือกซื้อตอครัง้ …………………………………………………………………………..... 44
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนชิ้น
ที่ซื้อในแตละครั้ง………………………………………………………………………...... 45
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ประเภทของเนื้อผาที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก……......... 46
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่เลือกซื้อ………………………………............ 47
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่เลือกซื้อ…………………………………………………...... 48
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ตราสินคาที่ตัดสินใจเลือกซือ้ เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ………………...... 49
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
การใชงานที่ตดั สินใจเลือกซือ้ เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก………………...... 50
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด...... 51

4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

(7)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.16
4.17
4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23
4.24

4.25

หน้ า
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนก
ตามเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก…………………........ 52
แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก………………………....... 53
แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก ดานผลิตภัณฑ…………………………………………………........ 54
แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคา…………………………………………...... 56
แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานชองทางการจัดจําหนาย………………………..... 57
แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการสงเสริมการตลาด………………………........ 59
แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดาน
สวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก……………………………………………………....... 60
แสดงการทดสอบเพศกับการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
โดยใชสถิติ t-test ในการทดสอบ……………………………………………………..... 62
แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอายุที่แตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test…………………………………………………………………......... 66
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความถี่
ในการเลือกซือ้ เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ………………………...... 71

(8)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31

4.32
4.33
4.34
4.35

4.36
4.37

หน้ า
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับอายุ……………………………………………….......... 72
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
จํานวนชิ้นที่ซอื้ ในแตละครั้งกับอายุ……………………………………………….......... 73
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทา นเลือกซื้อกับอายุ………………………...... 74
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก กับอายุ…........ 75
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ........ 76
แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของระดับการศึกษาทีแ่ ตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test……………………………………………………………………...... 77
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับ ระดับการศึกษา............................................................ 82
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดกับระดับการศึกษา................................. 83
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับระดับการศึกษา.............. 84
แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอาชีพที่แตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test……………………………………………………....... 85
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ……..……......... 91
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับอาชีพ…………………………………..…………........ 93

(9)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.38
4.39
4.40

4.41

หน้ า
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
จํานวนชิ้นที่ซอื้ ในแตละครั้งกับอาชีพ……….…………………………………….......... 95
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางการใชงาน
ที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ…………......... 97
แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของรายไดเฉลี่ยทีแ่ ตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test……………………………………………………………………….. 99
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน………………………………………………………………... 105

4.42
4.43
4.44
4.45

4.46

4.47

แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน……………………………….….. 107
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ของจํานวนชิน้ ที่ซื้อในแตละครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน………………………….…… 109
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ของสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน…………….…... 111
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
กับรายไดเฉลี่ยตอเดือน………………………………………………………………... 113
แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของสถานภาพทีแ่ ตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test………………………………………………………………………. 115
แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มากที่สุด
กับสถานภาพ………………………………………………………………………….. 120

(10)

สารบัญตาราง (ต่ อ)
ตารางที่
4.48

4.49

4.50

4.51

หน้ า
แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test……………………………………. 121
แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test……………………………….......... 124
แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทาง
การจัดจําหนายที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกทีแ่ ตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test……………………….. 127
แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test……………………………………………………...... 130

(11)

สารบัญภาพ
ภาพที่
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1

หน้ า
รูปภาพแสดงจํานวนผูใชอนิ เทอรเน็ตทัว่ โลก
รูปภาพแสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย
รูปภาพแสดงสถิติผูใชงาน Social Media ของประเทศไทย
รูปภาพแสดงจํานวนผูใชเฟซบุกในประเทศไทย
รูปภาพแสดงมูลคานําเขาสินคาในกลุมชุดกีฬา
รูปภาพแสดงตลาดชุดกีฬาในประเทศไทย
กรอบแนวคิดของงานวิจยั
รูปภาพแสดงประโยชนของพาณิชยอเิ ล็กทรอนิกส

2
2
3
4
6
7
8
29

1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา
การพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการสื่อสารผานอินเตอรเน็ตกําลังเปนที่นิยมและมีผลกระทบ
ในทุกๆ ดานในปจจุบัน ทําใหมนุษยตองมีการปรับตัวและพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงในโลก
ของการสื่อสารและการพัฒนาของเว็บ (world wide web: www) จากในอดีต คือ Web 1.0
ซึ่งมีลักษณะเปน Static Web คือมีการนําเสนอขอมูลทางเดียว (One-Way Communication) ดวยการ
แปลงขอมูล ขาวสารที่มีอยูรอบตัวเราใหอยูรูปของดิจิตอล (Digital) โดยผูใชบริการสามารถอานได
แตไมสามารถเขารวมในการสรางขอมูลได แตเมื่อเขาสูยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ Web 2.0 เปนยุคที่
ทําใหอินเตอรเน็ตมีศักยภาพในการใชงานมากขึ้น โดยเนนใหผูใชมีสวนรวมในการสรางสรรค
(Co-Creation) ลงบนเว็บไซตรวมกันและสามารถโตตอบกับขอมูลที่อยูบนเว็บไซต (Interactivity)
ผูใชสามารถสรางเนื้อหา แลกเปลี่ยน และกระจายขอมูลขาวสารเพื่อแบงปนถึงกันในระดับบุคคล
กลุม จะเห็นไดวามีการสื่อสารแบบสอง (Two-Way Communication) ซึ่งไมใชแคเพียงการรับ-สง
อีเมล (E-mail) รูปภาพ หรือดาวนโหลดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพียงเทานั้นแตยังเปนการสราง
ความสัมพันธ (Relationship) ระหวางผูใชกลุมตางๆจนเปนเครือขายทางสังคม (Social Network)
บนโลกออนไลน ที่ สามารถเชื่ อ มตอ กั น ไมมี สิ้ น สุ ด อย า งเช น สื่ อ เฟซบุ ก ซึ่ ง เป น เครื อ ขา ยสั ง คม
ออนไลนที่สามารถแบงปนรูปภาพ วีดีโอ และสามารถแสดงความคิดเห็นโตตอบกันไดระหวาง
บุคคล เปนตน โดยการใชอินเตอรเน็ตมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต
(เศรษฐพงศ มะลิสุวรรณ, 2552)
ในปจจุบันผูใชอินเทอรเน็ตมีจํานวนมากขึ้น สื่ออินเทอรเน็ตจึงกลายเปนชองทางในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ใหญที่สุด ไมวาจะเปนทั้งในเรื่องของการติดตอสื่อสาร ความบันเทิง
ดานการติดตอทางการคาหรือการคนหาขอมูลขาวสาร จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
การสื่ อ สารจากรู ป แบบการสื่ อ สารแบบดั้ ง เดิ ม มาสู ก ารใช เ ทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารในยุ ค ดิ จิ ทั ล
ที่กอใหเกิดลักษณะของการสื่อสารที่ไรพรมแดน เพราะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ไมมี
ที่สิ้นสุด (http://www.cyber.itpc.or.th, 2016)
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ภาพที่ 1.1: รูปภาพแสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลก
ที่มา: http://www.internetworldstats.com/stats.htm
จากภาพที่ 1.1 แสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกโดยประมาณ 3.675 พันลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ 50.1 ของประชากรทั่วโลก (ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559) โดยเมื่อเปรียบเทียบ
ในทวีปตาง ๆ พบวาทวีปที่มีผูใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ ทวีปเอเชีย โดยคิดเปนรอยละ 50.2 ของ
ผูใชอินเทอรเน็ตทั้งหมด สําหรับประเทศไทยมีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตเปนจํานวนมาก ดังแสดงใน
ภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2: รูปภาพแสดงสถิติผูใชอินเทอรเน็ตของประเทศไทย
ที่มา: https://www.marketingoops.com
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โดยประเทศไทยมีจํานวนประชากรทั้งหมด 68.05 ลานคน มีจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตกวา
38 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 56 ของจํานวนประชาการทั้งหมด โดยแบงเปนผูใช Social Media
ทั้ ง สิ้ น 38 ล า นคน จํ า นวนเบอร มื อ ถื อ หรื อ ซิ ม การ ด ที่ ล งทะเบี ย นประมาณ 82 ล า นเบอร และ
มีผูใชงาน Social Media ผานมือถือ 34 ลานคน จะเห็นวา จากขอมูลลาสุดของการใชอินเทอรเน็ต
สวนใหญใชในดาน Social Media เพื่อติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผานชองทางตาง ๆ
โดยแบงจํานวนผูใช Social Media ผานชองทางการติดตอสื่อสารผานดังนี้

ภาพที่ 1.3: รูปภาพแสดงสถิติผูใชงาน Social Media ของประเทศไทย
ที่มา: สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA
จากภาพที่ 1.3 แสดงใหเห็นวาเครือขายสังคมออนไลนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย จะเห็นไดจากจํานวนผูใชเฟซบุกมีมากถึงรอยละ 84.2 รองลงมาคือ
Line รอยละ 82.0 และ YouTube รอยละ 76.9 ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธทางสังคมในกลุมคน
ที่ มี อยู สั งคมเดี ยวกั นหรื อกลุ มคนที่ มี ค วามสนใจในสิ่ ง ต า ง ๆ ร ว มกั น หรื อ กล า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
เครือขายสังคมออนไลนมักถูกใชเปนแหลงพบปะติดตอสื่อสารระหวางกลุมเพื่อน หรือคนรูจักหรือ
แมแตใชเปนพื้นที่สาธารณะในการแบงปนขอมูลตางๆ กับผูคนที่อยูในชุมชนโดยผูคนในชุมชน
สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาธุรกิจและความบันเทิงรวมกันได ในการทําธุรกิจผาน
ชองทาง Social Media นั้น ธุรกิจที่ตองอาศัยการติดตอสื่อสารและประชาสัมพันธกันระหวาง
ผูประกอบการและผูบริโภค เพื่อใหไดรับการบริการที่สะดวกและครบครันทั้งสองฝายจากลักษณะ
ความสัมพันธเชิงสังคมดังกลาว ทําใหธุรกิจตางๆ ปจจุบันหันมาใชเครือขายสังคมออนไลนเปน
ชองทางหนึ่งในการสรางความสัมพันธที่ดีในระยะยาวกับลูกคามากขึ้นและองคกรปจจุบันตางนําเอา
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เทคโนโลยีสมัยใหมมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารการตลาดมากขึ้น (Chinnakorn Pawannay,
2014)
การประกอบธุ ร กิ จ ในโลกออนไลน นั บ ว า เป น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ของธุ ร กิ จ E-commerce
ที่กําลังเปนที่นิยมและเปนที่สนใจของผูประกอบการอยูเปนจํานวนมาก สามารถสรางรายไดใหกับ
ผู ป ระกอบการเป น จํ า นวนมากเช น กั น กั บ ธุ ร กิ จ อื่ น ๆข อ ดี ข องธุ ร กิ จ E-commerce คื อ สามารถ
ลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ โดยลดบทบาทของความสําคัญขององคกรประกอบ
ธุ ร กิ จ ลง เช น ทํ า เล ที่ ตั้ ง อาคารโกดั ง เก็ บ สิ น ค า รวมถึ ง พนั ก งานขาย จึ ง ช ว ยลดข อ จํ า กั ด ด า น
ระยะเวลาและตนทุนลงไดอยางมาก นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมการขายผานอินเทอรเน็ต ดวยเหตุนี้
จึงทําใหจํานวนผูประกอบการมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทั้งรายใหมและรายเกาก็มีอยูไมนอย และจํานวน
ของผูซื้อและผูใชบริการก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดเปนตลาดการซื้อขายใหมๆ ซึ่งมีขนาด
ใหญ กินพื้นที่ตลาดไดกวางขวางทั่วโลก โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต

ภาพที่ 1.4: รูปภาพแสดงจํานวนผูใชเฟซบุกในประเทศไทย
ที่มา: www.thothzocial.com/facebook-population-2016
จากภาพที่ 1.4 แสดงจํานวนผูใชเฟซบุกในประเทศไทย โดยแบงแยกขอมูลของประชากร
ผูใชเฟซบุก ผูเปดบัญชีผูใชเฟซบุกในประเทศไทยจํานวนทั้งหมด 38 ลานบัญชี เติบโตขึ้นจากปกอน
คิดเปนรอยละ 8.57 โดยชวงอายุที่มีการเปดบัญชีใชงานเฟซบุกมากที่สุดเฉลี่ยอายุอยูที่ 25 – 34 ป
จัดเปนชวงอายุของวัยทํางาน และมีกําลังทรัพยในการตัดสินใจไดดวยตัวเอง
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จากขอมูลจํานวนผูใชบริการเฟซบุกที่มีมากขึ้นจึงเปนชองทางในการทําธุรกิจออนไลนที่
สามารถทําการตลาดไดอยางงายโดยมีคาใชจายที่สูงมาก ผูประกอบการสามารถสรางแฟนเพจ (Fan Page)
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ซึ่งแฟนเพจจะสามารถสรางตราสินคาใหแกผลิตภัณฑ นอกจากนี้ยังเปนชองทาง
ในการโปรโมทธุรกิจ โดยผูที่สนใจสามารถเขามาคนหาขอมูลเกี่ยวกับรานคา ไดตลอดเวลารวมทั้ง
สามารถที่จะสรางการติดตอสื่อสารกับผูบริโภคหรือกลุมลูกคาไดโดยงาย และไมตองเสียคาใชจาย
โดยลูกคาสามารถเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสินคา
ไดตลอด 24 ชั่วโมง ผูประกอบการสามารถโพสตขอความ รูปภาพ วีดีโอ และอื่นๆเพื่อแบงปนให
ผูที่เปนสมาชิกเพจ รับทราบขอมูล และแสดงความพึงพอใจตอสินคา นอกจากนี้ยังชวยเสริมสราง
ความสัมพัน ธ ที่ดี กับลูก ค า ซึ่งแฟนเพจนี้จะสามารถสงขอความถึงกลุ มลูก คาเปาหมายโดยตรง
ตลาดบนสื่อสังคมออนไลนเฟซบุกจึงเปนชองทางหนึ่งที่ผูประกอบการธุรกิจเลือกใชเพื่อเขาถึง
ผูบริโภคอีกชองทางหนึ่ง (นันทพร พงษพรรณนากูล, 2557)
1.2 ความสํ าคัญของปัญหา
จากการสํารวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายของประชากรของสํานักงาน
สถิติแหงชาติ ป 2554 โดยเก็บขอมูลจากประชากรที่มีอายุ 11 ปขึ้นไป เปนตัวอยางทั่วทั้งประเทศ
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 พบวาในประเทศไทยจากจํานวนประชากรอายุ 11 ปขึ้นไปที่เลนกีฬา
หรือออกกําลังกายในชวง 1 เดือนกอนวันสัมภาษณจํานวน 15.1 ลานคน เปนผูที่อยูในวัยผูใหญ
25 – 29 ป สู ง สุ ด คื อ ร อ ยละ 44.3 รองลงมาคื อ วั ย เยาวชน 15 – 24 ป ร อ ยละ 27.6 วั ย เด็ ก
11 – 14 ป รอยละ 15.3 และต่ําสุดคือ วัยผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 12.8 และเมื่อเปรียบเทียบ
สัดสวนของการเลนกีฬาหรือออกกําลังกายระหวางผูชายกับผูหญิงที่อยูในกลุมอายุเดียวกัน พบวา
ในกลุมอายุ 11 – 24 ป ผูชายมีสัดสวนสูงกวาผูหญิง แตในกลุม 25 ปขึ้นไป ผูหญิงมีสัดสวนสูงกวา
ผูชาย เนื่องจากการออกกําลังกายเปนกระแสนิยมของผูบริโภคยุคใหมที่หันมาใสใจสุขภาพสําหรับ
ประเทศไทย กระแสความสนใจดังกลาวจึงมีการตื่นตัวดานรักสุขภาพ รวมทั้งมีการแขงขันกีฬา
ประเภทตางๆ ที่ไดรับความนิยม รวมไปถึงการออกกําลังกายในรูปแบบใหมเพื่อตองการมีรางกายที่
แข็งแรง มีรูปรางที่ดีสวยงาม ไดสัดสวนตามผูมีชื่อเสียง นักแสดง/นางแบบ หรือบุคคลตัวอยาง
ทางการกีฬา ในปจจุบันมีใหเลือกการออกกําลังกายตามความชอบไมวาจะเปนการ เตนแอโรบิก
โยคะ หรือแมแตออกกําลังกายดวยอุปกรณออกกําลังกายตางๆ ในฟตเนสและที่บาน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย,
2558) นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายใหทุกสวนราชการจัดใหมีกิจกรรมการออกกําลังกายทุกวันพุธ
ระหวางเวลา 15.30 – 16.30 น. เพื่อเสริมสรางใหขาราชการมีสุขภาพพลานามัย ที่ดี รวมทั้ งจัด
กิ จ กรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ให ป ระชาชนมี ก ารออกกํ า ลั ง กายหรื อ กิ จ กรรมทางกายมากขึ้ น ด ว ย
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ปจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผูที่หันมาออกกําลังกายหรือเลนกีฬากวา 16 ลานคน และมีแนวโนม
เพิ่มจํานวนขึ้นตามลําดับ จึงไดกลายเปนกลุมเปาหมายทางการตลาดที่นาสนใจและมีจํานวนไมนอย
ซึ่งไดกลายเปนกระแสที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน (Marketeer, 2015)
สินคาในกลุมชุดกีฬาและออกกําลังกาย จึงกลายเปนธุรกิจหนึ่งที่นาจับตาและมีแนวโนม
การเติบโตที่คอนขางจะเติบโต เนื่องจากผูเลนกีฬาและออกกําลังกายตองสวมใสอยูเปนประจํา เมื่อมี
ความถี่ในการออกกําลังกายมากขึ้นความตองการสินคากลุมนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ทั้งนี้ สิ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงการเติบโตนั้นก็คือ ยอดการนําเขาสินคาเสื้อผาออกกําลังกายในกลุมนี้เติบโตแบบ
กาวกระโดด

ภาพที่ 1.5: รูปภาพแสดงมูลคานําเขาสินคาในกลุมชุดกีฬา
ที่มา: http://marketeer.co.th/archives/60572
จากภาพที่ 1.5 แสดงมูลคานําเขาสินคาในกลุมชุดกีฬา จะเห็นไดวาในชวง 8 เดือนแรกของ
ป 2558 ประเทศไทยมีการนําเขาสินคากลุมชุดกีฬา 14.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวถึงรอยละ 31.2
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งเติบโตติดตอกันเปนปที่ 5
หากมองในมุมของธุรกิจ จะพบวา แมวาประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตสินคาในกลุมชุดกีฬา
ที่สําคัญของโลก แตประเทศไทยยังมีการนําเขาสินคากลุมนี้เพิ่มขึ้นทุก ๆ ป ทั้งนี้ สินคาสวนใหญ
ที่นําเขาจะเปนสินคาชุดกีฬาที่มีตราสินคาระดับโลก (Global Brand) ซึ่งเปนกลุมสินคาชุดกีฬา
ที่มีกลุมเปาหมายเปนลูกคาระดับบน โดยลูกคาในกลุมนี้จะไดรับประโยชนจากกระแสออกกําลังกาย
และรักสุขภาพในแงของยอดขาย ที่ไดมาจากความนิยมที่มีตอชื่อเสียงของแบรนดในระดับโลกมา
การั น ตี ถึ ง คุ ณ ภาพ และบางส ว นจะเป น กลุ ม ชุ ด กี ฬ าระดั บ ล า งราคาถู ก ที่ เ น น จุ ด ขายด า นราคา
(terrabkk, 2558)
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ภาพที่ 1.6: รูปภาพแสดงตลาดชุดกีฬาในประเทศไทย
ที่มา: http://terrabkk.com/news/เทรนดออกกําลังกาย/
จากภาพที่ 1.6 ภาพแสดงขอมูลตลาดชุดกีฬาในประเทศไทยจะเห็นไดวาตลาดระดับกลาง
คือ ผูผลิตแบรนดไทยและผูผลิตกลุม SMEs ที่เนนการใชงานและความสวยงาม (ฟงกชัน&แฟชัน)
มีมากที่สุดถึงรอยละ 50 รองลงมาคือ ตลาดระดับบนคือ Global Brand ทั้งผลิตในประเทศและนําเขา
รอยละ 30 เปนโอกาสของผูประกอบการธุรกิจ ซึ่งเสื้อผาออกกําลังกาย คาดวาจะเป นสินคาที่อยู
ในกระแสและมียอดขายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระแสการรักสุขภาพ ออกกําลังกาย จะทําใหกลุมเสื้อผา
ออกกํ าลังกายมียอดขายเพิ่มขึ้ น เนื่องจากเสื้อผ าออกกําลังกายที่ผสมผสาน การใชงานและความ
สวยงาม (ฟงกชัน&แฟชั่น) ที่สามารถสวมใสไดทั้งออกกําลังกาย เลนกีฬา และในชีวิตประจําวัน
ถือเปนสินคาที่มาแรงและไดความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมเพศหญิงที่หันมาออกกําลังกายมากขึ้น
นอกจากนี้ สินคาในกลุมนี้ยังสามารถทํากําไรไดไมนอย เปนเหตุใหเกิดแบรนดใหม ๆ ขึ้นมากมาย
เพื่อเปนทางเลือกใหกับลูกคา รวมไปถึงแบรนดดั้งเดิมที่มีมาอยางยาวนานก็มีกลยุทธใหมในการผลิต
สิ นค าให น าสนใจมากยิ่ งขึ้ น (http://www.smeleader.com/ขายชุ ดออกกํ าลั งกาย-unizep) ด วยเหตุ นี้
จึงเปนที่มาของการศึกษา เพื่อคนหาวาปจจัยสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา
ชองทางการจําหนาย สงเสริมการขาย มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายอยางไร ผูวิจัย
คาดหวังวา ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนตอนักการตลาดและเจาของธุรกิจ
ขายเสื้อผาออกกําลังกาย เพื่อใหทราบถึงความตองการของผูบริโภค
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1.3 กรอบแนวความคิดของงานวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา 4. อาชีพ
5. รายไดเฉลี่ย/เดือน 6. สถานภาพ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ดานผลิตภัณฑสินคา
2. ดานราคา
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย
4. ดานการสงเสริมการขายสินคา

