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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์รูปแบบการดําเนินชวีติ ส่วนประสม

การตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยตวัอย่างทีใ่ช้

ในการวจิยัคอื ผูบ้รโิภคเพศหญงิทีเ่คยซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค จาํนวน 400 คน  

 ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า  

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้น

การใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนัแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค

แตกต่างกนั ในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนั ดา้นจํานวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้ เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทาง

สื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01และในดา้นจํานวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผ้า

แฟชัน่สตรผี่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 รูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็นและด้านความสนใจมีความสมัพันธ์ในทิศทาง

เดยีวกนักบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านจํานวนครัง้และจํานวนชิ้นต่อ

เดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่าตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คในด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนที่ซื้อ

เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด 

ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค ในดา้นจาํนวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามลาํดบั 
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Abstract 

 

 The objective of this research was to study demographic characteristics, lifestyle and service 

marketing mix relating to purchasing behavior of female fashion clothing through Facebook. The sample of 

this study was 400 female consumers who have ever bought fashion clothes through Facebook.  

 The results of hypotheses testing are found as follows: consumers with different ages had different 

fashion clothes buying habits through Facebook in the aspect of average usage hours of Internet per day, 

with a statistical significance level of 0.05.  

 Consumers with different occupation had different fashion clothes buying habits through Facebook 

in the aspects of average usage hours of Internet per day and frequency of buying fashion clothes through 

Facebook per month with a statistical significance level of 0.01. Consumers with different occupation had 

different amount of fashion clothes bought through Facebook per month with a statistical significance level of 

0.05.  

 Activity, Opinion, and Interest, dimensions of Lifestyle have rather low and low positive 

relationships with fashion clothes buying habits through Facebook in the aspects of frequency buying fashion 

clothes through Facebook per month, and amount of fashion clothes bought through Facebook per month at 

statistical significance levels of 0.01. 

 For overall and individual aspect, of service marketing mix including Product, People, and Process 

had low positive relationship with fashion clothes buying habits through Facebook in aspect of frequency 

buying fashion clothes through Facebook per month at statistical significance levels of 0.01 and 0.05, 

respectively. 

 For overall and individual aspects of the service marketing mix including product, price, promotion, 

physical evidence, and process had low positive relationship with fashion clothes buying habits through 

Facebook in the amount of fashion clothes bought through Facebook per month at statistical significance 

levels of 0.01 and 0.05, respectively. 
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บทนํา 

 เสือ้ผา้เครื่องนุ่งห่มถอืเป็นปจัจยัหน่ึงในปจัจยัสีท่ีเ่ป็นปจัจยัพืน้ฐานซึง่มคีวามสาํคญัต่อมนุษย ์ในการป้องกนั

ความรอ้น ความเยน็ รวมทัง้ป้องกนัอนัตรายจากภายนอก ในปจัจุบนัเสือ้ผ้านัน้มกีารพฒันาทัง้คุณภาพและรูปแบบที่

หลากหลายตลอดจนเพิม่เตมิคุณประโยชน์ ใหท้นัสมยัตามความตอ้งการของผูใ้ช ้ทัง้การสัง่ตดัเยบ็ตามรา้นเสือ้ผา้ทัว่ไป 

การสัง่ตดัโดยเฉพาะจากดไีซเนอรท์ีม่ชีื่อเสยีงหรอืในรูปแบบเสือ้ผา้สาํเรจ็รูป อกีทัง้เสือ้ผา้แฟชัน่ไดก้า้วเขา้สู่ความเป็น

สากลจากการผสมผสานระหว่างวฒันธรรมของโลกฝ ัง่ตะวนัออกและฝ ัง่ตะวนัตก ซึ่งสิง่เหล่าน้ีก่อให้เกดิการแต่งกาย

ตามสมยันิยมหรอืทีเ่รยีกว่า การแต่งกายตามแฟชัน่ อนัเป็นสิง่ทีส่ะทอ้นในการแสดงบุคลกิภาพ ความรูส้กึของผูส้วมใส่

ทีแ่สดงออกมาในภาพลกัษณ์ของการแต่งกาย ขึน้อยู่กบัยุคสมยั เรยีกว่าสไตล์ สภาพแวดล้อม และฤดูกาลที่เป็นตวั

กาํหนดใหก้ารแต่งกายของบุคคลนัน้มคีวามแตกต่างกนับุคคลทีท่นัสมยัจงึไดร้บัอทิธพิลจากแฟชัน่ใหม่ๆอยู่เสมอและ

มกัมคีวามตอ้งการสวมใสเ่สือ้ผา้ทีม่รีปูแบบตรงตามสมยันิยม 
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 ในขณะเดยีวกนันัน้พฤตกิรรมของคนไทยในปจัจุบนัหนัมาดแูลตวัเองมากขึน้ มคีวามสนใจดา้นการแต่งกาย 

ซึง่เสือ้ผ้าแฟชัน่เป็นสิง่ที่สื่อความหมายทางการแต่งกายไดเ้ป็นอย่างด ีจงึทําใหธุ้รกจิเสือ้ผา้แฟชัน่นัน้ เกดิร้านคา้จดั

จาํหน่ายขึน้มากมายเพื่อตอบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ อกีทัง้เป็นธุรกจิสรา้งความพงึพอใจกบัลูกคา้ทีเ่ขา้มาใช้

บรกิาร มกีารออกแบบเสือ้ผา้ใหท้นัสมยั การตกแต่งรูปแบบของรา้น การจดัวางสนิคา้ใหเ้หมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้

