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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ด้วยความกรุ ณาอย่าง
สู งของ ดร. ธีติมา ปิ ยะศิริศิลป์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่
เป็ นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไ ขข้อบกพร่ องต่าง ๆ จนท าให้งานวิ จัย ฉบับ นี้ เสร็ จ
สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุ ณอาจารย์ทุ ก ท่ า น ที่ ป ระสิ ท ธิ ป ระสาทความรู ้ แก่ ผูว้ ิ จัย จนสามารถน า
ความรู ้ มาใช้ในการทาวิจยั ครั้ งนี้ ขอขอบพระคุณบิ ดา มารดา และครอบครั ว และเพื่อนๆ ทุกคน
ผูซ้ ่ ึ ง เป็ นทั้ง แรงบันดาลใจคอยให้ก ารสนับ สนุ นและส่ ง เสริ ม ให้ก ารศึ ก ษาครั้ งนี้ ส าเร็ จได้อย่า ง
สมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผวู ้ ิจยั แจ้งว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับผูท้ ี่สนใจ
จะศึกษาวิจยั ในสาขาและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ไทยแลนด์ 4.0 ยุคของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคในโลกอย่างรวดเร็ วในหลาย
มิติที่กา้ วกระโดดเข้าสู่ สังคมดิจิตอลโดยอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็ นอย่างมาก
รวมถึ ง กระแสความต้อ งการสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า ง ซึ่ ง แนวโน้ม ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ส่ ว นส าคัญ อย่ า งมากต่ อ
พฤติ ก รรมของคนไทย และมี ก ารพัฒ นาโปรแกรมต่ า ง ๆ ที่ ใ ห้ ใ ช้ง านร่ ว มกับ คอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต เป็ นต้น ที่สามารถให้ผใู ้ ช้งานใช้งานเคลื่อนที่ไปพร้อ มกับ
อุ ป กรณ์ เหล่ า นั้นได้ตลอดเวลาท าให้ผูใ้ ช้งานเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความบันเทิ งต่าง ๆได้อย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคในยุคดิจิทลั เป็ นที่น่าจับตามองเป็ นอย่างมาก
และ E-commerce หรื อการทาธุ รกิ จโดยซื้ อขายสิ นค้าผ่านสื่ อออนไลน์ ซึ่ งประโยชน์ของการทา
ธุ รกิจ E-commerce นั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนที่ต่า เพราะเนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องมีหน้าร้าน
ไม่มีค่าเช่าพื้นที่ ไม่จาเป็ นต้องใช้กาลังคนมาก แถมยังสามารถนาสิ นค้าและบริ การเข้าถึงคนหมู่มาก
ได้ทุกที่ทุกเวลา ซื้ อขายและชาระเงินผ่านแพลตฟอร์ มออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายและง่ายดาย
จึ ง ท าให้ธุ ร กิ จ E-commerce ในปั จ จุ บ ัน ก าลัง ได้รั บ ความนิ ย ม และมี แ นวโน้ม เติ บ โตขึ้ น ทุ ก ปี
(ศูนย์วิจยั เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2560) ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ (E-commerce)
ที่มา : รายงานผลการสารวจจาก ETDA ปี 2562
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นอกจากตลาด E-commerce ในปัจจุบนั จากการที่มีผใู ้ ช้งานจานวนมากโลกออนไลน์เป็ น
ที่นิยมกันอย่างมากโดยเฉพาะบนเฟซบุ๊ก การทาพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ประเภทหนึ่ งที่ ได้รับความ
นิ ยมอย่างสู งมาก คือ การซื้ อขายสิ นค้าบนเฟซบุ๊กเพจ (facebook page) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์เครื อข่าย
สั ง คมที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ซึ่ งจากสถิ ติ โ ลกของ เฟซบุ๊ ก อยู่ ใ นอัน ดับ 1 จากการส ารวจของ
WeAreSocial และ Hootsuite รายงานว่าผูใ้ ช้เฟซบุ๊ ก ทั่วโลก ณ ปั จจุ บ ัน ในปี 2019 นั้นมี จานวน
ผูใ้ ช้งานถึง 2,240 ล้านบัญชีผใู ้ ช้งาน ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 สถิติการใช้งานของเฟซบุ๊ก (Facebook)
ที่มา : จากการสารวจของ WeAreSocial และ Hootsuite ปี 2019

ในปี ที่ผ่านมาประเทศไทยมีมูลค่าตลาด E-commerce สู งถึง 3.2 ล้านล้านบาท ซึ่ งจาก
ผลสารวจพบว่า มีก ารเติบ โตอย่า งต่อ เนื่ อ งราวร้อยละ 8-10 ต่อปี โดยสัดส่ วนมูล ค่าของตลาด
E-commerce นั้นคิดเป็ นร้อยละ 2-3 หรื อราว 2-3 แสนล้านของภาพรวมตลาดค้า ปลีก ไทย ที่มี
มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาท ปั จจัยที่มีส่วนช่วยทาให้ธุรกิจ E-commerce เติบโตได้น้ ันมา
จากหลายปั จจัยไม่ว่าจะเป็ นด้านการขนส่ งโลจิสติกส์ ระบบการชาระเงิน รวมถึงการเพิ่มความ
หลากหลายของสิ นค้า บนแพลตฟอร์ ม ในขณะที่สินค้าเสื้ อผ้าแฟชัน่ ผูห้ ญิงยัง คงเป็ นสิ นค้า ยอด
นิ ยมอันดับ 1 ถึงร้อยละ 24 ที่มีจานวนการสั่งซื้ อมากที่สุด ตามภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 เสื้ อผ้าแฟชัน่ ขายดีอนั ดับ 1
ที่มา : จากการสารวจของ Priceza ปี 2019
สาหรับธุรกิจเสื้ อผ้ามือสอง เป็ นธุรกิจที่สร้างรายได้เป็ นอย่างมาก เป็ นธุรกิจที่ได้รับความ
นิ ย มในปั จจุ บ ัน เนื่ องจากใช้เงิ นลงทุน ต่ า ซื้ อง่า ยขายคล่องช่ องทางในการท าการตลาดมี ห ลาย
ช่องทางทั้งการขายปลีกและส่ ง รวมถึงการขายออนไลน์ที่นิยมในปัจจุบนั โดยสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า
มือสองเป็ นสิ นค้าที่ขายดีขายง่ายและขายได้ตลอดทั้งปี มีความเสี่ ยงน้อยและคืนทุนเร็ วกาไรดี เหมาะ
สาหรับพ่อค้าแม่คา้ ที่ตอ้ งการเปิ ดร้านเป็ นเจ้าของธุ รกิจ หรื อพ่อค้าแม่คา้ ที่สนใจนาไปขายโดยการ
ขายออนไลน์ เปิ ดท้ายขายของ เปิ ดร้านหรื อขายตลาดนัดก็ขายดีมาก เหมาะทั้งทาเป็ นอาชีพหลัก
และอาชีพเสริ ม (ศูนย์ขอ้ มูลและธุรกิจอาชีพไทย, 2556)
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย” เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการร้านค้าออนไลน์ ได้นา
ผลที่ได้จากการวิจยั ไปใช้ในวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาและปรับปรุ งการดาเนินงาน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั และสามารถดาเนิ นธุ รกิจร้านค้าออนไลน์ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย
มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กในประเทศไทย มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
3. ปั จจัย การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก ในประเทศไทย มี ล ัก ษณะเป็ น
อย่างไร
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย
2. เพื่ อศึ ก ษาการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อเสื้ อ ผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก ในประเทศไทย โดย
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s ที่มีความสัมพัน ธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย
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1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจัย เรื่ อง ปั จจัย ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก
ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้กาหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการ
ดาเนินงานวิจยั และเป็ นแนวทางในการค้นหาคาตอบ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
(Independent Variables)
(Dependent Variables)
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ (Sex)
2. อายุ (Age)
3. ระดับการศึกษา (Education)
4. อาชีพ (Occupation)
5. รายได้ (Income)
อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล (2552)
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ (2550)

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
2. ด้านราคา (Price)
3. ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
พรรณิสา นิมมานโสภณ (2557)
ดรุ ณี พลบุตร (2557)
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556)