H1

H2

พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก

ภาพที่ 1.7: กรอบแนวคิดของงานวิจยั
1.4 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
1.5 สมมติฐาน
1. ลักษณะประชากรศาสตรที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
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1.6 ขอบเขตการศึกษา
ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จํานวน 400 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูที่ใชเว็บไซต
เฟซบุกที่เคยซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
1.7 นิยามศัพท์
1. เฟซบุก หมายถึง ชองทางของการสื่อสารผานอินเตอรเน็ต (Internet) โดยผูรับสารใช
อินเทอรเน็ตเปนชองทางในการเขาถึงขอมูลและขาวสาร และผูสงสารใชอินเทอรเน็ตเปนชองทาง
ของการเผยแพรขอมูลและขาวสาร (สํานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554)
2. เพจในเฟซบุก หมายถึง คุณสมบัติอยางหนึ่งของเฟซบุก ที่มีเพื่อชวยใหสรางพื้นที่ ๆ หนึ่ง
ไวสําหรับการแสดงความคิดเห็น หรือรวบรวมคนที่ชอบเหมือนกัน โดยแยกตัวออกจากรูปแบบ
โปรไฟลของคนทั่วไป (http://www.manacomputers.com/facebook-fanpage, 2559)
3. เสื้อผาออกกําลังกาย หมายถึง เสื้อผาที่ออกแบบมาเพื่อใหมีคุณสมบัติที่เหมาะสม
กับการออกกําลังกายเชน มีการซับเหงื่อระบายความรอน ปกปดรางกาย กระชับสัดสวน
1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
2. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
3. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ จากการศึ ก ษาค น คว า ไปใช เ ป น แนวทางในการพั ฒ นาสิ น ค า และ
ปรับแผนการวางกลยุทธทางตลาดของผูประกอบการ ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การคนควาอิสระเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาประกอบนําเสนอผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน และเพื่อเปนแนวทางใน
การวิจัยโดยแบงหัวขอออกเปน 5 สวนดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร
2.2 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix)
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ E-commerce
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.1.1 ความหมายเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ เพศ รายได อาชีพ การศึกษา ศาสนา ขนาด
ครอบครั ว ตัว แปรทางประชากรศาสตรเ ปน เกณฑใ นการแบ ง กลุมผูบริโภคที่นิ ย มใชม ากที่สุ ด
เหตุผลหนึ่งก็คือ ขอมูลดานประชากรศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาด
เปาหมาย รวมทั้ งง ายตอการวัดมากกวาตั วแปรอื่น ตั วแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดั งนี้
(ภาวิณี กาญจนาภา, 2554)
1. อายุ (Age) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดสําหรับผลิตภัณฑหลายชนิด เชน เสื้อผา
ผลิตภัณฑสําหรับเด็กตางๆ หนังสือ อาหาร เปนตน บุคคลที่มีอายุที่แตกตางกันจะมีความชอบหรือ
สนใจในกิจกรรมที่ตางกัน และสนใจในผลิตภัณฑตางประเภทกัน และสื่อที่องคกรธุรกิจจะเลือกใช
เพื่อเขาถึงบุคคลในวัยตางๆ ไดแก วัยเด็ก วัยรุน วัยรุนตอนปลายถึงวัยกลางคน วัยเกษียณอายุหรือ
วัยชรา เหลานี้ก็แตกตางกันไปในแตละชวงอายุของบุคคล
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2. เพศ (Gender) บุคคลที่มีเพศตางกันมีแนวโนมที่จะมีความชอบหรือความสนใจที่แตกตาง
กัน เชน เพศชายอาจมีแนวโนมที่จะสนใจผลิตภัณฑประเภทกีฬาบางประเภท ไดแก เจ็ตสกี ปนเขา
ขณะที่สตรีอาจสนใจกีฬาประเภทวายน้ํา แบดมินตัน เทนนิส หรือ สนใจผลิตภัณฑประเภทความ
งามตางๆ จึงเปนโอกาสที่ดีสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองความตองการและกิจกรรมของ
แตละเพศดังกลาว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑบางชนิดที่มีการแบงเพศของสินคา เชน น้ําหอมหรือ
เครื่องสําอาง โดยจะมีการทํากลิ่นน้ําหอมใหแตกตางกัน เพศชายจะเนนกลิ่นแนวสดชื่น เพศหญิง
จะเนนกลิ่นหอมหวาน เปนตน
3. เชื้อชาติ (Nationality) สามารถถูกนํามาใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาดสําหรับผลิตภัณฑ
บางประเภท เชน เสื้อผา อาหาร เครื่องประดับ เปนตน บุคคลที่มีเชื้อชาติเดียวกันจะมีวัฒนธรรม วิถี
การดําเนินชีวิต คานิยม ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจเลือกชนิดและคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑที่เลือกซื้อ
4. รายได (Income) จัดเปนตัวแปรที่นักการตลาดนิยมใชเปนเกณฑในการแบงสวนการตลาด
เนื่องจากเปนปจจัยที่สะทอนถึงอํานาจในการซื้อสินคาของผูบริโภค นอกจากนี้รายไดยังมีผลตอ
ชนิดของผลิตภัณฑที่ผูบริโภคเลือกซื้อ ผูบริโภคที่มีรายไดสูง มีความสนใจในสินคาฟุมเฟอยและมี
คุณภาพดีมากกวาผูบริโภคที่มีรายไดต่ํา ซึ่งมีแนวโนมที่จะใหความสนใจตอสินคาอุปโภคบริโภคที่
จําเปนตอการดํารงชีวิต
5. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) แตละขั้นของวงจรชีวิตของครอบครัว จะมีสวน
ในการกําหนดวา บุคคลใดทําหนาที่ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ
ที่บุคคลสนใจและทําการเลือกซื้อ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดังกลาว เชน
ในช ว งที่ ค รอบครั ว เริ่ ม ต น แต ง งานและบุ ต ร ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว สนใจอาจเป น
ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก เปนตน
6. ชนชั้นทางสังคม (Social Class) มีผลกระทบที่รุนแรงตอความชอบในสินคา เชน รถ เสื้อผา
เครื่องประดับ บาน บริษัทหลายบริษัทไดทําการออกแบบสินคาและบริการใหเขากับชนชั้นทาง
สังคมของแตละกลุม โดยรสนิยมของชนชั้นทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงไดภายใน 1 ป เชน
ในชวงป 1990 เปนชวงเวลาแหงความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชั้นที่สูงกวา ทุกวันนี้
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รสนิยมของผูคนทั่วโลก เนนเศรษฐกิจพอเพียง ถึงแมวาสินคาบางชนิดยังมีราคาสูง ดวยตราสินคา ก็
ยังมีกลุมคนที่แสวงหาสินคาราคาแพงเหลานี้
นอกจากนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2550) ยังกลาวอีกวา ลักษณะทางประชากรศาสตรที่สําคัญ มี
รายละเอียดดังนี้
1. อายุ (Age) ผลิตภัณฑแตละประเภทจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภค
ที่มีอายุแตกตาง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย ตัวอยางเชน วัยรุน
มักจะสนใจสินคาตามรสนิยมแฟชั่น สวนผูสูงอายุก็มักสนใจเกี่ยวกับสินคาสุขภาพ เปนตน
2. เพศ (Gender) ผูหญิงและผูชายมีแนวโนมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน
ตัวอยางเชน ผูหญิงมักจะออนโยนกวาผูชาย สวนผูชายมักจะมีความเปนผูนําสูงกวาผูหญิง เปนตน
นักการตลาดจึงไดนําลักษณะความแตกตางทางเพศมาประยุกตใชกับผลิตภัณฑบางประเภท ในอดีต
ผูหญิงจะเปนกลุมเปาหมายของผลิตภัณฑประเภทครีมบํารุงผิว น้ําหอม ครีมเปลี่ยนสีผมแตใน
ปจจุบันจะเห็นไดวาสินคาเหลานี้เจริญเติบโตสูงมากในสวนตลาดผูชาย ซึ่งเปนสินคาที่สามารถได
ทั้งสองเพศ (Unisex)
3. การศึกษา (Education) ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพที่
ดีกวาและมีราคาสูงกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
4. อาชีพ (Occupation) บุคคลในแตละสาขาอาชีพจะมีความจําเปนและความตองการสินคา
และบริการที่ตางกัน เชน นักธุรกิจ ตองการรถยนตที่ดูดีมีระดับ เชน เบนซ เปนตน นักการตลาด
จะตองศึ กษาวาสินคาและบริการของบริษัทเปนที่ตองการของกลุมอาชีพประเภทใด เพื่อจะได
จัดเตรียมสินคาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเหลานี้ไดอยางเหมาะสม
5. รายได (Income) โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีรายไดสูง แตอยางไรก็ตาม
ผูที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญกวา แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใช
บอยมากแตนักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรตัวอื่นๆ
เพื่อใหการกําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนยิ่งขึ้น
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จากทฤษฎีดังกลาวขางตนการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกตองอาศัยองคประกอบตางๆของลักษณะทาง
ประชากรศาสตรเปนแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปจจัยแตละปจจัยของบุคคลที่แตกตางกันตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตรถือเปนพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอการซื้อที่แตกตางกันได
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ปจจัยที่สําคัญตอความกาวหนาของธุรกิจคือผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีบทบาทสําคัญใน
การผลักดันใหเกิดการไหลเวียนของสินคา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงเปนรากฐานสําคัญใน
การดําเนิ นงานการตลาด เพราะหากสามารถเขาใจพฤติกรรมผู บริ โภคไดถูก ต อง ก็จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดีกวาคูแขง ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค
จึงนับเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหไดเปรียบดานการแขงขัน และนํามา ซึ่งความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจตอไป อยางไรก็ตามมีผูใหความหมายคําวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior)
ดังตอไปนี้
2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลที่เกี่ยวของกับการตัดสินเลือกซื้อ การซื้อ
การใช และการกําจัดสวนที่เหลือ ของสินคาหรือบริการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการและ
ความปรารถนาของตน
การเลือกซื้อ หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผูบริโภคในการตัดสินใจ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค า และบริ ก าร โดยการครอบคลุ ม พฤติ ก รรมต า งๆ การตระหนั ก ถึ ง ความต อ งการ
การคนหาขอมูล และประเมินทางเลือกตางๆ
ซื้อ หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคตองการตั้งแตการ
เลือกแหลงที่จะซื้อและวิธีการจายเงินคาสินคาหรือบริการ จําหนวนครั้งในการซื้อ รวมไปถึงการซื้อ
อยางตอเนื่องการใช หมายถึง การที่ผูบริโภคนําสินคามาใชประโยชนตามที่มุงหวัง (ชูชัย สมิทธิไกร,
2554)
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงกระบวนการหรือพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ การใช และการ
ประเมินผลการใชสินคา หรือ บริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสําคัญตอการซื้อสินคา ซึ่งในปจจุบัน
ผูบริโภคจะเปนผูกําหนดรูปลักษณ (Feature) และคุณประโยชน (Benefit) ของสินคาหรือบริการ
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(Good or Service) ที่นักการตลาดตองทําการวิเคราะหวาควรจะใหสินคา มีรูปรางลักษณะแบบใด
ราคาเทาไหร ชองทางการจําหนายอยางไร และตองทําการสงเสริมอยางไรใหตรงกับความตองการ
ความสามารถในการซื้อ และพฤติกรรมของผูบริโภค เนื่องจากผูบริโภคมีอิสระในการเลือกซื้อมาก
ขึ้น การศึ ก ษาพฤติกรรมผู บริโ ภคจะทํา ใหเ ข า ใจถึง ความหมายและความสํ าคั ญของพฤติก รรม
ผู บ ริ โ ภคเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจถึ ง ลั ก ษณะและขอบเขตของพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคได ดี ยิ่ ง ขึ้ น
(ฉัตรยาพร เสมอใจ, 2550 : 17-20)
2.2.2 สาระสํ าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภค มีหลัก 2 ประการ
1. การจัดหา (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมตางๆ ที่คนนําไปสูการซื้อหรือไดมาซึ่งสินคา
เพื่อนํามาใชกิจกรรมนับตั้งแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคา มีการเปรียบเทียบราคาสินคา จนถึง
การตัดสินใจซื้อสินคา ทั้งนี้นักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคจะตองสนใจและพิจารณาดวย
2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง การติดตามดูวาผูบริโภคนั้นใชสินคานั้นๆที่ไหน
เพื่ออะไร อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมไปถึงการใชสินคานั้นทําไปเพื่อความสุขอยางไร
ครบเครื่องสมบูรณแบบ หรือเพียงเพื่อความตองการขั้นพื้นฐานเทานั้น
2.2.3 องค์ ประกอบการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคเกี่ยวกับการซื้อและ
ใชสินคาเพื่อตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของตน หลักการวิเคราะหพฤติกรรม
ผูบริโภคของนักการตลาดจะเรียกวา 6W1H ประกอบไดดวย
Who: กําหนดวากลุมเปาหมายคือใคร โดยกําหนดจาก อายุ เพศ การศึกษา รายได อาชีพ
รูปแบบการใชชีวิต โดยอางอิงจากหลักประชากรศาสตรเปนตัวกําหนดขอมูลเหลานี้จะชวยให
กําหนดกลุมเปาหมายไดชัดเจนเพื่อที่จะสามารถวางแผนกลยุทธการตลาดดานตางๆอยางเหมาะสม
What: เราต อ งการขายอะไรและสิ่ ง นั้ น สามารถตอบสนองของผู บ ริ โ ภคได ห รื อ ไม
โดยวิเคราะหผลิตภัณฑในเรื่องของ จุดเดนผลิตภัณฑ สิ่งที่สามารถดึงดูดลูกคาได ความแตกตางจาก
คูแขง ผลิตภัณฑตรงตอจุดประสงคของผูใชหรือไม
When: ผูบริโภคจะซื้อเมื่อใด เปนการวิเคราะหความถี่ในการซื้อมากนอยเพียงไร โอกาส
ในการซื้อเปนชวงใด เชน เชา กลางวัน เย็น กลางคืน วันสําคัญตางๆ
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Where: ชอ งทางหรือ แหล ง ที่ผูบริ โภคใชใ นการหาขอมูล เพื่ อตั ด สิ น ใจซื้อ เชน ซื้อผ า น
เว็บไซต ซื้อที่ผานหนาราน ซื้อที่หางสรรพสินคา
Whom: ใครมี อิทธิพ ลตอการตัดสินใจซื้ อโดยอ างอิงจากกลุมบุคคลที่ผูบริโภคใหความ
สนใจ ใหความเชื่อถือและไวใจ เชน ดารา นักรอง คนดัง คนในครอบครัว กลุมเพื่อน
Why: ทําไมผู บ ริโภคจึง ตัด สิ น ใจซื้อ เหตุ ผลใดที่ผู ซื้อ ใหค วามสนใจและซื้ อสิ น คา หรื อ
บริการนั้นเชนซื้อเพื่อตอบสนองความตองการดานจิตวิทยา เชน เพื่อเปนแฟชั่น
How: เป น ขั้ น ตอนการตั ด สิ น ใจส ว นใหญ ที่ แ ล ว จะต อ งอาศั ย กลยุ ท ธ ใ นการส ง เสริ ม
การตลาด เชน การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขายตางๆ มาชวยสนับสนุนและผลัก ดันให
กลุมเปาหมายเกิดการตัดสินใจซื้อ โดยทั่วไปแลวกระบวนการในการตัดสินใจซื้อประกอบไปดวย
การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และความรูสึกภายหลัง
การซื้อ (ณัฐพล ใยไพโรจน, 2558)
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการศึกษาแยกแยะพฤติกรรมการซื้อ การใชสินคาหรือ
บริการของผูบริโภค ปจจัยการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค เพื่อนักการตลาดจะได
นําเอาขอมูลมาประยุกตใชในการจัดการทางการตลาดที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 30-32)
คําถาม (6Ws และ 1H)
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย
(Who is in the target market?)

2. ผูบริโภคซื้ออะไร
(What does the consumer buy?)

3. ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ
(Why does the consumer buy?)

คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7 Os)
ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) ทางดาน
1) ประชากรศาสตร 4) พฤติกรรมศาสตร
2) ภูมิศาสตร
3) จิตวิทยา หรือ จิตวิเคราะห
สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ (Objects) สิ่งที่ผูบริโภค
ตองการจากผลิตภัณฑก็คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component)
และความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน (Competitive
Differentiation)
วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อ
สินคาเพื่อสนองความตองการของเขาดานรางกายและ
ดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อ คือ
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คําถาม (6Ws และ 1H)

4.ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
(Who participates in the buying?)

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the consumer buy?)
6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the consumer buy?)
7. ผูบริโภคซื้ออยางไร
(How does the consumer buy?)

คําตอบทีต่ ้ องการทราบ (7 Os)
1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทางจิตวิทยา
2) ปจจัยทางสังคม และวัฒนธรรม
3) ปจจัยเฉพาะบุคคล
บทบาทของกลุมตางๆ (Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซึง่ ประกอบดวย
1) ผูริเริ่ม
4) ผูซื้อ
2) ผูมีอิทธิพล
5) ผูใช
3) ผูตัดสินใจซื้อ
โอกาสในการซื้อ (Occasions) เชน ชวงเดือนใดของป
หรือ ชวงฤดูใดของป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ หรือ เทศกาลวันสําคัญตางๆ
ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่ผูบริโภคไปทําการซื้อ