ลูกคา้ที่เขา้มาใชบ้รกิารภายในรา้น ทางด้านการแข่งขนัของธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่นัน้มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงทัง้ดว้ยสนิค้า

และบรกิารที่แตกต่างกนั มเีอกลกัษณ์เฉพาะ และธุรกจิน้ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง ด้วยความเสีย่งที่ตํ่ามาก ธุรกจิเสือ้ผ้า

แฟชัน่มาเรว็และไปเรว็ ซึง่สอดคล้องกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนัที่เปลีย่นแปลงไปตามกระแสนิยม ไม่ว่าจะ

เปลีย่นไปกีฤ่ดกูาล เสือ้ผา้แฟชัน่ในอดตีทีเ่คยผ่านไปแลว้ สามารถกลบัมาเป็นเสือ้ผา้แฟชัน่ใหม่ไดใ้นปจัจุบนั อาทเิช่น 

วนิเทจดสิโกแ้ละโบโฮ เป็นตน้ อกีทัง้กลุ่มลกูคา้หลกัคอื สตร ีซึง่เป็นกลุ่มทีช่ื่นชอบการจบัจ่ายซือ้ของ รกัสวยรกังามและ

ตอ้งการใหด้ดูมีเีสน่ห ์สรา้งความมัน่ใจในภาพลกัษณ์ผ่านเครื่องแต่งกาย ซึง่การใชเ้ครื่องมอืทางการตลาดเป็นสิง่สาํคญั

เพื่อใหส้ือ่เขา้ถงึกลุ่มลกูคา้น้ีไดม้ากขึน้ 

 ทัง้น้ีเครื่องมอืทางการตลาดของธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่สตรนีัน้มชี่องทางใหม่เกดิขึน้และกําลงัเป็นทีนิ่ยมอย่าง

แพร่หลายในปจัจุบนั คอื เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network) ซึง่เขา้มามอีทิธพิลอย่างรวดเรว็และเปลีย่นวถิทีาง

การดาํเนินชวีติ การดาํเนินธุรกจิและการสือ่สารของคนในสงัคมอย่างมากมาย ทําใหเ้กดิการเปลีย่นรูปแบบการสื่อสาร

จากการสื่อสารแบบดัง้เดิมที่พูดคุยสนทนากันเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิตอลแห่งโลกเสมือนจริง

ก่อให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน เครือข่ายสงัคมออนไลน์สร้างปรากฏการณ์การเชื่อมต่อระหว่างบุคคลในโลก

อนิเตอรเ์น็ต เน้นไปทีก่ารสรา้งชุมชนออนไลน์ ผูค้นสามารถแลกเปลีย่น แบ่งปนัขอ้มลูต่างๆโดยการเล่าเรื่องผ่านบลอ็ก 

โพสต์รูปภาพ วดิโีอ การสร้างกลุ่มสําหรบัคนที่สนใจเรื่องเดยีวกนั แต่สิง่ที่สําคญัที่สุดคอื ความสามารถในการสร้าง

เครอืข่ายเพื่อนได้อย่างทวคีูณผ่านการเชญิทางอเีมล์ อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่จํานวนเพื่อนผ่านเพื่อนๆทีม่อียู่ไปเรื่อยๆ 

โดยปจัจุบนัผูนํ้าตลาดระบบเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ คอื Facebook 

 เฟซบุ๊คเป็นสื่อสงัคมออนไลน์ทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูค้นทัว่โลก ซึง่จากการจดัอนัดบัของเวบ็ไซต์ Zocial Rank 

เวบ็ไซตจ์ดัอนัดบั social media น้ีไดร้วบรวมขอ้มลูสถติกิารเตบิโตของผูใ้ชเ้ฟซบุ๊คซึง่ปจัจุบนัมยีอดผูใ้ชบ้รกิารทัว่โลก

มากกว่า 1,191 ลา้นคน ในส่วนผู้ใชบ้รกิารในไทยมมีากกว่า 26 ลา้นคนเป็นอนัดบั 3 ของอาเซยีน คนไทยทีใ่ช้ส่วน

ใหญ่อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครประมาณ 14.4 ลา้นคน เป็นผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย(Zocialinc Blog, 2557) ผูป้ระกอบ

ธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่ไดม้กีารใชเ้ฟซบุ๊คเป็นช่องทางการตลาดโดยใช ้แฟนเพจ(Fanpage) ทีส่รา้งขึน้มาเพื่อประชาสมัพนัธ์

สิง่ต่าง เช่น ขา่วสารกจิกรรม สนิคา้และบรกิารต่างๆ สาํหรบักลุ่มลูกคา้ทีก่ําลงัมองหาหรอืสนใจในสิง่ทีป่ระชาสมัพนัธ ์

การเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์และบริการต่างๆ ในเชิงธุรกิจได้และยังสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลต่างๆได้อย่าง

กวา้งขวาง ซึง่ทัง้หมดน้ีสามารถทําไดโ้ดยใช้แฟนเพจ เป็นการประหยดัทัง้เวลาและการโฆษณา สามาถลดต้นทุนใน

สว่นอื่นๆ การซือ้ขายสะดวก ไม่ตอ้งเดนิทาง สามารถซือ้สนิคา้ไดท้นัท ีนอกจากน้ีเป็นอกีช่องทางเพื่อเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้

