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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัน้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค ส่วนประสม

ทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และ

พฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผ้าและเครื่องประดบัจากร้านค้าเฟซบุ๊คแฟนเพจ ได้แก่ เสือ้ผ้า เครื่องประดบั กระเป๋า รองเท้า 

และสนิคา้อืน่ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหไ้ดท้ราบถงึพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

และเครื่องประดบัจากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจ 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัน้ีผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 

ความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานคอื การวเิคราะหค์วามแตกต่างใช้

การทดสอบคา่ท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว การคาํนวณค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ25 - 29 ปี ประกอบอาชพี 

ธุรกจิส่วนตวั/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา ระดบัการศกึษาปจัจุบนั มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

เทา่กบั 10,000 – 20,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

 2. ในด้านพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชง้านเฟซบุ๊คประ

มาณ 2.53 ชัว่โมงต่อวนั และใชเ้ฟซบุ๊คมาแลว้ 3.37 ปี  

 3. ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดเกีย่วกบัการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นราคา 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 4. พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากร้านค้าเฟซบุค๊แฟนเพจของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัในประเภทเสือ้ผา้ในระดบัมาก

ทีสุ่ดประเภทเครื่องประดบักระเป๋า และสนิค้าอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้นในระดบัปานกลางประเภทรองเท้าในระดบั

น้อยทีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้คนเดยีว และใชว้ธิกีารชาํระเงนิโดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศกึษา และอาชพีที่แตกต่างกนัมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดบัจากร้านค้าเฟซบุ๊คแฟนเพจแตกต่างกนัในพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและ

เครื่องประดบัประเภทเสือ้ผา้อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2. พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊คมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัในประเภทเสือ้ผา้

เครือ่งประดบัรองเทา้ กระเป๋า และ สนิคา้อืน่ๆ นอกเหนือจากขัน้ตน้ อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  

 3. ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑด์า้นราคา ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย 

และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับในประเภทเสื้อผ้า 

เครื่องประดบั รองเทา้ กระเป๋า และ สนิคา้อื่นๆ นอกเหนือจากขัน้ตน้ อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: การซือ้เสือ้ผา้ เครื่องประดบั รา้นคา้ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study demographic characteristics, facebook using behavior, 

recognition of marketing mix which include product, price, place and promotion, purchasing behavior of 

clothing and accessories through facebook fanpage which are awareness clothing , accessories , bag , shoes 

and other in Bangkok metropolis which would be used to analyze the behavior of consumers in purchasing 

and accessories through facebook fanpage store. 

 The samples used in this research are men and women in Bangkok, purchase of clothing and 

accessories through facebook fanpage store in Bangkok metropolis. Questionnaire is used as a tool for data 

collection. The descriptive statistics used are frequency, percentage, mean and standard deviation. Statistical 

methods used for hypotheses test are Independent Sample t-test and One-Way Analysis of Variance, 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 The results of the research are as follows: 

 1. Most of the respondents are female, age between 25-29 years old, holding Secondary degree, 

employed by private company, earning monthly income of 10,000 – 20,000 Baht and status is single. 

 2. Facebook using 2.53 hr./day and used 3.37 year.  

 3. Recognition of marketing mix indicates that they have recognized the marketing mix in product 

is at high level, price place and promotion at moderate level.  

     4. Purchasing behavior of clothing and accessories through facebook fanpage store in Bangkok 

metropolis. which are awareness clothing is at high level accessories, bag, other is at moderate level and 

shoes is at lowest level. Most of the respondents purchase decision alone. and how to pay by bank transfer 

to the account. 

 Hypothesis test results are as follows: 

 1. Demographic Characteristic which are age, education level and occupation make differences in 

purchasing behavior of clothing and accessories in type of clothing at statistically significant level of 0.05. 

 2. Facebook using behavior relate to purchasing behavior of clothing and accessories in type of 

clothing, accessories, bag, shoes and other at statistically significant level of 0.05. 

 3. Recognition of marketing mix, product, price, place and promotion relate to purchasing behavior 

of clothing and accessories in type of clothing, accessories, bag, shoes and other at statistically significant 

level of 0.05. 
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บทนํา 

 ปจัจุบนัสงัคมไทยมกีารพฒันาและเปลีย่นแปลงรูปแบบการใหข้อ้มูลข่าวสารอย่างมาก มกีารนําสื่อออนไลน์ 

(Online Media) ผ่านทางเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต (Internet) มาใชเ้ป็นช่องทางการสื่อสารในชวีติประจําวนัมากขึน้ การ

เปิดรบัขา่วสารต่างๆจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารนัน้มแีนวโน้มและทศิทางในดา้นออนไลน์มากขึน้ดว้ย รวมถงึกลุ่มเป้าหมายทีม่ี

ความนิยมชมชอบในเรื่องของเทคโนโลยแีละรบัข่าวสารขอ้มูลต่างๆทางสื่อออนไลน์ (Online Media) มกีารเตบิโตใน