ภาพที่ 4 กรอบแนวคิดงานวิจยั

ปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่ านทางเฟซบุ๊ก
1. การรับรู ้ถึงความต้องการของ
ปัญหา
2. การแสวงหาข้อมูล
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสิ นใจซื้ อ
5. พฤติกรรมหลังการซื้ อ
สุทามาศ จันทรถาวร (2556)
อภิวิทย์ ยัง่ ยืนสถาพร (2558)
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1.4 สมมติฐานการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคที่ มี ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลแตกต่ า งกัน มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
2. ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
1.5 ขอบเขตในการวิจัย
งานวิ จัย นี้ เป็ นการศึ กษาปั จจัย ที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ในประเทศไทย ประชากรที่ศึกษาเป็ นผูบ้ ริ โภคซึ่งพักอาศัยในประเทศไทยที่เคยมีประสบการณ์การ
สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้า ประเภทเสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก กลุ่ ม ตัว อย่ า งเลื อ กจากประชากรและเป็ น
ผูบ้ ริ โภคซึ่ งมีประสบการณ์การสั่งซื้ อมือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก จานวน 400 คน ภายในระยะเวลา 3
เดื อ น ระหว่า งเดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม 2563 ใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่า งเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1. ปัจจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
- ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านการจัดจาหน่าย (Place)
- ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ปั จจัยการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ในประเทศไทย
1. ปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
- การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
- การแสวงหาข้อมูล
- การประเมินทางเลือก
- การตัดสิ นใจซื้อ
- พฤติกรรมหลังการซื้อ
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1.6 นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิ จัย ได้นาตัวแปรมาก าหนดค านิ ย ามค าค าศัพ ท์เพื่ อนาไปสร้ างเครื่ องมื อวิ จัย ให้ ไ ด้
คาตอบตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
พาณิช ย์ อิเล็ก ทรอนิ กส์ ( E-Commerce ) หมายถึ ง เป็ นการท าธุ รกรรมการซื้ อ ขาย
สิ นค้าระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อผ่านทางอินเทอร์ เน็ต โดยทั้งสองฝ่ ายไม่ตอ้ งพบกัน แต่ใช้การติดต่อ
ขายทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถซื้อขายสิ นค้าได้ทุกรู ปแบบ
เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (Social Network) หมายถึ ง เว็ บ ไซต์ ห รื อโปรแกรม
ซึ่ ง เชื่ อมโยงผูใ้ ช้ง านในอิ นเทอร์ เน็ตใช้ใ นการติ ด ต่อสื่ อสารกัน สามารถส่ งและแบ่งปั นข้อมูล
ระหว่างกันผ่านทาง ข้อความ รู ปภาพ ติดตามในสิ่ งที่ตนสนใจ โดยในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษา
เว็บไซต์เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ก (Facebook) หมายถึง เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ฟรี ที่ผูล้ งทะเบียนใช้
งานสามารถสร้างรายละเอีย ดส่ วนบุคคล เพื่อแสดงความคิด เห็นผ่านข้อความ รู ปภาพ วีดีโอ และ
สามารถสนทนาโต้ตอบกับผูอ้ ื่นผ่านหน้าเว็บไซต์บนพื้นที่ของตนเองและผูอ้ ื่นที่อยู่ในเครื อข่ายที่
เชื่อมโยงกันได้
ปั จ จั ย ส่ วนบุ ค คล หมายถึ ง เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
ของผูใ้ ช้บริ การ
พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โภค หมายถึ ง การตัดสิ นใจและการกระท าการใด ๆ ของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งเกี่ยวกับการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อการบริ โภคส่ วนบุคคล การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ผู บ้ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมในการซื้ อ หรื อบริ โ ภคสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารอย่า งไรภายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) หมายถึง เครื่ องมือทางการตลาดที่ทาให้ธุรกิจ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ ประกอบ
ไปด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ซึ่ งจะเกี่ยวข้องกับสิ นค้าทั้งหมด เริ่ มตั้งแต่
สิ นค้าที่เรานามาจาหน่ ายมีความน่ าสนใจแตกต่างไปจากคู่แข่งที่จาหน่ายสิ นค้าประเภทเดียวกัน
หากเป็ นร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ผลิตสิ นค้ามาขายเอง การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าหรื อผลิ ตภัณฑ์
เพื่อนามาจาหน่ายต้องมีความชัดเจนรู ้ขอ้ ดี ข้อด้อย ของผลิตภัณฑ์น้ นั ๆ เพราะสามารถกาหนดกลุ่ม
ลูกค้าทาให้จดั หาสิ นค้ามาจาหน่ายได้ตรงตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง การกาหนดราคาสิ นค้าที่คานวณจากต้นทุนในการ
ผลิตบวกกับกาไรที่เราต้องการจะได้ คาว่าต้นทุนการผลิตในส่ วนของร้านค้าออนไลน์ที่ทาธุ รกิจ
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แบบซื้ อมาขายไป โดยไม่ ไ ด้มี ก ารผลิ ตสิ นค้าออกมาขายเองต้นทุนคือราคาทุนของสิ นค้า บวก
ค่าใช้จ่ายและบวกด้วยผลกาไรที่ตอ้ งการจะได้แล้วนามากาหนดเป็ นราคาขาย
3. ด้านการจัดจาหน่าย (Place ) หมายถึง เป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญของการวาง
กลยุท ธ์ท างการตลาด เพราะถ้า สามารถหาช่ องทางการกระจายสิ นค้าไปสู่ มื อผูบ้ ริ โภคได้ม าก
เท่าไหร่ ผลกาไรก็จะเพิ่มสู งขึ้นมากเท่านั้น โดยช่องทางการจัดจาหน่ายที่นิยมใช้กนั ในปั จจุบนั มีอยู่
ด้วยกันสองรู ปแบบคือ การขายไปสู่มือของผูบ้ ริ โภคโดยตรงและการขายผ่านพ่อค้าคนกลาง
4. ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion) หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม
เพื่อดึงดูดให้ผใู ้ ช้บริ การมาใช้บริ การ
1.7 ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสอง โดยจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคล ซึ่ งข้อมูล ที่ ได้ใน
การศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการจาหน่ายเสื้ อผ้ามือสองผ่านเฟซบุ๊กนาไปใช้
ก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมาย หรื อกลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก ใน
ประเทศไทย
2. ทราบถึงการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสอง และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้า มื อ สอง ผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ใ นการศึ ก ษาสามารถใช้ เ ป็ นแนวทางให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการจาหน่ายเสื้ อผ้ามือสองผ่านเฟซบุ๊กนาไปใช้กาหนดปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทยของลูกค้า หรื อผู บ้ ริ โภคให้เกิดการตัดสิ นใจกลับมาซื้ อสิ นค้า
เสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กซ้ า
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
งานวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย
ผูว้ ิจัย ได้ศึ ก ษาค้นคว้า แนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อนามาประกอบการ
นาเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาหนด
ไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่วน
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s)
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค
2.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลมีปัจจัยด้วยกันมี เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ
รายได้ สถานภาพสมรสและ ระดับตาแหน่งงาน ก็เป็ นปัจจัยด้านหนึ่งในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตในการทางานของคนทางานทุก ๆ คนทรัพยากรบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจพร้อมทักษะความ
ชานาญและความสามารถ
ที่จะเข้ามาปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดไว้โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้รับ
ค่าตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและเพียงพอได้รับความปลอดภัยมีความก้าวหน้า มัน่ คงในการทางาน ได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุขในชีวิตโดยรวมและเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม (อภิญญา วิจิตรเศรษฐกุล, 2552)
อัจฉรา นพวิญญูวงศ์ (2550) ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ อาชีพ และรายได้
โดยนามาเชื่อมโยงกับความต้องการ พฤติกรรม การตัดสิ นใจ และอัตราการใช้สินค้าของผูบ้ ริ โภค
ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสิ ทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้า หมาย ส่ งผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื้อที่มีแนวโน้มสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิดในความสัมพันธ์เชิงเหตุ และผล
1. เพศ (Sex) เป็ นตัวแปรที่มีความสาคัญในเรื่ องของพฤติกรรมในการบริ โภคมาก
เพราะเพศที่แตกต่างกันมักมีทศั นคติการรับรู ้และการตัดสิ นใจการเลือกสิ นค้าที่บริ โภคแตกต่างกัน
โดยมากเกิ ด จากสาเหตุ ใ นเรื่ อ งของการได้รั บ การเลี้ ย งดู ก ารปลู ก ฝั ง นิ สั ย มาตั้ง แต่ ใ นวัย เด็ ก
โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งมีวฒั นธรรมในการเลี้ยงดูเด็กผูช้ าย และเด็กผูห้ ญิงที่แตกต่างกันอย่างมาก
โดยส่ วนใหญ่เด็กผูช้ ายจะถูกเลี้ยงให้มีความกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบเพื่อจะได้เป็ น
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หัวหน้าครอบครัวต่อไป ส่ วนเด็กผูห้ ญิงจะถูกเลี้ยงดูในลักษณะที่ให้สงบเสงี่ยมและเป็ นผูต้ ามหรื อ
เป็ นภรรยาที่ดี ทาให้มีพฤติกรรมที่มีแนวโน้มในการไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น จากที่กล่าวมาจึง
อาจกล่า วได้ว่า ในสัง คมไทย เพศชายมี แนวโน้มที่ จะเป็ นผู ต้ ัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า และบริ ก ารของ
ครอบครัวมากกว่าเพศหญิง
2. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสิ นค้าและบริ การที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่ งแปลกใหม่และชอบสิ นค้าประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่ม
ผูส้ ูงอายุจะ สนใจสิ นค้าที่เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพ ซึ่งหากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็ นกลุ่ม
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะ ใกล้เคียงกัน ตัวอย่าง เช่น วัยรุ่ นมักจะสนใจสิ นค้าตามสมัยนิยมหรื อแฟชัน่
ส่วนผูส้ ูงอายุมกั จะสนใจสิ นค้าเกี่ยวกับสุขภาพ เป็ นต้น
3. ระดับ การศึ ก ษา (Education) ผู ้ที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง มี แ นวโน้ม ที่ จ ะเลื อ กบริ โภค
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผูท้ ี่มีการศึ กษาต่า เนื่ องจากผูท้ ี่มีการศึกษาสู งจะมีอาชีพที่สามารถ
สร้างรายได้สูงกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่า จึงมีแนวโน้มที่จะเลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากกว่า
4. อาชี พ (Occupation) อาชี พ ของแต่ ล ะบุ ค คลจะน าไปสู่ ค วามจ าเป็ นและความ
ต้องการ สิ นค้าและบริ การที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกร หรื อชาวนาก็จะซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการ
ครองชีพ และสิ นค้าที่เป็ นปัจจัยการผลิตเป็ นส่ วนใหญ่ส่วนพนักงานที่ทางานในบริ ษทั ต่างๆ ส่ วน
ใหญ่จะซื้ อสิ นค้าเพื่อเสริ มสร้างบุคลิกภาพ ข้าราชการก็จะซื้อสิ นค้าที่จาเป็ น นักธุ รกิจก็จะซื้ อสิ นค้า
เพือ่ สร้างภาพพจน์ให้กบั ตัวเองเป็ นต้น นักการตลาดจะต้องศึกษาว่าสิ นค้าและบริ การเป็ นที่ตอ้ งการ
ของกลุ่มอาชีพประเภทใด เพื่อที่จะจัดเตรี ยมสิ นค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ ได้
อย่างเหมาะสม
5. รายได้ (Income) หรื อสถานภาพทางเศรษฐกิ จ ( Economic Circumstances)
สถานภาพ ทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อตราสิ นค้า และบริ การที่ตดั สิ นใจสถานภาพเหล่ านี้
ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อานาจการซื้ อ และทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน นักการตลาด
ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล เนื่องจากรายได้จะมีผลต่ออานาจของการซื้อคนที่มีรายได้
ต่า จะมุ่งซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นต่อการครองชี พ และมีความไวต่อราคามาก ส่ วนคนที่มีรายได้สูงจะมุ่ง
ซื้อสิ นค้าที่มีคุณภาพดี และราคาสูงโดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสิ นค้าเป็ นหลักการศึกษาอาชีพและ
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รายได้น้ ัน มี แ นวโน้ม สั ม พัน ธ์ กัน อย่า งใกล้ชิ ด ในความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง เหตุ แ ละผลเช่ น บุ ค คลที่ มี
การศึกษาสูงจะมีโอกาสเลือกอาชีพที่สามารถสร้างรายได้สูงกว่าคนที่มีการศึกษาต่ากว่า
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมการตลาด 4P’s
ส่ วนประสมทางการตลาดทัว่ ไป (4P’s) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price)
สถานที่ (Place) และการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุ ดและเกิด
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า โดยอาจมีปัจจัยสื่ อสารทางการตลาดอื่น ๆ ที่ผูข้ ายนามาใช้เพื่อสร้างความ
แตกต่างของสิ นค้าให้เหนื อชั้นกว่าคู่แข่ง โดยมีเป้ าหมายเพื่อให้สร้างการรับรู ้ต่อผูซ้ ้ื อจนผูซ้ ้ื อเกิ ด
ความสนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าในสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีงานวิจยั พบว่า
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าผูห้ ญิงจากร้านค้าออนไลน์มากที่สุด คือ
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) และ
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด (Promotion) ตามล าดับ (พรรณิ ส า นิ มมานโสภณ, 2557)นอกจากนี้
มีการศึกษาพบว่าปั จจัยการสื่ อ สารทางการตลาดมีอิทธิ พลมากที่ สุด รองลงมาคือปั จจัยด้านผูข้ าย
ปัจจัยด้านการจัดจาหน่ายและปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (ดรุ ณี พลบุตร, 2557)
วิภาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) กล่าวถึ งส่ วนประสมทางการตลาดว่า คือ สิ่ งเร้ าทาง
การตลาดที่ ท าให้เกิ ดขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อสามารถแบ่งได้ ดัง นี้ (1) ผลิ ตภัณฑ์ (Product)
(2) ราคา (Price) (3) ช่ อ งทางการจ าหน่ า ย (Place หรื อ Distribution) (4) การส่ ง เสริ ม การตลาด
(Promotion) ทุ ก กระบวนการของการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคสามารถได้รับ อิ ท ธิ พ ลจากการ
ส่ งเสริ มการตลาด ผูบ้ ริ โภคอาจจะได้ รับข่าวสารจากนักการตลาดที่ จะส่ งไปเตือนใจให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้อ
โดยรายละเอียดของส่ วนประสมทางการตลาดมีดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ผลิตภัณฑ์ คือ สิ นค้าหรื อบริ การที่ธุรกิจจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ามีท้ งั ที่จบั ต้องได้ และไม่สามารถจับต้องได้ (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ , 2555) ซึ่ งธุ รกิจที่
ผลิตสิ นค้า และบริ การต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า เพื่อนามากาหนด
กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด ท าให้ ธุ ร กิ จ สามารถตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ได้ม ากที่ สุ ด
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โดยผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะต้ อ งมี คุ ณ ค่ า ในสายตาของลู ก ค้า จึ ง จะท าให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ี สามารถขายได้
(ปิ ยะพงศ์ อิ น ตากู ล , 2554) โดยองค์ ป ระกอบของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ( The Product Component)
ประกอบด้วย
1.1 ผลประโยชน์ (Core Benefit) หมายถึง ผลตอบแทนแท้จริ งที่ลูกค้าต้องการ
จากการซื้อผลิตภัณฑ์
1.2 ผลิตภัณฑ์พ้ืนฐาน (Basic Product) หมายถึง สิ่ งต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ
ใช้แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้จบั ต้องได้และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
1.3 ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (Expected Product) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อและ
ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
1.4 ผลิ ตภัณฑ์ส่ วนเพิ่ ม (Augmented Product) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ท าให้เกิ ดความ
แตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์เป็ นการเพิม่ คุณค่าของผลิตภัณฑ์ทาให้เกินความคาดหวังของลูกค้า
1.5 ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปได้ (The Potential Product) หมายถึง การเพิ่มคุณค่าหรื อ
ประโยชน์เข้าไปในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แก่ลูกค้านั้นเกินความคาดหวัง
การทาให้ผลิตภัณฑ์น้ นั เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ทาได้โดยการสร้างตราสิ นค้า
ให้มีชื่อเสี ยงหรื ออาจกาหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ข้ ึนมาเพื่อต่อสู ้กบั คู่แข่ง ในการกาหนดกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ควรคานึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่ า งของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Product Differentiation) และความแตกต่ า ง
ทางการแข่งขัน (Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ (Product Component)
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development)
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product Mix)
2. ด้านราคา (Price)
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) อธิ บายว่า ราคา หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้อง
ชาระเมื่อได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าต้องการ โดยธุ รกิจนั้นควรกาหนดราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อ
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ได้ใ นการวางแผนด้า นราคา นอกจากต้น ทุ น การผลิ ต แล้ว ต้น ทุ น ของลู ก ค้า ก็ เ ป็ นสิ่ ง ส าคัญ ที่
ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาในการทาธุ รกิ จนั้น ๆ ซึ่ งธุ รกิจต้องพยายามลดต้นทุนและภาระของ
ลูกค้า
ราคาเป็ นต้นทุนของลูกค้าผูบ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบคุณค่ากับราคาของการ
บริ การที่ถูกเสนอขาย (ปิ ยะพงศ์ อินตากูล, 2554) ซึ่งความสาคัญของราคาสามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. ราคาจัดว่าเป็ นส่วนประสมทางการตลาดที่ทารายได้ให้กบั บริ ษทั หรื อองค์กร
2. อิทธิ พลของราคาส่ งผลต่อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคในด้านคุณค่าและคุณภาพ
ของการบริ การ
3. ราคาสามารถส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการบริ การ
3. ด้านการจัดจาหน่ าย (Place)
การจัดจาหน่าย หมายถึง กลไกการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
เช่น ที่ต้ งั ของธุ รกิจและความยากง่ายในการเข้าถึงการติดต่อสื่ อสารรวมทั้งการอานวยความสะดวก
ให้แก่ ลูกค้า โดยการนาสิ นค้าหรื อบริ การส่ งมอบให้แก่ ลูกค้าตามเวลาที่ ลูกค้า ต้องการ (ศิ วฤทธิ์
พงศกรรังศิลป์ , 2555) ดังนั้นช่ องทางการจัดจาหน่ ายจึ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการเข้าถึ งสิ นค้าหรื อ
บริ การ (Zeithaml and Bitner, 1996)
การจัดหน่ายบริ การ หมายถึง การจัดสถานที่สาหรับให้ลูกค้ามารับบริ การ การจัด
ช่องทางการจัดจาหน่ายบริ การไม่สามารถเลือกวิธีการจัดจาหน่ายที่ซับซ้อนได้วิธีที่หมาะสมที่สุด
คือ การใช้ช่องทางการจัดจาหน่ายโดยตรง ซึ่งเป็ นช่องทางที่ส้ ันที่สุดเมื่อเทียบกับการจาหน่ายสิ นค้า
ทัว่ ไป ช่ องทางการจัดจาหน่ ายทาให้เกิดอรรถประโยชน์แก่ลูกค้า ด้านเวลาและ สถานที่ เพราะ
ลักษณะเฉพาะของบริ การคือไม่มีตวั ตนเก็บไว้ไม่ได้ หรื อไม่อาจส่ งไปทุกแห่งที่ตอ้ งการได้จึงทาให้
ราคาบริ การมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับอรรถประโยชน์ในแง่เวลาและสถานที่ ส่ วนประกอบของ
ช่ องทางการจัดจาหน่ า ยจะประกอบด้วยผูข้ ายบริ ก ารหรื อ ผูป้ ฏิ บัติ งาน ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทาง
อุตสาหกรรม และคนกลางนายหน้า ซึ่งนายหน้าหรื อตัวแทนจะเป็ นตัวแทนของทั้งผูซ้ ้ือและผูข้ าย
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4. ด้านการส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) อธิบายว่า การส่ งเสริ มการตลาดหมายถึง การกาหนด
วิธีการหรื อแนวทางไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นค้าหรื อบริ การต่างๆ เพื่อให้ลูกค้า
เกิดการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ซึ่งในการส่งเสริ มการตลาดมีหลายประเภทผูข้ ายอาจใช้ประเภทเดียวหรื อ
หลายประเภทก็ได้ได้แก่
1. การโฆษณา (Advertising) คือ การทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ จกั ในผลิตภัณฑ์และบริ ก าร
อีกทั้งเป็ นการสร้างความแตกต่างระหว่างบริ การของบริ ษทั กับคู่แข่งให้ผบู ้ ริ โภคได้รับรู ้
2. การขายโดยใช้พ นัก งาน (Personal Selling) คือการสร้ างปฏิ สัมพันธ์ระหว่า งผู ้
ให้บริ การกับลูกค้า เป็ นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
3. การส่ ง เสริ ม การขาย (Sales Promotion) มี ห ลายวิ ธี เช่ น การแจกสิ น ค้า การให้
ส่วนลด การให้รางวัล เป็ นต้น
4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) คือแผนงานในการสร้างภาพลักษณ์อย่าง
สม่าเสมอ หรื อการสร้างภาพลักษณ์โดยมีเครื่ องมือต่างๆ เช่น สิ่ งพิมพ์แผ่นพับ โปสเตอร์ รายงาน
ประจาปี เป็ นต้น
5. การสื่ อสารแบบปากต่อปากคือการถ่ายทอดข้อมูลโดยคาพู ดระหว่างผูบ้ ริ โ ภค
อาจเกิดได้ท้ งั แง่บวกและแง่ลบขึ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกค้า
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการคัดเลือกแนวทางปฏิบตั ิจากทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่งจัดเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหา (สุทามาศ จันทรถาวร,
2556)
กระบวนการตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึ ง กระบวนการเลือกกระทาสิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง จากทางเลือกหลากหลายทางที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆ ของ
สิ น ค้า และ บริ ก ารที่ มี อ ยู่เ สมอ โดยที่ จ ะเลื อ กสิ นค้า หรื อ บริ ก ารตามข้อ มู ล หรื อ ข้อ จ ากัด แต่ล ะ
สถานการณ์ ดัง นั้น การตัดสิ นใจจึ ง เป็ นกระบวนการที่ สาคัญและอยู่ภายใต้จิตใจของผูบ้ ริ โภค
(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
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การตัดสิ นใจซื้ อ หมายถึง กระบวนการเลือกทางปฏิบตั ิทางใดทางหนึ่ งจากทางเลือก
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่ งหมายที่ ต้องการ โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสิ น ใจ
(อภิวิทย์ ยัง่ ยืนสถาพร, 2558) ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อประกอบด้วยขั้นนตอนต่างๆ
5 ขั้นตอน อันจะนาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อ ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การเสาะแสวงหา
ข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ งานของนักการตลาด
มิได้จบสิ้ นลงเมื่อมีการซื้อสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความพอใจหรื อไม่พอใจและจะก่อพฤติกรรมหลัง
การซื้อขึ้น
แนวคิ ดเกี่ ย วกับ การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคไว้ 5 ขั้นตอน ที่ เป็ นการอธิ บ ายขั้นของ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคตั้งแต่การรู ้ถึงความต้องการ หรื อปั ญหาการแสวงหาข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า การประเมิ นทางเลื อกต่าง ๆ การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ ก รรม
ภายหลัง การซื้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การรับรู ้ถึงความต้องการหรื อปั ญหา (Problem/Need Recognition) ในขั้นตอนแรก
ผูบ้ ริ โภคจะตระหนักถึงปัญหา หรื อความต้องการในสิ นค้าหรื อ การบริ การที่สามารถแก้ปัญหานั้นๆ
ซึ่งเกิดจากความจาเป็ นของผูบ้ ริ โภค โดยมีสาเหตุมาจาก
1) สิ่ งกระตุน้ ภายใน (Internal Stimuli) สิ่ งเร้าจากความต้องการ ความขาดแคลน
ของร่ างกาย เช่น ความรู ้สึกหิ วข้าว กระหายน้ า เป็ นต้น
2) สิ่ ง กระตุ ้ น ภายนอก (External Stimuli) อาจจะเกิ ด จากการกระตุ้ น ของ
ส่วนประสมทางการตลาด (4P's) การรับรู ้จากภายนอกทาให้เกิดความต้องการภายใน เช่น เห็นขนม
เค้กน่ากินจึงรู ้สึกหิว เห็นโฆษณาสิ นค้าเกิดความรู ้สึกอยากซื้อ เป็ นต้น
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผูบ้ ริ โภคทราบความต้องการ หรื อ
ความจาเป็ นในสิ นค้าหรื อบริ การแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะทาการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
โดยแหล่งข้อมูลของผูบ้ ริ โภค แบ่งเป็ น
1) แหล่งบุคคลหรื อบุคคลอ้างอิง (Personal Sources) หาข้อมูลจากคนใกล้ชิด
ครอบครัว ผูม้ ีประสบการณ์ ที่เคยใช้หรื อทดลองสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
2) แหล่งทางการค้า (Commercial Sources) เช่น การหาข้อมูลจากโฆษณา
ตัวแทนจาหน่าย คาโฆษณาข้างบรรจุภณ
ั ฑ์ หรื อฉลากการค้า
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3) แหล่ ง สาธารณะ (Public Sources) หาข้ อ มู ล สิ นค้ า หรื อบริ การจาก
สื่ อมวลชน หรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หน่วยงานที่ควบคุมดูแล
4) แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ผูบ้ ริ โภคที่เคยทดลองใช้ หรื อ
ประสบการณ์ในสิ นค้าและบริ การนั้นๆ มาก่อน โดยการหาข้อมูลจากการรี วิวสิ นค้า
5) แหล่งอินเทอร์เน็ต (Internet) การที่จะค้นหาข้อมูลจาเป็ นจะต้องอาศัยการ
ค้นหาข้อมูลด้วยเครื่ องมือค้นหาที่เรี ยกว่า Search Engine เข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
เว็บไซต์ที่ให้บริ การค้นหาข้อมูลมี มากมายหลายที่ท้ งั ของคนไทย การที่เราจะค้นหาข้อมูลให้พบ
อย่างรวดเร็ วจึงต้องพึ่งพา Search Engine Site ซึ่ งจะทาหน้าที่รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ เอาไว้
โดยจัดแยกเป็ นหมวดหมู่ ผูใ้ ช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ตอ้ งการค้นหาแล้วป้อนคาหรื อข้อความของ
หัวข้อนั้นๆ ลงไปในช่องที่กาหนด คลิกปุ่ มค้นหา เท่านั้น หลังจากนั้นจะพบและรายละเอียดของสิ่ ง
ที่ตอ้ งการค้นหา
3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่ อได้ขอ้ มูลจากขั้นตอน
ที่ 2 แล้ว ในขั้นต่ อไปผูบ้ ริ โภคก็ จะท าการประเมิ นทางเลื อก โดยในการประเมิ นทางเลื อ กนั้น
ผูบ้ ริ โภคต้องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ ประกอบการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รู ปแบบ
บริ การหลังการขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้น
4. ขั้ น ตั ด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้ า (Purchase Decision) หลัง จากที่ ไ ด้ ท าการประเมิ น
ทางเลือกแล้ว ผูบ้ ริ โภคก็จะเข้าสู่ ในขั้นของการตัดสิ นใจซื้ อ โดยการตัดสิ นใจผ่านปั จจัยด้านต่างๆ
ดังนี้
1) ตรายีห่ อ้ ที่ซ้ือ (Brand Decision)
2) ร้านค้าที่ซ้ือ (Vendor Decision)
3) ปริ มาณที่ซ้ือ (Quantity Decision)
4) เวลาที่ซ้ือ (Timing Decision)
5) วิธีการในการชาระเงิน (Payment-method Decision)
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5. พฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ (Post-purchase Behavior) หลังจากที่ลูกค้าได้ทา
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การไปแล้วนั้น นักการตลาดจะต้องตรวจสอบความพึงพอใจภายหลัง
การซื้ อ ซึ่ ง ผูบ้ ริ โภคจะรู ้ สึ ก พึง พอใจเมื่อได้รับประสบการณ์ จากการใช้ หรื อทดลองสิ นค้าและ
บริ การ แล้วพบว่าได้รับคุณค่าตามความคาดหวังของลูกค้า หรื อสู งกว่านาไปสู่ การซื้ อ หรื อการใช้
บริ การซ้ ายิ่งไปกว่านั้นอาจบอกต่อในทางกลับกัน หากลูกค้าได้รับคุณค่าจากสิ นค้า หรื อบริ การต่า
กว่าความคาดหวังย่อมส่ งผลต่อความพึงพอใจ อาจนาไปสู่ การเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น หรื อมี
โอกาสอาจบอกต่อในเชิงลบของสิ นค้าและบริ การในวงกว้าง
การตัดสิ นใจ คือ กระบวนการคัดเลื อกแนวทางปฏิบัติจากทางเลื อกต่างๆ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ซึ่ งจัดเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการแก้ไขปั ญหา (สุ ทามาศ จันทรถาวร,
2556)
2.4 งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
อาณิสา ไชยสิ กร (2559) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและความเต็มใจ
จ่ายในการซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผูห้ ญิงจากร้านค้าในเฟซบุ๊กของคนในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบว่า ต่อการซื้ อสิ นค้า 1 ชิ้น ผูบ้ ริ โภคมีมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพิ่มขึ้นสู งสุ ด 186 บาท สาหรับ
ความ รวดเร็ วในการบริ การตอบคาถามสิ นค้าภายใน 15 นาที รองลงมา เป็ น 154 บาท สาหรับการ
รี วิวสิ นค้า 151 บาท สาหรับการให้บริ การรวดเร็ วภายใน 1 วัน 139 บาท สาหรับการให้ขอ้ มูลสิ นค้า
ที่ครบถ้วน ตั้งแต่ตน้ 131 บาท สาหรับการคืนสิ นค้าหากไม่พอดีตวั และ น้อยที่ สุดคือ 42.25 บาท
สาหรับการมีเพื่อนกดไลค์สินค้า นอกจากนี้ เมื่อวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่อายุ 21-30 ปี พบว่า
การที่เพื่อนกดไลค์ไม่มีนยั สาคัญต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการศึกษาตัวเลข
ความเต็มใจ จ่ายเพิ่มขึ้นของผูบ้ ริ โภคในบริ การต่างๆไปเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ ที่ จะให้บริ การ
เพิ่ ม เติ ม โดย หากต้น ทุ น ในการให้ บ ริ การต่ า กว่ า ความเต็ ม ใจจ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ นของผู ้บ ริ โภค
ผู ป้ ระกอบการสามารถที่ จ ะให้ บ ริ ก ารและเพิ่ ม ราคาได้อี ก ทั้ง ผู ป้ ระกอบการยัง สามารถใช้ผล
การศึกษาไปเป็ นแนวทางในการทาการส่ งเสริ มการขายสร้างแรงจูงใจในส่ วนที่ผูข้ ายไม่สามารถ
ให้บริ การเอง เช่น การกาหนดมูลค่าส่วนลดหากลูกค้าทาการรี วิวสิ นค้า
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ปิ ยมาภรณ์ ช่ วยชู หนู (2559) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 33 ปี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี และ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000 - 20,000 บาท เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ใช้ซ้ื อสิ นค้าบ่อยที่สุด
คือ เฟซบุ๊ก ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อบ่อยที่สุด คือ สิ นค้าแฟชัน่ โดยจะซื้อเดือนละ 2 - 3 ครั้ง และจานวน
เงินเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้ อแต่ละครั้งจะต่ากว่า 1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่
ด้านบุคลากรและคุณภาพของสิ นค้า ด้านราคา ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านภาพลักษณ์ของสิ นค้า
ด้านร้านค้า ด้านข้อมูลร้านค้า ด้านข้อมูลสิ นค้า และกระบวนการให้บริ การ ทุกปัจจัยส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์

ภัทรานิษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
จากร้านค้าในเครื อข่าย เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
การส่ งเสริ มการตลาดและ ความมีชื่อเสี ยงของแบรนด์ และปัจจัยด้านการนาเสนอข้อมูลสิ นค้าและ
ความสะดวกในการสั่งซื้ อและชาระเงินมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนลักษณะทางประชากรศาสตร์
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชี พ ด้านรายได้ และด้าน
สถานภาพที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า จากร้ า นค้า ในเครื อ ข่ า ยเฟซบุ๊ ก และ
อินสตาแกรมไม่แตกต่างกัน
ตฤณธวั ช วงษ์ ป ระเสริ ฐ และ กุ ล ทิ พ ย์ ศาสตระรุ จิ (2559) ศึ ก ษาเรื่ อ ง ทัศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) ของวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 40-49 ปี ระดับ การศึกษาปริ ญญาโท เป็ นพนักงานบริ ษทั /
พนักงานของรัฐ / ข้าราชการ และมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท พฤติกรรมในการ
ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า ส่ วนใหญ่ ใช้งาน 7 วันต่อสัปดาห์ มีการใช้งานมากกว่า 10 ครั้ง
ต่อวัน สถานที่ใช้งานและการเข้าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กผูใ้ ช้บริ การใช้ที่บา้ น / หอพัก /
ที่พกั อาศัย ส่ วนใหญ่ผ่านโทรศัพท์มือถือช่วงเวลาที่ใช้ 16.01 น. – 20.00 น. และพฤติกรรมในการ
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ใช้งานเฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี การกดปุ่ ม (Like) เพื่อ
แสดงความชื่นชอบหัวข้อ, รู ปภาพ, วีดีโอ, หรื อโพสต์ต่างๆของเพื่อนๆ ส่ วนทัศนคติในการใช้งาน
เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยรวมพบว่า มีทศั นคติ ที่ชอบ ได้แก่ เฟซบุ๊กเป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญต่อ
การติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นในปัจจุบนั
ฉวีวงศ์ บวรกีรติขจร (2560) ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาการซื้ อขายสิ นค้ากลุ่มแฟชัน่ ในสื่ อ
สัง คมออนไลน์ ผลการวิจัย พบว่า โครงสร้ างตลาดในสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นตลาดกึ่ งแข่ ง ขัน
กึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ที่ มีผูข้ ายและผูซ้ ้ื อจานวนมากอยู่ในตลาด การเข้าสู่ ตลาด
ผูข้ ายสามารถทาได้ง่าย เนื่ องจากมีตน้ ทุนในการดาเนิ นธุ รกิจต่า โดยใช้ทุนเริ่ มต้นประมาณ 2,00030,000 บาท จากการที่ ก ารขายผ่า นสื่ อสังคมออนไลน์ ผูข้ ายไม่จาเป็ นต้องมี หน้า ร้ า น หรื อเสี ย
ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ การตั้ง ร้ า นและค่ า จ้า งพนั ก งานขายสิ น ค้า เหมื อ นกับ การขายแบบพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (e–Commerce) ที่มีหน้าร้าน มีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนเนม หรื อมีการแบ่งส่ วน
กาไรกับเว็บไซต์ที่เป็ นตลาดออนไลน์ชอปปิ้ ง (online shopping sites) ด้านพฤติกรรมทางการตลาด
ผูข้ ายใช้พฤติกรรมการแข่งขันด้านราคา (Price Competition) และพฤติกรรมการแข่งขันที่ ไ ม่ใ ช่
ราคา (Non-Price Competition) โดยผูข้ ายจะมีก ารสร้ างตัวตนของสิ นค้าหรื อมี สินค้าหลัก (Core
products) ที่มีความโดดเด่นเป็ นซิกเนเจอร์ (Signature) ของร้านควบคู่กบั กลยุทธ์การให้ความสาคัญ
ต่อการรักษาความเป็ นส่ วนตัวของลูกค้า (Privacy) และกลยุทธ์การขายและการบริ การแบบผูซ้ ้ื อจะ
ได้รับการแก้ไขทุกปั ญหา (Problem Shooting) เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ และมีการโฆษณาโดยการ
บอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งเป็ นการโฆษณาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ามาก
ที่สุด ด้านผลการดาเนินงาน ผูข้ ายแต่ละรายไม่มีอานาจเหนื อตลาด แต่ผูข้ ายยังคงสามารถกาหนด
ราคาขายที่สมดุลกับต้นทุนสิ นค้าได้ และยังรักษาลูกค้าของตนได้หากยังรักษาคุณภาพของสิ นค้า
และการมีบริ การที่ดี
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศไทย” การวิจยั นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นประเทศไทย ซึ่ งมี
ประสบการณ์ การสั่งซื้อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้ามือสองผ่านร้านค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั เนื่ องจากผูว้ ิจยั ไม่ทราบจานวนที่ แน่ นอนของกลุ่มผูส้ ั่ ง ซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่านร้านค้าในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรกาหนดขนาดตัวอย่างของ
สูตร W.G. Cochran (1953) ดังนี้
n = P (1 - P) Z2
e2
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n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผวู ้ ิจยั ต้องการจะสุ่ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
ผูว้ ิจัย ต้องการสุ่ ม ตัวอย่า งเป็ น ร้ อยละ 50 จากประชากรทั้ง หมด ต้องการความเชื่ อ มั่น
ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณ
ได้คือ P = 0.50 (50%)
Z = 1.96 (95%)
e = 0.05 (5%)
n=
n=

