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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา ปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้และ
ใช้สนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิอายุระหว่าง 20-29 ปี ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน มสีถานภาพสมรสโสด และมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง15,001-30,000 บาท ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านผลติภณัฑ์ที่ส าคญัที่สุด ไดแ้ก่ สภาพการใชง้านอยู่ในสภาพดี ปจัจยัดา้นบรกิารที่ส าคญัที่สุด ไดแ้ก่มี
เงื่อนไขสามารถเปลี่ยนและคืนสินค้าได้ ปจัจยัด้านราคาที่ส าคญัที่สุดได้แก่ราคามีให้เลือกหลากหลายตามความ
เหมาะสมกบัสภาพของสนิคา้ ปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่ายที่ส าคญัที่สุด ไดแ้ก่ มชี่องทางสัง่ผ่านอนิเตอรเ์น็ตปจัจยัดา้น
ส่งเสรมิการตลาดทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ มกีารตดิต่อหรอืการแจง้ข่าวสารแก่ลูกคา้เกี่ยวกบัรายละเอยีดสนิค้า ปจัจยัดา้น
บุคลากร/พนกังานขายทีส่ าคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการใหข้อ้มูลสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน 
และปจัจยัดา้นการน าเสนอทางกายภาพทีส่ าคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้มคีวามน่าเชื่อถอื ในดา้นพฤตกิรรม
การซื้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อสนิค้าประเภทกระเป๋าและยี่ห้อหลุยวิตองมากที่สุด เกณฑ์ที่ใช้
พจิารณาก่อนการเลอืกซือ้คอืสนิคา้ตอ้งเป็นของแท ้ใชง้บประมาณในการซือ้ระหว่าง5,001 – 15,000 บาทต่อครัง้ และ
เหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกซือ้เพราะราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1.  พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ดไดร้บัอทิธพิล
จากตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส และปจัจยัส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ์และ
บรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร/พนกังานขาย และดา้นการน าเสนอทางกายภาพ 
 2.  พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสอง ในด้านยี่ห้อสนิค้าที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด ได้รับ
อทิธพิลจากตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดอืน อาชพี และปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร/พนักงานขาย และด้านการ
น าเสนอทางกายภาพ 
__________________________________ 
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 3.  พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง ในดา้นเกณฑท์ีใ่ชพ้จิารณาก่อนการเลอืกซือ้มากทีสุ่ด 
ได้รบัอทิธพิลจากตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน อาชพี และปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นบุคลากร/พนกังานขาย  
 4.  พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง ในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลือกซื้อต่อครัง้ 
ได้รบัอทิธพิลจากตวัแปรลกัษณะส่วนบุคคลด้านอายุ สถานภาพสมรส รายไดต่้อเดอืน อาชพี และปจัจยัส่วนประสม
การตลาดบรกิารด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากร/พนักงานขาย และด้านการ
น าเสนอทางกายภาพ 
 5.  พฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสอง ในด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด ได้รับ
อทิธพิลจากตวัแปรลกัษณะสว่นบุคคลดา้นอายุ อาชพี และปจัจยัสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย และดา้นการน าเสนอทางกายภาพ 
 
ค าส าคญั: ตลาดบรกิาร พฤตกิรรม สนิคา้แฟชัน่ ผูบ้รโิภค 

 
Abstract 

 
 This research aimed to study marketing mix factors affecting purchasing behaviors of used 
fashioned brand name products among consumers in Bangkok.  Sample size in this research was 400 
consumers buying used fashioned brand name products.  Questionnaire was a tool for data collection.  
Statistic for data analysis was frequency and percentage.  Chi-Squre is the statistic for hypotheses testing. 
 Research results were as follows: most respondents were female, aging between 20 and 29 years 
old, working as private company employees, being married/single, and earning average monthly income 
between Baht 15,001 and 30,000.  Marketing mix factors affecting purchasing behaviors of used fashioned 
brand name products were as follows: the most important product factor was commodity being in good 
condition; the most important service factor was refundable and exchangeable; the most important price 
factor was pricing varied with condition of product; the most important distribution channel factor was internet 
ordering; the most important marketing promotion factor was communicating and informing customers about 
product details; the most important personnel factor was experienced staff providing product details clearly; 
and the most important physical evidence factor was reliability of store image.  Consumers’ purchasing 
behaviors were as follows: most respondents bought bags of Louis Vuitton most; a consideration criterion 
before buying was authentic product; buying budget was between baht 5,001 and 15,000 per purchase; and 
their buying decision was based on reasonable price along with quality of products. 
 Results of hypotheses testing at the 0.05 significant levels were as follows: 
 1.  Purchasing behaviors of used fashioned brand name products in category of most bought 
product type; consumers were influenced from demographic such as gender and marital status.  They were 
also influenced from marketing mix factors such as product and service, price, distribution, personnel, and 
physical presentation. 
 2.  Purchasing behaviors of used fashioned brand name products in category of most bought 
product brand, consumers were influenced from demographic such as gender, age, marital status, monthly 
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income, and occupation.  They were also influenced from marketing mix factors such as product and service, 
price, distribution, personnel, and physical presentation. 
 3.  Purchasing behaviors of used fashioned brand name products in category ofmost consideration 
criterion before buying, consumers were influenced from demographic such as gender, marital status, 
monthly income, and occupation.  They were also influenced from marketing mix factors such as product and 
service, price, distribution, and personnel. 
 4.  Purchasing behaviors of used fashioned brand name products in category of budget per 
purchase, consumers were influenced from demographic such as age, marital status, monthly income, and 
occupation.  They were also influenced from marketing mix factors such as product and service, price, 
distribution, personnel, and physical presentation. 
 5.  Purchasing behaviors of used fashioned brand name products in category of most bought 
product type (main reason of buying); consumers were influenced from demographic such as age and 
occupation.  They were also influenced from marketing mix factors such as product and service, price, 
distribution, and physical presentation. 