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations) ประกอบดวย
1) การรับรูปญหา
2) การคนหาขอมูล
3) การประเมินผลทางการเลือก
4) ตัดสินใจซื้อ
5) ความรูสึกหลังการซื้อ
ตารางที่ 2.1 แสดงการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค
2.2.4 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ
กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Decision Process) ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อ
แบงออกเปน 5 ขั้นตอน (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46)
1. การตระหนักถึงปญหาหรือความตองการ (Problem or Need Recognition) จุดเริ่มตนของ
ปญหาเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรูสึกถึงความแตกตางระหวางสภาพที่เปนอุดมคติ (Ideal) คือ สภาพที่รูสึกวา
ดีตอตนเอง และเปนสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เปนอยูจริง (Reality) ของสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น
กับตนเอง โดยปญหาของแตละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกตางกันไป
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เมื่อผูบริโภคไดตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้น อาจจะหาทางแกไขปญหานั้นหรือไมก็ไดหาก
ปญหาไมมีความสําคัญมาก คือจะแกไขหรือไมก็ไดแตถาหากปญหาที่ เกิดขึ้นยังไมหายไป ไมลดลง
หรือกลับเพิ่มขึ้นแลวปญหานั้นก็จะกลายเปนความเครียดที่กลายเปนแรงผลักดันใหพยายามแกไข
ปญหา ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแกไขปญหาโดยการเสาะหาขอมูลกอน
2. การเสาะแสวงหาขอมูล (Search for Information) เมื่อเกิดปญหา ผูบริโภคก็ตองแสวงหา
หนทางแกไข โดยหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อชวยในการตัดสินใจ จากแหลงขอมูลตอไปนี้
2.1) แหลงบุคคล (Personal Search) เปนแหลงขาวสารที่เปนบุคคล เชน ครอบครัว
มิตรสหายกลุมอางอิง หรือผูที่เคยใชสินคานั้นแลว
2.2) แหลงขาวทั่วไป (Public Search) เปนแหลงขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนตาง ๆ
เชน โทรทัศน วิทยุ รวมถึงการสืบคนขอมูลจากอินเตอรเน็ต
2.3) จากประสบการณของผูบริโภคเอง (Experimental Search) เปนแหลงขาวสาร
ที่ไดรับจากการลองสัมผัส ตรวจสอบ การทดลองใชผูบริโภคบางคนก็ใชความพยายามในการเสาะ
แสวงหาขอมูลในการใชประกอบการตัดสินใจซื้อมากแตบางคนก็นอยทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับปริมาณ
ของขอมูลที่เขามีอยูเดิม หรือความสะดวกในการสืบเสาะหา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลแลวจากการ
การเสาะแสวงหาขอมูล ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุด วิธีการที่ผูบริโภคใช
ในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแตละ
สินคาและคัดสรรในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลากหลายตรายี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว
อาจขึ้นอยูกับความเชื่อนิยมศรัทราในตราสินคานั้น ๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบการณของผูบริโภค
ที่ผานมาในอดีตและสถานการณของการตัดสินใจรวมถึงทางเลือกที่มีอยูดวยทั้งนี้มีแนวคิดในการ
พิจารณา เพื่อชวยประเมินแตละทางเลือก เพื่อใหตัดสินใจไดงายขึ้น ดังตอไปนี้
3.1) คุณสมบัติ (Attributes) และประโยชนของสินคาที่ไดรับ คือ การพิจารณาถึง
ผลประโยชนที่จะไดรับ และคุณสมบัติของสินคาวา สามารถทําอะไรไดบางหรือมีความสามารถแค
ไหนผูแตละรายจะมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑ ซึ่งผูบริโภคจะ
มองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลานี้วาเกี่ยวของกับตนเองเพียงใดและเขาจะใหความสนใจ
มากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวของกับความตองการของเขา
3.2) ระดับความสําคัญ (Degree of Importance) คือการพิจารณาถึงความสําคัญของ
คุณสมบัติของสินคาเปนหลักมากกวาพิจารณาถึงความโดดเดนของสินคาที่ไดพบเห็น ผูบริโภคให
ความสําคัญกับลักษณะตาง ๆ ของผลิตภัณฑในระดับแตกตางกันตามความสอดคลองกับความ
ตองการ
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3.3) ความเชื่อถือตอตรายี่หอ (Brand Beliefs) คือการพิจารณาถึงความเชื่อถือตอ
ยี่หอของสินคาหรือภาพลักษณของสินคาที่ผูบริโภคไดเคยพบเห็น รับรูจากประสบการณในอดีต
ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้น เกี่ยวกับลักษณะแตละอยางของตรายี่หอ ซึ่งความเชื่อ
เกี่ยวกับตรายี่หอมีอิทธิพลตอการประเมินทางเลือกของผูบริโภค
3.4) ความพอใจ (Utility Function) คือการประเมินวา มีความพอใจตอสินคาแตละ
ยี่หอแคไ หน ผู บริโภคมี ทัศนคติในการเลือกตราโดยผูบริโภคจะกํ าหนดคุ ณสมบัติผลิตภั ณ ฑที่
ตองการแลวผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตองการกับคุณสมบัติของตราตาง ๆ
3.5) กระบวนการประเมิน (Evaluation Procedure) วิธีนี้เปนวิธีที่นําเอาปจจัย
สําหรับการตัดสินใจหลายตัว เชน ความพอใจ ความเชื่อถือในยี่หอ คุณสมบัติของสินคามาพิจารณา
เปรี ย บเที ย บให ค ะแนน แล ว หาผลสรุ ปว ายี่ ห อ ใดได รับ คะแนนจากการประเมิ น มากที่ สุด ก อ น
ตัดสินใจซื้อ
4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Making) โดยปกติแลวผูบริโภคแตละคนจะตองการขอมูล
และระยะเวลาในการตัดสินใจสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดแตกตางกัน คือ ผลิตภัณฑบางอยาง
ตองการขอมูลมาก ตองใชระยะเวลาในการเปรียบเทียบนาน แตบางผลิตภัณฑผูบริโภคก็ไมตองการ
ขอมูลหรือระยะเวลาในการตัดสินใจนานนัก
สรุปจากความหมาย พฤติกรรมผูบริโภค คือกระบวนการตัดสินใจซื้อสินคา ผลในการ
ตัด สินใจประกอบไปดว ย ลักษณะทางประชากรศาสตร เชน เพศ อายุ รายได ระดับการศึ ก ษา
สถานภาพ ซึ่งแตละการตัดสินใจของแตละบุคคลนั้นแตกตางกัน ดังนั้นพฤติกรรมผูบริโภคไม
เพี ย งแต ขึ้ น อยู กั บ สิ น ค า แต อ าจขึ้ น อยู กั บ สภาพแวดล อ มของผู บ ริ โ ภคซึ่ ง ส ง ผลกระทบต อ การ
ตัดสินใจในการซื้อสินคา
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix)
สวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) เปนหัวใจสําคัญของการบริการการตลาด
การดําเนินงานขององคกรธุรกิจจะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับการปรับปรุงความสัมพันธของ
องคกรใหเหมาะสมกับสวนประสมการตลาดเหลานี้ ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม
กับการนําไปใช เพื่อใหธุรกิจคงอยูตอไปได สวนประสมทางการตลาดจึงเปนวิธีการทางการตลาดที่
ถูกใชเพื่อตอบโจทยความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย ประกอบดวย 4P คือ
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ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด
(Promotion) (วิเชียร วงศณิชชากุล, 2554)
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายสูตลาดเพื่อความสนใจ การจัดหา การใช ที่
สามารถทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009 : 616) ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัส
ได และสั มผั สไมได เช น บรรจุ ภั ณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา บริก ารและชื่อเสียงของผูขาย
ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา บริการ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม
มีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมี
ผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2552: 80-81) ประกอบดวย
1.1 องค์ ประกอบของผลิตภัณฑ์
องคประกอบของผลิตภัณฑ (Product Component) หมายถึง การพิจารณาถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ ที่สามารถจูงใจลูกคาได ซึ่งแตละองคประกอบนั้นจะเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
ผลิตภัณฑ กลาวคือความสามารถของผลิตภัณฑในการจูงใจ ลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ และ
ในขณะเดียวกันการตั้งราคานั้นถือเกณฑคุณคาที่ลูกคารับรูได (Value – based prices) การกําหนด
องคประกอบผลิตภัณฑมีดังนี้
1.1.1 ผลิตภัณฑหลัก (Core Product หรือ Benefit Product) หมายถึง ประโยชน
หลักหรือความคาดหวังที่ผูบริโภคตองการจะไดรับจากการใชผลิตภัณฑนั้นๆ
1.1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ (Tangible Product) คือ องคประกอบตางๆของ
ผลิตภัณฑที่ผูบริโภคมองเห็นและรับรูได ซึ่งโดยทั่วไปจะเปนสวนที่ผูบริโภคจะสามารถสัมผัสได
เชน รูปรางลักษณะ (Feature), คุณภาพ (Quality), รูปแบบ (Style) และตรายี่หอ (Brand) เชน
รูปลักษณะผลิตภัณฑ ไดแก การออกแบบเสื้อผาออกกําลังกายที่ออกแบบมาเพื่อใหเหมาะสมกับของ
การออกําลังกายของแตละประเภท
1.1.3 ผลิตภัณฑที่คาดหวัง (Expected Product) คือ สิ่งที่ผูบริโภคคาดหวังจากการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนั้นๆ เชน สภาพของสินคาที่ไดรับ
1.1.4 ศักยภาพเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑใหมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไปเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในอนาคต
เชน เสื้อผาออกกําลังกายมีการพัฒนาเนื้อผาที่ผสมไทเนียมเพื่อใหผูสวมใสรูสึกเบาสบายและซับ
เหงื่อไดดียิ่งขึ้น (ภาวิณี กาญจนาภา, 2559)
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1.2 คุณสมบัติทสี่ ํ าคัญของผลิตภัณฑ์
การสรางผลิตภัณฑตองมีการกําหนดประโยชนที่จะนําเสนอและสงมอบประโยชนใหแก
ผูบริโภคผานทางคุณสมบัติของผลิตภัณฑ ประกอบดวย (Kotler, 1997: 431)
1.2.1 คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปนการวัดความคงทนของตัวผลิตภัณฑ
เกณฑในการในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและคุณภาพที่เหนือกวาคูแขง ถา
สินคาคุณภาพต่ําผูซื้อจะไมซื้อซ้ํา ถาสินคาคุณภาพสูงมีราคาเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค สินคาก็จะ
ขายไมได ดังนั้นนักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมีคุณภาพระดับใด และตนทุนเทาใดจึงจะ
เปนที่พอใจของผูบริโภค รวมทั้งคุณภาพตองสม่ําเสมอและมีมาตรฐาน เพื่อที่จะสรางการยอมรับ ดั้ง
นั้นผูผลิตจึงตองมีการควบคุมคุณภาพสินคา (Quality Control) อยูเสมอ
1.2.2 ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical Characteristic of Goods) เปน
รูปรางลักษณะที่ลูกคา สามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยตาเปลา เชน รูปรางลักษณะ
บรรจุภัณฑ ตราสินคา ความสําคัญระดับแรกในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
1.2.3 ชื่อเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) หมายถึง ชื่อ (Name) สัญลักษณ
(Symbol) การออกแบบ (Design) ที่แสดงถึงลักษณะที่แตกตางจากคูแขง ตราสินคาจะสื่อความหมาย
ดังนี้ 1.สมบัติ (Attributer) 2.ผลประโยชน (Benefit) 3. คุณคา (Values) 4. บุคลิก (Personality)
5. ผูใช (User) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑบางชนิดนั้น ขึ้นอยูกับชื่อเสียงของผูขาย
และตราสินคา เชนตราสินคา Gable brand ที่รูจักกันทั่วโลกมักจะเปนความตองการของผูบริโภค
มากกวาตราสินคาที่ผูขายผลิตขึ้นมาเอง เปนตน
1.2.4 การออกแบบ (Design) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของในการออกแบบผลิตภัณฑ
ซึ่ ง ป จ จั ย เหล า นี้ จ ะมี ผ ลกระทลต อ พฤติ ก รรมการซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค ดั ง นั้ น การออกแบบจึ ง มี
ความสําคัญมากสําหรับสินคาตางๆ เชน การออกแบบเสื้อผา ดังนั้น ผูผลิตที่มีผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบจึงตองศึ กษาความตองการของผูบริโ ภค เพื่ อออกแบบและยังทําให ผลิตภัณ ฑมีค วาม
แตกตาง (Product Differentiation) โดยคํานึงถึงเหตุจูงใจใหลูกคาซื้อสินคาทั้งดานเหตุผลและดาน
อารมณ
1.2.5 การรับประกัน (Warranty) การรับประกันสินคาเปนเครื่องมือสําคัญในการ
แขงขันอยางหนึ่ง ที่ผูขายจะชดเชยใหกับลูกคาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว เปนการลดความเสี่ยงจาก
การซื้อสินคาของลูกคารวมทั้งสรางความเชื่อมั่น ฉะนั้น นักการตลาดจึงเสนอการรับประกันสินคา
จึงเสนอการรับประกันดวยคําพูดโดยทั่วไปการรับประกันจะระบุประเด็นสําคัญ 3 ประการ ดังนี้
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การรับประกันตองใชขอมูลที่สมบูรณเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันสินคานั้นๆ
การรับประกันจะตองใหผูบริโภคทราบลวงหนากอนการซื้อ
การรับประกันจะตองระบุเงื่อนไขการรับประกันทางดานระยะเวลาในการเปลี่ยน
สินคา หรือระยะเวลาในการคืนสินคา
1.2.6 สี (Color) สีของผลิตภัณฑเปนสิ่งเชิญชวนและจูงใจใหเกิดการซื้อ เพราะสีทํา
ใหเกิดอารมณดานจิตวิทยา เครื่องมือการตลาดไมวาจะเปน เสื้อผา รองเทา ก็ใชสีเขามาชวยอยางมาก
หรื อ แม ก ระทั่ ง สื่ อ การโฆษณาส ง เสริ ม การขาย ก็ ใ ช สี เ ข า มาช ว ยในการดึ ง ดู ด ให เ กิ ด การรั บ รู
(Perception) ทําใหโดดเดนเปนลักษณะความตองการดานจิตวิทยา การซื้อสินคาแตละชิ้นจะมีการ
ตัดสินใจซื้อจากการเลือกสี เชน สีของเสื้อผาจะตองเลือกสีที่สีชอบหรือเลือกสีเพราะความเหมาะสม
เปนตน
1.2.7 การใหบริการ (Service) การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค บางครั้งขึ้นอยูกับการ
ใหบริการแกลูกคาของผูขาย เชน การสงสินคาทันที่เมื่อชําระเงินแลว มีการตอบรับการสั่งซื้อสินคา
อยางรวดเร็ว เปนตน
1.2.8 ความหลากหลายของสินคา (Variety) ผูซื้อสวนมากพอใจที่จะเลือกซื้อสินคา
ที่มีใหเลือกมากในรูปของ รูป สี ลวดลาย ขนาด ลักษณะ และคุณภาพ เนื่องจากผูบริโภคมีความ
ตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น ผูขายจําเปนตองมีสินคาใหเลือกมากเพื่อสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่แตกตางกันไดดียิ่งขึ้น
2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ หรือเปนคุณคาทั้งหมดที่
ลูกคารับรูเพื่อใหไดผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑคุมกับเงินที่จายไป (Armstrong and Kotler,
2009 : 616) หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้น ถัดจาก Product
ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของผลิตภัณฑกับ
ราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น นักการตลาด
กําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง (1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการ
ยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑนั้น (2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของในการลงทุน
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2.1 คุณสมบัติทสี่ ํ าคัญของราคา
2.1.1 การกําหนดราคา (List Price) ธุรกิจตองกําหนดราคาสินคา ตั้งแตมีการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือเมื่อมีการวางจําหนายสินคาเขาในชองทางการจําหนาย ธุรกิจตองตัดสินใจวาจะวางตําแหนง
คุณภาพผลิตภัณฑกับราคาอยางไรในตลาดเพื่อใหราคาเหมาะสมกับคุณภาพและคูแขงทางการตลาด
 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่ผูขายคิดวาลูกคาจะเต็มใจจาย
โดยคํานึงถึงตนทุนเปนหลัก
 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด ซึ่งถาต่ํามากจนเรา
จะมีกําไรนอย ดังนั้นหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณยอนกลับ
วาตนทุนสินคาควรเปนเทาไหรเพื่อจะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมาหาทางลดตนทุนลง
 กําหนดราคาตามตนทุน + กําไร วิธีนี้เปนการคํานวณวาตนทุนของเราอยูที่เทาใด
แลวบวกคาขนสง คาแรง บวกกําไร จึงไดมาซึ่งราคา แตหากราคาที่ไดมาสูงมาก เราอาจจําเปนตองมี
การทําประชาสัมพันธสินคา หรือปรับภาพลักษณใหเขากับราคานั้นใหมีความนาเชื่อถือและดึงดูดใจ
มากยิ่งขึ้น
2.1.2 การใหสวนลด (Price Discount) เปนการนํากลยุทธที่ไดผลดี และนําไปใชควบคูกับ
การออกโปรโมชั่นตางๆถือเปนการกระตุนยอดขายใหดีขึ้นและยังเปนตัวชวยในการระบายสินคา
การใหสวนลด สามารถแบงออกไดดังนี้
 สวนลดเงินสด คือการลดราคาใหกับผูซื้อเปนเงินสด เชน ลดราคา 10% เมื่อสั่งซื้อ
สินคาครบ 1,000 บาทขึ้นไป เปนตน
 สว นลดปริมาณ คือ การลดราคาสํา หรับการซื้อในปริมาณมาก แต ไ มควรเกิน
ตนทุนของผูขาย (Kotler, 1997: 611-630)
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2.2 วัตถุประสงค์ ทางการตลาด
ในการกําหนดราคาผูประกอบการตองทราบดีวาตั้งราคาเพื่อวัตถุประสงคอะไร ก็จะทําให
การตั้งราคาไดงายขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการตั้งราคาดังนี้
2.2.1 เพื่อความอยูรอด เปนการตั้งราคาเพื่อความอยูรอดของธุรกิจในระยะสั้นในกรณีที่ใน
ตลาดมีการแขงขันสูงและธุรกิจประสบปญหาคือตั้งราคาใหอยูเหนือกวาตนทุนไมมากนัก แตใน
ระยะยาวผูประกอบการควรมีการปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อความอยูรอด
2.2.2 เพื่ อ กํ า ไรในป จ จุ บั น ให สู ง สุ ด ในกรณี ที่ ท ราบว า ผู บ ริ โ ภคมี ค วามต อ งการสิ น ค า
ประเภทนี้มาก และทราบราคาตนทุน ก็ควรเลือกราคาที่สามารถสรางกําไรใหไดสูงสุด แตกระทํา
เชนนี้อาจทําใหเกิดผลกระทบระยะยาวเนื่องจากอาจจะมีผลกระทบตอคูแขงหากตั้งราคาต่ํากวา
2.2.3 เพื่อสวนแบงทางการตลาด การกําหนดราคาประเภทนี้เปนการกําหนดราคาที่เนน
ปริมาณขายโดยเชื่อวาหากขายสินคาไดมากจะทําใหตนทุนลดลง และมีกําไรในระยะยาว โดยจะ
กําหนดราคาผลิตภัณฑใหต่ําที่สุดจะเนนยอดขาย (www.geawwalee.blogspot.com, 2555)
2.3 องค์ ประกอบของราคา
2.3.1 ตนทุนทางดานของราคา เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในการดําเนินการผลิตภัณฑสินคา กอนที่
กิจการจะกําหนดไวราคา หรือตองการไดกําไรเทาไร กิจการควรที่จะตั้งราคา และคํานวณตนทุน
ทั้งหมดออกมาใหเรียบรอยกอน ทั้งคาวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต คาขนสง คาโฆษณา
และอื่นๆ
2.3.2 กําไรทางดานของราคา เปนสิ่งที่ทุกกิจการดานธุรกิจควรคํานึงถึงอยูเสมอ ตลอดระยะเวลา
ของกระบวนการตั้งราคาสินคาหรือผลิตภัณฑ เพราะกําไรเปนเครื่องบงบอกถึงความสามารถของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ และสามารถที่จะอยูไดถึงอนาคต ผูประกอบการธุรกิจหลายๆ กิจการอาจมองขาม
เปาหมายนี้ไป ซึ่งการที่ตัดราคาสินคากันเองเปนสิ่งที่ทุกกิจการไมควรกระทํา แตสิ่งที่ควรจะทําก็คือ
การหันมาปรับราคาและสรางมูลคาใหกับสินคาใหมากขึ้น เพื่อเปนการทํากําไรใหถึงเปาหมายตามที่
กิจการตองการ
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2.3.3 ความตองการของตลาดทางดานของราคา นั้นเปนการกําหนดราคามักจะขึ้นอยูกับกลไก
ของตลาดผลิตภัณฑสินคา ถาสินคาหรือผลิตภัณฑในชวงเวลานั้นมีความตองการจากผูบริโภค
สูงมาก ในการกําหนดราคาสินคาหรือก็ยอมสามารถที่จะกําหนดสูงไดเชนกัน และในทางกลับกันถา
หากสินคาในขณะนั้นไมเปนที่ตองการของผูบริโภค การกําหนดราคาของสินคาหรือบริการนั้นก็จะ
ลดลงตามไปดวย ดังนั้น ราคาของสินคาจึงมีความยืดหยุนและปรับตัวขึ้นลงไดอยูเสมอตามตลาด
สินคาและบริการ
2.3.4 คูแขงทางดานราคา ราคาสินคาของคูแขงนั้นมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาคอนขางมาก
ถาสินคาคูแขงมีราคาถูกกวาและเมื่อเทียบกับคุณภาพและวัตถุดิบแลวมีความใกลเคียงกัน ผูบริโภคก็
มักจะเลือกสินคาที่ราคาถูกกวาเพราะคุณภาพไมแตกตางกันมาก ดังนั้นการตั้งราคาจากตนทุนและ
ความตองการของตลาดนั้นอาจไมเพียงพอตองเปรียบเทียบราคาจากคูแขงประกอบดวย
2.3.5 คุณคาที่รับรูในสายตาผูบริโภคทางดานของราคา เปนความรูสึกของผูบริโภคที่เกิดจาก
การรับรูถึงคุณภาพสินคาโดยรวม หรือคุณภาพที่เหนือกวา และนําไปสูการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนั้นเกิดจากการยอมรับของผูบริโภควาคุณคาหรือคุณภาพของสินคานั้นมี
คุณคาสูงกวาราคาของสินคาหรือไม (สุชาดา รมไทรทอง, 2551)
3. ช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place) หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหผลิตภัณฑนั้นๆ สามารถ
ไปสูผูบริโภคไดภายในเงื่อนไขดานเวลาและสถานที่ มีความสะดวกตอการซื้อหาของผูบริโภค
(วิทวัส รุงเรืองผล, 2558)
ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channels) หรือชองทางการตลาด (Marketing
Channels) หมายถึง กลุมองคกรที่เกี่ยวของในกระบวนการนําสงสินคาและบริการไปถึงมือผูใชหรือ
ผูบริโภค ชองทางการตลาดหรือชองทางการจัดจําหนายจะตองทําหนาที่สรางคุณคาใหเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑนั้น เชน สงสินคาถูกตอง ตรงเวลา และไมผิดพลาด ราคาขายที่กําหนดจะตองสะทอนถึง
คุ ณ ค า ของการแลกเปลี่ ย นที่ เ ห็ น พ อ งกั น ระหว า งผู ข ายและผู ซื้ อ นอกจากนี้ ผู ข ายและช อ งทาง
การตลาด จะตองพยายามสื่อสารใหลูกคาเขาใจถึงราคาที่เหมาะสมกับคุณคาที่ผลิตภัณฑนั้นใหแก
ผูบริโภคดวย (ธีราวรรณ จันทรมานนท, 2555)
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ช อ งทางการจํ า หน า ยสิ น ค า ที่ นิ ย มใช มี อ ยู 2 รู ป แบบคื อ ร า นค า ขายสิ น ค า ให กั บ ลู ก ค า
โดยตรง เชน รานคาออนไลนขายสินคาใหกับลูกคาเมื่อมีการติดตอสั่งซื้อผานเว็บไซตหรือเว็บเพจ
พรอมการโอนเงิน เมื่อรานคาออนไลนไดรับเงินจะจัดสงสินคาใหถึงมือลูกคาโดยตรง สวนชองทาง
การจําหนายรูปแบบที่สอง คือการขายสินคาผานตัวแทนหรือคนกลาง เชน รานขายสินคาเปดรับ
ตัวแทนขายสินคาคือใหผูที่สนใจเปนตัวแทนนํารูปภาพสินคาไปขายจะขายทางเว็บไซต เว็บเพจ
Facebook หรือชองทางอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยูกับตัวแทน เมื่อตัวแทนมียอดสั่งซื้อเพียงโอนเงินพรอมแจง
รายละเอีย ดที่ อยู ของลู ก ค า ร านคาออนไลนก็จะทําการจัด ส งสิ น ค า ในนามตัว แทนใหกับลู ก คา
โดยตรงเปนตน (www.im2market.com, 2014)
การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุนการกระจายสินคาสูตลาด (Marketing logistic)
หมายถึ ง วิ ธี ก ารจั ด ส ง สิ น ค า การเคลื่ อ นย า ยสิ น ค า จากผู ข ายไปยั ง ผู บ ริ โ ภค โดยวิ ธี ต า งๆเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาโดยมุงหวังกําไรการกระจายสินคาจึงมีความสําคัญตอธุรกิจอยาง
มากในการประกอบธุรกิจ (Armstong, G. & Kotler, 2003:5)
3.1 หน้ าทีข่ องช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ทําหนาที่เคลื่อนยายสินคาจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคเพื่อแกปญหาดานเวลา สถานที่ และ
ชองวางระหวางผูเปนเจาของสินคา กับความตองการของผูบริโภคองคกรที่อยูในชองทางการจัด
จําหนายทําหนาที่ดังนี้
3.1.1 รวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลู ก ค า ป จ จุ บั น ลู ก ค า ในอนาคต และองค ก รอื่ น ที่
เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมทางการตลาด
3.1.2 สรางวิธีการสื่อสารที่จูงใจเพื่อกระตุนการซื้อของผูบริโภค
3.1.3 การเจรจาตอรองใหบรรลุขอตกลงในดานราคาและเงื่อนไขอื่นๆ เพื่อทําใหมี
การสั่งซื้อสินคา
3.1.4 สงคําสั่งซื้อสินคาไปยังผูผลิต
3.1.5 ชําระเงินคาสินคาผานระบบธนาคาร และสถาบันการเงิน และ
3.1.6 ดูแลการเปลี่ยนมือของสินคาจากองคกร หรือบุคคลไปสูบุคคลอื่น ๆ
การขายสินคาของธุรกิจ ตองอาศัยชองทางสามประเภทนี้คือ ชองทางการขาย ชองการจัดสง
และชองทางการบริการ ชองทางทั้งสามชองทางนี้จําเปนตองมีอยางครบถวนขึ้นอยูกับใครจะเปน
ผูดําเนิ นการ หรือจะให ภาระหนาที่นั้น อยูที่จุดไหน ผูจัดจําหน ายก็ตองบวกราคาเพิ่ มขึ้ นใหคุม
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กับภาระหนาที่ ถาผูจัดจําหนายทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตนทุนที่บวกกับผูบริโภคยอมต่ําลง
หรือในกรณีผูบริโภคแบกรับภาระหนาที่เองจะทําใหผูซื้อสินคาไดในดานราคาที่ถูกลง เชน ผูขาย
บวกคาจัดสงสินคาเพิ่มจากราคาสินคา (รัชนีกร อุตตมา, 2553)
4. การส่ งเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ
ตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ (Persuade) ใหเกิดความตองการ
เพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑโดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก และพฤติกรรม
การซื้อ หรือเปนการติดตอสื่อสารระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ
คู แ ข ง ขั น โดยบรรลุ จุ ด มุ ง หมายร ว มกั น ได เครื่ อ งมื อ การส ง เสริ ม การตลาดที่ สํ า คั ญ มี ดั ง นี้
(Schiffman and Kanuk, 1994 :659)
4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนรูปแบบการเสนอขาย สินคาโดยไมใชพนักงาน การโฆษณา
จึงมีลักษณะเฉพาะ คือเปนการเสนอขายสินคา หรือความคิดโดยผานการใชสื่อ เชน การโฆษณาเปน
ข อ ความ ภาพ เสี ย ง และการสื่ อ สารประเภทต า งๆ มาจั ด เป น องค ป ระกอบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในขณะเดียวกันตองสรางความแตกตางใหกับสินคามีลักษณะพิเศษเหมาะสําหรับผูบริโภคที่เปน
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความพอใจและเกิดความตองการสินคา
หน้ าทีข่ องการโฆษณา (Function of Advertising) มีดังนี้ (Schiffman and Kanuk, 1994: 659)
4.1.1 หนาที่การตลาด (Marketing Function) การโฆษณาทําหนาที่เปนสวนประสมทางการตลาด
ซึ่งประกอบดวย สินคา ราคา การจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจใหลูกคาซึ่งจะนําไปสูการสรางยอดจําหนาย และผลกําไร
4.1.2 หนาที่ในการติดตอสื่อสาร (Communication Function) การโฆษณาเปนการติดตอสื่อสาร
ระหว า งผู ซื้ อ ปละผู ข าย เพื่ อ แจ ง จู ง ใจให เ กิ ด ความต อ งการในสิ น คา หรื อ เพื่ อ สร า งทั ศ นคติ ที่ ดี
แกกลุมเปาหมาย
4.1.3 หนาที่ความรู (Knowledge Function) การโฆษณาถือเปนการใหความรู เกี่ยวกับสินคา
เพื่อใหทราบถึงคุณสมบัติ และคุณคาของในตัวสินคามากขึ้น
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4.2 การส่ งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงเครื่องมือจูงใจในระยะสั้นเพื่อกระตุน
ใหผูบริโภคซื้อสินคาหรือเพื่อขายผลิตภัณฑใหมากขึ้นเปนกิจกรรมการซื้อของผูบริโภค ไดแก
การลดราคาสิ น ค า การและซื้ อ การแถมสิ น ค า บริ ก ารจั ด ส ง ฟรี การรั บประกัน คืน เงิ น เป น ต น
การสงเสริมการขายจะทําใหผูบริโภคเกิดความตองการในการซื้อสินคามากขึ้น เครื่องมือที่ใชในการ
สงเสริมการขาย ไดแก
4.2.1 ของแถม เปนวิธีการที่ผูผลิตหรือผูขายมอบของพิเศษใหแกลูกคาโดยไมคิดมูลคา
ของแถมเปนเครื่องสงเสริมการขายที่สามารถกระตุนผูซื้อใหซื้อสินคา หรือทดลองใช
4.2.2 การรับประกั นคืนเงิน เปนวิธีการสงเสริมการขายที่รับประกันคุณภาพสินคา
ถาสินคาไมไดผลตามที่โฆษณา ผูขายยินดีคืนเงินตามระยะเวลาที่กําหนด
4.3 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) คือการสงเสริมทาการตลาดโดยตรงและสรางใหเกิด
การตอบสนองโดยทันที ประกอบกับการขายทางโทรศัพท อินเตอรเน็ต อีเมล ที่จูงใจใหผูบริโภค
ตอบกลับเพื่อการซื้อรูปแบบของการตลาดทางตรงมี ดังนี้
4.3.1 การสื่อสารทางการตลาด เปนการสื่อสารโดยใชอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับสินคา
เชนการแสดงรูปภาพ ขอความ เพื่อใหลูกคาเกิดความตองการและสั่งซื้อ
4.3.2 การตลาดที่ทําใหเกิดการตอบสนอง เปนการนําเสนอขายสินคาผานสื่อ เพื่อใหมี
การตอบสนองจากผูอาน โดยทั่วไปมักใชรวมกับกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ลด แลก แจก แถม เปนตน
จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่กลาวมา จะเปนเครื่องมือทาง
การตลาดที่ จ ะช ว ยให ส ามารถตอบสนองความต อ งการและความพึ ง พอใจให แ ก ก ลุ ม ลู ก ค า
โดยหลักการสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4P นี้ จะนํามาใชใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา
หรือผูบริโภค
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับ E-commerce
2.4.1 ความหมายของ E-commerce
E-commerce หรือ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือ การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางธุรกิจที่วางเอาไว เชน การซื้อขายสินคาและบริการ การโฆษณาผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
โดยการลดบทบาททางธุ ร กิ จ เช น ทํ า เล ที่ ตั้ ง อาคารประกอบการ ร า นค า ที่ มีห น า ร า น รวมถึ ง
พนั ก งานขาย พนั ง งานแนะนํ า สิ น ค า เป น ต น จึ ง ลดข อ จํ า กั ด ของระยะทาง และเวลาลงได
(http://www.thaiecommerce.org)
2.4.2 โมเดลทางธุรกิจของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี 2 รูปแบบคือ
1. คลิกและมอรตา (Click and Mortar) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีการผสมผสานกัน
ระหวางธุรกิจรานคาที่เปดใหบริการทําการคา และมีเว็บไซตเปนอีกชองทางหนึ่งในการคาขายเปน
การตอยอดทางธุรกิจโดยสามารถเชื่อมโยงการซื้อขายทั้งสองชองทางเขาดวยกัน
2. คลิกกับคลิก (Click and Click) รูปแบบการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่เปดใหบริการทําการคา
ผานทางเว็บไซตเพียงชองทางเดียวเทานั้น ไมมีธุรกิจหรือหนารานที่สามารถไปซื้อหรือรับสินคาได
เชน www.tohome.com เว็บไซตขายสินคาและผลิตภัณฑดานไอทีประเภทของเว็บไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแยกได 5 ประเภทดังนี้
2.1 เว็บไซตแคตตาล็อกสินคาออนไลน (Online Catalog Web Site) โดยภายในเว็บไซต
ไดรวบรวมทั้งรูปภาพและรายละเอียดของสินคาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคา
พรอมระบุที่อยูสําหรับการติดตอกลับลูกคาจะไมมีระบบการชําระเงินผานเว็บไซตและตะกราสินคา
(Shopping Cart) โดยผูที่สนใจจะซื้อสินคาตองทําการติดตอกับเจาของรานคาออนไลนนั้นโดยตรง
2.2 รานคาออนไลน (E-Shop Web Site) เปนรูปแบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ที่สมบูรณโดยภายในเว็บไซตได รวมไวทั้งระบบการจัดการสินคา ตะกราสินคา (Shopping Cart)
ระบบการชําระเงินรวมถึงการขนสงไวครบ โดยผูที่สนใจจะซื้อสินคาสามารถสั่งซื้อและทําการชําระ
เงินผานเว็บไซตไดทันที
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2.3 ตลาดกลางอิเ ล็กทรอนิก ส (E-Marketing) เปน รูปแบบเว็บไซต พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทําหนาที่เปนตลาดนัดขนาดใหญโดยภายในเว็บไซตจะมีการรวบรวมเว็บไซตของ 13
รานคาและบริษัทตาง ๆ มากมายโดยมการแบงหมวดหมูของสินคาเอาไวเอาไวเพื่อใหผูใชสามารถ
เขาไปดูสินคาภายในรานคาตาง ๆ ภายในตลาดไดอยางงายดายและสะดวกเชน ตลาดสินคาทั่วไป
www.TARAD.com และเว็บไซตตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสของสินคา OTOP อยาง www.thaitambon.com
เปนตน
2.4.2 ประโยชน์ ของพาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์