เป้าหมายบนโลกออนไลน์ ดงันัน้การทาํตลาดธุรกจิเสือ้ผา้แฟชัน่บนสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คโดยผ่านทางแฟนเพจนัน้

เป็นวธิทีีนิ่ยมกนัมากและสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดง้่ายและรวดเรว็มากขึน้ 

 จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาถงึรปูแบบการดาํเนินชวีติแบบใดทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการ

ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค รวมทัง้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการเสือ้ผ้า

แฟชัน่บนสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค โดยเลอืกศกึษาเฉพาะผูบ้รโิภคเพศหญงิ ซึง่เป็นกลุ่มทีเ่ปลีย่นตามกระแสนิยมอยู่

เสมอ อีกทัง้การประกอบธุรกิจเสื้อผ้าแฟชัน่ผ่านช่องทางการตลาดบนสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เป็นอีกช่องทางที่

สามารถเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการได้ ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาถึง รูปแบบการดําเนินชีวิตและส่วนประสม

การตลาดบรกิารทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 
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วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาพฤติกรรมการซือ้จําแนกตาม ลกัษณะด้านประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภคที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่

สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรปูแบบการดาํเนินชวีติ ซึง่ประกอบดว้ย กจิกรรม ความสนใจและความ

คดิเหน็ กบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรบีนสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสว่นประสมทางการตลาดบรกิารประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์บรกิาร ราคา 

เฟซบุ๊ค การส่งเสรมิการตลาด ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรบีนสื่อ

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

   1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์

   1.1.1 อาย ุ

     1.1.1.1 ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 

     1.1.1.2 อาย ุ21-25 ปี 

     1.1.1.3 อาย ุ26-30 ปี 

     1.1.2.4 อาย ุ31 ปีขึน้ไป 

   1.1.2 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

     1.1.2.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.2.2 ปรญิญาตร ี

     1.1.2.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

   1.1.3  อาชพี 

     1.1.3.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

     1.1.3.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.3.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.3.4 ธุรกจิสว่นตวั 

     1.1.3.5 อื่นๆ โปรดระบุ ................... 

   1.1.4  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.4.1 ตํ่ากว่า หรอื เท่ากบั 10,000 บาท 

     1.1.4.2 10,001 - 20,000 บาท 

     1.1.4.3 20,001 - 30,000 บาท 

     1.1.4.4 30,001 – 40,000 บาท 

     1.1.4.5 มากกว่า 40,000 บาท 

    1.1.5  สถานภาพสมรส 

     1.1.5.1 โสด 

     1.1.5.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

     1.1.5.3 หย่ารา้ง /ม่าย/แยกกนัอยู่ 

 

 



 5 

  1.2  รปูแบบการดาํเนินชวีติของผูห้ญงิ 

    1.2.1 กจิกรรม 

    1.2.2 ความสนใจ 

    1.2.3 ความคดิเหน็ 

  1.3  สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

    1.3.1 ผลติภณัฑ ์

    1.3.2 ราคา 

    1.3.3 บุคลากร  

    1.3.4 การสง่เสรมิการตลาด 

     1.3.5 ลกัษณะทางกายภาพ 

    1.3.6 กระบวนการ 

 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี รายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค

แตกต่างกนั 

 2. รูปแบบการดําเนินชวีิตมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค 

 3. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทาง 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2542: 38-39) กล่าวว่า 

ลักษณะประชากรศาสตร์รวมถึง เพศ อายุ วงจรชีวิตครอบครัว การศึกษา รายได้ เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวมี

ความสําคญัต่อนักการตลาด เพราะมนัเกี่ยวพนักบัอุปสงค์ (Demand) ในตัวสนิค้าทัง้หลายการเปลี่ยนแปลงทาง

ประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้หน็ถงึ การเกดิขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอื่นกจ็ะหมดไปหรอืลดความสาํคญั 

 แนวความคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เชฟแมน และคานุก (Schiffman; & Kanuk. 1994) 

ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึพฤตกิรรมซึง่ผูบ้รโิภคทาํการคน้หาการซือ้การใช้

การประเมนิผลการใชส้อยผลติภณัฑแ์ละการบรกิารซึง่คาดว่าจะสนองความตอ้งการของเขา 

 ตวัแบบพฤติกรรมของผู้บริโภค ฟิลปิ คอตเลอร์ (พบิูล ทปีะปาล. 2543: 110-111; อา้งองิจาก Philip 

Kotler.  2000: 161) กล่าวว่าพฤตกิรรมในการซือ้ของผูบ้รโิภค โดยการอาศยัทฤษฎพีืน้ฐานเกีย่วกบพฤตกิรรมของ

มนุษย์ ทีว่่าพฤตกิรรมจะเกดิขึน้ได้จะต้องมสีาเหตุทําให้เกดิ ดงันัน้สาเหตุที่ทําให้เกดิพฤติกรรม ประกอบด้วยสิง่เร้า         

2 สว่น ไดแ้ก่ 

 1.  สิง่เรา้ทางการตลาด (Marketing Stimuli) อนัไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาดหรอื4 P’s ซึง่เป็นปจัจยัที่

ควบคุมได ้

 2.  สิง่เรา้ภายนอกอื่นๆ ซึง่ไม่สามารถควบคุมได ้อนัไดแ้ก่ ปจัจยัและเหตุการณ์ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ ซึง่

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ เทคโนโลยกีารเมอืงและวฒันธรรม เป็นตน้ 
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 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัรปูแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) โซโลมอน (Solomon. 1994) กล่าวว่า 