 
Keywords: Services market, Behavior, Fashion, Consumer 

 
บทน า 
 ปจัจุบนักระแสวตัถุนิยม หรอืความนิยมในการใชส้นิคา้ด ีมคีุณภาพ และแบรนดเ์นมต่างประเทศ มรีาคาแพง
ของสตรีมีมากขึ้น ค่านิยมของคนไทยในสังคมที่มีทัศนคติในการบริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตามความ
เจรญิก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกจิของประเทศในภูมภิาคทีม่กีารขยายตวัเพิม่ขึน้ จงึท าใหพ้ฤตกิรรม
การบรโิภค และค่านิยมในการบรโิภคสนิคา้ฟุ่มเฟือยสงูกว่าที่คาดการณ์ไว ้ซึ่งเป็นสญัญาณบ่งบอกถงึความเป็นวตัถุ
นิยมของคนไทยทีน่บัวนัจะเพิม่มากขึน้ ซึง่อาจะมสีาเหตุมาจาก สงัคมเปิดกวา้งมากขึน้ใหเ้พศหญงิออกไปท างานนอก
บา้น สามารถหาเงนิไดด้ว้ยตนเอง ท าใหม้อี านาจในการซือ้สนิคา้และบรกิารทีส่ามารถยกระดบัคุณภาพชวีติของตนเอง
ให้ดีขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายอย่างในอดีตที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความนิยมใช้สนิค้าแบรนด์เนม
ต่างประเทศทีม่รีาคาแพงของกลุ่มคนวยัท างานหรอืกลุ่มคนชนชัน้กลางจนถงึระดบัชนชัน้สงู เพื่อบ่งบอกแสดงความมี
ฐานะของตนเอง การไดร้บัการยอมรบัของเพื่อนฝงูหรอืคนในสงัคม  
 แต่ดว้ยวกิฤตปญัหาเศรษฐกจิของประเทศในปจัจุบนัอยู่ในสภาวะซบเซาลง เน่ืองจากผลของราคาน ้ามนัที่
เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง ปญัหาวกิฤตทางการเมอืงในประเทศ หรอืการเกดิจากปญัหาภยัธรรมชาตต่ิางๆ เช่น สนึาม ิ
แผ่นดนิไหว และน ้าท่วม เป็นตน้ ทีผ่่านมาท าใหเ้ศรษฐกจิของประเทศฝืดเคอืง ธุรกจิบา้งธุรกจิตอ้งปิดกจิการ หรอื Lay 
off พนักงานออก ต้นทุนของสนิคา้สงูขึน้ ราคาสนิคา้ต่างๆ สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้อุปโภคและบรโิภค 
ส่งผลให้ค่าครองชพีของประชาชนสูงขึน้ตามล าดบั เป็นผลให้มรีายได้ไม่ เพยีงพอทีจ่ะใช้ในการจบัจ่ายใช้สอยสนิค้า
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัและสินค้าฟุ่มเฟือย แต่ด้วยความเป็นกระแสวัตถุนิยมของคนไทย พฤติกรรมการใช้ของ
ฟุ่มเฟือยยังคงยึดติดกับของแบรนด์เนม ดังนัน้จึงส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการหันเหมาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม               
มอืสองแทน ซึง่เป็นอกีวธิหีนึ่งทีช่่วยตอบสนองความตอ้งการของตนเอง และลดค่าใชจ้่ายบางสว่นลงได ้เน่ืองจากสนิคา
มอืสองเป็นสนิคา้ทีม่รีาคาถูกกว่าสนิคา้มอืหนึ่งอย่างแน่นอน  ถงึแมว้่าสนิคา้ชนิดนัน้จะผ่านการใชง้านมาแลว้แต่กย็งัมี
สภาพทีด่ ีท าใหผู้ท้ีต่อ้งการสนิคา้เหล่านัน้มคีวามตอ้งการสามารถใชท้ดแทนกนัได ้ แต่ดว้ยรายไดท้ีไ่ม่เพยีงพอต่อการ
ซือ้จงึหนัมาบรโิภคสนิคา้มอืสองแทน การซือ้สนิคา้มอืสอง คอื การซือ้สนิคา้ทีผ่่านการใชม้าแลว้ โดยสนิคา้นัน้ยงัอยู่ใน
สภาพทีด่แีละไดน้ าสนิคา้นัน้มาเสนอขายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคคนอื่นๆ ทีม่คีวามพอใจและประสงคจ์ะซือ้เพื่ อใหบ้รโิภคต่อไป 
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โดยมากเป็นสนิคา้ทีย่งัคงสภาพดอียู่ภายหลงัการใช ้โดยปกตแิลว้ราคาสนิคา้แบรนดเ์นมนัน้มกัจะมรีาคาสงูมาก แต่เมื่อ
ผ่านการใชง้านมาแลว้ราคากจ็ะถูกลง  
 กระแสนิยมวตัถุนิยมที่มใีนสงัคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋ารองเท้า เขม็ขดั ฯลฯ แต่
ดว้ยขอ้จ ากดัทางดา้นรายได ้สง่ผลใหก้ระแสดความนิยมในการซือ้ หรอืใชส้นิคา้   แบรนทเ์นมต่างประเทศเป็นไปอย่าง
มขีดีจ ากดั แต่ดว้ยความนิยมอย่างต่อเนื่องของสนิคา้แบรนดเ์นมต่างประเทศทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มคนวยัรุ่นและวยั
ท างาน โดยสามารถพบเหน็ธุรกจิรา้นคา้ขายสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสองตามย่าน หรอืหา้งสรรพสนิคา้ แหล่งชอ็ปป้ิงทีเ่ป็น
ทีน่ิยม ไดแ้ก่ Siam Square รา้นทีเ่ป็นทีน่ิยม เช่น Super Brand, Teddy Brand เป็นตน้ 
 ประเภทเสือ้ผา้แฟชัน่ยีห่อ้ทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั เช่น ZARA, H&M, MNG, TOPSHOP, KLOSET, 
CHAP, HYBID และ XXI FOREVERเป็นตน้ 
 ประเภทกระเป๋ารองเทา้ เขม็ขดัยีห่อ้ทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั เช่น BALLY, CHANEL, CHRISTIAN, 
DIOR, MIU MIU, FERRAGAMO, GUCCI, HERMES , LOUIS VUITTON, PRADA เป็นตน้ 
 จงึเป็นที่น่าจบัตามองอย่างยิ่งว่า เพราะเหตุใด และอะไรคือปจัจยัที่ท าให้คนไทยให้ความสนใจ ในการ
บรโิภคสนิค้าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง และการเกดิขึน้ของธุรกิจสนิค้ามอืสอง ได้สร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่
ผูบ้รโิภคมากขึน้ ทัง้นี้กข็ ึน้อยู่กบัความต้องการของแต่ละบุคคล และตระหนักถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของการทีจ่ะเลอืกใช้
สนิคา้แบนดเ์นมต่างประเทศมอืสอง 
 ส าหรบัการวจิยันี้มุ่งศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
แบรนด์เนมต่างประเทศมือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยผลจากการวิจัยในครัง้นี้สามารถน าไปใช้
ประกอบการพจิารณาประกอบการธุรกิจสนิค้าแบรนด์เนมต่างประเทศมือสอง พฤติกรรมการซื้อสนิค้าแบรนด์เนม
ต่างประเทศมอืสอง และใชป้ระโยชน์ส าหรบัหน่วยงานต่างๆ ทีม่หีน้าทีใ่นการรณรงคเ์พื่อใหค้นไทยซือ้และใชส้นิคา้ไทย
ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาผลของลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี แล ะ
รายไดต่้อเดอืน ต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาผลของปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา 
ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร/พนักงานขาย และด้านการน าเสนอทางกายภาพ ต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี้ 
 1. ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 
  1.1 เพศ 
  1.2 อาย ุ
  1.3 สถานภาพสมรส 
  1.4 ระดบัการศกึษา 
  1.5 รายไดต่้อเดอืน 
  1.6 อาชพี 
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 2. ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอื
สองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้น 
  2.1 ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
  2.2 ดา้นราคา 
  2.3 ดา้นการจดัจ าหน่าย 
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการขาย 
  2.5 ดา้นบุคลากร/พนกังานขาย 
  2.6 ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ 
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของกลุ่ม
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ลกัษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ที่
แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านการจดั