ภาพที่ 2.1: รูปภาพแสดงประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ประโยชนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีขอที่เปนประโยชนรวมกันของทั้งผูซื้อผูขาย อยู 3
ประเด็นคือ
1. ประหยัดคาใชจายลดคาใชจายบุคลากรบางสวน ลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจประหยัด
คาใชจายในการติดตอแบบเดิมๆ
2. ไมมีขอจํากัดดานสถานที่สามารถเขาถึงลูกคาไดทั่วโลก (หมายความวาตองสรางเว็บไซต
ใหมีขอมูลเปนภาษาสากลหรือภาษาที่กลุมลูกคาเปาหมายของเราใชมากๆ เชนภาษาจีน ญี่ปุน เปนตน)
3. ไมมีขอจํากัดดานเวลาสามารถทําการคาได 24 ชั่วโมง 7 วันผานระบบอัตโนมัติ
ประโยชนสําหรับผูซื้อ/ผูบริโภคมีดังนี้
1. หาข อ มู ล เพื่ อ เปรี ย บเที ย บเรื่ อ งราคาคุ ณ ภาพสิ น ค า และข อ มู ล อื่ น ๆเพื่ อ ประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ
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2. อินเทอรเน็ตมีประโยชนมากในเรื่องนี้สามารถเขาไปในเว็บบอรดตางในการหาขอมูลไดงา ย
3. มีรานคาใหเลือกมากขึ้น
4. เพียงแคพิมพคียเวิรดลงในเครื่องมือคนหาก็มีสินคาออกมาใหเลือกมากมาย
5. ไดรับสินคาอยางรวดเร็ว ในกรณีที่ซื้อสินคาที่จับตองไมไดเพราะสามารถไดรับสินคา
ผานทางอินเทอรเน็ตไดเลย
6. สินคาบางอยางสามารถลดพอคาคนกลางได ทําใหไดราคาที่ถูกลงคงไมใชกับทุกสินคา
หรือทุกผูผลิตที่มีความตองการมาทําการขายเองอาจจะไดกับสินคาบางชนิด
2.5 เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พิชามิญชุ์ มะลิขาว (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสื่อสังคม
ออนไลนเฟซบุก ผลการวิเคราะห พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุ ระหวาง
25 - 34 ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000 15,000 บาท และผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา ปจจัยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยแรกที่ลูกคา
ตัดสินใจเลือกซื้อมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และปจจัยดานราคาที่มีระบบการชําระเงินที่มีความปลอดภัย
มีคาเฉลี่ย 3.77 รองลงมาคือ ราคาสินคาและปจจัยดานชองทางการจํ าหนายบนสั งคมออนไลน
เฟซบุกมีความสะดวกและที่ลูกคามากที่สุดคือการบริการจัดสงสินคาถึงที่บาน มีคา รองลงมาคือ
การลดราคาเมื่อซื้อเสื้อผาแฟชั่นตามที่กําหนด
สุ ทามาศ จันทร์ ถาวร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบวา
เพศหญิงเปนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุโดยเฉลี่ย 20 - 29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงาน
บริษัทเอกชนเปนอาชีพที่มากที่สุด มีรายไดอยูในชวง 10,001 - 20,000 บาทตอเดือน ใช Facebook 7 วัน/
สัปดาหโดยใชงาน Facebook มากกวา 1 ชั่วโมง มีความถี่ในการสั่งซื้อสินคาบน Facebook 1 ครั้ง/เดือน
มีความสนใจในการสั่งซื้อเสื้อผาเครื่องประดับ ใชจํานวนเงินในการสั่งซื้อสินคา 501 - 1000 บาท/ครั้ง
และใช Facebook เพื่อการบันเทิง ผลการศึกษาดานสวนประสมทางการตลาด พบวา ในดานผลิตภัณฑ
ผู ตอบแบบสอบถามส วนใหญ ให ความสํ าคั ญกั บสิ นค าตรงกั บความต องการด านราคา ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับราคาที่ถูกกวารานคาหรือหางสรรพสินคา ดานการสงเสริม
การตลาดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับการมีสวนลดและของแถม ดานการบริการ
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับบริการออกคาขนสงฟรีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานสินคา ราคา และการบริการ มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
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วีระนุ ช รายระยับ (2556) ศึ ก ษาเรื่อ งพฤติก รรมการเลือ กซื้ อเสื้ อผ า จากสื่ ออิ น เตอร เ น็ ต
ในกลุ ม วั ย รุ น ศึ ก ษาพฤตกรรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ผ า นอิ น เตอร เ น็ ต ในกลุ ม วั ย รุ น จากเว็ บ ไซต
เฟซบุก ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาจากอินเตอรเน็ตในกลุมวัยรุนพบวาสวน
ใหญเปน เพศหญิง รอยละ 63.8 มีรายได 10,000 – 15,000 บาท มีตราสินคาเปนอิทธิพลในการเลือกซื้อ
ซื้อเสื้อผาแตละชิ้นในราคา 501 - 1,000 บาท ซื้อ 1 ครั้งตอเดือน ซื้อครั้งละ 1 - 2 ชิ้น กลุมตัวอยาง
สวนมากสั่งซื้อเสื้อผาจากตางประเทศ รอยละ 55.5 และเลือกซื้อสิน คาที่ พร อมสง มีปจ จัย ดาน
กลยุทธทางการตลาดที่มีคาเฉลี่ยนอยูในระดับมากเทากับ 3.86
เพ็ญนฤมล จะระ (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภท
เสื้อผาแฟชั่นของผูบริโภคกลุมวัยรุนผานทางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใชในการศึกษาคือกลุมวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหวาง
18 - 25 ป โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการสํารวจจํานวน 400 คน ผลการวิเคราะหสรุปวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.8 ซึ่งมีอายุระหวาง 21 - 23 ป รอยละ 51.8 มีการศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรีรอยละ 78 และมีอาชีพเปนนัก เรียน/นักศึกษา รอยละ 75.2 ซึ่งมีรายไดต่ํากวา
6,000 บาท และความถี่ในการใชอินเตอรเน็ตของผูตอบแบบสอบถามคือใชอินเตอรเน็ตทุกวัน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑและราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทเสื้อผาแฟชั่น อยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 และปจจัยดานการสงมอบสินคาจาก
เว็บไซตยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 และดานการสงเสริมการขายอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยเทากับ 3.0
รัชนีกร นุชวงษ์ (2558) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาแฟชั่น ของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผลการวิจัย สรุปไดวากลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 20 - 21 ป มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นจากรานขายซื้อเสื้อผา
ทั่วไป ซื้อ 1 - 2 ครั้งตอเดือน ครั้งละ 1 – 2 ชิ้น คาใชจายในการซื้อเสื้อผาแตละครั้งอยูที่ 301 – 500 บาท และ
เพื่อนมีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งในการไปซื้อเสื้อผา และเหตุผลที่มีความสําคัญเปนอันดับหนึ่งใน
การเลือกซื้อเสื้อผาผาแฟชั่นคือ รูปแบบ/ดีไซนของซื้อเสื้อผาที่ตรงกับความตองการ และชวงเวลาใน
การซื้อเสื้อผาแฟชั่นที่ซื้อบอยที่สุดคือ ซื้อเมื่อลดราคา สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดในการ
เลือกซื้อเสื้อผาแฟชั่น ปจจัยดานราคามีความสําคัญสูงที่สุดรองลงมาคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ และ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ตามลําดับ และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญเปน
อันดับสุดทาย
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บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
3.1 การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ผูใชเฟซบุก
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่ใชเฟซบุกที่เคยซื้อเสื้อผาออกกําลังกายในเพจ
เฟซบุก การคํานวณขนาดตัวอยาง (Sample Size) ในกรณีไมทราบจํานวนประชากร กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูที่เคยที่ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก คํานวณจากสูตรของ
(William G. Cochran (1977:75 อางอิงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)) ดังนี้
n

เมื่อ

n
Z

P(1  P)Z 2
d2

แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง
แทน คามาตรฐานที่ระดับความเชื่อมั่น ที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ รอยละ 95

ฉะนั้นจะมีคา
Z

P
q

Z

.

1.96

แทน คาเปอรเซ็นตที่คาดหวัง
แทน 1-p
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E

แทน คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได
(โดยกําหนดให คาความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 = 0.05)

โดยแทนคาจะได

n

n

P(1  P)Z2
d2
.

.

.