รูปแบบการดําเนินชวีติสามารถอธบิายให้เหน็ถึงค่านิยมหรอืรสนิยมในการดําเนินชวีติ ผ่านรูปแบบของการบรโิภค

สนิคา้ต่างๆ ซึง่บุคคลมกัจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มโดยมสีิง่ทีช่อบเหมอืนๆกนั ใชเ้วลาทํากจิกรรมทีค่ลา้ยกนั และซือ้ของที่

คล้ายกนั ดงันัน้นับเป็นโอกาสที่ดขีองนักการตลาดในการกําหนดกลยุทธ์หรอืผลติสนิค้าให้ตรงกบัลกัษณะและความ

ตอ้งการของกลุ่มคนต่างๆ เหล่าน้ี 

 ทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการ (7P: Service Marketing Mix) สวุสา ชยัสรุตัน์ (2537: 30-

31) กล่าวว่า ส่วนประสมการตลาด (marketing mix) ในการดําเนินธุรกจิทุกประเภทจะมปีจัจยัต่างๆ มากระทบการ

ทํางาน โดยเฉพาะอย่างยิง่การดําเนินงานทางการตลาด จะมปีจัจยั 2 อย่าง คอื ปจัจยัภายในของกจิการ (internal 

factors) ผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการสามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกจิการ คอื สว่นประสมการตลาด ปจัจยั

ภายนอก (external factors) ปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการดําเนินงานของกจิการไม่สามารถควบคุมได ้ดงันัน้ ต้องปรบั

ปจัจยัภายในใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก เช่น สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง คู่แข่งขนั วฒันธรรม 

กฎหมาย และเทคโนโลย ี

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้ใช้เฟซบุ๊คเพศหญิงที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านสื่อสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้ใช้เฟซบุ๊คเพศหญิงที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านสื่อสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊คเน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึใชส้ตูร การคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบค่า

ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2550: 27-28)[6] ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณ

จาํนวน 385 ตวัอย่างและเพิม่จาํนวนตวัอย่าง 5% ประมาณ 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง โดย

มขี ัน้ตอนการสุม่ตวัอย่างดงัน้ี 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทาํการเจาะจงไปยงัแฟนเพจในเฟซบุ๊ค

โดยการเลือกผู้บริโภคเพศหญิงที่เคยซื้อเสื้อผ้าผ่านแฟนเพจ10 แฟนเพจที่ได้รบัความนิยม (Benmanhirefashion 

2557: ออนไลน์) ดงัน้ี 

 Be shop 

 Mo & Friends 

 De veen 

 La Mingnone 

 Icyicy 

 Love me please 

 Lookbook 

 Pani Closet 

 Morning Kiss 

 Napat Closet 

 ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยกําหนดตวัอย่างแฟนเพจทัง้ 10 รา้น 

แบ่งสดัสว่นแต่ละแฟนเพจเท่า ๆ กนั โดยกาํหนดสดัสว่นของแต่ละแฟนเพจ แฟนเพจละ 40 คน 
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 ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยทําการโพสต์ลิงค์

แบบสอบถามออนไลน์บนเวบ็ไซต์เฟซบุ๊คทีข่ายเสือ้ผา้ออนไลน์ตามทีก่ําหนดไว ้โดยจะทําการเกบ็ขอ้มูลจากผูบ้รโิภค

เพศหญิงที่ซือ้เสือ้ผ้าผ่านแฟนเพจ (Fanpage) บนเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ค(Facebook) จนครบจํานวนที่ต้องการทัง้หมด            

400 คน 

 

ผลการวิจยั  

 จากการวเิคราะหข์อ้มลูรปูแบบการดาํเนินชวีติและสว่นประสมการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่อายุ ระดับ

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพสมรส 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 26 – 30ปีจาํนวน 168คน รองลงมามอีายุตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั25

ปีจํานวน 135คนระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ตํ่ากว่า หรอืเท่ากบั ปรญิญาตร ีจํานวน 262คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

พนักงานบรษิัทเอกชน จํานวน 182คนรองลงมาคอืนักเรยีน/ นิสติ/ นักศกึษา จํานวน 98คน สถานภาพโสด มรีายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 รองลงมาคอื 20,001 – 30,000 บาทตามลาํดบั 

 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัรูปแบบการดําเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้า

แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดบัรปูแบบการดาํเนินชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาพบว่า 

 1. รปูแบบการดาํเนินชวีติ ในดา้นกจิกรรม ผูบ้รโิภคชอบคน้หาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ตก่อนการตดัสนิใจซือ้

รองลงมาคอืผูบ้รโิภคใชเ้วลาว่างในการชอ็ปป้ิงเสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต 

 2. รปูแบบการดาํเนินชวีติในดา้นความสนใจผูบ้รโิภคสนใจในภาพลกัษณ์ของตนเองรองลงมาคอื ท่านสนใจ

เสือ้ผา้แฟชัน่ใหม่ๆ 

 3. รปูแบบการดําเนินชวีติในดา้นความคดิเหน็ผูบ้รโิภคคดิว่าเสือ้ผา้แฟชัน่สตรทีางเฟซบุ๊คมคีวามทนัสมยั

และหลากหลายรองลงมาคอื ท่านคดิว่าการซือ้เสือ้ผา้ผ่านทางเฟซบุ๊ค มคีวามสะดวกและรวดเรว็ 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลติภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ

สง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ 

 ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัความสาํคญัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวมในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาจากรายขอ้พบว่า 

 1. สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่คีวามคดิเหน็มากทีส่ดุ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เหน็ว่าเสือ้ผา้แฟชัน่ในเฟซบุ๊คมคีวามหลากหลายโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 รองลงมาคอื เสือ้ผา้แฟชัน่ในเฟซบุ๊ค       

มกีารออกแบบทีท่นัสมยัมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.89 ตามลําดบั เสือ้ผา้แฟชัน่ในเฟซบุ๊คตดัเยบ็ไดคุ้ณภาพมคี่าเฉลีย่เท่ากบั

3.05 เสื้อผ้าแฟชัน่ในเฟซบุ๊คมีการรบัประกนัเช่น การเปลี่ยนเป็นสนิค้าใหม่ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีค่าเฉลี่ย         

เท่ากบั 2.89 

 2. สว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา ทีม่คีวามคดิเหน็มากทีสุ่ดผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เหน็ว่ามกีารชาํระเงนิหลายช่องทาง เช่น การโอนเงนิผ่านธนาคาร ใชบ้ตัรเครดติโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66รองลงมาคอื 

แสดงรายละเอยีดราคาของเสือ้ผา้แฟชัน่สตรบีนเฟซบุ๊คอย่างชดัเจน ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.42 เสือ้ผา้แฟชัน่สตรทีีจ่ําหน่าย

บนเฟซบุ๊คมคีวามเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.19 เสือ้ผา้แฟชัน่ทีจ่ําหน่ายผ่านเฟซบุ๊ค 

ราคาถูกกว่าการซือ้จากช่องทางอื่นค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.99 
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 3. ส่วนประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาด ที่มีความคิดเห็นมากที่สุดผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่เหน็ว่าการแจง้ข่าวสารแก่ลูกคา้เกีย่วกบัรายละเอยีดเสือ้ผา้แฟชัน่สตรเีขา้มาใหม่โดยมคี่าเฉลีย่

เท่ากบั 3.59 รองลงมาคอื เสือ้ผา้แฟชัน่ในเฟซบุ๊คมบีรกิารสง่ถงึบา้นฟรมีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.17 มกีารจดักจิกรรมสง่เสรมิ

การขาย (ลด แลก แจก แถม) ในการซือ้สนิคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.17 

 4. ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านบุคลากรที่มคีวามคดิเหน็มากที่สุดผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เหน็ว่าผูดู้แลแฟนเพจใหบ้รกิารรวดเรว็มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.40 รองลงมาคอื ผูดู้แลแฟนเพจใหค้ําแนะนําเกีย่วกบั

ขอ้มูลสนิค้าไดช้ดัเจนและถูกต้องมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.38 ผูดู้แลแฟนเพจรบัฟงัคําติชมและการร้องเรยีนจากลูกค้ามี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั3.23มรีะบบแกไ้ขปญัหาทีด่ ีผูด้แูลแฟนเพจสามารถแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าไดม้คี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.21 

 5. ส่วนประสมการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพที่มีความคิดเห็นมากที่สุดผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่าหน้าแฟนเพจมคีวามสวยงามสะดวกในการคน้หาขอ้มูลมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 มกีาร

แสดงขอ้มูลรายละเอยีดสนิคา้ชดัเจน เช่น ขนาด ราคามคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 มกีารปรบัเปลีย่นขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจุบนั

อย่างสมํ่าเสมอมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ความน่าเชื่อถอืของแฟนเพจเสือ้ผา้สตรมีคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 

 6. ส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ ที่มคีวามคดิเหน็มากที่สุดผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เหน็ว่าขัน้ตอนการสัง่ซือ้สะดวกและรวดเรว็มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ความถูกตอ้งและความความสมบรูณ์ในการ

จดัสง่สนิคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.61 

 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านสือ่สงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค 

 ด้านใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อวันมากที่สุดพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้

อนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อวนัน้อยที่สุด 1 ชัว่โมงต่อวนัและมากที่สุด 12ชัว่โมงต่อวนั โดยมคี่าเฉลี่ยประมาณ  

5.30 ชัว่โมงต่อวนั และมค่ีาเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.43 

 ด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คมากที่สุดพบว่า ผู้บรโิภคที่

ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คน้อยทีสุ่ด 1 ครัง้ต่อเดอืนและมากทีสุ่ด            

8 ครัง้ต่อเดอืน โดยมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน และมคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.20 

 ดา้นจาํนวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คมากทีสุ่ดพบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานสื่อจํานวนชิ้นต่อเดอืนทีซ่ื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊คน้อยทีสุ่ด 1 ชิน้ต่อเดอืนและมากทีสุ่ด 7 ชิน้ต่อเดอืนโดย มคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ชิน้ต่อเดอืนและมคี่าเบีย่งเบน

มาตรฐานเท่ากบั 1.1 

 ช่วงเวลาในการมาใช้บริการมากที่สุดพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ ช่วงเวลา                 

18.01-24.00 น.จํานวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 รองลงมาคอื ไม่มเีวลาประจํา จํานวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

39.75 ช่วงเวลา 6.01-12.00 น. จํานวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.75 ช่วงเวลา 12.01-18.00 น.และ 24.01-6.00 น.