จ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการขาย ดา้นบุคลากร/พนักงานขาย และดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเก่ียวกบักบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 9) [1] ไดก้ล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลท าการค้นหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมนิผล 
(Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา  
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 5) [2] ไดก้ล่าวว่าพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลทีเ่กีย่วข้อง
โดยตรงกบัการไดร้บัหรอืใชส้นิคา้และบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการต่างๆ ของการตดัสนิใจซึง่ก่อนเกดิและ
เป็นตวัปฏกิริยิาต่างๆ เหล่านัน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืกลุ่มผูบ้รโิภคทัง้ชายและหญงิในกรุงเทพมหานครที่
เคยซือ้หรอืใชส้นิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้บริโภคทัง้ชายและหญิงใน
กรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้หรอืใชส้นิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจะ
ใชว้ธิเีกบ็ตวัอย่างแบบ Non Probability Sampling ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะเกบ็ขอ้มูลใชว้ธิกีารค านวณจากสตูร (กลัยา 
วานิชยบ์ญัชา. 2546: 25-26) [3]  ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน โดยเพิม่จ านวนตวัอย่าง
อกี 15 คนรวมเป็น 400 คนโดยการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิเีลอืกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 1. การเก็บตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เจาะจงแหล่งห้างสรรพสนิค้าและที่มีตัวแทน
จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองไดแ้ก่ เขตดุสติ เขตปทุมวนั เขตพญาไท เขตจตุจกัร และเขตสลีม 
 2. การเกบ็ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ตามสดัสว่นตวัอย่างแต่ละเขต 5 เขต ไดเ้ขตละ 80 คน 
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 3. การเกบ็ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ในแต่ละแห่งที่ก าหนดไว้ โดยการแจก
แบบสอบถามเฉพาะผู้บริโภคที่เคยซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสอง ณ จุดบริเวณที่มีร้านจ าหน่ายสนิค้าแฟชัน่           
แบรนดเ์นมต่างประเทศในแต่ละย่าน 
 
ผลการวิจยั  
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
  1.1  การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า 
   ด้านเพศ แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เพศหญงิ จ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
75 และเพศชาย จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 
   ด้านอายุ แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 20-29 ปีจ านวน 217 คนคดิเป็น
รอ้ยละ 54.3 และอายุ 30ปีขึน้ไป จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.80 
   ด้านสถานภาพสมรส แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถาน ภาพโสด จ านวน 
347 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.80 และสถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.30 
   ด้านรายได้ต่อเดือน แสดงให้เหน็ได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001-30,000 
บาท จ านวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.50 รองลงมารายได ้30,001 บาทขึน้ไป จ านวน 164 คน คดิเป็นรอ้ยละ41 และ
รายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาทขึน้ไป จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11 
   ด้านอาชีพ แสดงใหเ้หน็ไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนจ านวน
290คนคดิเป็นรอ้ยละ72.50อาชพีธุรกจิสว่นตวั / เจา้ของกจิการจ านวน45จ านวนคดิเป็นรอ้ยละ11.30 อาชพีรบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 และอาชพีนิสติ/นกัศกึษา จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.80 
  1.2  วิเคราะหข์้อมูลปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 
   ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด กลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นผลติภณัฑท์ีม่คีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ ไดแ้ก่สภาพการใช้
งานอยู่ในสภาพดจี านวน 125 คน คดิเป็นร้อยละ 31.3 รองลงมา ไดแ้ก่ รูปแบบของสนิค้ามคีวามทนัสมยัและเป็น
กระแสนิยม จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.8 มใีบรบัรองสนิคา้ /ใบเสรจ็ทีย่นืยนัทีม่าของสนิคา้ จ านวน 106 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 26.5และความหลากหลายของตราสนิคา้ (Brand) ทีน่ ามาจ าหน่ายในรา้น จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
15.5  
ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบับรกิารดา้นทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นบรกิารทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่มเีงื่อนไขสามารถเปลีย่นและคนืสนิคา้
ไดจ้ านวน 197 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.3 รองลงมา ไดแ้ก่ สามารถหาสนิคา้มาไดต้ามทีลู่กคา้ต้องการ จ านวน 95 คน  
คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 มบีรกิารซ่อมแซมเมื่อสนิคา้เกดิการช ารุด จ านวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.5และสามารถนัดดู
สนิคา้นอกสถานทีไ่ด ้จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.5 
   ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกบัด้านราคาที่มีความคิดเห็นมากที่สุด กลุ่ม
ตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นราคาทีม่คีวามคดิเหน็มากที่สุด ไดแ้ก่ราคามใีห้เลอืก
หลากหลายตามความเหมาะสมกบัสภาพของสนิคา้ จ านวน 166 คนคดิเป็นรอ้ยละ 41.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้มี
ความยดืหยุ่น สามารถเจรจาต่อรองไดจ้ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 และราคาสนิคา้มอืสองทีถู่กกว่าสนิคา้มอื
หนึ่ง จ านวน 112 คน คดิเป็น   รอ้ยละ 28.0 
   ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นการจดัจ าหน่ายทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด 
กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นการจดัจ าหน่ายทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่มี
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ช่องทางสัง่ผ่านอนิเตอรเ์น็ต จ านวน 180 คนคดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมา ไดแ้ก่ รา้นมที าเลทีต่ัง้ง่ายต่อการเขา้ถงึ