(.50) (1−.50) (1.96)2
(0.05)2
(.50) (.50) (3.8416)
.0025

n = 384.16 หรื อ 384 ตัวอย่าง
เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเก็บตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ส าหรั บ การวิ จัย ในครั้ งนี้ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัย ส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ โดยมี
ลักษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ โดยเป็ นแบบสอบถาม
ที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก โดย
เป็ นแบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ให้เลือกคาตอบได้เพียงข้อ
เดียว
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือผ่านทางเฟซบุ๊ก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัด
จาหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion) โดยใช้เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า
(Rating Scale) แบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็ นการให้สเกลคาตอบ 5 ระดับ จากน้อยไป
มาก ดังนี้ (สุมิตรา ศรี สุชาติ, 2550)
ระดับ 5 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญมาก
ระดับ 3 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญน้อย
ระดับ 1 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ย ของระดับคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= (5 - 1)
5
= 0.8
ดังนั้นช่วงระยะจะเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลความหมายของผูต้ อบแบบสอบถาม
ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.12-5.00 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ ก ได้แก่ การรั บ รู ้ ถึ ง ความต้องการของปั ญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมิ นทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้ อ พฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยใช้เครื่ องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale)
แบบไลเคอร์ท สเกล (Likert Scale) เป็ นการให้สเกลคาตอบ 5 ระดับ จากน้อยไปมาก ดังนี้ (สุ มิตรา
ศรี สุชาติ, 2550)
ระดับ 5 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญมากที่สุด
ระดับ 4 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญมาก
ระดับ 3 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญปานกลาง
ระดับ 2 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญน้อย
ระดับ 1 คะแนน = ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสาคัญน้อยที่สุด
เกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ย ของระดับคะแนนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ระดับค่าเฉลี่ย = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด
จานวนชั้น
= (5 - 1)
5
= 0.8
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ดังนั้นช่วงระยะจะเท่ากับ 0.8 จึงมีเกณฑ์การแปลความหมายของผูต้ อบแบบสอบถามดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.12-5.00 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความสาคัญของปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะทัว่ ไป เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดให้
ผูต้ อบแบบสอบถามเขียนคาตอบลงในช่องว่าง
3.3 วิธีสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างเครื่ องมือตามขั้นตอนการศึกษา ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊ก แล้วนามากาหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม
2. นาผลที่ ได้จากการศึ กษาตามข้อ 1. มาสร้ างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ นส่ วนๆ และ
พิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3. แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์ เพื่อขอคาแนะนา ปรับปรุ ง
แก้ไข
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
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5. นาแบบสอบถามที่แก้ไขเรี ยบร้อยแล้วทดลองใช้ (Pretest) กับกลุ่มตัวอย่าง ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั จานวน 40 คน และนาข้อมูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s alpha Coefficient) (Cochran. 1977: 98)
6. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และแก้ไขแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาสารนิพนธ์เป็ น
ครั้งสุ ดท้าย เพื่อตรวจสอบและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาฉบับสมบูรณ์ สาหรับนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป

3.4 วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
นามาสังเคราะห์และนามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม และนาเสนออาจารย์ที่ ป รึ ก ษาพิ จ ารณาความ
เหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้
ทาการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ น
ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์ในการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นเฟซบุ๊ก โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการส่ งแบบสอบถาม ออนไลน์ผ่านทาง
Social Network ระหว่างเดือนสิ งหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2563 การใช้วิธีน้ ี ทาให้ได้ตวั อย่างจานวน
มาก และประหยัดค่าใช้จ่าย
3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบสอบถามในส่ วนที่ 1 ส่ วนที่ 2,3,4
เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับ ปั จจัย ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นทาง
เฟซบุ๊กโดยนาข้อมูลมาคานวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) อธิ บ ายตัวแปรต่ า งๆ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ และใช้ค่ า มัช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic
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Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัย
ส่ วนบุ ค คล เช่ น เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่ มี ระดับการวัด
ประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับ ปั จจัย ที่ มี ผลต่อ ปั จจัย ที่ มี ผลต่อการตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กด้วยวิธีการคานวณค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนั้นนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย
โดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ (Ferguson, 1981) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
2. ใช้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
2.1.1 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ลัก ษณะทางด้ า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยนาเสนอในรู ปแบบของตาราง
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
2.1.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) และการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่า นเฟซบุ๊ ก โดยจะนาเสนอในรู ป แบบ ของค่ า ร้ อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร Ferguson (Ferguson, 1981)
X =

เมื่อ

X

X
𝑛

แทน ค่าเฉลี่ย
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 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

- ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (Ferguson, 1981)
S=

เมื่อ

S

n x 2 −

( x )
2

n(n − 1)