การสือ่สารผา่นชอ่งทางออนไลน์เพิม่ขึน้ (www.marketingoops.com) 

 สาํหรบัผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต (Internet) มวีตัถุประสงคเ์พื่อตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย เช่น เพื่อใชใ้น

การทาํงาน เพือ่แสวงหาความรูเ้พิม่เตมิ เพือ่การพกัผอ่น เพือ่การสรา้งความสนุกสนาน รวมไปถงึสรา้งเพื่อนใหม่ๆ จน

ทาํใหก้ระแสของเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Online Social Network) เพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็และไดร้บัความนิยมอย่างมาก

โดยเฉพาะวยัรุ่น เพราะจุดเด่นและข้อดีของการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ คอื เป็นช่องทางในการสื่อสารต่อกลุ่ม

ผูใ้ชบ้รกิารถงึกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารอืน่ๆ (Friend-to-Friend) ไดเ้ป็นอยา่งด ี

 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัดทีัว่โลก ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไฮไฟว ์(Hi5) หรอืทวติเตอร ์

(Twitter) เป็นต้น ด้วยความสามารถในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายในลกัษณะการสื่อสารสองทาง (Two-Way 

Communication) ทาํใหเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก 

 เฟซบุค๊ เป็นเวบ็หน่ึงบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ทีเ่ปิดใหท้กุคนไดร่้วมแบง่ปนัความคดิเหน็ ความรูส้กึ และ

เสนอรปูแบบการดาํเนินชวีติ ไดถ้อืกาํเนิดขึน้เมือ่เดอืนกุมภาพนัธปี์ 2004 ของสามหนุ่มจากมหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ นํา

โดย Mark Zuckerberg, Chris Hughes และ Dustin Moskovitz ไดก่้อตัง้เวบ็ไซต์ทีช่ ื่อ thefacebook.com ซึง่รูจ้กักนัดี

ในวนัน้ีคอื facebook.com ถูกพฒันาโดย Mark Zuckerberg ซึง่มแีนวความคดิมาจากการเขยีนหนังสอืเล่มหน่ึงสมยั

มธัยมปลายเพื่อแนะนําตวัเองกบัเพื่อนๆในชัน้เรยีนแล้วส่งต่อๆกนั ทําให้เขาดดัแปลงหนังสอืธรรมดาเล่มหน่ึงสู่โลก

ออนไลน์ โดยช่วงแรกกใ็ชแ้ลกเปลีย่นกบัเพื่อนๆภายในมหาวทิยาลยัเดยีวกนั แต่ต่อมากข็ยายไปสู่มหาวทิยาลยัอื่นๆ 

และได้รบัความนิยมอย่างรวดเรว็ จากการทีใ่ชก้นัเฉพาะกลุ่ม กข็ยายวงกวา้งใหผู้ท้ี่ต้องการเล่นเขา้มาใช ้เฟซบุ๊ค ได้

อย่างไม่จํากดั และกลายเป็นเวบ็สงัคมออนไลน์ทีเ่ป็นทีนิ่ยมมากในปจัจุบนั (ศรนีลนิ พมิพป์ระเสรฐิ; และคณะ. 2552: 

20) 

 ปจัจบุนัเฟซบุค๊มจีาํนวนผูใ้ชง้านต่อวนัสงูขึน้และตวัเลขการสมคัรเขา้ใชง้านเตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยเหน็

ไดช้ดัจากตวัเลขของผูใ้ช้งานทัว่โลกและโดยเฉพาะในประเทศไทย จากการรวบรวมขอ้มูลการใชเ้ฟซบุ๊ค เมื่อกลางปี 

2555 โดย socialbakers พบวา่ จาํนวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารเฟซบุ๊คทัง้หมดม ี900 กว่าลา้นคน รวมเวลาทีค่นทัง้โลก

ใชเ้วลาในการเล่นเฟซบุค๊ คดิเป็น 700 ลา้นนาท ีในหน่ึงเดอืน  ประเทศทีต่ดิอนัดบัการใชเ้ฟซบุค๊มากทีส่ดุ คอื ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ซึง่มจีาํนวนผูใ้ช ้163 ลา้นคน รองลงมาคอื ประเทศบราซลิ และประเทศอนิเดยี มจีํานวนผูใ้ช ้66 ลา้นคน 

และ 61 ล้านคน ตามลําดับ สําหรับ ประเทศไทย ติดอันดับที่ 13 มีจํานวนผู้ใช้เฟซบุ ๊คมากถึง 18 ล้านคน หรือ           

คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  28 ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ไ ท ย ทั ้ ง ห ม ด  ( สื บ ค้ น เ มื่ อ วั น ที่  22 ม ก ร า ค ม  2557 จ า ก 

http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/) 

 หากดูเป็นรายทวปี ทวีปเอเชียจดัว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คมากที่สุดเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคอื ทวีปยุโรปและ