จ านวน  169 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.3 และรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมือสอง เช่น Teddy สยามสแควร์
จ านวน 51 คน คดิเป็น  รอ้ยละ 12.8  
   ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นสง่เสรมิการตลาดทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด 
กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นสง่เสรมิการตลาดทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ด ไดแ้ก่
มกีารตดิต่อหรอืการแจง้ขา่วสารแก่ลกูคา้เกีย่วกบัรายละเอยีดสนิคา้แฟชัน่ทีเ่ขา้มาใหม่และเป็นทีต่้องการ จ านวน 148 
คนคดิเป็นรอ้ยละ 37.0 รองลงมา ไดแ้ก่ มกีารจดัรายการส่งเสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) ในการซือ้ครัง้ต่อไป
จ านวน  131 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 และมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธส์นิค้า ผ่านสื่อหรอืเวบ็ไซต์ทีรู่จ้กัทัว่ไป
จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3  
   ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกี่ยวกบัด้านบุคลากร/พนักงานขายที่มคีวามคดิเหน็
มากทีส่ดุ กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจยัดา้นบุคลากร/พนักงานขายทีม่คีวามคดิเหน็
มากทีส่ดุ ไดแ้ก่พนกังานมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการใหข้อ้มลูสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจน จ านวน 300 คนคดิเป็นรอ้ย
ละ 75.3 รองลงมา ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืของเจา้ของรา้น เช่น เจา้ของร้านเป็นดารา/นักแสดง พนักงานต้อนรบับน
เครื่องบนิจ านวน  57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3 พนักงานรบัฟงัการติชมหรอืการรอ้งเรยีนจากลูกคา้จ านวน 29 คน             
คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 และ พนักงานสามารถโน้มน้าว ชกัจูง และแนะน าสนิคา้ไดอ้ย่างเหมาะสมจ านวน 13 คน คดิเป็น 
รอ้ยละ 3.3  
   ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นการน าเสนอทางกายภาพทีม่คีวามคดิเหน็
มากที่สุด กลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าปจัจยัด้านการน าเสนอทางกายภาพที่มีความ
คดิเหน็มากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้มคีวามน่าเชื่อถอื จ านวน 282 คนคดิเป็นรอ้ยละ 70.5 รองลงมา ไดแ้ก่ 
บรรยากาศภายในรา้นเอือ้ต่อการใชบ้รกิารจ านวน  66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5  พืน้ทีข่นาดเหมาะสมในการจดัวาง
สนิคา้จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 และความสะอาดของสถานทีจ่ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8  
  1.3  การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรงุเทพมหานคร 
   ประเภทสนิค้าที่ท่านเลอืกซื้อมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า กระเป๋า
จ านวน 197 คนคดิเป็นรอ้ยละ 49.3 รองลงมา คอื เสือ้ผา้จ านวน 161  คนคดิเป็นรอ้ยละ 40.3  รองเทา้จ านวน 30 คน
คดิเป็นรอ้ยละ 7.5 และเขม็ขดั จ านวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.0   
   ยีห่อ้สน้ิาทีท่่านนิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่ายีห่อ้ LOUIS 
VUITTON  จ านวน 102 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.5 ยีห่อ้ H&M จ านวน 82 คดิเป็นรอ้ยละ 20.5 ยีห่อ้อื่นๆ จ านวน 46 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 11.5 ยีห่อ้ CHANEL จ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.8 ยีห่อ้ GUCCI จ านวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 
ยีห่อ้ PRADA  จ านวน 27 คน คดิเหน็รอ้ยละ 6.8 ยีห่อ้ TOPSHOP จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.5  ยีห่อ้ BALLY 
จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0  ยีห่อ้HERMES จ านวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และยีห่อ้ CHRISTIAN DIOR
จ านวน 11 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.8  
   ก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองท่านมีเกณฑ์พิจารณาข้อใดมากที่สุด  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า สนิคา้ต้องเป็นของแท ้100% จ านวน 235 คนคดิเป็นรอ้ยละ 58.8 รองลงมา
ต าหนิของสนิคา้ จ านวน 109  คนคดิเป็นรอ้ยละ 27.3  ระยะเวลาอายุการใชง้านของสนิคา้จ านวน 33 คนคดิเป็นรอ้ยละ 
8.3 และอุปกรณ์ของสนิคา้ครบถว้นสมบรูณ์จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8   
   งบประมาณในการตัดสินใจเลือกซื้อต่อครัง้  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า 
งบประมาณ 5,001 – 15,000 บาทต่อครัง้ จ านวน178คนคดิเป็นรอ้ยละ 44.5 รองลงมางบประมาณน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 
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5,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 141 คนคดิเป็นรอ้ยละ 35.3 งบประมาณ15,001 – 30,000 บาทต่อครัง้จ านวน 46 คนคดิ
เป็นรอ้ยละ 11.5 และงบประมาณมากกว่า 30,001 บาทขึน้ไปต่อครัง้จ านวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8   
   เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า ราคาเหมาะสม
กบัคุณภาพ จ านวน158คนคดิเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมาสนิค้าและบรกิารตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ตนเองต้องการ 
จ านวน 135 คนคดิเป็นรอ้ยละ 33.8 ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัและก าลงัเป็นทีน่ิยมจ านวน 64 คนคดิเป็นรอ้ยละ 16.0 และ
ประหยดัค่าใชจ้่ายจ านวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.8  
 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1ลกัษณะของบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน และอาชีพท่ี
แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมือสองของผู้บริโภคในกรงุเทพมหานคร
แตกต่างกนั 
  1.1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า เพศมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซื้อมากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในด้านก่อนการเลอืกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ
0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า อายุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   อายุ  มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า แฟชัน่แบรนด์ เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  1.3 สถานภาพสมรสมีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานคร 