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
( x ) แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติที่ใช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้ วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)

เมื่อ 
K
Si2
St2

=
=
=
=

ค่าสัมประสิ ทธิ์ของความเชื่อถือได้
จานวนข้อ
ความแปรปรวนของคะแนน
ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อ

4. สถิติที่ใช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก โดยใช้ ส ถิ ติ t-test / One Way ANOVA และ Pearson Correlation ในการ
ทดสอบสมมติฐาน
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4.1การทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งตัว แปรที่ มี 2 กลุ่ ม เท่ า นั้ น โดยใช้ ก าร
วิเคราะห์ สถิติ t-test (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2553) มีสูตรการคานวณดังนี้

t=
เมื่อ

x̅1 −x̅2
√S2p (

Sp2
เมื่อ t

df = n1 + n2 − 2

1
1
+ )
n1 n2

=

(n1 −1)S21 +(n2 −1)S22
n1 +n2 −2

แทนค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน (t-test)

x̅1 แทนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1
x̅2

แทนคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มที่ 2

𝑆12 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 1
𝑆22 แทนความแปรปรวนของคะแนนกลุ่มตัวอย่างที่ 2
𝑛1 แทนจานวนคนในกลุ่มตัวอย่างที่ 1
𝑛2 แทนจานวนคนในกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
4.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2กลุ่มขึ้นไป
โดยใช้ ก ารสู ต รการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน 1 ตัว ประกอบ One-wayANOVAเพื่ อ ทดสอบ
สมมุติฐานข้อ 1 และ 2 (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2553) มีสูตรการคานวณดังนี้

F =
เมื่อ

F

MSB
MSW

แทน ค่าสถิติเอฟ
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MSB

แทน ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square between- groups)
MSW แทน ความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean square within-groups)
โดย

dfb

= k-1

Dfw = n-k-1
เมื่อ

k
n

แทน คานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

4.3 สถิ ติ สั ม ประสิ ทธิ์ สหสั ม พั น ธ์ แ บบเพี ย ร์ สั น ( Pearson Product Moment
Correlation Coefficient) โดยมีสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2545)
r𝑥𝑦

=

𝑛 Σ𝑥𝑦 − (Σ𝑥)(Σ𝑦)
2
2
2
2
√(𝑛 Σ 𝑥 2 − (Σ𝑥) )( 𝑛 Σ𝑦 − (Σ𝑦) )

เมื่อ

r𝑥𝑦
Σ𝑥
Σ𝑦
Σ𝑥 2
Σ𝑦 2
Σ𝑥𝑦
n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์
ผลรวมของคะแนนชุด X (Item) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนชุด Y (Total) ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนชุด X แต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของคะแนนชุด Y ของแต่ละตัวยกกาลังสอง
ผลรวมของผลคูณระหว่าง X กับ Y
จานวนคนหรื อกลุ่มตัวอย่าง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษา เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศ
ไทย แบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยทางด้านการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน โดยนาเสนอข้อมูลเป็ นจานวนและร้อยละของผูบ้ ริ โภคได้ตามตารางที่ 1 - 5 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ชาย

93

23.30

หญิง

307

76.80

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง 307 คน คิดเป็ นร้อยละ
76.80 รองลงมาเป็ นเพศชาย 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 20 ปี

110

27.50

อายุ 20 - 30 ปี

86

21.50

อายุ 31 - 40 ปี

103

25.75

อายุ 41 - 50

101

25.25

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะมีอายุต่ากว่า 20 ปี 110 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 27.50 รองลงมา คือ อายุ 31 - 40 ปี 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.75 อายุ 41 - 50 ปี 101 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.25 และที่พบน้อยที่สุด คือ อายุ 20 - 30 ปี โดยมีจานวนทั้งสิ้ น 86 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.50
ตารางที่ 3 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

106

26.50

ปริ ญญาตรี

280

70.00

ปริ ญญาโท

14

3.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี 280 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ ต่ากว่าปริ ญญาตรี 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.50 และที่พบน้อย
ที่สุด คือ ปริ ญญาโท 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
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ตารางที่ 4 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

นักเรี ยน/นักศึกษา

78

19.50

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

13

3.25

พนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง

309

77.25

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/
รับจ้าง 309 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.25 รองลงมา คือ นักเรี ยน/นักศึกษา 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50
และที่พบน้อยที่สุด คือ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25
ตารางที่ 5 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ต่อเดือน

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท

128

32.00

รายได้ 15,001 – 25,000 บาท

130

32.50

รายได้ 25,001 – 35,000 บาท

142

35.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 25,001 – 35,000
บาท142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ 15,001 – 25,000 บาท 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.50
และที่พบน้อยที่สุด คือ กว่า 15,000 บาท 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ได้แก่ ประเภทเสื้ อผ้ามือ
สองที่ซ้ื อ ความถี่ในการซื้ อ ค่าใช้จ่ายในการซื่ อต่อครั้ง ช่วงเวลาในการซื้ อ วันที่ซ้ื อ และอุปกรณ์ที่
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการซื้ อ โดยนาเสนอข้อมูลเป็ นจานวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้
ตามตารางที่ 6 – 11 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทเสื้ อผ้ามือสอง
ที่ซ้ือ
ประเภทเสื้ อผ้ามือสองที่ซื้อ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

เสื้ อ

104

26.00

ชุดเดรส / ชุดแซ็ก

29

7.25

กางเกง

196

49.00

กระโปรง

57

14.25

ชุดเอี้ยม / ชุดจั้ม

14

3.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก โดยจะซื้ อ กางเกงมากที่สุด 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.00 รองลงมา คือ เสื้ อ 104 คน
คิดเป็ นร้อยละ 26.00 กระโปรง 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.25 ชุดเดรส / ชุดแซ็ก 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.25และที่พบน้อยที่สุด คือ ชุดเอี้ยม / ชุดจั้ม จานวนทั้งสิ้ น 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
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ตารางที่ 7 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามความถี่ในการซื้อต่อ
สัปดาห์
ความถี่ในการซื้อต่อสัปดาห์

จานวน (คน)

ร้ อยละ

สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง

119

29.75

สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง

142

35.50

สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง

112

28.00

มากกว่าสัปดาห์ละ 7 ครั้ง

27

6.75

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก สัปดาห์ละ 3 – 4 ครั้ง มากที่สุด 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.50 รองลงมา คือ สัปดาห์ละ
1-2 ครั้ง ทั้งสิ้ น 119 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.75 สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.00 และ
ที่พบน้อยที่สุด คือ มากกว่าสัปดาห์ละ 7 ครั้ง โดยมีจานวนทั้งสิ้ น 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75
ตารางที่ 8 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง
ค่าใช้ จ่ายในการซื้อต่อครั้ง

จานวน (คน)

ร้ อยละ

ต่ากว่า 500 บาท

105

26.25

500 – 1,000 บาท

88

22.00

1,001 - 1,500 บาท

87

21.75

1,501 – 2,000 บาท

97

24.25

2,001 - 2,500 บาท

13

3.25

มากกว่า 2,501 บาทขึ้นไป

10

2.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊กต่อครั้งต่ากว่า 500 บาท มากที่สุด 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.25 รองลงมา คือ 1,501 –
2,000 บาท 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.25 ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครั้ง 500 – 1,000 บาท 88 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 22.00 ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้ง 1,001 - 1,500 บาท 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 ค่าใช้จ่าย
ในการซื้ อต่อครั้ง 2,001 - 2,500 บาท 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.25 และที่พบน้อยที่สุด คือ มากกว่า
2,501 บาทขึ้นไป 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50
ตารางที่ 9 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงเวลาในการซื้อ
ช่ วงเวลาในการซื้อ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

06.00 - 09.00 น.

72

18.00

09.01 - 12.00 น.

49

12.25

12.01 - 15.00 น.

45

11.25

15.01 - 18.00 น.

129

32.25

18.01 - 21.00 น.

47

11.75

21.01 - 24.00 น.

58

14.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีช่วงเวลาในการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊กในเวลา 15.01 – 18.00 น. มากที่สุด 129 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.25 รองลงมา คือ 06.00 09.00 น. 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.25 เวลา 21.01 – 24.00 น. 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.50 เวลา 09.01
– 12.00 น. 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 เวลา 18.01 – 21.00 น. 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.75 และที่
พบน้อยที่สุด คือ 12.01 – 15.00 น. โดยมีจานวนทั้งสิ้ น 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
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ตารางที่ 10 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามวันที่ซ้ื อ
วันที่ซื้อ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

วันจันทร์

55

13.75

วันอังคาร

61

15.25

วันพุธ

45

11.25

วันพฤหัสบดี

64

16.00

วันศุกร์

61

15.25

วันเสาร์

60

15.00

วันอาทิตย์

54

13.50

รวม

400

100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จะซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ในวันพฤหัสบดีมากที่สุด 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 รองลงมา คือ วันอังคาร และวันศุกร์ 61 คน
คิดเป็ นร้อยละ 15.25 วันเสาร์ 60 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.00 วันจันทร์ 55 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.75
วันอาทิตย์ 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.50 และที่พบน้อยที่สุด คือ วันพุธ โดยมีจานวนทั้งสิ้ น 45 คน
คิดเป็ นร้อยละ 11.25
ตารางที่ 11 แสดงจานวน และร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอุปกรณ์ที่ใช้เป็ น
เครื่ องมือในการซื้อ
อุปกรณ์ ที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการซื้อ

จานวน (คน)

ร้ อยละ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)

23

5.75

Notebook /Computer

18

4.50

แท็ปเล็ต (Tablet)

18

4.50

โทรศัพท์มือถือ (Smart phone)

341

85.25

รวม

400

100.00
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จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจะใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ในการซื้อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด 341 คน คิดเป็ นร้อยละ 85.25 รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์
ส่ วนบุ ค คล (Personal Computer) 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.75 และที่ พ บน้อยที่ สุ ด คือ Notebook
/Computer และ แท็ปเล็ต (Tablet) 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.50