.

n = 384.16 ตัวอยาง
การศึกษาครั้งนี้จึงไดมกี ารเก็บตัวอยางสํารอง 15 คน เพื่อความครบถวนสมบูรณ ดังนั้น
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน
การเลือกสุ่ มตัวอย่ าง
ผูวิจัยใชการสุมตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
มีความตองการที่จะศึกษากลุมตัวอยางที่เคยซื้อเสื้อผาออกกําลังกายในเพจของเฟซบุก การเก็บขอมูล
โดยการฝากแบบสอบถามไว กั บ กลุ มเฟซบุก ที่ เ กี่ย วของกั บ กลุ มคนออกกํ าลั งกาย กลุมฟสเนส
เนื่องจากกลุมคนที่เขาใชนั้นมีโอกาสซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจรานคามากกวากลุมอื่น โดยการ
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนโดยใช Google Form ในการสรางแบบสอบถาม
3.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามเปน
ลักษณะคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) ที่มีลักษณะเปนแบบ Check List ประกอบดวย
เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลาย
ปด (Close-Ended Response Question) มี 6 ขอ ไดแก
ขอที่ 1 เพศ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 2 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการ
กําหนดชวงอายุตามมาตรฐานการจัดกลุมอายุแบบกลุม 10 ป
ขอที่ 3 ระดับการศึกษา ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
ขอที่ 4 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
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ขอที่ 5 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ขอที่ 6 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)
สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก โดยแบบใชสอบถามเปนคําถามแบบปลายปด ลักษณะใหเลือกตอบ
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการขาย โดยเปนแบบสอบถามที่ให
ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนตามลําดับความสําคัญโดยการแปลผลคะแนนจะใชการตัดสินแบบ
อิงเกณฑในการวัดครั้งนี้ออกเปน 5 ระดับโดยใชสูตรการคํานวณหาอัตราภาคชั้น (กัลยา วานิชยบัญชา,
2545)
ระดับคะแนน 5 หมายถึง มีระดับความสําคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีระดับความสําคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีระดับความสําคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง มีระดับความสําคัญนอยที่สุด
โดยแบงเกณฑการวัดระดับคะแนนและตีความหมายของคะแนนคําตอบเปน 5 ชวงดังนี้
4.21-5.00
หมายถึง
มีความสําคัญอยูระดับมากทีส่ ุด
3.41-4.20
หมายถึง
มีความสําคัญอยูระดับมาก
2.61-3.40
หมายถึง
มีความสําคัญอยูระดับปานกลาง
1.81-2.60
หมายถึง
มีความสําคัญอยูระดับนอย
1.00-1.80
หมายถึง
มีความสําคัญอยูระดับนอยที่สุด
วิธีคดิ เกณฑการแปลความหมายจากคะแนนเฉลี่ย
ความกวางของอันตราภาคชัน้
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5–1
5
=
0.8
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ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แลวนํามากําหนดแนวคิดของการวิจัย
เพื่อนํามาเปนทิศทางในการสรางแบบสอบถาม
2. สรางแบบสอบถามโดยแบงออกเปนสวนๆ และพิจารณาเนื้อหาใหสอดคลองกับ
สมมติฐาน วัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อขอคําแนะนํา ปรับปรุง
แกไข
3.3 การทดสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น
(Reliability) ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นจากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎี ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของไปเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคําถามในแตละขอวาตรงจุดมุงหมายของการวิจัย
ครั้งนี้หรือไม หลังจากนั้นนํามาแกไขปรับปรุงเพื่อดําเนินการในขั้นตอไป
2. การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช (Try-out)
กับประชากรที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัว อยางที่จะทําการวิจัย จํานวน 30 ชุด จากนั้น จึงนํา
แบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาความเชื่อมั่นเปนรายขอ (Item Analysis) และทั้งฉบับโดย
วิธีการ (Cronbach’s Alpha Coeffiencient) ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS ไดคาความ
เชื่อมั่นขึ้นต่ํา 0.7 ขึ้นไปจากคําถาม จํานวน 52 ขอ โดยจากการหาจะได 0.87 ซึ่งถือวาแบบสอบถาม
สามารถนําไปใชในการวิจัยได
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
แหลงขอมูลในการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก เปนการศึกษาโดยใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitive Research) ทําการเก็บขอมูลตั้งแตเดือน 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
ที่สามารถอางอิงได ผลวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพื่อประกอบการ
สรางแบบสอบถาม
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) ประกอบดวย
1. คารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใชในการวิเคราะห
ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร ในแบบสอบถามสวนที่ 1 ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
f
100
n

P

เมื่อ

P
f
n

แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต
แทน ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม
แทน จํานวนความถีท่ ั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง

2. คารอยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใชในการวิเคราะห
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกในแบบสอบถามสวนที่ 2
f
100
n

P

แทน รอยละหรือเปอรเซ็นต
f
แทน ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม
n
แทน จํานวนความถีท่ ั้งหมดหรือจํานวนกลุมตัวอยาง
3. คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการ
วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในแบบสอบถามสวนที่ 3
คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตรดังนี้
เมื่อ

P

x

เมื่อ

x
∑x

n

∑x
n

แทน คะแนนคาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน ขนาดของกลุม ตัวอยาง
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คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541: 65)
∑x
n∑x
n n 1

S

เมื่อ

S
x
n
∑x
∑x

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง
คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุม ตัวอยาง
ผลของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง

4. การหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นรวมโดยใชวิธี
แบบ อัลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ดวยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
โดยใชสูตรดังนี้ (วัลลภ รัฐฉัตรานนท, 2554: 119)
α

เมื่อ

α
k
V
V

คือ
คือ
คือ
คือ

k
k

1

·

1

∑V
V

คาความเชื่อถือได
จํานวนขอ
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลจากกลุม
ตัวอยางซึ่งคาสถิติที่นํามาใชมีดังนี้
1. กรณีการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรสองกลุมขึ้นไปคือ
ลักษณะประชากรศาสตรสวนเพศ สถิติที่ใชคือ t-test
2. กรณีการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของประชากรตั้งแต 2 กลุมขึ้นไปใช
สถิติ One-Way ANOVA
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาปจ จัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกผูวิจัยไดศึกษากับกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่ซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก จํานวน 400 คน โดยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่ฝากไวในกลุมคนออกกําลังกาย
ในเฟซบุก ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีคําตอบสมบูรณครบถวนจํานวน 400 ชุด กอนจะนําขอมูลที่
ไดมาทําการวิเคราะหและนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
สวนที่ 1 การวิเคราะหปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
สวนที่ 3 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมติฐาน
สั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันผูศึกษาไดเสนอสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้
n
=
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
X
=
แทน คาคะแนนเฉลี่ยของพนักงาน
S.D. =
แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
=
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution
F
=
แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน f-distribution
SS
=
แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
MS =
แทน คาคะแนนเฉลี่ของผลบวกกําลังสองของคะแนน
(Mean of Square)
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df
Sig.
H0
H1
*

=
=
=
=
=

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)
ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
สมมติฐานแยง (Alternative hypothesis)
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้ที่ซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (คน)
145
255
400

ร้ อยละ (%)
36.25
63.75
100.00

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 255 คน คิดเปน
รอยละ 63.75 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.25
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 - 25 ป
26 - 30 ป
31 - 35 ป
36 - 40 ป
40 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
38
147
71
60
36
48
400

ร้ อยละ (%)
9.50
36.75
17.75
15.00
9.00
12.00
100.00

จากตารางที่ 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 ปขึ้นไป 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
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน (คน)
69
303
28
400

ร้ อยละ (%)
17.25
75.75
7.00
100.00

จากตารางที่ 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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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
แมบาน/พอบาน
นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน/กําลังหางาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)
128
126
28
15
11
75
11
6
400

ร้ อยละ (%)
32.00
31.50
7.00
3.75
2.75
18.75
2.75
1.50
100.00

จากตารางที่ 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 อื่นๆจํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
มากกวา 50,001 ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
75
151
85
33
17
39
400

ร้ อยละ (%)
18.75
37.75
21.25
8.25
4.25
9.75
100.00

จากตารางที่ 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมาคือ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยู
ระหวาง 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.25 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 18.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 ขึ้น
ไปจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 30,001 - 40,000 บาท
จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 40,001 - 50,000 บาท
จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 4.25 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หยาราง
รวม

จํานวน (คน)
298
95
7
400

ร้ อยละ (%)
74.50
23.75
1.75
100.00

จากตารางที่ 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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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
1 ครั้ง/เดือน
2 ครั้ง/เดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

118
65
67
119
31
400

29.5
16.25
16.75
29.75
7.75
100

จากตารางที่ 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกทุก 6 เดือน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือ เลือกซื้อ
1 ครั้ง/เดือน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 เลือกซื้อ ทุก 3 เดือนจํานวน 67 คนคิดเปนรอยละ
16.75 เลือกซื้อ 2 ครั้ง/เดือน จํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 16.25 และอื่นๆ จํานวน 31 คนคิดเปนรอย
ละ 7.75 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
ราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง
ต่ํากวา 500 บาท
501 - 1,000 บาท
1,001 - 1,500 บาท
1,501 - 2,000 บาท
2,001 - 3,000 บาท
มากกวา 3,000 บาท ขึ้นไป
รวม

จํานวน (คน)
173
156
39
29
2
1
400

ร้ อยละ (%)
43.25
39.00
9.75
7.25
0.50
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.8 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญซื้ อ เสื้ อ ผ า ราคาต่ํ า กว า 500 บาท
จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซื้อเสื้อผาราคา 501 - 1,000 บาท จํานวน 156
คนคิดเปนรอยละ 39.00 ซื้อเสื้อผาราคา 1,001 - 1,500 บาท จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.75 ซื้อ
เสื้อผาราคา 1,501 - 2,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.25 ซื้อเสื้อผาราคา 2,001 - 3,000
บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 และซื้อเสื้อผาราคามากกวา 3,000 บาทขึ้นไป จํานวน 1 คน
คิดเปนรอยละ 0.25 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
จํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

1 ชิ้น

173

43.25

2 ชิ้น

157

39.25

3 ชิ้น

48

12.00

4 ชิ้นขึ้นไป

22

5.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อเสื้อผาออกกําลังกายจํานวน 1 ชิ้น
ตอครั้ง จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายจํานวน 2 ชิ้นตอ
ครั้ง จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายจํานวน 3 ชิ้นตอครั้ง จํานวน 48 คน
คิดเปนรอยละ 12.00 และซื้อเสื้อผาออกกําลังกายจํานวน 4 ชิ้นขึ้นไปตอครั้ง จํานวน 22 คน คิดเปน
รอยละ 5.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประเภทของเนื้อผาที่
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ประเภทของเนือ้ ผ้ าทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออก
กําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

ระบายความรอนไดดี

234

35.03

ยืดหยุนกระชับสัดสวน

161

24.10

ซับเหงื่อไดดี

122

18.26

มีความคงทนใชงานไดนาน

151

22.60

รวม

668

100.00

จากตารางที่ 4.10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกประเภทของเนื้อผาที่ระบายความ
รอนไดดี จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 35.03 รองลงมาคือ ยืดหยุนกระชับสัดสวน จํานวน 161
คน คิดเปนรอยละ 24.1 มีความคงทนใชงานไดนาน จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 22.6 และซับ
เหงื่อไดดี จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 18.26 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามลักษณะลายผาของเสื้อผา
ออกกําลังกายที่เลือกซื้อ
ลักษณะลายผ้ าของเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ทีท่ ่ านเลือกซื้อ
ผาพื้นแบบเรียบ ไมมีลวดลาย
ผามีลวดลาย เชน ลายกราฟฟค
ผามีการเย็บตอผาหลายประเภท
ผามีความคงทนใชงานไดนาน
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

221
59
17
97
6
400

55.25
14.75
4.25
24.25
1.50
100.00

จากตารางที่ 4.11 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อผาพื้นแบบเรียบไมมี
ลวดลาย จํานวน 221 คน คิดเปนรอยละ 55.25 รองลงมาคือ เลือกซื้อผามีความคงทนใชงานไดนาน
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 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสีของเสื้อผาออกกําลังกาย
ที่เลือกซื้อ (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
สี ของเสื้อผ้ าออกกําลังกายทีท่ ่ านเลือกซื้อ
(ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
สีขาว
สีน้ําตาล
สีเหลือง
สีดํา
สีแดง
สีฟา
สีเทา
สีชมพู

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

144
41
21
311
38
31
158
35

15.93
4.54
2.32
34.40
4.20
3.43
17.48
3.87

สีเขียว

17

1.88

สีน้ําเงิน
สีมวง
สีสม
รวม

87
10
11
904

9.62
1.11
1.22
100.00

จากตารางที่ 4.12 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อ 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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ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามตราสินคาที่ตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ตราสิ นค้าทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
Adidas
Nike
Under Armour
Reebok
Lululemon
Roxy
Puma
Wakingbee
Easyoga
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

282
229
44
56
19
34
49
5
3
25
746

37.80
30.70
5.90
7.51
2.55
4.56
6.57
0.67
0.40
3.35
100.00

จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
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 อื่นๆ 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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ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามการใชงานที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
การใช้ งานทีท่ ่านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
ใชเพื่อออกกําลังกายเทานัน้

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

225

56.25

ใสลําลอง

85

21.25

ใสประยุกต

90

22.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
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 แสดงจํานวนและร อยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊กมากทีส่ ุ ด (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
ตัดสินใจดวยตนเอง
เพื่อน
สมาชิกในเครือขายสังคมออนไลน
บุคคลในครอบครัว
แฟน/คนรัก
ผูมีชื่อเสียง/นักแสดง/นักรอง
นักกีฬา/เทรนเนอร
บล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต)
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

329
109
36
54
62
15
23
6
634

51.89
17.19
5.68
8.52
9.78
2.37
3.63
0.95
100.00

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กาย ตัดสินใจดวยตนเอง จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 51.89 รองลงมาคือ เปนเพื่อนจํานวน 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 ผูมีชื่อเสียง/นักแสดง/นักรอง จํานวน 15 คน
คิดเปนรอยละ 2.37 และบล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต) มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
0.95 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
เหตุผลทีท่ ่ านเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ าน
เพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
การออกแบบของชุดออกกําลังกาย
มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ
มีสีสันที่สวยงาม
มีการลดราคา
ตามกระแสแฟชั่น
ซื้อเพื่อเลนกีฬาเฉพาะทางเชน โยคะ ฟสเนส
ชื่นชอบยี่หอ
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

187
105
112
167
75
125
96
8
875

21.37
12.00
12.80
19.09
8.57
14.29
10.97
0.91
100.00

จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีเหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกคือ การออกแบบของชุดออกกําลังกาย จํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 21.37
รองลงมาคือ มีการลดราคา จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 19.09 ซื้อเพื่อเลนกีฬาเฉพาะทาง เชน
โยคะ ฟสเนส จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 14.29 มีสีสันที่สวยงาม จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ
12.80 มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 12.00 ชื่นชอบยี่หอ
จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 10.97 ตามกระแสแฟชั่น จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และ อื่นๆ
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)
ปัญหาทีพ่ บบ่ อยทีส่ ุ ดในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก (ตอบได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
การออกแบบสีและเนื้อผาไมตรงตามรูป
เสื้อผาออกกําลังกายที่มีคุณภาพดีมีราคาแพงเกินไป
แบบและสีซ้ํากันมาก
เสื้อผาออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก
ขนาดไมตรงตามที่สั่งซื้อ
สินคาไมมีคุณภาพ
ไมไดสัมผัสเนือ้ ผา
อื่นๆ
รวม

จํานวน (คน)

ร้ อยละ (%)

143
94
59
78
133
83
163
12
765

18.69
12.29
7.71
10.20
17.39
10.85
21.31
1.57
100.00

จากตารางที่ 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกคือ ไมไดสัมผัสเนื้อผา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ
21.31 รองลงมาคือ การออกแบบสีและเนื้อผาไมตรงตามรูป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 18.69
ขนาดไมตรงตามที่สั่งซื้อ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เสื้อผาออกกําลังกายที่มีคุณภาพดีมี
ราคาแพงเกินไป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 12.29 สินคาไมมีคุณภาพ จํานวน 83 คน คิดเปนรอย
ละ 10.85 เสื้อผาออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 10.20 แบบและ
สีซ้ํากั นมาก จํ า นวน 59 คน คิ ด เปน รอ ยละ 7.71 และอื่น ๆ จํ า นวน 12 คน คิ ด เปน ร อ ยละ 1.57
ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นด้ านส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่ อพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจําหนาย และดานสงเสริมการขาย ดวยคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงผลดังตารางที่
4.18 – 4.22
ตารางที่ 4.18 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผลิตภัณฑ
ลําดับที่
ด้ านผลิตภัณฑ์
1
มีรูปแบบดีไซนที่ทันสมัย
2
มีการบอกรายละเอียดของเสือ้ ผาออก
กําลังกายที่ชัดเจนเชน ขนาดของเสื้อผา
ออกกําลังกาย (S, M, L, XL) รอบอก
ความยาว
3
คุณภาพดีตรงตามความตองการเชน
เนื้อผาคงทน, สีไมซีด
4
มีการออกแบบที่เหมาะกับการใชงาน
5

6
7

เนื้อผาที่ใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน
เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็น
เมื่อสวมใส,ฯลฯ)
เสื้อผาออกกําลังกายมีลวดลายที่แปลก
ใหม
มีตราสินคาที่นาเชื่อถือ

ค่ าเฉลีย่
3.95
3.92

S.D.
0.734
0.801

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก

3.90

0.851

มาก

3.87

0.760

มาก

3.83

0.812

มาก

3.79

0.824

มาก

3.78

0.825

มาก
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.18 (ตอ) แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานผลิตภัณฑ
ลําดับที่
ด้ านผลิตภัณฑ์
8
รูปภาพเสื้อผาออกกําลังกายที่จําหนาย
ในเฟชบุก ชัดเจน
9
เสื้อผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงาม
10
มีการรับประกันสินคา
11
มีบรรจุภัณฑสวยงาม
12
เปนสินคานําเขาจากตางประเทศ
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.77

S.D.
0.834

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.69
3.68
3.58
3.43
3.76

0.816
0.920
0.875
0.893
0.518

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวม ดานผลิตภัณฑ
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.518 โดยแบงเปน มีรูปแบบดีไซน
ที่ทันสมัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.95 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 รองลงมาคือ มีการ
บอกรายละเอียดของเสื้อผาออกกําลังกายที่ชัดเจน เชน ขนาดของเสื้อผาออกกําลังกาย (S, M, L, XL)
รอบอก ความยาวอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.92 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.801 คุณภาพดีตรงตาม
ความตองการ เชน เนื้อผาคงทน, สีไมซีดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.851 มี การออกแบบที่ เหมาะกับการใชงานอยู ในระดั บมาก มี คาเฉลี่ย 3.87 และมีคาส วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.760 เนื้อผาที่ใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็นเมื่อ
สวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานขึ้นฯลฯ) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.83
และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.812 เสื้อผาออกกําลังกายมีลวดลายที่แปลกใหมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.79 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.824 มีตราสินคาที่นาเชื่อถืออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.78 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.825 รูปภาพเสื้อผาออกกําลังกายที่จําหนายในเฟซบุกชัดเจนอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.77 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.834 เสื้อผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงามอยูใน
ระดับมากและมีคาเฉลี่ย 3.69 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.816 มีการรับประกันสินคาอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ย 3.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.920 มีบรรจุภัณฑสวยงาม อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.58 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 เปนสินคานําเขาจากตางประเทศอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.43 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.893 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.19 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคา
ลําดับที่
1
2
3
4
5

ด้ านราคา
ค่ าเฉลีย่
มีการแสดงราคาอยางชัดเจน
3.86
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
3.84
สามารถเปรียบเทียบราคาได
3.80
มีราคาถูกกวาซื้อชองทางอื่น
3.63
3.28
เสื้อผาออกกําลังกายที่มีราคาแพง
สามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจาย
ทั้งหมด
รวม
3.68

S.D.
0.807
0.803
0.782
0.803
1.011

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

0.637

มาก

จากตารางที่ 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637 โดยแบงเปน มีการแสดงราคาอยาง
ชัดเจนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.807 รองลงมาคือ มีราคา
เหมาะสมกับคุณภาพ อยูในระดับมา มีคาเฉลี่ย 3.84 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803 สามารถ
เปรียบเทียบราคาได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.80 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.782 มีราคา
ถูกกว าซื้อชองทางอื่ น อยู ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.803
ตามลําดับ และเสื้อผาออกกําลังกายที่มีราคาแพงสามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจายทั้งหมด
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.28 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011
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ตารางที่ 4.20 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจในเฟซบุ ก
ดานชองทางการจัดจําหนาย
ลําดับที่
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย
ค่ าเฉลีย่
4.21
1
มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง
เชน ผานATM, บัตรเครดิต, เก็บเงิน
ปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับ
ผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Preorder (จายเงินกอนและรอรับสินคา
ภายหลัง)
2
ผูขายยืนยันการไดรับการชําระเงินอยาง 3.98
ชัดเจน
3
มีบริการจัดสงเสื้อผาหลายวิธี เชน
3.97
จัดสงธรรมดาจัดสงแบบดวนพิเศษ
4
รูปแบบการนําเสนอเสื้อผาออกกําลัง
3.93
กายในเฟซบุกมีความนาสนใจ
5
มีการติดตอการสั่งซื้อสินคาไดหลายวิธี
3.92
เชน Line เปนตน
6
ผูขายแบงหมวดหมูของเสื้อผาชัดเจน
3.91
งายตอการเลือกซื้อ
7
ผูขายตอบรับการสั่งซื้ออยางรวดเร็ว
3.86
8
ลูกคาไดรับสินคาตามระยะเวลาที่
3.84
กําหนด
9
ผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่
3.84
แนนอน
รวม
3.94