   พบว่า สถานภาพสมรส มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   สถานภาพสมรส มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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   สถานภาพสมรส มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   สถานภาพสมรส มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.4 รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
   พบว่า รายไดต่้อเดอืน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครในด้านยี่ห้อสินค้าที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  1.5 อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
   พบว่า อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พิจารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   อาชีพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้าน
ราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร/พนักงานขาย และด้านการน าเสนอทาง
กายภาพ กบัพฤติกรรมการซ้ือสินค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมือสองของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานคร 
  2.1  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
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   พบว่า ดา้นผลติภณัฑ ์มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานคร ในด้านประเภทสินค้าที่เลือกซื้อมากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  2.2  ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกบัด้านบรกิาร มีอทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ดา้นบรกิาร มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์ เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  2.3  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นราคา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้
แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ด้านราคา มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
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   ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาข้อใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  2.4 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกี่ยวกบัด้านการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ด้านการจดัจ าหน่าย มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากที่สุดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ดอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑ์พจิารณาขอ้ใดมากที่สุด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการจดัจ าหน่าย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
  2.5  ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารเกีย่วกบัดา้นส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ด้านส่งเสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครในดา้นก่อนการเลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง มเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใดมากทีสุ่ด อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ดา้นสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร
ในดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ต่อครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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   ดา้นสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครในด้านเหตุผลหลกัในการตัดสนิใจเลือกซื้อ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.6 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเกี่ยวกับด้านบุคลากร/พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ดา้นบุคลากร/พนักงานขาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบุคลากร/พนักงานขาย มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ด้านบุคลากร/พนักงานขาย มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นก่อนการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง มเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใดมากทีสุ่ด 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
ด้านบุคลากร/พนักงานขาย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
  2.7 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิารเกี่ยวกบัด้านการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
   พบว่า ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของ
ผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครในด้านงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซื้อต่อครัง้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
   ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของ
ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัเรื่อง ปจัจยัส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่              
แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน และอาชพี มอีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  เพศ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ด้านประเภทสนิค้าที่เลือกซื้อมากที่สุด  โดยผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงนิยมซื้อสนิค้าประเภทกระเป๋ามากที่สุด 
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ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามเพศชายนิยมซือ้สนิค้าประเภทเสือ้ผา้มากทีสุ่ด อาจเนื่องมาจากเพศหญงิใหค้วามส าคญั
และสนใจสนิคา้ประเภทกระเป๋ามากกว่าเพศชาย โดยเพศชายใหค้วามส าคญัและสนใจสนิค้าประเภทเสือ้ผ้ามากกว่า
เพศหญงิในดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ด โดยผูต้อบแบบสอบถามเพศหญงินิยมซือ้ยีห่อ้ LOUIS VUITTON 
มากทีส่ดุ ในขณะทีผู่ต้อบแบบสอบถามเพศชายนิยมยีห่อ้อื่นๆมากทีส่ดุ อาจเน่ืองมาจาก เพศหญงิชื่นชอบยีห่อ้ LOUIS 
VUITTON เพราะเป็นสนิค้าแฟชัน่ชัน้น าและสามารถดงึดูดใจไดม้ากกว่า ในขณะทีเ่พศชายนิยมยีห่อ้อื่นๆไม่เจาะจง
ยี่ห้อมากนัก ในด้านก่อนการเลือกซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสอง มีเกณฑ์พิจารณาข้อใดมากที่สุด ผู้ตอบ
แบบสอบถามทัง้เพศชายและเพศหญงิมเีกณฑพ์จิารณาว่าสนิคา้ตอ้งเป็นของแท ้100% มากทีส่ดุ เนื่องมาจากผูบ้รโิภค
มคีวามตอ้งการสนิคา้แฟชัน่ชัน้น าทีม่ลีขิสทิธิแ์น่นอน ไม่ใช่ของก๊อบป้ีเกรดเอ  
  อายุ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครใน
ดา้นยีห่้อสนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากที่สุด โดยผูต้อบแบบสอบถามอายุ 20-29 ปี นิยมยี่หอ้ H&M มากทีสุ่ด ในขณะที่
ผูต้อบแบบสอบถามอายุ 30 ปีขึน้ไป นิยมซือ้ยี่หอ้ LOUIS VUITTON มากทีสุ่ด ในดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจ
เลือกซื้อต่อครัง้ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทัง้อายุ 20 – 29 ปี และ 30 ปีขึ้นไป ใช้งบประมาณเลือกซื้อต่อครัง้                
5,001-15,000 บาทต่อครัง้มากทีส่ดุ ในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ โดยผูต้อบแบบสอบถามอายุ 20-29 ปี 
เลอืกซือ้เพราะสนิคา้และบรกิารตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ตนเองต้องการ ในขณะทีผู่้ตอบแบบสอบถามอายุ 30 ปีขึน้ไป 
เลอืกซื้อเพราะราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงอายุวยัท างาน มรีายได้เป็นของตนเองที่มัน่คง 
และซือ้สนิคา้และบรกิารเพื่อโจทยค์วามตอ้งการของตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ค านึกถงึราคาเพื่อใหคุ้ม้กบัค่าใชจ้า่ย
ทีเ่สยีไป  
  สถานภาพสมรส มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครในดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซือ้มากทีสุ่ด ดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ด ดา้นก่อนการเลอืก
ซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง มเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใดมากทีส่ดุ ดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ โดยผูต้อบ
แบบสอบถามทัง้สถานภาพโสดและสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั นิยมซือ้สนิคา้ประเภทกระเป๋ามากทีสุ่ด สนิคา้ต้องเป็น
ของแท ้100% มากทีส่ดุงบประมาณเลอืกซือ้ต่อครัง้ 5,001-15,000 บาทต่อครัง้มากทีส่ดุเน่ืองจากมไีลฟ์สไตลแ์ละความ
ชื่นชอบในการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองเหมอืนกนั มอี านาจในการซือ้สนิคา้และเกณฑใ์นการตดัสนิใจเลอืกซือ้
อย่างชดัเจนเพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป  
  รายได้ต่อเดือน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านยี่ห้อสนิค้าที่นิยมเลือกซื้อมากที่สุด ด้านก่อนการเลอืกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง           
มเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใดมากทีสุ่ด ดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ เนื่องจากผูบ้รโิภคมรีายไดม้ัน่คง ส่งผลใหม้ี
อ านาจในการซือ้สนิคา้และการตดัสนิใจเลอืกซือ้ยีห่อ้สนิคา้ เพื่อใหต้อบโจทยค์วามตอ้งการของตนเอง 
 อาชพี มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถามอาชพีนิสติ/นกัศกึษา นิยมซือ้ยีห่อ้ H&M มากทีสุ่ด ในขณะ
ที่อาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ นิยมซื้อยี่ห้อ GUCCI มากที่สุดและอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชนและธุรกจิส่วนตวั /
เจา้ของกจิการ นิยมซือ้ยีห่อ้ LOUIS VUITTON เนื่องจากอาชพีทีแ่ตกต่างกนัมฐีานเงนิเดอืนและพฤตกิรรมการใชจ้่าย
สนิคา้แต่ละยีห่อ้เพื่อสะทอ้นฐานะและบทบาททางสงัคมทีแ่ตกต่างกนัออกไป ดา้นก่อนการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนด์
เนมมือสอง มีเกณฑ์พิจารณาข้อใดมากที่สุด โดยอาชีพนิสิต /นักศึกษา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บรษิัทเอกชน และธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกจิการมเีกณฑ์พจิารณาว่าสนิค้าต้องเป็นของแท้ 100%มากที่สุด เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคแต่ละอาชพีเหน็ความส าคญักบัสนิคา้ทีต่อ้งมลีขิสทิธอ์ย่างชดัเจน ดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ โดย
ผูบ้รโิภคใช้งบประมาณเลอืกซือ้ต่อครัง้มากทีสุ่ด 5,001-15,000 มากที่สุด เนื่องจากสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมอืสอง
ค่อนข้างมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ถูกกว่าสินค้ามือหนึ่ง  และด้านเหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยผู้ตอบ
แบบสอบถามใชเ้หตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคเหน็ว่าราคา
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ต้องคุม้ค่ากบัค่าใชจ้่ายทีเ่สยีไป เลอืกซื้อสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมต่างประเทศประเภทเครื่องหนัง ดา้นแนวโน้มในการ
เลอืกซือ้เครื่องหนงัยีห่อ้เดมิ 
 2. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
  ด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น ยกตวัอย่างเช่น ดา้นประเภทสนิคา้ทีเ่ลอืกซื้อมากทีสุ่ด พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องการมใีบรบัรองสนิคา้ ใบเสรจ็ที่ยนืยนัที่มาของสนิคา้ สภาพการใชง้านอยู่ในสภาพด ี
และความหลากหลายของตราสนิคา้ (Brand)ทีน่ ามาจ าหน่ายในรา้น นิยมซือ้สนิคา้ประเภทกระเป๋ามากทีสุ่ด ในขณะที่
เรื่องรูปแบบของสนิค้ามีความทนัสมยัและเป็นกระแสนิยม นิยมซื้อสนิค้าประเภทเสื้อผ้ามากที่สุด เนื่องจากสนิค้า
ประเภทกระเป๋าเป็นสินค้าที่น ามาใช้สอยในชีวิตประจ าวนั และราคาค่อยข้างสูงกว่าเสื้อผ้า ดงันัน้ผู้บริโภคจึงให้
ความส าคญัและความพถิพีถินัในการพจิารณาและรายละเอยีดของสนิคา้ในแต่ละประเภท ในขณะทีเ่สือ้ผา้เลอืกซือ้ตาม
เทรนแฟชัน่ และดา้นยี่หอ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากที่สุด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่อง
การมใีบรบัรองสนิคา้ ใบเสรจ็ทีย่นืยนัทีม่าของสนิคา้ นิยมยีห่อ้ LOUIS VUITTON มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นยีห่อ้ชัน้น า
เป็นที่ชื่นชอบและอยู่ในกระแสนิยมตลอดเวลาจงึให้ความส าคญัการมใีบรบัประกนัสนิค้าเพื่อยนืยนัสนิค้า ในขณะที่
สภาพการใช้งานอยู่ในสภาพด ีความหลากหลายของตราสนิค้า (Brand) ทีน่ ามาจ าหน่ายในรา้น และรูปแบบสนิคา้มี
ความทนัสมยัและเป็นกระแสนิยม นิยมยีห่อ้ H&M มากทีส่ดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคซือ้เพื่อค านึงถงึดา้นการใชง้านและเป็น
ยีห่อ้ในกลุ่มผูบ้รโิภคทีน่ิยมแฟชัน่แบรนดเ์นม มสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลายทุกประเภท  
  ด้านบริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมทุกดา้น ยกตวัอย่างเช่นดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยมเลอืกซือ้มากทีสุ่ด พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในเรื่องมีเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนและคืนสนิค้าได้และสามารถหาสนิค้ามาได้ตามที่ลูกค้า
ตอ้งการ นิยมซือ้ยีห่อ้ LOUIS VUITTON มากทีสุ่ด เนื่องจากเป็นยีห่อ้ชัน้น าและทางรา้นสามารถตอบสนองตามความ
ตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภคไดต้รงตามวตัถุประสงคใ์นขณะทีเ่รื่องสามารถนัดดูสนิคา้นอกสถานทีไ่ด้
และมบีรกิารซ่อมแซมเมื่อสนิคา้เกดิการช ารุด นิยมซือ้ยีห่อ้ H&M เนื่องจากยีห่อ้ดงักล่าวมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย
ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บับรกิารดงักล่าวสามารถเพิม่แรงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้ไดอ้ย่างดยีิง่ขึน้
และจนผูบ้รโิภคเกดิความพงึพอใจและดา้นงบประมาณเลอืกซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความคดิเหน็ในเรื่องมเีงื่อนไขสามารถเปลีย่นและคนืสนิคา้ได ้สามารถหาสนิคา้มาไดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ สามารถนัดดู
สนิคา้นอกสถานทีไ่ด ้และมบีรกิารซ่อมแซมเมื่อสนิคา้เกดิการช ารุด ใชง้บประมาณไม่เกนิ 30,000 บาทต่อครัง้เนื่องจาก
การไดร้บับรกิารทีด่ผีูบ้รโิภครูส้กึคุม้ค่าทีจ่ะจ่ายและยอมทีจ่ะจ่ายเมื่อไดร้บัการตอบสนองอย่างตรงจุด 
  ด้านราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคในกรุงเทพ       
มหานครโดยรวมทุกดา้น ยกตวัอย่างเช่น ดา้นก่อนการเลอืกซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองมเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใด
มากทีส่ดุพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องราคาสนิคา้มอืสองถูกกว่าสนิคา้มอืหนึ่ง และราคา
สนิคา้มคีวามยดืหยุด สามารถเจรจาต่อรองได ้เกณฑพ์จิารณาคอืสนิคา้ตอ้งเป็นของแท ้100% เน่ืองจากผูบ้รโิภคยนิดทีี่
จะจ่ายเมื่อรบัรูว้่าสนิคา้มลีขิสทิธิท์ีแ่น่นอนไม่ใชข้องก๊อปป้ีเกรดเอ และราคาทีต่ัง้ถูกว่าราคามอืหน่ึง ในขณะทีร่าคามใีห้
เลอืกหลากหลายตามความเหมาะสมกบัสภาพของสนิค้า เกณฑ์พจิารณาคอืต าหนิของสนิค้า เนื่องจากผู้บรโิภคให้
ความส าคญัการพจิารณาราคาเหมาะสมกบัสภาพการใชง้านและดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องราคาสนิคา้มอืสองถูกกว่าสนิคา้มอืหนึ่ง และราคามใีหเ้ลอืกหลากหลาย
ตามความเหมาะสมกบัสภาพของสนิค้าด้านเหตุผลหลกัคือราคาเหมาะสมกบัคุณภาพ ในขณะที่ราคาสนิค้ามคีวาม
ยดืหยุ่นสามารถเจรจาต่อรองไดด้า้นเหตุผล    หลกัคอืสนิคา้และบรกิารตรงตามวตัถุประสงคท์ีต่นเองตอ้งการ  
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  ด้านการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมทุกดา้น ยกตวัอย่างเช่นดา้นยี่หอ้สนิค้าทีน่ิยมเลอืกซื้อมากที่สุด พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องรา้นคา้จ าหน่ายสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง เช่น รา้น Teddy สยามสแควร ์และมี
ช่องทางสัง่ผ่านอนิเตอรเ์น็ต นิยมซือ้ยีห่อ้H&M มากทีส่ดุเนื่องจากแบรนดย์ีห่อ้มรีาคาไม่สงูมากหนักผูบ้รโิภคเกดิความ
สะดวกสะบายในการสัง่ซือ้และมรีา้นคา้ทีส่ามารถเขา้ชมสนิคา้ไดจ้รงิ จงึท าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้ไดง้่าย ในขณะ
ทีเ่รื่องรา้นคา้มที าเลทีต่ัง้ง่ายต่อการเขา้ถงึ นิยมซือ้ยีห่อ้LOUIS VUITTON มากทีสุ่ด เนื่องจากสนิคา้ยีห่อ้ชัน้น าและมี
ราคาค่อนขา้งสูงถงึแม้จะเป็นสนิค้ามอืสอง ผู้บรโิภคจงึใหค้วามส าคญักบัการเขา้ชมและดูรายละเอยีดของสนิค้าจรงิ 
รวมถงึสถานทีใ่กลแ้ละง่ายต่อการเขา้ถงึ  
  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมทุกด้าน ยกตัวอย่างเช่นด้านก่อนการเลือกซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนด์เนมมือสองมีเกณฑ์
พจิารณาขอ้ใดมากที่สุดพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความคดิเหน็ในเรื่องมกีารโฆษณาและประชาสมัพนัธ์
สนิคา้ผ่านสือ่หรอืเวบ็ไซตท์ีรู่จ้กัทัว่ไป มกีารจดัรายการสง่เสรมิการขาย (ลด แลก แจก แถม) ในการซือ้ครัง้ต่อไป และมี
การตดิต่อหรอืการแจง้ขา่วสารแก่ลกูคา้เกีย่วกบัรายละเอยีดสนิคา้แฟชัน่ทีเ่ขา้มาใหม่ เกณฑพ์จิารณาคอืสนิคา้ต้องเป็น
ของแท ้100%มากทีสุ่ด เน่ืองจากผู้บรโิภคใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัลขิสทิธิข์องสนิคา้มากทีสุ่ดและความน่าเชื่อถอืของ
สนิคา้ 
  ดา้นบุคลากร/พนักงานขาย มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค
ในกรุงเทพมหานครโดยรวมยกตวัอย่างเช่นดา้นประเภทสนิค้าที่เลอืกซือ้มากพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความคดิเหน็ในเรื่องพนกังานมคีวามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการใหข้อ้มลูสนิคา้ไดอ้ย่างชดัเจนและความน่าเชื่อถอืของ
เจา้ของรา้นเช่น เจา้ของรา้นเป็นดารา/นกัแสดง พนกังานตอ้นรบับนเครื่องบนินิยมซือ้กระเป๋ามากทีส่ดุ เน่ืองจากการให้
ค าแนะน าจากพนักงานขายทีถู่กต้องชดัเจน ประกอบกบัความต้องการทีก่ระเป๋าเป็นสนิคา้ทีน่ ามาไวส้ าหรบัใชส้อยใน
ชวีติ ประจ าวนั สามารถน ามาเป็นเครื่องประดบั และตอบสนองความต้องการเกดิจากการลอกเลยีนแบบจากบุคคลทีม่ี
อทิธพิลหรอืทีช่ื่นชอบของตนเอง เช่น ดารา นกัแสดง เป็นตน้ จงึสรา้งความพงึพอใจทีม่ปีระสทิธภิาพต่อผูบ้รโิภค 
 ดา้นการน าเสนอทางกายภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคใน
กรุงเทพมหานครโดยรวมยกตวัอย่างเช่นในดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ต่อครัง้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องภาพลกัษณ์ของรา้นคา้มคีวามน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด รองลงมาคอืบรรยากาศของรา้นเอือ้
ต่อการใชบ้รกิาร ความสะอาดของสถานที่ และพืน้ทีเ่หมาะสมในกราจดัวางสนิคา้ โดยใช้งบประมาณไม่เกนิ 15,000 
บาทต่อครัง้ เนื่องจากสถานที่ของร้านค้าลกัษณะทางกายภาพโดยรวม เช่น แสง ส ีเสียง ของร้านค้าสะท้อนถึง
ภาพลกัษณ์ ความน่าเชื่อถอืต่อตวัสนิคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เมื่อผูบ้รโิภครบัรูแ้ละยนิดทีีจ่ะจ่ายตามความต้องกรา
ของตน้เอง และในดา้นเหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่อง
การน าเสนอทางกายภาพด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้าสามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อสนิค้าและบริการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ รองลงมาบรรยากาศภายในรา้นเอือ้ต่อการใชบ้รกิารพืน้ทีข่นาดเหมาะสมในการจดัวางสนิคา้ และความ
สะอาดของสถานทีใ่ชเ้หตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้ราคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากทีสุ่ดเนื่องจากผูบ้รโิภคยนิดทีี่
จะจ่ายสอดคลอ้งกบัดา้นงบประมาณในการตดัสนิใจซือ้  
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 จากผลการวิจยัเรื่อง ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าแฟชัน่            
แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นประเภทสนิคา้ที่