จาํนวน 6 คน ทัง้สองช่วงเวลา คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 ตามลาํดบั 

 การรู้จกัการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คจากแหล่งมากที่สุดผู้บรโิภคที่ตอบ

แบบสอบถามสว่นใหญ่ทราบจากเพื่อน จาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 รองลงมาคอื เวบ็ไซต์ต่างๆจํานวน 142 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.50 และสือ่โฆษณาต่างๆ จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.50 

 การซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีบนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คประเภทไหนมากที่สุดผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้เสือ้ผา้ ประเภทชุดกระโปรง (เดรส) จํานวน 194 คน คดิเป็นร้อยละ 48.50 รองลงมาคอื            

เสือ้ จํานวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.50 ชุดกางเกง จํานวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 กระโปรง จํานวน 19 คน            

คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 และประเภทกางเกง จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 
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 แฟนเพจบนเฟซบุ๊คที่เข้าใช้บริการมากที่สุดผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการแฟนเพจ             

Be shop จํานวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 22.50 รองลงมาคอื แฟนเพจ Icyicy จํานวน 61คน คดิเป็นร้อยละ 15.25  

แฟนเพจ La Mingnone, Pani Closet และ Napat Closet จํานวน 41 คน ทัง้สามแฟนเพจ คดิเป็นรอ้ยละ 10.25             

แฟนเพจ Love me please จาํนวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00 แฟนเพจ De veen จาํนวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.75 

แฟนเพจ Mo & Friends จํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.25 แฟนเพจ Morning Kiss จํานวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

5.75 และแฟนเพจ Lookbook จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.75 

 การวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด 

อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้า

แฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อวนัแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้

เสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผ่ีานทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คในด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คและจํานวนชิ้นต่อเดือนที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อ

สังคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน                       

มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนั 

ดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คและจํานวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่

บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มอีาชีพแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

แฟชัน่สตรผี่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั ในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนั ดา้นจํานวน

ครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  0.01 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ และผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อ

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในดา้นจํานวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางสื่อ

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อวนั ด้าน

จาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คและจํานวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่บน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อ

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คแตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มี

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนั 

ดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คและจํานวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่
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บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน

ทีต่ัง้ไว ้

 

 สมมติฐานท่ี 2 รปูแบบการดําเนินชวีติมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 สมมติฐานท่ี 2.1 รปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความคดิเหน็และดา้นความสนใจในดา้นการใช้

อนิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนัไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2.2 รปูแบบการดาํเนินชวีติ ดา้นกจิกรรม ดา้นความคดิเหน็และดา้นความสนใจในดา้นจํานวน

ครัง้ต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิต ิ                    

ทีร่ะดบั 0.01 

 สมมติฐานท่ี 2.3 รูปแบบการดําเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ด้านความคิดเห็นและด้านความสนใจในด้าน  

จํานวนชิ้นต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คมีความสมัพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิต ิ              

ทีร่ะดบั 0.01 

 

 สมมติฐานท่ี 3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่าน 

ทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 

 สมมติฐานท่ี 3.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริม

การตลาด ดา้นบุคลากร ด้านลกัษณะทางกายภาพและดา้นกระบวนการ ในด้านการใช้อนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมง           

ต่อวนัไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 3.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้าน

กระบวนการในด้านจํานวนครัง้ต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค มีความสมัพนัธ์กับ

พฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05            

ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่วางไว้ ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคาด้านการส่งเสรมิการตลาดและด้าน

ลกัษณะทางกายภาพไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 สมมติฐานท่ี 3.3 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิการตลาด ลกัษณะ

ทางกายภาพและกระบวนการ ในด้านจํานวนชิ้นต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค                   

มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

0.01 และ 0.05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีว่างไว ้ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคลากร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง รูปแบบการดําเนินชวีติและส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผ่ีานสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค มปีระเดน็ทีนํ่ามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

 1. ผู้บรโิภคที่มีอายุ อาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค ในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่ม

ตวัอย่างอายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี และอาชพีธุรกจิส่วนตวั มพีฤตกิรรมในดา้นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมง 

ต่อวนัมากทีสุ่ด เน่ืองจากในปจัจุบนัผูบ้รโิภคอายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25 ปี ใชส้ื่ออนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ และมคีวามนิยม 
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ในการขายของประกอบอาชพีผ่านอนิเตอรเ์น็ต ทัง้ผ่านช่องทาง Facebook, Instagram หรอืแมแ้ต่ Website รวมไปถงึ

ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมพีฤตกิรรมการจบัจ่ายซือ้ของผ่านสื่ออนิเตอรเ์น็ต เพราะมคีวามสะดวก รวดเรว็ ประหยดัเวลาในการ

เดนิทางซึง่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิโซโลมอน (ปณิศา มจีนิดา. 2553: 18; อา้งองิจาก Solomon. n.d.) ทีก่ล่าวว่ากลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่ชี่วงอายุแตกต่างกนัย่อมมคีวามต้องการแตกต่างกนัดงัเช่น ผูบ้รโิภควยัรุ่นจะต้องการเครื่องแต่งกายตาม

แฟชัน่ กลุ่มวยักลางคนจะซื้อสนิค้าที่จําเป็นสําหรบัครอบครวัและชุดทํางานและสอดคล้องกบังานวจิยัของ มนธิรา            

ศิริภัทรประวัติ (2557) เรื่อง ปจัจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อผ้าตราสินค้าหน่ึงของไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิอายุ 26 – 35 ปีอาชพีธุรกจิส่วนตวัและผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่าผู้บรโิภคที่มอีาชแีตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้ตราสนิค้าหน่ึงด้านความถี่ในการซื้อ