S.D.
0.823

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด

0.742

มาก

0.768

มาก

0.772

มาก

0.855

มาก

0.734

มาก

0.828
0.837

มาก
มาก

0.831

มาก

0.570

มาก
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จากตารางที่ 4.20 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวม
ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570
โดยแบงเปนมีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน ผานATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง,
นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคา
ภายหลัง) อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.21 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.823 รองลงมาคือ
ผู ข ายยื น ยั น การได รับ การชํา ระเงิ น อยา งชัด เจน อยู ใ นระดับ มาก มี คา เฉลี่ ย 3.98 และมีคา สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 มีบริการจัดสงเสื้อผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดา จัดสงแบบดวนพิเศษอยู
ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.97 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768 รูปแบบการนําเสนอเสื้อผาออก
กําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ อยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ย 3.93 และมีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.772 มีการติดตอการสั่งซื้อสินคาไดหลายวิธี เชน Line เปนตนอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ย
3.92 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.855 ผูขายแบงหมวดหมูของเสื้อผาชัดเจน งายตอการเลือก
ซื้ออยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.91 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734 ผูขายตอบรับการสั่งซื้อ
อยางรวดเร็ว อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.86 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.828 ลูกคาไดรับ
สินคาตามระยะเวลาที่กําหนด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.837 และผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.831 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.21 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดที่ มี อิ ท ธิ ผ ลต อ พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจในเฟซบุ ก
ดานการสงเสริมการตลาด
ลําดับที่
ด้ านส่ งเสริมการตลาด
1
มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เกี่ยวกับ
สินคาที่ชัดเจน
2
เจาของเพจมีการใหความรูเกีย่ วกับ
สินคาเพื่อใหลกู คาสนใจสินคามากขึ้น
3
ผูขายมีการลงขายเสื้อผาออกกําลังกาย
รุนใหมๆอยูเสมอ
4
มีการจัดโปรโมชั่น เชน มีการลดราคา
เมื่อซื้อจํานวนมาก
5
มีบริการรับสงฟรี
6
มีการแนะนําสินคาเสื้อผาออกกําลังกาย
ที่เหมาะสมกับประเภทและรูปรางของ
ลูกคา
7
มีการสงขอมูลเสื้อผาออกกําลังกาย
ใหมๆไปยังอีเมลลูกคา
8
มีบริการรับเปลี่ยน – คืนสินคาได
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.90

S.D.
0.735

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.84

0.824

มาก

3.79

0.762

มาก

3.76

0.829

มาก

3.75
3.74

1.006
0.825

มาก
มาก

3.60

0.907

มาก

3.40

1.146

มาก

3.72

0.639

มาก

จากตารางที่ 4.21 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น โดยรวม
ดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.72 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.639
โดยแบงเปน มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาที่ชัดเจน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.90 และ
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.735 รองลงมาคือ เจาของเพจมีการใหความรูเกี่ยวกับสินคาเพื่อให
ลูกคาสนใจสินคามากขึ้น อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.84 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.824
ผูขายมีการลงขายเสื้อผาออกกําลังกายรุนใหมๆอยูเสมอ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.79 และมีคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.762 มีการจัดโปรโมชั่น เชน มีการลดราคาเมื่อซื้อจํานวนมาก อยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ย 3.76 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 มีบริการรับสงฟรีอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
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3.75 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.006 มีการแนะนําสินคาเสื้อผาออกกําลังกายที่เหมาะสมกับ
ประเภทและรูปรางของลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.825
และมีการสงขอมูลเสื้อผาออกกําลังกายใหมๆไปยังอีเมลลูกคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 และมี
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.907 และมีบริการรับเปลี่ยน – คืนสินคาได อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย
3.40 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.146 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.22 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นดานสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ลําดับที่
1
2
3
4

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ดานชองทางการจัดหนาย
ดานผลิตภัณฑ
ดานรายการสงเสริมการขาย
ดานราคา
รวม

ค่ าเฉลีย่
3.94
3.76
3.72
3.68
3.78

S.D.
0.570
0.518
0.639
0.637
0.494

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.22 พบว า ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ด า นส ว น
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกใน
ภาพรวมอยูในระดั บมาก มี คาเฉลี่ย 3.78 และมีคาสว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.494 โดยแบ ง เปน
ดานชองทางการจัดหนาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570
ด า นผลิ ต ภั ณ ฑ อยู ใ นระดั บ มาก มี ค า เฉลี่ ย 3.76 และมี ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.518
ดานรายการสงเสริมการขาย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.72 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.639
และดานราคาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637 ตามลําดับ
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ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะใชคาสถิติ t – test กับกลุมตัวอยาง
สองกลุม ไดแก เพศ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way analysis of Variances)
กับกลุมตัวอยางที่มากกวาสองกลุมขึ้นไป ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน
และสถานภาพการสมรส กรณีถาพบวาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ (Least Significant Difference :LSD) ก็ตอเมื่อคา Sig. มีคานอย
กวา 0.05 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไวดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
สมมติฐานที่ 1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
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ตารางที่ 4.23 แสดงการทดสอบเพศกับการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกโดยใช
สถิติ t-test ในการทดสอบ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

t-test for Equality of Means
X
S.D.
t
df
2.67 1.34 -0.317 398.000
2.72 1.38
1.93 1.12 -0.427 398.000
1.98 1.12
1.81 0.88 0.381 398.000
1.78 0.88
1.69 0.96 0.340 398.000
1.66 0.96
1.99 1.30 -0.446 398.000
2.05 1.31
2.18 1.17 -0.946 398.000
2.31 1.42
1.65 0.91 -3.155 398.000
1.99 1.09
1.56 0.75 -1.895 398.000
1.72 0.85
1.39 0.66 -3.583 398.000
1.69 1.00
2.25 1.38 0.749 398.000
2.15 1.31
1.72 1.08 -2.486 398.000
2.01 1.15

P
0.752
0.670
0.703
0.734
0.656
0.345
0.002*
0.068
0.001*
0.454
0.013*
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จากตารางที่ 4.23 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเพซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.752 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไม
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.670 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.703 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.734 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
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เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.656 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อไมแตกตาง
กัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.345 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กาย ด า นสี ข องเสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายที่ ท า นเลื อ กซื้ อ ไม แ ตกต า งกั น
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.002 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.068 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุกมากที่สุดแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.454 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไม
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามเพศ มีคา Seg. เทากับ 0.013 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
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เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 1.2 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.24 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

31.23
714.36
745.59
14.41
297.94
312.36
14.414
297.946
312.360
1.857
370.241
372.097

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399

6.24
1.813

3.445 0.005*

2.883
0.756

3.812 0.010*

2.883
0.756

3.812 0.002*

0.371
0.940

0.395 0.852

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.24 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอายุที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกาย
ที่ทานเลือกซื้อ

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

SS

df

MS

21.229
713.138
715.910
2.772
713.138
715.910
14.192
421.048
435.240
6.832
262.605
269.437
2.740
326.197
328.937
18.646
696.914
715.560
15.234
503.526

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394

4.246
1.671

2.540 0.028*

0.554
1.810

0.306 0.909

2.838
1.069

2.656 0.022*

1.366
0.667

2.050 0.071

0.548
0.828

0.662 0.653

3.729
1.769

2.108 0.064

3.047
1.278

2.384 0.038*

รวม

518.760

399

7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน
การเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.
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จากตารางที่ 4.24 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตาม อายุ มีคา Seg. เทากับ 0.005 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตาม อายุ มีคา Seg. เทากับ 0.010 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.002 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.852 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
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เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.028 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อแตกตางกัน
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.909 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กาย ด า นสี ข องเสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายที่ ท า นเลื อ กซื้ อ ไม แ ตกต า งกั น
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.022 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.071 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.653 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุกมากที่สุดแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.064 จึงยอมรับสมมติฐาน
หลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอายุ มีคา Seg. เทากับ 0.038 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดังนั้นผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อทดสอบความ
แตกต่ างเป็ นรายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.25 – 4.30
ตารางที่ 4.25 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20 ปี
-

2.03
ตํ่ากว่ า 20 ปี
2.60
20-25 ปี
2.72
26-30 ปี
2.93
31-35 ปี
3.14
36-40 ปี
2.92
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20-25 ปี

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.020*
-

0.011*
0.539
-

0.001*
0.105
0.363
-

0.000*
0.032*
0.128
0.469
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.002*
0.156
0.431
0.949
0.455
-

จากตารางที่ 4.25 พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ ต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภค อายุ 20-25 ป, 26-30 ป, 31-35 ป, 36-40 ป และ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ
0.020, 0.011, 0.001, 0.000 และ 0.002 ตามลําดับ ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 และผูบริโภคอายุ 20-25 ป
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางผูบริโภคที่มีอายุ 36-40 ป มีคา Sig. เทากับ 0.032 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.26 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
กับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20 ปี
-

ตํ่ากว่ า 20 ปี 1.63
1.85
20-25 ปี
2.30
26-30 ปี
2.20
31-35 ปี
1.75
36-40 ปี
1.94
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20-25 ปี

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.279
-

0.003*
0.006*
-

0.014*
0.040*
0.622
-

0.646
0.626
0.017*
0.555
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.204
0.636
0.084
0.222
0.443
-

จากตารางที่ 4.26 พบวาผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตางจากผูบริโภคอายุ 26-30 ปและ
31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.003 และ 0.014 ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตางจากผูบริโภค
อายุ 26-30 ป และ 31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.006 และ 0.04 ตามลําดับ และ ผูบริโภคอายุ 26-30 ป
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 36-40 ป มีคา Seg. เทากับ 0.017 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.27 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางจํานวนชิ้นที่ซอื้ ในแตละครั้ง
กับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20-25 ปี
20 ปี
0.235
-

1.87
ตํ่ากว่ า 20 ปี
1.68
20-25 ปี
2.07
26-30 ปี
1.98
31-35 ปี
1.67
36-40 ปี
1.50
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.249
0.002*
-

0.524
0.023*
0.568
-

0.319
0.933
0.024*
0.085
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.052
0.213
0.000*
0.004*
0.385
-

จากตารางที่ 4.27 พบวาผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางจากผูบริโภคที่มีอายุ 26-30 ป และ 3135 ป มีคา Sig. เทากับ 0.002 และ 0.023 ตามลําดับ ผูบริโภที่มีคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางจากผูบริโภค
อายุ36-40 ป และ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.024 และ 0.000 ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 31-35
ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
แตกตางจากผูบริโภคที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig. 0.004 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.28 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางลักษณะลายผาของเสื้อผาออก
กําลังกายที่ทานเลือกซื้อกับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20 ปี
-

2.39
ตํ่ากว่ า 20 ปี
1.78
20-25 ปี
2.00
26-30 ปี
2.03
31-35 ปี
2.33
36-40 ปี
2.29
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20-25 ปี

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.009*
-

0.130
0.230
-

0.178
0.194
0.883
-

0.838
0.021*
0.208
0.272
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.714
0.017*
0.228
0.303
0.884
-

จากตารางที่ 4.28 พบวา ผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ แตกตางจาก
ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีคา Sig. เทากับ 0.009 และ ผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ แตกตาง
จากผูบริโภคที่มีอายุ 36-40 ป และ 40 ป ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.021 และ 0.017 ตามลําดับ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.29 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20 ปี
-

1.57
ตํ่ากว่ า 20 ปี
1.73
20-25 ปี
1.90
26-30 ปี
1.95
31-35 ปี
2.02
36-40 ปี
2.25
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20-25 ปี

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.408
-

0.121
0.265
-

0.084
0.175
0.789
-

0.063
0.128
0.551
0.721
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.003*
0.003*
0.072
0.135
0.330
-

จากตารางที่ 4.29 พบวาผูบริโภคต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคที่มี อายุ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.003 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.30 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางปญหาที่พบบอยที่สุดในการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอายุ
อายุ

ตํ่ากว่ า
20 ปี
-

1.57
ตํ่ากว่ า 20 ปี
2.04
20-25 ปี
1.77
26-30 ปี
1.66
31-35 ปี
2.05
36-40 ปี
2.14
40 ปี ขึน้ ไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20-25 ปี

26-30 ปี

31-35 ปี

36-40 ปี

0.023*
-

0.390
0.096
-

0.708
0.028*
0.586
-

0.071
0.970
0.225
0.104
-

40 ปี
ขึน้ ไป
0.021*
0.602
0.080
0.029*
0.717
-

จากตารางที่ 4.30 พบวาผูบริโภค อายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มี อายุ 20-25 ป และ40 ปขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.023 และ 0.021
ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุ ก ด า นป ญ หาที่ พ บบ อ ยที่ สุ ด ในการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจใน
เฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคที่มีอายุ 31-35 ป มีคา Sig. เทากับ 0.028 และผูบริโภค 31-35 ป มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอายุ 40 ป ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.029
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 1.3 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตาง
กัน มีอิทธพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.31 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
มีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
ระหวางกลุม
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน ระหวางกลุม
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ภายในกลุม
รวม
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา ระหวางกลุม
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

11.062
734.536
745.597
16.753
485.684
502.438
0.139
312.221
312.360
3.822
368.276
372.097
2.861
676.889
679.750

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

5.531
1.850

2.989

0.051

8.377
1.223

6.847 0.001*

0.069
0.786

0.088

0.915

1.911
0.928

2.060

0.129

1.431
1.705

0.839

0.433

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.31 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของระดับการศึกษาที่แตกตางกัน
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน
6. สีของเสื้อผาออกกําลัง
ระหวางกลุม
กายที่ทานเลือกซื้อ
ภายในกลุม
รวม
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ ระหวางกลุม
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
ภายในกลุม
กายผานเพจในเฟซบุก
รวม
ระหวางกลุม
8. การใชงานที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ภายในกลุม
ออกกําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุก
ระหวางกลุม
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
มากที่สุด
ระหวางกลุม
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน ระหวางกลุม
การเลือกซื้อเสื้อผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

4.543
711.367
715.910
5.597
429.643
435.240
2.418
267.019

2
397
399
2
397
399
2
397

2.271
1.798

1.268

0.283

2.798
1.082

2.586

0.077

1.209
0.673

1.798

0.167

269.437

399

7.567
321.371

2
397

3.783
0.809

4.674 0.010*

328.938

399

13.714
701.846
715.560
3.579
515.181
518.760

2
397
399
2
397
399

6.857
1.768

3.879 0.021*

1.789
1.298

1.379

0.253
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จากตารางที่ 4.31 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.051 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตาง
กัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.915 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต า งกั น มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กาย ด า นจํ า นวนชิ้ น ที่ ซื้ อ ในแต ล ะครั้ ง
ไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.129 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.433 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลัง
กายที่ทานเลือกซื้อไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.283 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือก
ซื้อไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.077 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.167 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.010 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภค ที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.021 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามระดับการศึกษา มีคา Seg. เทากับ 0.253 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ดังนั้นผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ ทดสอบความแตกต่ างเป็ น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.32 – 4.34
ตารางที่ 4.32 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
กับระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า
ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อ
ตอครั้ง

ระดับการศึกษา

X

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

1.54

สูงกวาปริญญาตรี

2.03
2.28

ตํ่ากว่ า
ปริญญา
ตรี
-

ปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเท่ า
0.001*
-

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
0.003*
0.253
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.32 พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลั งกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่ เลือกซื้อตอครั้งแตกตางจาก
ผูบริโภคมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคา Sig. เทากับ 0.001 และ 0.003
ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

83

ตารางที่ 4.33 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดกับระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า
ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผา
ออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากที่สุด

ระดับการศึกษา

X

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

1.36

สูงกวาปริญญาตรี

1.65
1.31

ตํ่ากว่ า
ปริญญา
ตรี
-

ปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเท่ า
0.012*
-

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
0.794
0.043*
-

จากตารางที่ 4.33 พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด แตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา โดย
มีคา Sig. เทากับ 0.012 และผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด แตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยมีคา Sig.
เทากับ 0.043 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.34 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับระดับการศึกษา
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า

ระดับการศึกษา

X

เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา

2.02

สูงกวาปริญญาตรี

1.62

2.28

ตํ่ากว่ า
ปริญญา
ตรี
-

ปริญญา
ตรีหรือ
เทียบเท่ า
0.155
-

สู งกว่ า
ปริญญาตรี
0.166
0.11

จากตารางที่ 4.34 พบวาไมมีคูที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

-
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สมมติฐานที่ 1.4 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.35 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน ระหวางกลุม
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ภายในกลุม
ออกกําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

31.846
713.752
745.598
23.623
478.815
502.438
19.327
293.033
312.360
11.398
360.700

7
392
399
7
392
399
7
392
399
7
392

4.549
1.821

2.499 0.016*

3.375
1.221

2.763 0.008*

2.761
0.748

3.693 0.001*

1.628

1.770

372.098

399

0.092

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.35 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของอาชีพที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า แหล่ งความ
แปรปรวน
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา ระหวางกลุม
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ภายในกลุม
รวม
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกาย ระหวางกลุม
ที่ทานเลือกซื้อ
ภายในกลุม
รวม
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ ระหวางกลุม
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ภายในกลุม
ผานเพจในเฟซบุก
รวม
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจ ระหวางกลุม
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ภายในกลุม
ผานเพจในเฟซบุก
รวม
ระหวางกลุม
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออกกําลัง ภายในกลุม
กายผานเพจในเฟซบุกมาก
รวม
ที่สุด
ระหวางกลุม
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน ระหวางกลุม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง ภายในกลุม
กายผานเพจในเฟซบุก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

9.989
669.761
679.750
4.887
711.023
715.910
11.409
423.831
435.240
10.517
258.921
269.538
2.530
360.407

7
392
399
7
392
399
7
392
399
7
392
399
7
392

1.427
1.709

0.835

0.559

0.698
1.814

0.385

0.911

1.630
1.081

1.507

0.163

1.502
0.661

2.275 0.028*

0.361
0.833

0.434

0.881

328.937

399

8.963
706.597
715.560
9.118
509.642
518.760

7
392
399
7
392
399

1.280
1.803

0.710

0.663

1.303
1.300

1.002

0.429
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จากตารางที่ 4.35 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.016 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา

Seg. เทากับ 0.008 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.001 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งแตกตางกัน ที่นัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.092 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
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พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา

Seg. เทากับ 0.559 จึงยอมรับ

สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือก
ซื้อไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.911 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อเสื้ อ ผ า ออกกํ าลั ง กาย ด า นสี ข องเสื้อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายที่ ทา นเลื อกซื้ อ ไม
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.163 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.028 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวาผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.881 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.663 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามอาชีพ มีคา Seg. เทากับ 0.429 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน
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มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ ทดสอบความแตกต่ างเป็ น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.36 – 4.39
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0.674
-

0.145
0.206
0.838
-

0.522
0.638
0.710
0.619
-

0.011*
0.004*
0.002*
0.007*
0.077
-

0.518
0.416
0.132
0.130
0.344
0.601
-

อืน่ ๆ

0.111
0.180
-

ว่ างงาน/หางานทํา

-

นักเรียน/นักศึกษา

2.73
2.80
3.18
3.27
3.00
2.23
2.45
2.33

แม่ บ้าน/พ่ อบ้ าน

ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ า
ออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก

พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
แมบาน/พอบาน
นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน/กําลังหางานทํา
อื่นๆ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

รัฐวิสาหกิจ

อาชีพ

ข้ าราชกา

พฤติกรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้ า

พนักงาน
บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว/
เจ้ าของธุรกิจ

ตารางที่ 4.36 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ

0.483
0.408
0.165
0.153
0.331
0.852
0.860
-
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จากตารางที่ 4.36 พบวาผูบริโภค ที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.011 ผูบริโภคที่มีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig.
0.004 ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/
นักศึกษา มีคา Sig. 0.002 และผูบริโภคที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.007 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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แม่ บ้าน/พ่ อบ้ าน

นักเรียน/นักศึกษา

ว่ างงาน/หางานทํา

อืน่ ๆ

ราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง

รัฐวิสาหกิจ

อาชีพ

พนักงานบริษทั
เอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
แมบาน/พอบาน
นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน/กําลังหางานทํา
อื่นๆ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

0.124

0.672

0.126

0.138

0.024*

0.259

0.821

-

0.615
-

0.412
0.304
-

0.385
0.288
0.901
-

0.000*
0.060
0.009*
0.014*
-

0.082
0.213
0.052
0.054
0.938
-

0.491
0.684
0.289
0.269
0.580
0.608
-

พนักงาน
บริษัทเอกชน
ธุรกิจส่ วนตัว/
เจ้ าของธุรกิจ

พฤติกรรม
การเลือกซื้อ
สิ นค้ า

ข้ าราชกา

ตารางที่ 4.37 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับอาชีพ

1.94
2.15
2.04
2.40
2.45
1.57
1.55
1.83

-
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จากตารางที่ 4.37 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.024 ผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง แตกตางจาก
ผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.000 ผูบริโภคมีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.009 และผูบริโภคมีอาชีพแมบาน/พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง แตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.014 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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0.012*
0.045
0.101
0.916
-

0.867
0.198
0.288
0.002*
0.011
-

0.889
0.509
0.473
0.027*
0.049*
0.952
-

อืน่ ๆ

0.002*
0.014*
0.050
-

ว่ างงาน/หางานทํา

0.311
0.820
-

นักเรียน/นักศึกษา

0.193
-

แม่ บ้าน/พ่ อบ้ าน

-

รัฐวิสาหกิจ

1.67
1.82
1.86
2.40
2.36
1.65
1.64

ข้ าราชกา

พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
แมบาน/พอบาน
นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน/หางานทํา
อื่นๆ