4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทางด้ านส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือ
สองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 12 - 16
ตารางที่ 12 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
ระดับ
xˉ
S.D
จาหน่ ายผ่ านทางเฟซบุ๊ก ด้ านผลิตภัณฑ์
ความสาคัญ
1.สิ นค้ามีคุณภาพดี
4.61
0.54
มากที่สุด
2. สิ นค้ามีความหลากหลาย
4.45
0.59
มากที่สุด
3. สิ นค้ามีความทันสมัย
4.53
0.58
มากที่สุด
4. สิ นค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า
4.40
0.62
มากที่สุด
5. ผูข้ ายมีการบอกรายละเอียดของสิ นค้า
4.53
0.58
มากที่สุด
โดยรวม
4.50
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 12 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับ
การที่สินค้ามีคุณภาพดีมากที่สุด โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมา
คือ สิ นค้ามีความทันสมัย และการที่ผูข้ ายมีการบอกรายละเอียดของสิ นค้า โดยมีความสาคัญใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 สิ นค้ามีความหลากหลาย โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และที่น้อยที่สุด สิ นค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยมีความสาคัญใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ตารางที่ 13 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคา
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
ระดับ
xˉ
S.D
จาหน่ ายผ่ านทางเฟซบุ๊ก ด้ านราคา
ความสาคัญ
1. สิ นค้าที่จาหน่ายมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสิ นค้า
4.45
0.62
มากที่สุด
2. สิ นค้าที่จาหน่ายมีราคาถูกกว่าการซื้ อผ่านช่องทางอื่น ๆ 4.46
0.56
มากที่สุด
เช่น ช่องทางออนไลน์ ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หรื อ ตลาด
นัด
3. สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุราคาชัดเจน
4.47
0.64
มากที่สุด
4. สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุค่าส่งชัดเจน
4.53
0.6
มากที่สุด
5. สิ นค้าที่จาหน่ายมีค่าส่งเหมาะสม
4.46
0.59
มากที่สุด
โดยรวม
4.47
0.43
มากที่สุด
จากตารางที่ 13 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่สินค้าที่
จาหน่ายมีการระบุค่าส่ งชัดเจนมากที่สุด โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
รองลงมา คือ สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุราคาชัดเจน โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ า กับ 4.47 สิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยมี ร าคาถู ก กว่ า การซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางอื่ น ๆ เช่ น ช่ อ งทางออนไลน์
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หรื อ ตลาดนัด และสิ นค้าที่จาหน่ายมีค่าส่ งเหมาะสม โดยมีความสาคัญใน
ระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.46 และที่ น้อยที่ สุ ด คือ สิ นค้าที่ จาหน่ ายมี ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
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ตารางที่ 14 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
ระดับ
xˉ
S.D
จาหน่ ายผ่ านทางเฟซบุ๊ก ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ความสาคัญ
1. สามารถซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
4.63
0.60
มากที่สุด
2. ชื่อเพจร้านค้าจดจาง่ายและสามารถพิมพ์คน้ หาได้ง่าย
4.45
0.57
มากที่สุด
3. สิ นค้ามีการจัดส่งหลายวิธี เช่น ไปรษณียไ์ ทย หรื อ
4.51
0.60
มากที่สุด
ขนส่งเอกชน
4. สิ นค้ามีการจัดส่งตรงเวลา
4.39
0.59
มากที่สุด
5. สิ นค้ามีช่องทางการชาระเงินหลายวิธี เช่น เก็บเงิน
4.44
0.60
มากที่สุด
ปลายทาง โอนเงินผ่านธนาคาร สแกนคิวอาร์โค้ด เป็ นต้น
โดยรวม
4.48
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 14 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการที่สามารถซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมงมากที่สุด โดยมีความสาคัญในระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 รองลงมา คือ สิ นค้ามีการจัดส่ งหลายวิธี เช่น ไปรษณี ยไ์ ทย หรื อขนส่ ง
เอกชน โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ชื่อเพจร้านค้าจดจาง่ายและสามารถ
พิมพ์คน้ หาได้ง่าย โดยมีความสาคัญ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 สิ นค้ามีช่องทางการ
ชาระเงินหลายวิธี เช่น เก็บเงินปลายทาง โอนเงินผ่านธนาคาร สแกนคิวอาร์ โค้ด เป็ นต้น โดยมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และที่นอ้ ยที่สุด คือ สิ นค้ามีการจัดส่ งตรงเวลา
โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39
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ตารางที่ 15 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
ระดับ
xˉ
S.D
จาหน่ ายผ่ านทางเฟซบุ๊ก ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ความสาคัญ
1. สิ น ค้า มี ก ารส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น ลดราคา คู ป อง 3.42
0.91
มาก
ส่วนลดเงินสด แจกสิ นค้าฟรี จัดส่งฟรี
2. สิ นค้ามีการส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก 4.09
0.85
มาก
อินสตาแกรม ไลน์
3. ผูข้ ายมีการส่ งข้อมูลสิ นค้าให้ลูกค้าเป็ นประจาเพื่อให้ 3.50
0.87
มาก
ลูกค้าติดตาม
โดยรวม
3.67
0.60
มาก
จากตารางที่ 15 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.67 เมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ดพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับการที่สินค้ามีการส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์มาก
ที่สุด โดยมีความสาคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ ผูข้ ายมีการส่ งข้อมูลสิ นค้า
ให้ลูกค้าเป็ นประจาเพื่อให้ลูกค้าติดตาม โดยมีความสาคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และที่
น้อยที่สุด คือ สิ นค้ามีการส่ งเสริ มการตลาด เช่น ลดราคา คูปองส่ วนลดเงินสด แจกสิ นค้าฟรี จัดส่ ง
ฟรี โดยมีความสาคัญในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42

41

ตารางที่ 16 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
ระดับ
xˉ
S.D
จาหน่ ายผ่ านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
ความสาคัญ
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.50
0.42
มากที่สุด
2. ด้านราคา
4.47
0.43
มากที่สุด
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.48
0.42
มากที่สุด
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
3.67
0.60
มาก
โดยรวม
4.28
0.30
มากที่สุด
จากตารางที่ 16 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยมี
ความสาคัญในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย โดยมี
ความสาคัญในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ด้านราคา โดยมีความสาคัญในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และที่นอ้ ยที่สุด คือ ด้านการส่ งเสริ มการตลาดโดยมีความสาคัญในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
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4.4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยทางด้ านการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ในการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ผู ว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง ประเด็ นใน
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์พ่ งึ พา ออกเป็ น 5 ด้าน คือ การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
การแสวงหาข้อมู ล การประเมิ นทางเลื อก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อ โดยผล
การศึกษามีรายละเอียดดังตารางที่ 17 – 22
ตารางที่ 17 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
การตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับ
ด้ านการรับรู้ ถึงความต้ องการของปัญหา
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1. มีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าแบบใหม่อยูต่ ลอดเวลา
3.81
0.82
มาก
2. มีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าหลากหลายสไตล์
3.89
0.74
มาก
โดยรวม
3.85
0.64
มาก
จากตารางที่ 17 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการของปั ญหาโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าหลากหลายสไตล์
มากที่สุด โดยมีการตัดสิ นใจซื้อในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมา คือ มีความรู ้สึกต้องการ
เสื้ อผ้าแบบใหม่อยูต่ ลอดเวลา โดยมีการตัดสิ นใจซื้อในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81
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ตารางที่ 18 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการแสวงหาข้อมูล
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับ
ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1.ค้นหาข้อมู ล ด้วยตนเองจากสื่ อ ออนไลน์ อื่ นๆ เช่ น เฟ 4.60
0.55
มากที่สุด
ซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์
2. สอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด
4.42
0.58
มากที่สุด
3. ได้รับคาบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิด
4.66
0.56
มากที่สุด
โดยรวม
4.56
0.43
มากที่สุด
จากตารางที่ 18 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านการแสวงหาข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 เมื่อพิจารณา
ในรายละเอียดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามได้รับคาบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด โดยมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 รองลงมา คือ มีคน้ หาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่ อ
ออนไลน์อื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ ก อินสตาแกรม ไลน์ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.60 และที่นอ้ ยที่สุด คือ สอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด โดยมีการตัดสิ นใจซื้อในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42
ตารางที่ 19 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือก
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับ
ด้านการประเมินทางเลือก
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1. มีการเปรี ยบเทียบสไตล์ของเสื้ อผ้าก่อนสั่งซื้อสิ นค้า
4.42
0.58
มากที่สุด
2. มีการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนสั่งซื้อสิ นค้า
4.66
0.56
มากที่สุด
3. มีการเปรี ยบเทียบยีห่ อ้ ก่อนสัง่ ซื้อสิ นค้า
4.40
0.58
มาก
โดยรวม
4.54
0.40
มากที่สุด
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จากตารางที่ 19 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ ก ด้า นการประเมิ นทางเลื อกโดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่ สุ ด ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.54 เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผู ต้ อบแบบสอบถามมีการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนสั่งซื้ อสิ นค้า
มากที่ สุ ด โดยมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ ในระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.66 รองลงมา คื อ มี ก าร
เปรี ยบเทียบสไตล์ของเสื้ อผ้าก่ อนสั่งซื้ อสิ นค้า โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.42 และที่นอ้ ยที่สุด คือ มีการเปรี ยบเทียบยีห่ ้อก่อนสัง่ ซื้อสิ นค้า โดยมีการตัดสิ นใจซื้อใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
ตารางที่ 20 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้อ
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับ
ด้านการตัดสินใจซื้อ
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1. ตัดสิ นใจซื้อจากความน่าเชื่อถือของเพจเฟซบุ๊ก
4.56
0.56
มากที่สุด
2. ตัดสิ นใจซื้อจากผูข้ ายมีการจัดส่ งสิ นค้าจริ ง
4.43
0.56
มากที่สุด
3. ตั ด สิ น ใจซื้ อจากผู ้ข ายมี ก ารรั บ ผิ ด ชอบเมื่ อ สิ นค้ า 4.44
0.55
มากที่สุด
เสี ยหาย
โดยรวม
4.48
0.40
มากที่สุด
จากตารางที่ 20 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสิ นใจซื้ อจากความน่ าเชื่ อถือของเพจเฟซบุ๊ก มาก
ที่สุด โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมา คือ ตัดสิ นใจซื้ อจาก
ผูข้ ายมีการรับผิดชอบเมื่อสิ นค้าเสี ยหาย โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.44 และที่นอ้ ยที่สุด คือ ตัดสิ นใจซื้อจากผูข้ ายมีการจัดส่ งสิ นค้าจริ งโดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43
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ตารางที่ 21 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ระดับ
ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1. หลังจากซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะกลับมาซื้ อ 4.46
0.56
มากที่สุด
สิ นค้าซ้ าอีก
2. หลังจากซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะแนะนา 4.55
0.53
มากที่สุด
บุคคลอื่นๆให้ซ้ือสิ นค้าด้วย
โดยรวม
4.50
0.42
มากที่สุด
จากตารางที่ 21 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ ก ด้า นพฤติ ก รรมหลัง การซื้ อโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.50 เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียดพบว่า หลังจากซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะแนะนาบุคคลอื่นๆ ให้
ซื้ อสิ นค้าด้วยมากที่สุด โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 รองลงมา คือ
หลังจากซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะกลับมาซื้ อสิ นค้าซ้ าอีก โดยมีการตัดสิ นใจซื้อในระดับ
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46
ตารางที่ 22 แสดงจานวน ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
ระดับ
xˉ
S.D
การ
ตัดสินใจ
1. การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
3.85
0.64
มาก
2. การแสวงหาข้อมูล
4.56
0.43
มากที่สุด
3. การประเมินทางเลือก
4.48
0.40
มากที่สุด
4. การตัดสิ นใจซื้อ
4.50
0.42
มากที่สุด
5. พฤติกรรมหลังการซื้อ
4.39
0.29
มากที่สุด
โดยรวม
3.85
0.64
มาก
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จากตารางที่ 22 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการแสวงหาข้อมูลมาก
ที่สุด โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 รองลงมา คือ การตัดสิ นใจซื้ อ
โดยมี ก ารตัดสิ นใจซื้ อในระดับ มากที่ สุ ด ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.50 การประเมิ นทางเลื อก โดยมี ก าร
ตัดสิ นใจซื้อในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 พฤติกรรมหลังการซื้ อ โดยมีการตัดสิ นใจซื้ อใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และที่นอ้ ยที่สุด คือ การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา โดยมี
การตัดสิ นใจซื้อในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 : ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่ างกัน มีการตัดสิ นใจ
ซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กแตกต่ างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
H0 : ผู บ้ ริ โ ภคที่ มี เ พศแตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ไม่
แตกต่างกัน
H1 : ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กแตกต่าง
กัน
ตารางที่ 23 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก
ตัวแปร

เพศ

ชาย
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
หญิง
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จานวน

xˉ

S.D.

t

93
307

4.43
4.37

0.27
0.30

1.798

Sig.
(2
tailed)
0.073
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จากตารางที่ 23 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่า มีค่า t = 1.798 โดยมีค่า Sig. (2 tailed) เท่ากับ 0.073 ซึ่ งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถามที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่า งกัน

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
H0 : ผูบ้ ริ โภคที่ มี อายุแ ตกต่ า งกัน มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ไม่
แตกต่างกัน
H1 : ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กแตกต่าง
กัน
ตารางที่ 24 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก
ตัวแปร
การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก

อายุ

จานวน

xˉ

S.D.

F

Sig.

ต่ากว่า 20 ปี

110

4.38

0.30

0.363

0.780

อายุ 20 - 30 ปี

86

4.40

0.31

อายุ 31 - 40 ปี

103

4.37

0.28

อายุ 41 - 50

101

4.41

0.29

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 24 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.780 ซึ่ งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุแตกต่างกัน มี
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ ริ โภคที่ มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อ
สองผ่านทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
H0 : ผูบ้ ริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูบ้ ริ โภคที่มี ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
ตารางที่ 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก

ระดับการศึกษา

จานวน

xˉ

S.D.

F

Sig.

ต่ากว่าปริ ญญาตรี

106

4.38

0.30

1.209

0.300

ปริ ญญาตรี

280

4.39

0.29

ปริ ญญาโท

14

4.51

0.28

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 25 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ F – test โดยวิ ธี One - Way
ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.3000 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
H0 : ผูบ้ ริ โภคที่มี อาชี พแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่
แตกต่างกัน
H1 : ผูบ้ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก
แตกต่างกัน
ตารางที่ 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก

อาชีพ

จานวน

xˉ

S.D.

F

Sig.

นักเรี ยน/นักศึกษา

78

4.42

0.30

1.139

0.321

13

4.47

0.26

309

4.38

0.30

รับราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 26 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊ก ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิ ติ F – test โดยวิธี One - Way ANOVA ที่
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.321 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพแตกต่าง
กันมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊กแตกต่างกัน
H0 : ผูบ้ ริ โภคที่มี รายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นทาง
เฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
H1 : ผูบ้ ริ โภคที่มี รายได้ต่อเดื อนแตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นทาง
เฟซบุ๊กแตกต่างกัน
ตารางที่ 27 แสดงการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือ
สองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร

รายได้ต่อเดือน

จานวน

xˉ

S.D.