เสือ้ผา้ตราสนิคา้หน่ึงต่อเดอืนแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

ในด้านการใช้อนิเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยชัว่โมงต่อวนั ด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรแีตกต่างกนัอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และในดา้นจาํนวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค

แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยกลุ่มตวัอย่างที่มอีาชพีอาชพีธุรกจิส่วนตวัมพีฤตกิรรมในดา้น

การใชอ้นิเทอรเ์น็ตโดยเฉลีย่ชัว่โมงต่อวนัมากทีส่ดุ เน่ืองจากผูบ้รโิภคสตรทีีป่ระกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั มเีวลาค่อนขา้ง

จาํกดั และประกอบกบัรา้นเสือ้ผา้แฟชัน่สตรทีางอนิเตอรเ์น็ตมคีวามหลากหลายและมจีํานวนมากใหเ้ลอืกสรร จงึทําให้

ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีมพีฤติกรรม ด้านจํานวนครัง้ต่อเดอืน และด้านจํานวนชิ้นต่อเดอืนที่ซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่สตรผี่านทางสื่อ

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบั แนวความคดิและทฤษฎขีอง ปรมะ สตะเวทนิ. (2553:112) กล่าวว่า 

คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกันดังเช่น สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 

หมายถงึ อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิล อย่างสาํคญัต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารทีม่ต่ีอผูส้่ง

สาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรม ประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายทีต่่างกนั 

  3. รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ย

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและ

ตํ่าตามลาํดบั เน่ืองมาจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการซือ้ของผ่านช่องทางอนิเตอรเ์น็ต เฟซบุ๊ค มกัใชเ้วลาส่วนใหญ่

ซือ้ของผ่านช่องทางน้ี ประกอบกบัมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ จงึทาํใหม้คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คด้านจํานวนครัง้ต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสังคมออนไลน์             

เฟซบุ๊ค ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎขีอง แบควลิ และมเินียด (Blackwell; & Miniard. 1993) กล่าวว่า รูปแบบ

การดาํเนินชวีติเป็นตวัสะทอ้นกจิกรรม ความสนใจและความคดิเหน็ ของบุคคลไดเ้ป็นอย่างด ีโดยสะทอ้นค่านิยมของ

บุคคลผ่านทางกจิกรรมหรอืสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้รอบๆตวับุคคลนัน้ นอกจากน้ีรูปแบบการดําเนินชวีติเป็นสิง่ที่

เปลีย่นแปลงไดอ้ย่างรวดเรว็ตามสภาพแวดลอ้มและสงัคมทีเ่ปลี่ยนไปและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริาพร ชยัวฒัน์ 

(2556) เรื่อง รปูแบบการดาํเนินชวีติและความพงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิ

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้

เสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานครในระดับตํ่ า รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านความความคิดเห็นมี

ความสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัปานกลาง 

 4.  รูปแบบการดําเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น มีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจาํนวนชิน้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง และ

ค่อนขา้งตํ่าตามลําดบัเน่ืองมาจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจในภาพลกัษณ์ของตนเอง สนใจข่าวสารเกี่ยวกบั

เสือ้ผา้แฟชัน่และสนใจเสือ้ผา้แฟชัน่ใหม่ๆ เพิม่ขึน้ จงึทาํใหร้ปูแบบการดาํเนินชวีติ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
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เสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจํานวนชิ้นต่อเดอืนทีซ่ื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊คซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จริาพร ชยัวฒัน์ (2556) ทําการศกึษาเรื่อง รูปแบบการดําเนินชวีติและความ       

พงึพอใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รูปแบบการ

ดาํเนินชวีติดา้นความสนใจมคีวามสมัพนัธพ์ฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองของผูห้ญงิในเขตกรุงเทพมหานครในระดบั

ตํ่า โดยผูบ้รโิภคใหค้วามสนใจในการตดิตามขา่วสารบนัเทงิ ดา้นความสวยงามสงูขึน้ อาจสง่ผลใหผู้บ้รโิภคหนัเหความ

สนใจไปยงัผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้มอืสองลดลง 

 5.  ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสือ่สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืขา่ย

สงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามลําดบัโดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า เน่ืองจากความหลากหลาย รูปทรง การออกแบบ การตดัเยบ็ การบรกิารคนื เปลีย่นเสือ้ผา้แฟชัน่ 

การดแูลแฟนเพจโดยการตอบคาํถามใหค้าํปรกึษา และมขี ัน้ตอนการสัง่ซือ้สะดวกและรวดเรว็ รวมไปถงึการจดัสง่สนิคา้ 

จงึทําให้ ผลติภณัฑ์ บุคลากร และกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจาํนวนครัง้ต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิ

และทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ซึง่กล่าวถงึกลยุทธท์างการตลาด

บรกิาร ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ดา้นการสร้างและด้านการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพและดา้นกระบวนการซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทาง

เฟซบุ๊คและสอดคล้องกบังานวจิยัของ นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ได้ทําการศกึษาเรื่อง ปจัจยัด้านส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑท์ี่สาํคญัทีสุ่ด ไดแ้ก่ สภาพการใช้งานอยู่ในสภาพด ี

ปจัจยัด้านบุคลากร/พนักงานขายที่สาํคญัที่สุด ได้แก่ พนักงานมคีวามรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการให้ขอ้มูลสนิค้าได้