เลือกซื้อมากที่สุด พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อกระเป๋ามากที่สุด รองลงมาคือ เสื้อผ้า รองเท้า และ           
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เขม็ขดั ตามล าดบั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการควรท าการศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ของผูบ้รโิภคในแต่ละปจัจยัสว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารทีแ่ตกต่างกนั และสามารถมุ่งเน้นสนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองทีต่อบสนองความต้องการของ
กลุ่มผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพหรอืท าการศกึษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีว่ามคีวามต้องการสนิคา้
แฟชัน่ประเภทอื่นอกีหรอืไม่ยกตวัอย่างเช่น ประเภทเครื่องประดบั นาฬกิา แว่นตา ตุม้ห ูหรอืสรอ้ยคอ  เป็นตน้ เพื่อจะ
ไดส้ามารถตอบสนองความตอ้งการไดม้ปีระสทิธภิาพ 
 2. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ดา้นยีห่อ้สนิคา้ทีน่ิยม
เลอืกซือ้มากทีส่ดุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซือ้ยีห่อ้ Louis Vuitton มากทีสุ่ดรองลงมาคอื H&M ดงันัน้
ผูป้ระกอบการธุรกจิสนิค้ามอืสองควรที่จะท าการน าเสนอสนิคา้ยีห่้อที่ไดร้บัความนิยมมากที่สุดในการประชาสมัพนัธ์
หรอืจดัวางสนิค้าหน้ารา้นโดยแบ่งประเภทตามสนิคา้แฟชัน่แต่ละยีห่้อทีไ่ด้รบัความนิยม ยกตวัอย่างเช่น ยี่หอ้ Louis 
Vuitton เน้นสนิคา้ประเภทกระเป๋า และยีห่อ้ H&M เน้นเป็นสนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ตามกระแสความนิยมในปจัจุบนั เพื่อ
ดงึดดูความสนใจในการเขา้มาเลอืกซือ้ หรอืมโีปรโมชัน่สนิคา้ทีไ่ดร้บัความนิยม เพื่อใหเ้กดิความต้องการกลบัมาซือ้ซ ้า
ใหม่อกีครัง้  
 3. พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครดา้นก่อนการเลอืกซือ้
สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสอง มเีกณฑพ์จิารณาขอ้ใดมากทีส่ดุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มเีกณฑพ์จิารณา
สนิคา้ต้องเป็นของแท้ 100%มากทีสุ่ด ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรต้องค านึงถงึสนิคา้แฟชัน่แบรนด์เนมมอืสองจะต้องมี
ใบรบัรองสนิคา้ / ใบเสรจ็ทีย่นืยนัทีม่าของสนิคา้อย่างชดัเจน สภาพการใชง้านอยู่ในสภาพดเีหมาะสมกบัราคาสินคา้
หรอืไม่มเีงื่อนไขสามารถเปลีย่นและคนืสนิคา้ได ้ราคาสนิคา้มคีวามยดืหยุ่นสามารถเจรจาต่อรองไดม้ชี่องทางสัง่ผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตเพื่อเพิม่ความน่าเชื่อถอืของสนิคา้และบรกิารต่อผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 4. พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครด้านงบประมาณใน
การตดัสนิใจเลอืกซือ้ต่อครัง้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใชง้บประมาณเลอืกซือ้ต่อครัง้มากทีส่ดุ 5,001-15,000 
บาทต่อครัง้ดงันัน้การใชจ้่ายแต่ละครัง้ดงักล่าวของการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภค สะทอ้นถงึราคา
ทีผู่้บรโิภคยนิดจี่าย จงึเป็นโอกาสที่ดขีองผู้ประกอบการธุรกจิซื้อขายสนิค้ามอืสองที่ก าหนดการตัง้ ราคาที่มใีห้เลอืก
หลากหลายตามความเหมาะสมกบัสภาพของสนิคา้จรงิมากทีส่ดุ 
 5. พฤตกิรรมการซือ้สนิค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครด้านเหตุผลหลกัใน
การตดัสนิใจเลอืกซื้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้เหตุผลหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซื้อราคาเหมาะสมกบั
คุณภาพมากทีส่ดุ ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรตัง้ราคาสนิคา้บนพืน้ฐานทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพ ไม่โก่งราคาจนเกนิไป หรอื
หวงัเกง็ก าไรสนิคา้จนมากไป เพื่อสรา้งความพงึพอใจและเกดิการซือ้ซ ้าในครัง้ต่อไปไดอ้กี  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไปทางผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 1. ควรท าการวจิยัอย่างต่อเน่ืองถงึปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ทุก 1 ปีเป็นอย่างน้อยเพื่อใหท้ราบถงึพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในการซือ้แต่ละปี อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงในทุกๆ ปี 
 2. ในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษาวจิยัผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ส าหรบัการวจิยัในครัง้
ต่อไปควรท าการวจิยัของผูบ้รโิภคทัง้ภูมภิาคเพื่อใหท้ราบถงึผลโดยรวมทีไ่ดว้่าผูบ้รโิภคในภูมภิาคอื่นๆมพีฤตกิรรมการ
ซือ้ทีม่คีวามแตกต่างกนัหรอืไม่อย่างไร 
 3. ในการศึกษาวิจัยในครัง้น้ีเป็นการศึกษาวิจยัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครเท่านัน้ส าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป
ควรท าการวจิยัเพื่อสนับสนุนใหผู้้บรโิภคมพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิค้าไทยมากกว่าซื้อสนิคา้แบรนดเ์นมมอืสองที่มี
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ราคาแพงเพื่อผูป้ระกอบกจิการเกีย่วกบัสนิคา้ไทยสามารถน าผลจากการวจิยัไปปรบัปรุงและพฒันาสนิค้าของไทย ให้
พฒันาเทยีบเท่ากบัสนิคา้ต่างประเทศ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษา          
สารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้ าแนะน า ใหค้ าปรกึษา และเสนอขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยัตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบรูณ์ลุล่วงไปดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงู
ไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ คณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาอบรม สัง่สอน            
ประสทิธปิระสาทวชิาความรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ีรวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลอื และอ านวยความสะดวกเป็น
อย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั และขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาใหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบค าถามส าหรบัการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบแด่ผู้มพีระคุณที่ได้ประสทิธ์ประสาท
วชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐานส าคญัและประสบการณ์ต่างๆ ในการศกึษาใหแ้ก่ผูว้จิยัสามารถศกึษาและท าสารนิพนธฉ์บบันี้
ส าเรจ็สมบรูณ์ อนัประกอบไปดว้ยคณาจารยท์ุกท่าน และทา้ยทีสุ่ดขอมอบแด่บดิา มารดา และทุกคนในครอบครวัทีใ่ห้
การสนบัสนุนทางการศกึษาและคอยเป็นก าลงัใจแก่ผูว้จิยัตลอดมา 
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