ธุรกิจส่ วนตัว/เ
จ้ าของธุรกิจ

อาชีพ

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสิ นค้ า

จํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง

ตารางที่ 4.38 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งกับอาชีพ

0.001*
0.005*
0.012*
0.300
0.285
0.001*
0.007*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.38 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง แตกตางจาก ผูบริโภค
ที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ อาชีพแมบาน/พอบาน และอาชีพอื่นๆ มีคา Sig. 0.002, 0.012 และ0.001
ตามลําดับ ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ
และอื่นๆมีคา Sig. 0.014 และ 0.005 ตามลําดับ ผูบริโภคมีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง แตกตางจากผูบริโภค
อาชีพ อื่นๆ มีคา Sig. 0.012 ผูบริโภคที่มีอาชีพรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา
และผูบริโภคที่วางงาน/กําลังหางานทํา มีคา Sig. 0.002 และ 0.027 ตามลําดับ ผูบริโภคที่มีแมบาน/
พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแต
ละครั้ง แตกตางจากผูบริโภคที่วางงาน/กําลังหางานทํา มีคา Sig. 0.049 ผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
แตกตางจากผูบริโภค อาชีพอื่นๆ มีคา Sig. 0.001 และผูบริโภคที่วางงาน/กําลังหางานทํา มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง แตกตางจาก
ผูบริโภคอาชีพอื่นๆ มีคา Sig. 0.007 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

97

0.508
0.710
0.590
0.548
-

0.002*
0.016*
0.054
0.093
0.463
-

0.038*
0.073
0.073
0.085
0.295
0.515
-

อืน่ ๆ

0.911
0.657
0.884
-

ว่ างงาน/หางานทํา

0.938
0.722
-

นักเรียน/นักศึกษา

0.469
-

แม่ บ้าน/พ่ อบ้ าน

-

รัฐวิสาหกิจ

1.56
1.63
1.57
1.53
1.73
1.92
2.09
1.17

ข้ าราชกา

พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ
ขาราชการ
รัฐวิสาหกิจ
แมบาน/พอบาน
นักเรียน/นักศึกษา
วางงาน/หางานทํา
อื่นๆ

ธุรกิจส่ วนตัว/
เจ้ าของธุรกิจ

อาชีพ

พนักงาน
บริษัทเอกชน

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสิ นค้ า
การใช้ งานทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อ
เสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก

ตารางที่ 4.39 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง การใชงานที่ทา นตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับอาชีพ

0.249
0.171
0.269
0.351
0.175
0.029*
0.026*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.39 พบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคที่วางงาน/หางานทํา มีคา
Sig. 0.002 และ 0.038 ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีคา Sig. 0.016 ผูบริโภคนักเรียน/
นักศึกษา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานการใชงานที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ มีคา
Sig. 0.029 และผูบริโภควางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตาง
จาก ผูบริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ มีคา Sig. 0.026 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 1.5 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตาง
กัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.40 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของรายไดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อ
ตอครั้ง
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแต
ละครั้ง

F-test
แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

SS

df

MS

23.522
722.075
745.598
76.110
426.327
502.437
9.881
302.479
312.097
5.949
366.149

5
394
399
5
394
399
5
394
399
5
394

4.704
1.833

4. ประเภทของเนื้อผาที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผาน
รวม
372.097
เพจในเฟซบุก
ระหวางกลุม 8.019
5. ลักษณะลายผาของ
เสื้อผาออกกําลังกายที่ทาน ภายในกลุม 671.731
เลือกซื้อ
รวม
679.750
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

2.567 0.027*

15.222 14.068 0.000*
1.082
1.976
0.768

2.574 0.026*

1.190
0.929

1.280

0.272

1.604
1.705

0.941

0.454

399
5
394
399

(ตารางมีตอ)

100
ตารางที่ 4.40 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของรายไดเฉลี่ยที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า
6. สีของเสื้อผาออกกําลัง
กายที่ทานเลือกซื้อ

F-test
แหล่ งความ
SS
แปรปรวน
ระหวางกลุม 24.474
ภายในกลุม 691.436
รวม
715.910
ระหวางกลุม 22.627
ภายในกลุม 412.613

df

MS

5
394
399
5
394

4.895
1.755

2.789 0.017*

4.525
1.047

4.321 0.001*

435.240

399

6.770
262.667

5
394

1.354
0.667

2.031 0.073

262.438

399

3.598
325.340

5
394

0.720
0.826

0.871 0.500

328.937

399

4.887
710.673
715.560
2.340
516.420

5
394
399
5
394

0.977
1.804

0.542 0.745

0.468
1.311

0.357 0.878

518.760

399

7. ตราสินคาที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุก
ระหวางกลุม
8. การใชงานที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ภายในกลุม
ออกกําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุก
ระหวางกลุม
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุกมากทีส่ ุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ ระหวางกลุม
เสื้อผาออกกําลังกายผาน
ภายในกลุม
เพจในเฟซบุก
รวม
11. ปญหาที่พบบอยที่สุด ระหวางกลุม
ในการเลือกซือ้ เสื้อผาออก ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจใน
รวม
เฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

101
จากตารางที่ 4.40 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.016
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.000
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.026
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
แตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอ มีคา Seg. เทากับ 0.272 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.454
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออก
กําลังกายที่ทานเลือกซื้อไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางปะชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.017
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.001
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.073 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.500
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.745
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีคา Seg. เทากับ 0.878
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
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แตกตางกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นผู้วจิ ัยได้ ใช้ วธิ ีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ ทดสอบความแตกต่ างเป็ น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.41 – 4.45
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2.54

20,001 – 30,000 บาท

2.94

30,001 – 40,000 บาท

2.79

40,001 – 50,000 บาท

2.94

มากกวา 50,001 ขึ้นไป

3.15

มากกว่ า 50,001 ขึน้ ไป

10,001 – 20,000 บาท

40,001 – 50,000 บาท

2.43

30,001 – 40,000 บาท

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

ระดับรายได้

10,001 – 20,000 บาท

ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ า
ออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสิ นค้ า

ตํ่ากว่ าหรือเท่ ากับ
10,000 บาท

ตารางที่ 4.41 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

-

0.534

0.017*

0.202

0.171

0.007*

-

0.031*

0.347

0.268

0.012*

-

0.581

0.992

0.422

-

0.717

0.256

-

0.596
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

105

106
จากตารางที่ 4.41 พบวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท
และมากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.017 และ 0.007 ตามลําดับ และผูบริโภคที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.031 และ 0.012
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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มากกว่ า 50,001 ขึน้ ไป

-

40,001 – 50,000 บาท

1.44
1.76
2.13
2.39
2.00
2.98

30,001 – 40,000 บาท

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,001 ขึ้นไป

20,0001– 30,000 บาท

ระดับรายได้

10,001 – 20,000 บาท

ราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อ
ครั้ง

พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า

ตํา่ กว่ าหรือเท่ ากับ 10,000
บาท

ตารางที่ 4.42 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

0.029*
-

0.000*
0.009*
-

0.000*
0.002*
0.216
-

0.051
0.384
0.648
0.215
-

0.000*
0.000*
0.000*
0.018*
0.002*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.42 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 –
40,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.029, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลําดับ
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.009
0.002 และ 0.000 ตามลําดับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้งแตกตางจาก
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.002 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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มากกว่ า 50,001 ขึน้ ไป

-

40,001 – 50,000 บาท

1.59
1.72
1.89
2.12
1.75
1.98

30,001 – 40,000 บาท

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,001 ขึ้นไป

20,001 – 30,000 บาท

ระดับรายได้

10,001 – 20,000 บาท

จํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง

พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสิ นค้ า

ตํา่ กว่ าหรือเท่ ากับ 10,000
บาท

ตารางที่ 4.43 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางของจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้งกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

0.300
-

0.027*
0.133
-

0.004*
0.016*
0.207
-

0.499
0.880
0.546
0.165
-

0.024*
0.096
0.630
0.478
0.386
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.43 พบว า ผู บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได เ ฉลี่ ย ต อ เดื อ น ต่ํ า กว า หรื อ เท า กั บ 10,000
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ มากกวา
50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.027, 0.004 และ 0.024 ตามลําดับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานจํานวนชิ้นที่ซื้อ
ในแตละครั้ง แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีคา Sig. เทากับ 0.016
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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40,001 – 50,000 บาท

มากกว่ า 50,001 ขึน้ ไป

2.16
2.08
2.49
2.21
1.93
2.82

30,001 – 40,000 บาท

สี ของเสื้อผ้ าออกกําลังกายที่
ท่ านเลือกซื้อ

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,001 ขึ้นไป
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

20,001 – 30,000 บาท

ระดับรายได้

10,001 – 20,000 บาท

พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสิ นค้ า

ตํ่ากว่ าหรือเท่ ากับ
10,000 บาท

ตารางที่ 4.44 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวางสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

-

0.693
-

0.112
0.024*
-

0.851
0.621
0.300
-

0.542
0.670
0.124
0.497
-

0.011*
0.002*
0.193
0.050
0.024*
-
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จากตารางที่ 4.44 พบวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ
0.011 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ แตกตางจาก
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ
0.024 และ 0.002 ตามลําดับ และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีพฤติกรรม การ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลั งกายผ านเพจในเฟซบุก ด านสีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 ขึ้นไป คา Sig. เทากับ 0.024 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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-

0.952
-

0.167
0.121
-

0.087
0.069
0.496
-

0.049*
0.042*
0.234
0.544
-

มากกว่ า 50,001
ขึน้ ไป

40,001 – 50,000 บาท

1.69
1.70
1.91
2.06
2.25
2.24

30,001 – 40,000 บาท

ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,001 ขึ้นไป

20,001 – 30,000 บาท

ระดับรายได้

10,001 – 20,000 บาท

ตราสิ นค้ าทีท่ ่ านตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผ้าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก

พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

ตํ่ากว่ าหรือเท่ ากับ
10,000 บาท

ตารางที่ 4.45 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก กับรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน

0.000*
0.000*
0.010*
0.131
0.564
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.45 พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 –
50,000 บาท และ มากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.049 และ 0.000 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดาน
ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 และ มากกวา 50,001 ขึ้นไป มีคา Sig. เทากับ 0.042 และ 0.000
และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 ขึ้นไปมีคา Sig. เทากับ
0.010 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติ ฐ านที่ 1.6 ลัก ษณะทางประชากรศาสตรข องผูบริโ ภคมีส ถานภาพที่แ ตกตางกั น
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน
H1: ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคมีสถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.46 แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของสถานภาพที่แตกตางกัน มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
2.ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ ระหวางกลุม
ครั้ง
ภายในกลุม
รวม
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน ระหวางกลุม
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา ระหวางกลุม
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ภายในกลุม
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

10.125
735.473
745.597
2.452
499.986
502.438
3.117
309.243
312.360
1.185
370.913
373.097
8.553
671.197
679.750

2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399
2
397
399

5.062
1.853

2.733

0.660

1.226
1.259

0.973

0.379

1.558
0.779

2.001

0.137

0.592
0.934

0.634

0.531

4.276
1.691

2.529

0.081

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.46 (ตอ) แสดงการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตรของสถานภาพที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อ
สิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน
6. สีของเสื้อผาออกกําลัง
ระหวางกลุม
กายที่ทานเลือกซื้อ
ภายในกลุม
รวม
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ ระหวางกลุม
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
ภายในกลุม
กายผานเพจในเฟซบุก
รวม
ระหวางกลุม
8. การใชงานที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผา
ภายในกลุม
ออกกําลังกายผานเพจในเฟ
รวม
ซบุก
ระหวางกลุม
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
มากที่สุด
ระหวางกลุม
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน ระหวางกลุม
การเลือกซื้อเสื้อผาออก
ภายในกลุม
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

F-test
SS

df

MS

F

Sig.

1.167
714.743
715.910
3.775
431.465
435.249
1.348
268.089

2
397
399
2
397
399
2
397

0.584
1.800

0.324

0.723

1.888
1.087

1.737

0.177

0.674
0.675

0.998

0.370

269.437

399

5.182
323.755

2
397

2.591
0.816

3.177 0.043*

328.937

399

1.958
713.602
715.560
7.777
510.983
518.760

2
397
399
2
397
399

0.979
1.797

0.545

0.580

3.888
1.287

3.021

0.050
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จากตารางที่ 4.46 สรุ ปได้ ดังนี้
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.660 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพมีคา Seg. เทากับ 0.379 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.137 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.531 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
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มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.081 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทาน
เลือกซื้อไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.723 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มี พ ฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กาย ด า นสี ข องเสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายที่ ท า นเลื อ กซื้ อ
ไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.177 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.370 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานการใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.043 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.580 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพ แตกตางกัน
มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานเหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
พบวาผลการวิเคราะหดานลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จําแนกตามสถานภาพ มีคา Seg. เทากับ 0.050 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 และ ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน
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มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย ดานปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดังนั้นผู้วิจัยได้ ใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพือ่ ทดสอบความแตกต่ างเป็ น
รายคู่ ดังแสดงในตารางที่ 4.47
ตารางที่ 4.47 แสดงผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูระหวาง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุดกับสถานภาพ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา สถานภาพ
โสด
ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
แตงงาน
เพจในเฟซบุกมากที่สุด
หยาราง
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X

1.61
1.45
2.28

โสด
-

แตงงานแลว
0.148
-

หยาราง
0.052
0.020*
-

จากตารางที่ 4.47 พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพแตงงาน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุกมากที่สุด แตกตางจากผูบริโภคมีสถานภาพหยาราง มีคา Sig. เทากับ 0.020 ที่นัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.48 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง

3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม

SS

df

MS

F

Sig.

59.79
684.2
744
34.58

32
367
399
32

1.87
1.86

1.002

0.468

1.08

1.253

0.167

ภายในกลุม

316.5

367

0.86

รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

351.1
34.49
258.1
292.6
2.303
21.1
23.4

399
32
367
399
32
367
399

1.08
0.7

1.532

0.135

0.07
0.06

1.252

0.168

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.48 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผาออก
กําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุกมากทีส่ ุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

59.33
620.5
679.8
0.598
4.408
5.007
0.322
4.066
4.387
23.59
245.9
269.4
0.385
4.789
5.174
1.121
10.11
11.23
0.677
7.478
8.155

32
367
399
32
367
399
32
367
399
32
367
399
32
367
399
32
367
399
32
367
399

1.85 1.097 0.333
1.69
0.02 1.556 0.050
0.01
0.01 0.907 0.616
0.01
0.74
0.67

1.1

0.329

0.01 0.921 0.594
0.01
0.04 1.271 0.153
0.03
0.02 1.038 0.414
0.02
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จากตารางที่ 4.48 พบว า การวิเ คราะหป จ จัย สว นประสมทางการตลาด ด า นผลิ ตภั ณ ฑ
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ
ครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลาย
ผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก และปญหาที่พบ
บอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 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 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.49 แสดงการทดสอบป จจัย สวนประสมทางการตลาด ปจ จัย ดานราคา ที่แ ตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอ
ครั้ง
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ
ครั้ง
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

35.6
708.4
744
17.25
333.9
351.1
8.381
284.2
292.6
0.671
22.73
23.4

15
384
399
15
384
399
15
384
399
15
384
399

2.37 1.287 0.207
1.84
1.15 1.323 0.185
0.87
0.56 0.755 0.728
0.74
0.04 0.756 0.727
0.06
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.49 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานราคา ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน โดยใชสถิติ
F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม

27.67
652.2
679.8
0.286
4.721
5.007
0.317
4.07
4.387
13.18
256.3
269.4
0.277
4.897

15
384
399
15
384
399
15
384
399
15
384
399
15
384

1.84 1.086 0.367
1.7

5.174

399

0.476
10.76
11.23
0.349
7.806
8.155

15
384
399
15
384
399

6. สีของเสื้อผาออกกําลังกาย
ที่ทานเลือกซื้อ

7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อเสือ้ ผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกมาก
รวม
ที่สุด
ระหวางกลุม
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ภายในกลุม
ในเฟซบุก
รวม
ระหวางกลุม
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
ภายในกลุม
กายผานเพจในเฟซบุก
รวม
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

F

Sig.

0.02 1.549 0.085
0.01
0.02 1.992 0.114
0.01
0.88 1.317 0.189
0.67
0.02 1.446 0.123
0.01

0.03 1.134 0.324
0.03
0.02 1.144 0.315
0.02
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จากตารางที่ 4.49 พบวา การวิเคราะหปจจัยส วนประสมทางการตลาด ปจจั ยดานราคา
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่
ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง จํานวนชิ้นที่ซื้อ
ในแตละครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก และปญหา
ที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 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 ซึ่งมีคามากกวา 0.05
จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด ปจจัยดานราคา ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ที่ไมแตกตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สมมติฐานที่ 2.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.50 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายที่
แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอ
ครั้ง
3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ
ครั้ง
4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

44.83
699.2
744
22.08
329
351.1
30.16
262.4
292.6
1.542
21.86
23.4
32.2
647.6
679.8

24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399

1.87
1.86

1.002

0.463

0.92
0.88

1.049

0.402

1.26
0.7

1.795

0.113

0.06
0.06

1.102

0.338

1.34
1.73

0.777

0.767

(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.50 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า

แหล่งความ
แปรปรวน

SS

df

MS

F

Sig.

6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ

ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

0.348
4.659
5.007
0.237
4.151
4.387
21.86
247.6
269.4
0.353
4.82
5.174
0.885
10.35
11.23
0.371
7.784
8.155

24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399

0.01
0.01

1.166

0.270

0.01
0.01

0.891

0.616

0.91
0.66

1.38

0.112

0.01
0.01

1.146

0.291

0.04
0.03

1.337

0.135

0.02
0.02

0.746

0.804

7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกมากที่สุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 4.50 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนายที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟ
ซบุก และปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 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
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน
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สมมติฐานที่ 2.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
H0: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่ไมแตกตางกัน
H1: ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่แตกตางกัน
ตารางที่ 4.51 แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
1. ความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก
2. ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง

3. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง

4. ประเภทของเนื้อผาที่ทาน
ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
5. ลักษณะลายผาของเสื้อผา
ออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

49.73
694.3
744
35.52
315.6
351.1
33.83
258.8
292.6
1.997
21.41
23.4
48.24
631.6
679.8

24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399

2.07 1.119 0.319
1.85
1.48 1.759 0.116
0.84
1.41 2.043 0.103
0.69
0.08 1.458 0.077
0.06
2.01 1.193 0.243
1.68
(ตารางมีตอ)
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ตารางที่ 4.51 (ตอ) แสดงการทดสอบปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตาง
กัน โดยใชสถิติ F-test
F-test
พฤติกรรมการเลือกซื้อสิ นค้ า
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ
7. ตราสินคาที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
8. การใชงานที่ทานตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกมากที่สุด
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดใน
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

แหล่ งความ
แปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS

df

MS

F

Sig.