อย่างชดัเจน และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วกิานดา ปกปิงเมอืง (2552) ไดศ้กึษา พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ของ

นักศกึษาหญิงระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ของ

นักศกึษาหญิงระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่าง 390 คน ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัส่วน

ประสมการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของนักศกึษาหญงิระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยรวมมี

ค่าเฉลี่ยในระดบัมากทุกปจัจัย โดยเรียงลําดบัตามค่าเฉลี่ยดังน้ี คือ ปจัจัยด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัด

จาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั  

 6.  ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา การส่งเสรมิการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ

และกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คด้านจํานวนชิ้น         

ต่อเดือนที่ซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 

ตามลําดบัมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าเน่ืองจากซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คมี

ความหลากหลาย รูปทรง การออกแบบ การตดัเยบ็ ราคามคีวามเหมาะสมของราคาเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ มชี่องทาง

การชาํระเงนิทีห่ลากหลาย มกีารใหส้ว่นลด หรอืบรกิารสง่ฟร ีค่อนขา้งน่าเชื่อถอื และเพจมคีวามสวยงาม มรีายละเอยีด

ครบถว้น การบรกิารคนื เปลีย่นเสือ้ผา้แฟชัน่ และมขี ัน้ตอนสัง่ซือ้สง่ของทีร่วดเรว็ จงึทาํใหผ้ลติภณัฑ ์ราคา การสง่เสรมิ

การตลาด ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผ่านทางสื่อสงัคม

ออนไลน์เฟซบุ๊คดา้นจํานวนชิ้นต่อเดอืนทีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊คซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

และทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ซึง่กล่าวถงึกลยุทธท์างการตลาด

บรกิาร ได้แก่ ดา้นผลติภณัฑ์ ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ดา้นการสร้างและด้านการนําเสนอลกัษณะทาง

กายภาพและดา้นกระบวนการซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีจะช่วยใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตรผี่านทาง

เฟซบุ๊คผลติภณัฑ์ ราคา การส่งเสรมิการตลาด ลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการและสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
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นาตยา นุชเจรญิผล (2556) ไดท้าํการศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซื้อสนิค้าแฟชัน่แบรนดเ์นมมอืสองของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นผลติภณัฑท์ีส่าํคญัทีส่ดุ ไดแ้ก่ สภาพการใชง้านอยู่ในสภาพด ีปจัจยัดา้นราคาทีส่าํคญัทีสุ่ดไดแ้ก่ ราคามี

ให้เลอืกหลากหลายตามความเหมาะสมกบัสภาพของสนิค้า ปจัจยัด้านส่งเสรมิการตลาดที่สําคญัที่สุด ได้แก่ มกีาร

ตดิต่อหรอืการแจ้งข่าวสารแก่ลูกค้าเกีย่วกบัรายละเอยีดสนิคา้ และปจัจยัดา้นการนําเสนอทางกายภาพที่สาํคญัทีสุ่ด 

ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้มคีวามน่าเชื่อถอื และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วกิานดา ปกปิงเมอืง (2552) ไดศ้กึษา 

พฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าแฟชัน่ของนักศกึษาหญิงระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา

พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ของนักศกึษาหญิงระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จากกลุ่มตวัอย่าง 390 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อของนักศึกษาหญิงระดบัปริญญาตร ี

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยรวมมค่ีาเฉลีย่ในระดบัมากทุกปจัจยั โดยเรยีงลําดบัตามค่าเฉลีย่ดงัน้ี คอื ปจัจยัดา้นราคา 

ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อื่นๆ เช่น Instragram Line Shop 

เป็นตน้ เพื่อใหเ้ขา้ใจภาพรวมของพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านทางเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เพิม่มากขึน้ 

 2. ควรศกึษารายละเอยีดในดา้นของผูบ้รโิภคทีย่งัไม่เคยซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค เพื่อนําขอ้มลูมาใชใ้นการปรบัปรุงแฟนเพจบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ค 

 3. ควรทาํวจิยัเพิม่เตมิในดา้น ปจัจยัทีส่ง่ผลใหก้ารพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระสบความสาํเรจ็ในประเทศไทย 

ศกึษาทัง้ทางดา้นผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคเพศหญงิ 

 4. ศกึษาเพิ่มเติมเกี่ยวกบั ทศันคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชัน่สตรีบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊ค 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความช่วยเหลอือย่างยิง่จากอาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร.ณักษ์ กุลิสร์ ที่ให้คําแนะนําช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจ ัย ผู้วิจ ัย

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่ให้ความ

อนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมถงึให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ครอบครวัและขอขอบคุณพี่ น้องและเพื่อนๆ ทุกคนของผูว้จิยัทีเ่ลง็เหน็

ความสําคญัของการศึกษามาโดยตลอด และสนับสนุน รวมทัง้ช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เพื่อเอื้ออํานวยให้ผู้วิจยัได้

ดาํเนินการศกึษาอย่างเตม็ที ่และเสรจ็สมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ              

ทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจนใหป้ระสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่านตลอดจนผู ้              

มสีว่นสาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพื่อการวจิยัครัง้น้ี 
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 สดุทา้ยน้ี ผลการศกึษาวจิยัอนัพงึไดจ้ากสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นประโยชน์แด่บดิามารดา และ

ครอบครวั รวมถงึบรูพคณาจารยท์ุกท่านทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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