F

Sig.

ต่ากว่า 15,000 บาท

128

4.39

0.31

0.071

0.931

130

4.40

0.26

142

4.39

0.31

การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่าน 15,001 – 25,000 บาท
ทางเฟซบุ๊ก
25,001 – 35,000 บาท
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 27 ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ต่อเดือนกับการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ผลการทดสอบสมมติ ฐ านด้ว ยสถิ ติ F – test โดยวิ ธี One - Way
ANOVA ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า Sig. เท่ากับ 0.931 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 แสดงว่า ผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2 ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ า มื อสองที่จ าหน่ า ยผ่ านทาง
เฟซบุ๊ก มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
สมมติฐานที่ 2.1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทาง
เฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านผลิตภัณฑ์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 28 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ การตัดสินใจซื้อ
P
เสื้ อผ้ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
(r)
ปัจจัยส่วนประสมทาง
0.559*
0.000
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้านผลิตภัณฑ์
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 28 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า
มือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์
มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก อย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูต้ อบแบบสอบถามมีการให้ความสาคัญ
ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์มาก
ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่
ในระดับปานกลาง (r = 0.559)
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สมมติฐานที่ 2.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทาง
เฟซบุ๊ก ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านราคา ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 29 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคา กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ การตัดสินใจซื้อ
P
เสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
(r)
ปัจจัยส่วนประสมทาง
0.562**
0.000
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้านราคา
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 29 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า
มือสองที่จาหน่ ายผ่า นทางเฟซบุ๊ก ด้านราคา กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
พบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อสองที่ จาหน่ า ยผ่านทางเฟซบุ๊ ก ด้า นราคา
มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 โดย
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูต้ อบแบบสอบถามมีการให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคามาก ก็จะมี
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.562)
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สมมติฐานที่ 2.3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทาง
เฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์ กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นทาง
เฟซบุ๊ก
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 30 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ การตัดสินใจซื้อ
P
เสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
(r)
ปัจจัยส่วนประสมทาง
0.594*
0.000
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 30 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า
มือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่าง
มี นั ย ส าคัญ ที่ ร ะดับ 0.05 โดยความสั ม พัน ธ์ ดั ง กล่ า วเป็ นไปในเชิ ง บวก กล่ า วคื อ ยิ่ ง ผู ้ต อบ
แบบสอบถาม มีการให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่าย
ผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟ
ซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.594)
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สมมติฐานที่ 2.4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทาง
เฟซบุ๊ก ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 31 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
ค่าสหสั มพันธ์ การตัดสินใจซื้อ
P
เสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
(r)
ปัจจัยส่วนประสมทาง
-0.054
0.283
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้านการส่งเสริ มการตลาด
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 31 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า
มือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
การส่ งเสริ มการตลาด ไม่ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
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สมมติฐานที่ 2.5 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทาง
เฟซบุ๊กโดยรวม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H0 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
H1 : ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก
โดยรวม มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตารางที่ 32 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม กับการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ตัวแปร
ค่าสหสัมพันธ์ การตัดสินใจซื้อ
P
เสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
(r)
ปัจจัยส่วนประสมทาง
0.578*
0.000
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยรวม
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 32 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก อย่า งมี นัยส าคัญที่ ระดับ 0.05
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูต้ อบแบบสอบถามมีการให้ความสาคัญ
ต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวมมาก ก็จะมี
การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.578)
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษา เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กในประเทศ
ไทย ผูว้ ิจยั ได้แบ่งส่วนสรุ ปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เป็ น 3 ส่ วนดังนี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน/รับจ้ าง และมีรายได้ต่อเดือน 25,001 –
35,000 บาทมากที่สุด รองลงมา คือ 15,001 – 25,000 บาท
5.1.2 พฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่พฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก โดยจะซื้อกางเกงมากที่สุด รองลงมา คือ เสื้ อ โดยมีพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊ก สัปดาห์ละ 3 - 4 ครั้ง มากที่สุด ค่าใช้จ่ายในการซื้ อต่อครั้งต่ากว่า 500 บาท ช่วงเวลาในการ
ซื้ อในเวลา 15.01 – 18.00 น. โดยส่ วนใหญ่จะซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กในวันพฤหัส บดี
รองลงมา คือ วันอังคาร และวันศุกร์ และพบว่า โดยส่ วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone)
ในการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก รองลงมา คือ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Personal
Computer)
5.1.3 ปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่
จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่งเสริ มการตลาด ผลการศึกษาพบว่า
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยพบว่า ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่สินค้ามีคุณภาพดีมากที่สุด รองลงมา คือ สิ นค้ามี
ความทันสมัย และการที่ผขู ้ ายมีการบอกรายละเอียดของสิ นค้า
2. ด้านราคา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่สินค้าที่จาหน่ ายมีการระบุค่าส่ งชัดเจนมากที่ สุด รองลงมา คือ
สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุราคาชัดเจน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่สามารถซื้ อสิ นค้าได้ตลอด 24
ชัว่ โมงมากที่สุด รองลงมา คือ สิ นค้ามีการจัดส่งหลายวิธี เช่น ไปรษณียไ์ ทย หรื อขนส่งเอกชน
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับการที่สินค้ามีการส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่ อ
ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์มากที่สุด รองลงมา คือ ผูข้ ายมีการส่ งข้อมูลสิ นค้าให้ลูกค้า
เป็ นประจาเพื่อให้ลูกค้าติดตาม
5. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก
โดยรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือ
สองที่จาหน่ ายผ่า นทางเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด เมื่อพิจารณาในรายละเอีย ดพบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่ จาหน่ ายผ่า นทาง
เฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และที่นอ้ ยที่สุด คือ ด้าน
การส่งเสริ มการตลาด
5.1.4 การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ในการศึ ก ษาการตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก ผู ว้ ิ จัย ได้แ บ่ ง ประเด็ นใน
การศึกษาการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์พ่ งึ พา ออกเป็ น 5 ด้าน คือ การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสิ นใจซื้ อ และพฤติกรรมหลังการซื้ อ ผลการศึกษา
พบว่า
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1. ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความต้อ งการของปั ญ หา พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ มี ก าร
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการรับรู ้ถึงความต้องการของปั ญหาโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าหลากหลายสไตล์
มากที่สุด
2. ด้านการแสวงหาข้อมูล พบว่า ผูบ้ ริ โภค จานวน 400 คน พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการแสวงหาข้อมูลโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ โภคได้รับคาบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิดมากที่สุด
3. ด้านการประเมินทางเลือก พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการประเมินทางเลือกโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอี ย ดพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาสิ นค้า ก่ อนสั่ ง ซื้ อสิ นค้า มากที่ สุ ด โดยมี ก าร
ตัดสิ นใจซื้อในระดับมากที่สุด
4. ด้านการตัดสิ นใจซื้อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการตัดสิ นใจซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด เมื่ อพิจารณาในรายละเอี ย ด
พบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อจากความน่าเชื่อถือของเพจเฟซบุ๊กมากที่สุด
5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อ พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านพฤติกรรมหลังการซื้ อโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า หลังจากซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก จะแนะนาบุคคลอื่น ๆให้ซ้ื อสิ นค้าด้วย
มากที่สุด
6. การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่ มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ก โดยรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่ อพิ จารณาใน
รายละเอียดพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านการแสวงหาข้อมูล
มากที่สุด รองลงมา คือ การตัดสิ นใจซื้อ และที่นอ้ ยที่สุด คือ การรับรู ้ถึงความต้องการของปัญหา
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5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 : ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่ วนบุคคลแตกต่ างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสอง
ผ่ านทางเฟซบุ๊กแตกต่ างกัน
ผลการศึกษาพบว่า
สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ ริ โภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ ริ โภคที่มีอาชี พแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสอง
ผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
มือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ า มื อสองที่จ าหน่ า ยผ่ า นทาง
เฟซบุ๊ก มีความสั มพันธ์ กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาพบว่า
สมมติฐานที่ 2.1 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ม าก ก็ จ ะมี ก ารตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อ ผ้า มื อ สองผ่ า นทางเฟซบุ๊ ก มากขึ้ น ตามไปด้ว ย โดย
ความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.559)
สมมติฐานที่ 2.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านราคา มี ความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ก อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้
ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
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ราคามาก ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์
ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.562)
สมมติฐานที่ 2.3 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กอย่างมี นัยสาคัญที่ ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดังกล่า วเป็ นไปในเชิ งบวก กล่าวคือ ยิ่ง
ผูบ้ ริ โภคมีการให้ความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
มากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.594)
สมมติฐานที่ 2.4 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทาง
เฟซบุ๊กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สมมติฐานที่ 2.5 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่าน
ทางเฟซบุ๊ ก โดยรวม มี ค วามสั ม พันธ์ กับ การตัดสิ นใจซื้ อ เสื้ อผ้า มื อสองผ่า นทางเฟซบุ๊ ก อย่ า งมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิงบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้
ความสาคัญต่อปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊กโดยรวม
มาก ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบ
อยูใ่ นระดับปานกลาง (r = 0.578)