0.422
4.585
5.007
0.264
4.123
4.387
17.08
252.4
269.4
0.387
4.787
5.174
1.011
10.22
11.23
0.565
7.59
8.155

24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399
24
375
399

0.02 1.437 0.086
0.01
0.01 1.001 0.464
0.01
0.71 1.058 0.391
0.67
0.02 1.263 0.185
0.01
0.04 1.546 0.050
0.03
0.02 1.163 0.273
0.02
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จากตารางที่ 4.51 พบวา การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานสงเสริม
การตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกาย
ที่ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงาน
ที่ ท า นตั ด สิ น ใจเลื อ กซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจในเฟซบุ ก ผู มี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก และปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 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
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานรายการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่ไมแตกตางกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด
เพื่ อ สอบถามผู ใ ช เ ฟซบุ ก ที่ เ คยซื้ อ เสื้ อผ า ออกกํ า ลั ง กายผา นเพจในเฟซบุ ก โดยแบ ง การสรุ ป ผล
การศึกษาออกเปน 3 สวน ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซือ้
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก สามารถแบงผลการศึกษาเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร ของผูบริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุก
สวนที่ 2 พฤติกรรมของผูบริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
สวนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของผู้บริโภคทีเ่ ลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
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 ปขึ้นไป 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 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 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 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.50 ตามลําดับ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 20,000 บาท จํานวน 151 คิดเปนรอยละ 37.75 รองลงมา คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000
บาท จํานวน 85 คิดเปนรอยละ 21.25 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน
75 คิดเปนรอยละ 18.75 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มากกวา 50,001 ขึ้นไป จํานวน 39 คิดเปนรอยละ 9.75
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 33 คิดเปนรอยละ 9.75 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
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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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้บริโภคทีเ่ ลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แบงออกเปน 11 ขอ ดังนี้
1. ความถี่ ใ นการซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจในเฟซบุ ก มากที่ สุ ด พบว า ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ ซื้อทุก 6 เดือน จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 29.75 รองลงมาคือ 1 ครั้ง/
เดือน จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.5 ทุก 3 เดือน จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.72 ครั้ง/
เดือน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.25 และอื่นๆ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 ตามลําดับ
2. ราคาเสื้อผาออกกําลังกายที่เลือกซื้อตอครั้ง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อตอ
ครั้งในราคา 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. จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซื้อ 1 ชิ้น/ครั้ง มีจํานวน
173 คน คิดเปนรอยละ 43.25 รองลงมาคือ ซื้อ 2 ชิ้น จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.25 ซื้อ 3 ชิ้น
จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.00 และซื้อ 4 ชิ้นขึ้นไป จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.50
ตามลําดับ
4. ประเภทของเนื้อผาที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกประเภทเนื้อผาที่ระบายความรอนไดดี 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. ลักษณะลายผาที่ตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซื้อลักษณะลายผา ที่ผาพื้นแบบเรียบ 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 และอื่นๆ มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ
6. สีของเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซื้อ 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. การเลือกตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อตรา 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 อื่นๆ 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. การใชงานของเสื้อผาออกกําลังกาย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ซื้อเพื่อใช
สําหรับใชสําหรับออกกําลังกายเทานั้น มีจํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ 56.25 รองลงมาคือ ใชสวม
ใสประยุกตรวมกับเสื้อผาประเภท อื่นเชน กางเกงยีนส มีจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.5 และใช
สําหรับใสลําลอง มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ตามลําดับ
9. ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก 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 ผูมีชื่อเสียง/นักแสดง/
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นักรอง มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.4 และบล็อกเกอร (นักเขียนบทความในเว็บไซต) มีจํานวน
6 คน คิดเปนรอยละ 0.95 ตามลําดับ
10. เหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เลือกซื้อเพราะ การแบบของชุดออกกําลังกาย มีจํานวน 187 คน คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา
คือ มีการลดราคา มีจํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 19.1 ซื้อเพื่อเลนกีฬาเฉพาะทาง เชน โยคะ ฟตเนส
วิ่ง แอโรบิค มีจํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 14.3 สีสันที่สวยงาม มีจํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ
12.8 มีการโฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ชื่นชอบยี่หอ
มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 11.0 ตามกระแสแฟชั่น มีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 8.57 และ
อื่นๆ มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 0.91 ตามลําดับ
11. ปญหาที่พบบอยที่สุดในเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใจเฟซบุก พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญพบปญหาบอยที่สุดคือ ไมไดสัมผัสเนื้อผา จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 21.31 รองลงมาคือ
การออกแบบสีและเนื้อผาไมตรงตามรูป จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 18.69 ขนาดไมตรงตามที่
สั่งซื้อ จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 17.39 เสื้อผาออกกําลังกายที่มีคุณภาพดีมีราคาแพงเกินไป
จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 12.29 สินคาไมมีคุณภาพ จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 10.85 เสื้อผา
ออกกําลังกายเสียรูปทรงหลังการซัก จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 10.20 แบบและสีซ้ํากันมาก
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 7.71 และอื่นๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 1.57 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกาย
ผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
ปจจัย ดานผลิตภัณฑ พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสํ าคัญกับปจ จัยดานผลิ ตภัณ ฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.518 ปจจัยสวนดานราคาที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ย 3.68 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยสวนดานชองทางการจําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 และ ปจจัยดานสงเสริมการขาย พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับปจจัยดานสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
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เพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 33.72 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 เมื่อพิจารณา
รายละเอียด ทั้ง 4 ดาน สรุปไดดังนี้
1. ปจจัยสวนดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.76 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.518 โดยแบงเปน
มีรูปแบบดีไซนที่ทันสมัย มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.95 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.734
รองลงมาคือ มีการบอกรายละเอียดของเสื้อผาออกกําลังกายที่ชัดเจน เชน ขนาดของเสื้อผา (S, M, L,
XL) รอบอก ความยาว เนื้อผาที่ใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึก
เย็นเมื่อสวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานขึ้น,ฯลฯ) มีการออกแบบที่
เหมาะกับการใชงาน คุณภาพดีตรงตามความตองการ เชน เนื้อผาคงทน, สีไมซีด รูปภาพเสื้อผาออก
กําลังกายที่จําหนายในเฟซบุกชัดเจน เสื้อผาออกกําลังกายมีลวดลายที่แปลกใหม มีตราสินคาที่
นาเชื่อถือ เสื้อผาออกกําลังกายมีสีสันสวยงาม มีการรับประกันสินคา มีบรรจุภัณฑสวยงาม และเปน
สินคานําเขาจากตางประเทศ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92, 3.90, 3.87, 3.83, 3.79, 3.78, 3.77, 3.69,
3.68, 3.58 และ 3.43 ตามลําดับ และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 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
ดานราคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.68 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.637 โดยแบงเปน มีการราคาแสดงชัดเจน มี
คาเฉลี่ยสูงที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย 3.86 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.807 รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับคุณภาพ สามารถเปรียบเทียบราคาได มีราคาถูกกวาซื้อชองทางอื่น อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.84, 3.80 และ 3.63 ตามลําดับ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.810, 0.808, 0.785 และ 3.63
ตามลําดับ และเสื้อผาออกกําลังกายที่มีราคาแพงสามารถมัดจําบางสวนโดยไมตองจายทั้งหมด
อยูในระดับ ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.28 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.011
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย (Place) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนดานชองทางการจําหนาย ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.94 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570 โดยแบงเปน
มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน ผาน ATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคา
และจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง)
คาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.21 อยูในระดับมากที่สุด และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.823 รองลงมาคือ
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มีบริการจัดสงเสื้อผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดาจัดสงแบบดวนพิเศษ ผูขายยืนยันการไดรับการ
ชําระเงินอยางชัดเจน รูปแบบการนําเสนอเสื้อผาออกกําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ มีการ
ติดตอการสั่งซื้อสินคาไดหลายวิธี เชน Line เปนตน ผูขายแบงหมวดหมูของเสื้อผาชัดเจนงายตอการ
เลือกซื้อ ผูขายกําหนดระยะเวลาในการจัดสงที่แนนอน ผูขายตอบรับการสั่งซื้ออยางรวดเร็ว ลูกคา
ไดรับสินคาตามระยะเวลาที่กําหนด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97, 3.97, 3.93, 3.92, 3.92, 3.85, 3.84
และ 3.84 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768, 0.740, 0.771, 0.860, 0.729, 0.828, 0.829 และ 0.837
ตามลําดับ
4. ปจจัยดานสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.72 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.639 โดยแบงเปน มีการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ เกี่ยวกับสินคาที่ชัดเจน บริการจัดสงฟรี มีการสงขอมูลเสื้อผาออกกําลังกาย
ใหมๆไปยังอีเมลลูกคา มีการจัดโปรโมชั่น เชน มีการลดราคาเมื่อซื้อจํานวนมาก ผูขายมีการให
ความรูเกี่ยวกับสินคาเพื่อใหลูกคาสนใจสินคามากขึ้น มีการแนะนําสินคาเสื้อผาออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับประเภทและรูปรางของลูกคา และมีบริการรับเปลี่ยน – คืนสินคาได โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.735, 1.017, 0.919, 0.841, 0.825, 0.764, 0.822 และ 1.150 ตามลําดับ
ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก
เพศ จากการศึกษาพบวาเพศแตกตางกันมีอิทธิผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติ Independent Sample t-test ในการวิเคราะห พบวาเพศชายและ
เพศหญิง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ในดานตรา
สินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด และปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อายุ จากการศึกษา พบวาอายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of
Variances) ดังนี้
 ด้ านความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวาอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-25 ป, 26-30 ป, 31-35 ป, 36-40 ป และ อายุ 40 ป ขึ้นไป ตามลําดับ ผูบริโภค
อายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจาก ผูบริโภค
อายุ 36-40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง
พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 26-30 ป และ31-35 ป ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือก
ซื้ อ เสื้ อ ผ า ออกกํ า ลั ง กายผ า นเพจในเฟซบุ ก แตกต า งจาก ผู บ ริ โ ภคอายุ 26-30 ป และ 31-35 ป
ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคอายุ 36-40 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านจํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง
พบวาผูบริโภคอายุ 20-25 มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคที่มี อายุ 26-30 ป และ31-35 ป ตามลําดับ ผูบริโภคอายุ 26-30 ป มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 36-40 ป และ40 ปขึ้น
ไป ตามลําดับ และผูบริโภคอายุ 31-35 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านลักษณะลายผ้ าของเสื้อผ้ าออกกําลังกายทีท่ ่ านเลือกซื้อ
พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-35 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 ด้ านตราสิ นค้ าทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวาผูบริโภคอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปขึ้นไป และผูบริโภค 20-25 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอายุ 40 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
 ด้ านปัญหาทีพ่ บบ่ อยทีส่ ุ ดในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวาผูบริโภคที่มีอายุต่ํากวา 20 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 20-25 ป และอายุ 40 ปขึ้นไป ตามลําดับ ผูบริโภค 20-25 ป มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคอายุ 31-35 ป
และผูบริโภคอายุ 31-35 ป มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตาง
จากผูบริโภคอายุ 40 ป ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ระดับการศึ กษา จากการศึกษาพบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
(One-way Analysis of Variances) ดังนี้
 ด้ านราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง
พบวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊กมากทีส่ ุ ด
พบวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
 ด้ านเหตุผลทีท่ ่ านเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวาไมมีคูที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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อาชี พ จากการศึกษาพบวาอาชีพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis
of Variances) ดังนี้
 ด้ านความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภค
นักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภค นักเรียน/นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง
พบวา ผูบริโภคพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มี
พฤติกรรมการเลือ กซื้ อเสื้ อผ าออกกําลัง กายผา นเพจในเฟซบุ ก แตกตางจาก นั ก เรีย น/นั ก ศึ ก ษา
ผูบริโภคมีอาชีพรัฐวิสาหกิจแตกตางจากผูบริโภคนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภคมีอาชีพแมบาน/
พอบาน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจาก นักเรียน/
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านจํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง
พบวาผูบริโภคที่มีอาชีพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพแมบาน/พอบาน ผูบริโภคมีอาชีพ ธุรกิจสวนตัว/
เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภค
รัฐวิสาหกิจและอาชีพอื่นๆ ผูบริโภคมีอาชีพขาราชการ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย
ผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพอื่นๆ ผูบริโภคมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคอาชีพ อื่นๆ และผูบริโภคมี
อาชีพวางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก
ผูบริโภคอาชีพอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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 ด้ านการใช้ งานทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
ผูบริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และผูบริโภควางงาน/หางานทํา
ผูบริโภคมีอาชีพธุรกิจสวนตัว/เจาของธุรกิจ มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกแตกตางจาก ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา ผูบริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มี
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ
และผูบริโภคมีอาชีพวางงาน/หางานทํา มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก แตกตางจาก ผูบริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน จากการศึกษาพบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way Analysis of Variances) ดังนี้
 ด้ านความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,001 – 30,000 บาท และ มากกวา 50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000
บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจาก ผูบริโภคที่มีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป
 ด้ านราคาเสื้อผ้ าทีเ่ ลือกซื้อต่ อครั้ง
พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท แตกตางจากผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001
ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,00 บาท 30,001 – 40,000
บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีพฤติกรรม
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 ขึ้นไป
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 ด้ านจํานวนชิ้นทีซ่ ื้อในแต่ ละครั้ง
พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 30,001 – 40,000 บาท
 ด้ านสี ของเสื้อผ้ าออกกําลังกายทีท่ ่ านเลือกซื้อ
พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
มากกวา 50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกแตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา
50,001 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 ด้ านตราสิ นค้ าทีท่ ่ านตัดสิ นใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊ก
พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีผลตอพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
40,001 – 50,000 บาท และมากกวา 50,001 ขึ้นไป ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000
บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,001 – 50,000 บาท และผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 – 30,000
บาท มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 50,001 ขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สถานภาพ จากการศึกษาพบวาสถานภาพที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก โดยใชสถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variances) ดังนี้
 ด้ านผู้มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ าออกกําลังกายผ่ านเพจในเฟซบุ๊กมากทีส่ ุ ด
พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพแตงงานแลวมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลัง
กายผานเพจในเฟซบุก แตกตางจากผูบริโภคมีสถานภาพหยาราง มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
สมมติฐานที่ 2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานผลิตภัณฑ ที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่แตกตางกัน
ปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานผลิตภัณฑที่แตกตางกัน
มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือก
ซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละ
ครั้งประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลาย
ผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ปญหาที่พบบอย
ที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05
ปัจจัยด้ านราคา จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานราคาที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออก
กําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ประเภทของ
เนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเสื้อผาออก
กําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
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เพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ปัจจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานชองทางการ
จัดจําหนาย ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มการตลาด จากการศึกษาพบวาผลวิเคราะหปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ดานความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ราคาเสื้อผาที่เลือกซื้อตอครั้ง
จํานวนชิ้นที่ซื้อในแตละครั้ง ประเภทของเนื้อผาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผาน
เพจในเฟซบุก ลักษณะลายผาของเสื้อผาออกกําลังกายที่ทานเลือกซื้อ สีของเสื้อผาออกกําลังกายที่
ทานเลือกซื้อ ตราสินคาที่ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก การใชงานที่
ทานตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด เหตุผลที่ทานเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจใน
เฟซบุก ปญหาที่พบบอยที่สุดในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก จากผลการศึกษา ผูวิจัยไดสรุปประเด็นที่สําคัญ
มาอภิปรายผลดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 20-25 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 10,000 – 20,000 บาท สถานภาพโสด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาลักษณะทางประชากรศาสตร
ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของพิชามิญชุ มะลิขาว (2554) ซึ่งศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
สื่อสังคมออนไลนเฟซบุก พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 25 – 34 ป
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญรายไดตอเดือน 10,000 – 15,000 บาท
และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ กรรณิการ งวนชู (2554) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อสินคาอินเตอรเน็ต กรณีศึกษาเว็บไซตสนุกดอทคอม พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิงโดยสวนใหญอยูในชวงอายุ 25 - 34 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
รายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,000 – 20,000 บาท และสอดคลองกับวิจัยของ วีรนุช รายระยับ (2556)
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสือผาจากสื่ออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ย 10,000 – 15,000 บาท
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถี่ในการซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกมากที่สุด
คือ ทุก 6 เดือน ราคาเสื้อผาออกกําลังกายที่เลือกซื้อตอครั้งพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซื้อใน
ราคา ต่ํากวา 500 บาทตอครั้ง ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจดวยตนเอง เหตุผลที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจ
ในเฟซบุกผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อเพราะการแบบของชุดออกกําลังกาย และปญหาที่
พบบอยที่สุดในเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก คือไมไดสัมผัสเนื้อผาซึ่งสอดคลอง
กับ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการซื้อเสื้อผา
เฉลี่ยตอครั้ง 500 -1,500 บาท การเลือกซื้อจะยึดถือความเห็นตัวเองเปนหลัก เหตุผลในการเลือกซื้อ
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คือรูปแบบและดีไซน ซื้อเพราะกําลังเปนที่นิยม และสอดคลองกับ วิจัยของ วีรนุช รายระยับ (2556)
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อเสือผาจากสื่ออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับตราสินคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ มีการซื้อ
เสื้อผาแตละครั้งในราคา 501-1,000 บาท ครั้งละจํานวน 2 ชิ้น
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหความสําคัญระดับมากในภาพรวม และเมื่อพิจารณารายดานพบวาดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจําหนาย และการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ย 3.44, 3.68, 3.94, 3.72 ตามลําดับ ผลการ
ทดสอบสมมติฐานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ
(2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นออนไลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด
(4P)ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย 4.06 อยูในระดับที่มาก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันไมมีผลตอ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเนนที่รูปแบบดีไซน และการ
สงเสริมการตลาดแบบลดราคา เชนเดียวกับงานวิจัยของวีรนุช รายระยับ (2556) ศึกษาพฤติกรรมการ
เลือกซื้อเสื้อผาจากสื่ออินเทอรเน็ตในกลุมวัยรุน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดมีระดับคะแนนเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจัย
จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรมการเลือกซื้อเสื้อผา
ออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญดานผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะรูปแบบดีไซนที่ทันสมัยใหความสําคัญมากที่สุดรองลงมาคือ
มีการบอกรายละเอียดของเสื้อผาออกกําลังกายที่ชัดเจน เชน ขนาดของเสื้อผา (S, M, L, XL) รอบอก
ความยาว และเนื้อผาที่ใชมีการใชนวัตกรรมใหม เชน เนื้อผาผสมไทเทเนียม (ชวยใหรูสึกเย็นเมื่อ
สวมใส, ชวยรักษาอุณหภูมิรางกายทําใหออกกําลังกายไดนานขึ้น,ฯลฯ) มีการออกแบบที่เหมาะกับ
การใชงาน ดังนั้นควรใหความสําคัญกับรูปแบบดีไซนที่ทันสมัยอยูเสมอ มีขนาดที่ไดมาตรฐานบอกลาย
ละเอียดของขนาดที่ชัดเจน มีเนื้อผาที่ไดคุณภาพที่มีการนําใชนวัตกรรมใหมๆมาใชรวมไปถึงควรมีการ
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ออกแบบเสื้อผาออกกําลังกายใหเหมาะสมกับการใชงานเพื่อความคงทนของเสื้อผา และเพื่อให
การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ปจจัยดานราคา ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญปจจัย
ดานราคาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุกโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเฉพาะการแสดงราคาในเพจอยางชัดเจน ซึ่งผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมาก
ที่ สุ ด รองลงคื อ มี ร าคาเหมาะสมกั บ คุ ณ ภาพ และสามารถเปรี ย บเที ย บราคาได ดั ง นั้ น ควรให
ความสําคั ญในเรื่องของการมีปายราคาแสดงอยางชัดเจนเพื่ อใหผูบริ โภคสามารถทราบราคาที่
แนนอนเพื่อใหผูบริโภคประเมินราคาและคุณภาพในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกาย นอกจากนี้
ผูบริโภคยังสามารถนําราคาไปเปรียบเทียบกับชองทางอื่นได
3. ปจจัยดานชองทางการจําหนาย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะมีชองทางการชําระ
เงินหลายชองทาง เชน ผาน ATM, บัตรเครดิต, เก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย,
PayPal, Mobile Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง) มากที่สุด รองลงมาคือ มี
บริการจัดสงเสื้อผาหลายวิธี เชน จัดสงธรรมดาหรือจัดสงแบบดวนพิเศษ ผูขายยืนยันการไดรับการ
ชําระเงินอยางชัดเจน รูปแบบการนําเสนอเสื้อผาออกกําลังกายในเฟซบุกมีความนาสนใจ ดังนั้นควร
ใหความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายในเรื่องของ มีชองทางการชําระเงินหลายชองทาง เชน
การผาน ATM, บัตรเครดิตเก็บเงินปลายทาง, นัดรับสินคาและจายเงินกับผูขาย, PayPal, Mobile
Banking, Pre-order (จายเงินกอนและรอรับสินคาภายหลัง) เพื่อใหผูบริโภคไดมีทางเลือกชองทางใน
การชําระเงินที่สะดวกและงายตอการชําระเงินของผูบริโภค ควรมีบริการจัดสงเสื้อผาหลายวิธี เชน
จัดสงธรรมดาหรือจัดสงแบบดวนพิเศษ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากยิ่งขึ้น
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญให
ความสําคัญปจจัยดานชองทางการจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะ มีการโฆษณาผานสื่อ
ตางๆ เกี่ยวกับสินคาที่ชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือ มีบริการจัดสงฟรี มีการสงขอมูลเสื้อผาออก
กําลังกายใหมๆไปยังอีเมลลูกคา มีการจัดโปรโมชั่น เชน มีการลดราคาเมื่อซื้อจํานวนมาก ดังนั้นควร
มีการโฆษณาผานสื่อเกี่ยวกับสินคาที่ชัดเจนเพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหผูบริโภค
ทราบถึงคุณคาของตัวสินคา นอกจากนี้ควรมีบริการจัดสงฟรีเพื่อดึงดูดผูบริโภคทําใหผูบริโภค
สนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งการสงสินคาฟรีนั้นจะชวยเพิ่มยอดขายใหแกผูประกอบการ
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ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเฉพาะผูที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานเพจในเฟซบุก
เทานั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งตอไปควรจะศึกษาผูบริโภคที่เลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายผานสื่อสังคม
ออนไลนชองทางอื่น เพื่อใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและเปนแนวทางในการพัฒนาสินคามากยิ่งขึ้น
2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาถึงแนวทางในการวางแผนหรือกําหนดกลยุทธทาง
การตลาดเพื่อที่จะไดนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขจุดออนของสินคาและเสริมจุดแข็งของสินคา เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเพิ่มมากขึ้น
3. ควรศึกษาเกี่ยวกับความตองการของผูบริโภคในการเลือกซื้อเสื้อผาออกกําลังกายให
เพิ่มมากขึ้น
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Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid

%
400

100.0

0

.0

400

100.0

Excludeda
Total

a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.

Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha Based on
Cronbach's

Standardized

Alpha

Items
.877

N of Items
.878
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