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.2.1 ผูบ้ ริ โภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุบนั เสื้ อผ้ามื อสองที่มีจาหน่ าย
ผ่านทางเฟซบุ๊ก จะมีประเภทเสื้ อผ้าที่ จาหน่ ายที่ หลากหลายเหมาะกับทุกเพศทุกวัย และมีการจัด
จาหน่ายในราคาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคนอาชีพใด มีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่ ก็สามารถซื้อได้ ดังนั้นจึง
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กไม่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรา
นิ ษฐ์ ฉายสุ วรรณคีรี (2559) ซึ่ งทาการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า จาก
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ร้านค้าในเครื อข่าย เฟซบุ๊กและอินสตาแกรม ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พ
รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊ก และอินสตาแก
รมไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ที่ศึกษาเรื่ อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ไม่
แตกต่างกัน
5.2.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
ผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.05 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็ นไปในเชิ งบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้ความสาคัญต่อ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านผลิตภัณฑ์มาก ก็
จะมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.559) ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นคุณภาพ ความมีคุณค่า
ทางจิ ตใจเป็ นที่ รู้จกั ของผูบ้ ริ โภค ประกอบกับมี รายการสิ นค้าหลากหลายให้เลื อกซื้ อตามความ
สนใจ ดัง นั้นสิ นค้า ที่ ผูบ้ ริ โภคต้องการเลื อกซื้ อ จึ ง จะต้องเป็ นสิ นค้าที่ ดูดี สวยงาม และมี สิ นค้า
หลากหลายให้เ ลื อกซื้ อตามความสนใจ สอดคล้องกับแนวคิดของปิ ยะพงศ์ อินตากูล (2554) ซึ่ ง
ธุ รกิจที่ ผลิตสิ นค้า และบริ การต้องพิจารณาถึงความจาเป็ นและความต้องการของลูกค้า เพื่อนามา
กาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทาให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด
โดยผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์น้ ีสามารถขายได้
5.2.3 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามือสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
ราคา มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
โดยความสัมพันธ์ดงั กล่ าวเป็ นไปในเชิ งบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้ความสาคัญต่อปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่จาหน่ ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้านราคามาก ก็จะมีการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไปด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับ
ปานกลาง (r = 0.562) ทั้งนี้เนื่องจากราคา เป็ นปัจจัยสาคัญที่ผบู ้ ริ โภค ใช้เป็ นพื้นฐานในการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าในลาดับต้น ๆ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2555) อธิ บายว่า ราคา
หมายถึง จานวนเงินที่ลูกค้าต้องชาระเมื่อได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ลูกค้าต้องการ โดยธุ รกิจนั้นควร
กาหนดราคาที่ลูกค้าสามารถซื้ อได้ในการวางแผนด้านราคา นอกจากต้นทุนการผลิตแล้วต้นทุนของ
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ลูกค้าก็เป็ นสิ่ งสาคัญที่ ผูป้ ระกอบการควรพิจารณาในการทาธุ รกิจนั้น ๆ ซึ่ งธุ รกิจต้องพยายามลด
ต้นทุนและภาระของลูกค้า
5.2.4 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของเสื้ อผ้ามื อสองที่จาหน่ายผ่านทางเฟซบุ๊ก ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่ าย มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามื อสองผ่านทางเฟซบุ๊กอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวเป็ นไปในเชิ งบวก กล่าวคือ ยิ่งผูบ้ ริ โภคมีการให้
ความส าคัญ ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดของเสื้ อ ผ้า มื อ สองที่ จ าหน่ า ยผ่า นทางเฟซบุ๊ก
ด้านช่องทางการจัดจาหน่ายมาก ก็จะมีการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กมากขึ้นตามไป
ด้วย โดยความสัมพันธ์ที่พบอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.594) ทั้งนี้ เนื่ องจากในปั จจุบนั เสื้ อผ้ามื อ
สอง มีช่องทางในการจาหน่ายทางออนไลน์ มากขึ้น ซึ่ งผลการศึกษาครั้งนี้ จึงพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความ
คิดเห็นว่า ช่องทางการจัดจาหน่ายออนไลน์ที่ง่ายต่อการซื้ อ ย่อมทาให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึง และมีโอกาส
ในการซื้ อสิ นค้าได้ง่ายขึ้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ว่าการ
จัดจาหน่าย หมายถึง กลไกการเคลื่อนย้ายสิ นค้าจากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคเช่น ที่ต้ งั ของธุ รกิจและ
ความยากง่ายในการเข้าถึงการติดต่อสื่ อสารรวมทั้งการอานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า โดยการนา
สิ นค้าหรื อบริ การส่ งมอบให้แก่ลูกค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์การตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก มากที่สุด ขณะเดียวกันเสื้ อผ้ามือสองในปัจจุบนั นี้ ยังมีเสื้ อผ้านาเข้าจากต่างประเทศ ทาง
ยุโรปเสื้ อผ้าแบรนด์นอก ซึ่ งมีผูน้ าเข้าน้อยรายเพราะต้องทุนเยอะ ทาให้ผูบ้ ริ โภคมีโอกาสในการ
เข้าถึงน้อย ดังนั้นผูป้ ระกอบการเสื้ อผ้ามือสองควรหันมาเจาะตลาดกลุ่มนี้ และมีการพัฒนารู ปแบบ
ร้านค้าออนไลน์ ให้มีศกั ยภาพรองรับต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น
2. เพื่อสร้ างความน่ าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ ควรทาความสะอาดและฆ่าเชื้ อให้
ผูบ้ ริ โภคมีความเชื่อถือ หากนาเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีโรคระบาดอย่างโควิด 19 จะทา
ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าได้ง่าย และมากยิง่ ขึ้น
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3. ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อเสื้ อผ้ามือสองส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ดังนั้นจึง
ควรมีการนาเข้าเสื้ อผ้ามือสองสาหรับผูห้ ญิงที่มีความนิ ยมและชอบเสื้ อผ้าแบรนด์ รองเท้า กระเป๋ า
ซึ่งผูห้ ญิงมีความต้องการของประเภทนี้เป็ นอย่างมาก ก็จะทาให้เพิ่มรายได้เป็ นอย่างมาก
5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
1. ในการศึ ก ษาครั้ งต่ อไป ควรท าการศึ ก ษากับ ตัวแปรอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เช่ น
ทัศนคติที่มีต่อการซื้อเสื้ อผ้ามือสอง ความคาดหวังในการซื้อ เป็ นต้น
2. ควรมีการทาการศึกษาวิจยั โดยการสัมภาษณ์เชิ งลึก กับผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้
ข้อมูลในเชิงลึก อันมีประโยชน์ต่อการนาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนการตลาดการจาหน่าย
เสื้ อผ้ามือสองผ่านเฟซบุ๊กให้สามารถตอบโจทย์ผูบ้ ริ โภคได้มากขึ้น อันจะนาไปสู่ รายได้จากการ
จาหน่ายเสื้ อผ้ามือสองผ่านเฟซบุ๊กที่เพิ่มมากขึ้นต่อไป
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ภาคผนวก

68

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
หัวข้ อ “ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก”
แบบสอบถามนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
...........................................................
แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย 4 ส่ วนดังนี้
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก
ส่วนที่ 3 คาเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 4P’s
ส่วนที่ 4 คาถามเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊ก

ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านในการเสี ยสละเวลาตอบคาถามใน
แบบสอบถามนี้ จนครบทุ ก ข้อ ผูว้ ิ จัย ขอรั บ รองว่า ข้อมู ล และความเห็ นของท่ า นจะถู ก เก็ บ เป็ น
ความลับ การประมวลผลข้อมูลจะประมวลผลในภาพรวม และจะใช้ขอ้ มูลเพื่อประโยชน์การศึกษา
เท่านั้น
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ส่ วนที่ 1 คาถามเกีย่ วกับปัจจัยส่ วนบุคคลในการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
☐ 1.ชาย

☐ 2.หญิง

☐ 1. อายุต่ากว่า 20 ปี
☐ 3. อายุ 31 – 40 ปี
☐ 5. อายุ 50 ปี ขึ้นไป

☐ 2. อายุ 20 - 30 ปี
☐ 4. อายุ 41 - 50 ปี

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
☐ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
☐ 3. ปริ ญญาโท

☐ 2. ปริ ญญาตรี
☐ 4. สูงกว่าปริ ญญาโท

4. อาชีพ
☐ 1. นักเรี ยน / นักศึกษา
☐ 3. ทางานบริ ษทั เอกชน/รับจ้าง
☐ 5. อื่นๆ โปรดระบุ______________

☐ 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ 4. ธุรกิจส่วนตัว

5. รายได้ต่อเดือน
☐ 1. รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท
☐ 3. รายได้ 25,001 – 35,000 บาท
☐ 5. รายได้ 45,000 บาทขึ้นไป

☐ 2. รายได้ 15,001 – 25,000 บาท
☐ 4. รายได้ 35,001 – 45,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับเกีย่ วกับพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
6. ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กประเภทใดมากที่สุด
☐ 1. เสื้ อ
☐ 2. ชุดเดรส / ชุดเซ็ก
☐ 3. กางเกง
☐ 4. กระโปรง
☐ 5. ชุดเอี้ยม / ชุดจั้ม
7.ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กสัปดาห์ละกี่ครั้ง
☐ 1. สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
☐ 2. สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง
☐ 3. สัปดาห์ละ 5-6 ครั้ง
☐ 4. มากกว่าสัปดาห์ละ 7
8. ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กเฉลี่ยครั้งละกี่บาท
☐ 1. จานวนต่ากว่า 500 บาท
☐ 2. จานวน 500 – 1,000 บาท
☐ 3. จานวน 1,001-1,500 บาท
☐ 4. จานวน 1,501 – 2,000 บาท
☐ 5. จานวน 2,001-2,500 บาท
☐ 6. จานวนมากกว่า 2,501 บาทขึ้นไป
9. ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กในช่วงเวลาใดมากที่สุด
☐ 1. ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00-09.00 น.
☐ 2. ช่วงเวลาตั้งแต่ 09.01-12.00 น.
☐ 3. ช่วงเวลาตั้งแต่ 12.01-15.00 น.
☐ 4. ช่วงเวลาตั้งแต่ 15.01-18.00 น.
☐ 5. ช่วงเวลาตั้งแต่ 18.01-21.00 น.
☐ 6. ช่วงเวลาตั้งแต่ 21.01-24.00 น.
10. ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กในวันใดมากที่สุด
☐ 1. วันจันทร์
☐ 2. วันอังคาร
☐ 3. วันพุธ
☐ 4. วันพฤหัสบดี
☐ 5. วันศุกร์
☐ 6. วันเสาร์
☐ 7. วันอาทิตย์
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11. ท่านซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊กผ่านอุปกรณ์ใดมากที่สุด
☐ 1. คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer)
☐ 2. Notebook Computer
☐ 3. แท็ปเล็ต (Tablet)
☐ 4. โทรศัพท์มือถือ (Smart phone)

ส่ วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับเกีย่ วกับปัจจัยทางด้านส่ วนประสมทางการตลาด 4P’s
ให้ ท่านประเมินปัจจัยการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านทางเฟซบุ๊กที่ใช้ บ่อยที่สุด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
โดยกาหนดให้ 5 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง สาคัญมาก
3 หมายถึง สาคัญปานกลาง
2 หมายถึง สาคัญน้อย
1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ด้านผลิตภัณฑ์
12. สิ นค้ามีคุณภาพดี
13. สิ นค้ามีความหลากหลาย
14. สิ นค้ามีความทันสมัย
15. สิ นค้าตรงกับความต้องการของลูกค้า
16. ผูข้ ายมีการบอกรายละเอียดของสิ นค้า

5
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ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ด้านราคา
17. สิ นค้าที่จาหน่ายมีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ
ของสิ นค้า
18. สิ นค้าที่จาหน่ายมีราคาถูกกว่าการซื้อผ่าน
ช่องทางอื่น ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์
ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้า หรื อ ตลาดนัด
19. สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุราคาชัดเจน
20. สิ นค้าที่จาหน่ายมีการระบุค่าส่งชัดเจน
21. สิ นค้าที่จาหน่ายมีค่าส่งเหมาะสม
ด้านการจัดจาหน่ าย
22. ท่านสามารถซื้อสิ นค้าได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
23. ชื่อเพจร้านค้าจดจาง่ายและสามารถพิมพ์
ค้นหาได้ง่าย
24. สิ นค้ามีการจัดส่งหลายวิธี เช่น ไปรษณียไ์ ทย
หรื อขนส่งเอกชน
25. สิ นค้ามีการจัดส่งตรงเวลา
26. สิ นค้ามีช่องทางการชาระเงินหลายวิธี เช่น
เก็บเงินปลายทาง โอนเงินผ่านธนาคาร
สแกนคิวอาร์โค้ด เป็ นต้น
ด้านการส่ งเสริมการตลาด
27. สิ นค้ามีการส่งเสริ มการตลาด เช่น ลดราคา
คูปองส่วนลดเงินสด แจกสิ นค้าฟรี จัดส่งฟรี
28. สิ นค้ามีการส่งเสริ มการตลาดผ่านสื่ อต่างๆ
เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์
29. ผูข้ ายมีการส่งข้อมูลสิ นค้าให้ลูกค้าเป็ น
ประจาเพื่อให้ลูกค้าติดตาม
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ส่ วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับเกีย่ วกับปัจจัยทางด้ านการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊ก
ให้ ท่านประเมินปัจจัยการตัดสิ นใจซื้อเสื้ อผ้ ามือสองผ่ านทางเฟซบุ๊กที่ใช้ บ่อยที่สุด
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
โดยกาหนดให้ 5 หมายถึง สาคัญมากที่สุด
4 หมายถึง สาคัญมาก
3 หมายถึง สาคัญปานกลาง
2 หมายถึง สาคัญน้อย
1 หมายถึง สาคัญน้อยที่สุด

ปัจจัยทางด้านการตัดสินใจซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก
การรับรู้ ถึงความต้ องการของปัญหา
30. ท่านมีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าแบบใหม่อยู่
ตลอดเวลา
31. ท่านมีความรู ้สึกต้องการเสื้ อผ้าหลากหลาย
สไตล์
การแสวงหาข้ อมูล
32. ค้นหาข้อมูลด้วยตนเองจากสื่ อออนไลน์อื่นๆ
เช่นเฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์
33. ท่านสอบถามข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิด
34. ท่านได้รับคาบอกเล่าจากบุคคลใกล้ชิด
การประเมินทางเลือก
35. ท่านมีการเปรี ยบเทียบสไตล์ของเสื้ อผ้าก่อน
สัง่ ซื้อสิ นค้า
36. ท่านมีการเปรี ยบเทียบราคาสิ นค้าก่อนสั่งซื้อ
สิ นค้า
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ปัจจัยทางด้านการตัดสินใจซื้ อเสื้ อผ้ามือสองผ่าน
ทางเฟซบุ๊ก
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37. ท่านมีการเปรี ยบเทียบยีห่ ้อก่อนสั่งซื้อสิ นค้า
การตัดสินใจซื้อ
38. ท่านตัดสิ นใจซื้อจากความน่าเชื่อถือของเพจ
เฟซบุ๊ก
39. ท่านตัดสิ นใจซื้อจากผูข้ ายมีการจัดส่ งสิ นค้า
จริ ง
40. ท่านตัดสิ นใจซื้อจากผูข้ ายมีการรับผิดชอบ
เมื่อสิ นค้าเสี ยหาย
พฤติกรรมหลังการซื้อ
41. หลังจากซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ท่านคิดว่าจะกลับมาซื้อสิ นค้าซ้ าอีก
42. หลังจากซื้อเสื้ อผ้ามือสองผ่านเพจเฟซบุ๊ก
ท่านจะแนะนาบุคคลอื่นๆให้ซ้ือสิ นค้าด้วย

ข้อเสนอแนะอื่นๆ …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

*** ขอบพระคุณที่ท่านกรุ ณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ***
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