อเมรกิาเหนือ และเมื่อดูเป็นรายเมอืง กรุงเทพมหานคร ตดิอนัดบัเมอืงทีม่คีนใชเ้ฟซบุ๊คมากที่สุดในโลก ตามมาดว้ย 

เมอืงจาการต์า้ ประเทศอนิโดนีเซยี และลอนดอน ประเทศองักฤษ 

 เฟซบุ๊ค จดัเป็นการคา้ออนไลน์ประเภท C2C : Consumer to Consumer คอื การคา้รูปแบบ บุคคล กบั 

บุคคล เป็นการคา้และทําธุรกรรมระหว่างบุคคลกบับุคคล หรอื ระหว่างผู้ใช้เครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ตด้วยกนัเอง ทีไ่ม่ใช่
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รปูแบบของรา้นคา้หรอืธรุกจิ ซึง่การซือ้-ขายน้ีอาจทาํผ่านเวบ็ไซต์ทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเป็นการเฉพาะ อาท ิการซือ้-ขายในรูป

ของการประกาศซื้อ-ขาย หรอืประมูลสนิค้า ที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถนําขอ้มูลสนิค้าของตนมาประกาศซื้อ-ขายไว้บน

เวบ็ไซต์ต่างๆ เช่น http://www.thaisecondhand.com/ เป็นตลาดนัดสนิค้ามอืสอง สนิค้าประมูล หางาน หาคน เป็น

เวบ็ไซต์ตลาดของมอืสองทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย http://www.ebay.com/ เป็นเวบ็ไซดท์ีเ่กีย่วกบัการขายสนิคา้มอื

สอง เช่น เสือ้ผา้แฟชัน่คอมพวิเตอร ์http://www.pantipmarket.com/ เป็นการประกาศขายสนิคา้ โดยมเีวบ็ไซต์ เป็น

ตวักลาง ซึ่งเวบ็ไซต์ น้ีเป็นเวบ็ไซต์ที่น่าเชื่อถือของคนไทยและ มคีวามปลอดภยัมัน่คงในการสมคัรสมาชกิโดยการ

ลงทะเบยีนต้องแนบสาํเนาบตัรประชาชนแสกน ส่งไปเพื่อทําการลงทะเบยีน (สบืคน้เมื่อวนัที ่22 มกราคม 2557 จาก 

http://angleusa.blogspot.com/p/blog-page_4288.html) 

 จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งต้น การที่เฟซบุ๊คเป็นช่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ที่มผีู้ใช้บริการมากที่สุดใน

ประเทศไทย ทําใหผู้ว้จิยัประสงคท์ีจ่ะทําการศกึษาพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าและเครื่องประดบัจากรา้นค้าเฟซบุ๊คแฟน

เพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทัง้น้ีเพราะเสือ้ผา้และเครื่องประดบั จดัเป็นประเภทสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคเลอืกรบั

สือ่โฆษณาบนเฟซบุค๊มากทีส่ดุเป็นอนัดบั 1 ประโยชน์ทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี สามารถนําไปใชเ้ป็นแนวทางสาํหรบั

ผูป้ระกอบธุรกจิเสือ้ผา้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัและสามารถนําขอ้มูลไปพฒันาช่องทางการจดัจําหน่ายใหม่ๆ รวมถึง

ปรบัปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธใ์หก้บัธุรกจิไดอ้ย่างเหมาะสม 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภค กบัพฤตกิรรมการซื้อเสือ้ผา้และเครื่องประดบั

จากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊คของผู้บรโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผ้าและ

เครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบั

จากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 

  1.1 ปจัจยัดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2 อายุ 

    1.1.2.1 20 – 24 ปี 

    1.1.2.2 25 – 29 ปี  

    1.1.2.3 30 – 34 ปี 

    1.1.2.4 35 ปีขึน้ไป  

   1.1.3 อาชพี 

    1.1.3.1 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.3.2 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.3.3 ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.3.4 นิสติ / นกัศกึษา 
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   1.1.4 ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    1.1.4.2 มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 

    1.1.4.3 อนุปรญิญา / ปวส. 

    1.1.4.4 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี

 

   1.1.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

    1.1.5.1 ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

    1.1.5.2 10,000 – 20,000 บาท 

    1.1.5.3 20,001 – 30,000 บาท 

    1.1.5.4 30,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.6 สถานภาพ 

    1.1.6.1 โสด 

    1.1.6.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.6.3 หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

  1.2 พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุค๊ 

   1.2.1 จาํนวนชัว่โมงในการใชง้านเฟซบุค๊ 

   1.2.2 จาํนวนปีทีใ่ชง้านเฟซบุค๊ 

  1.3 สว่นประสมทางการตลาด 

   1.4.1 ดา้นผลติภณัฑ ์

   1.4.2 ดา้นราคา 

   1.4.3 ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

   1.3.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 

  2.1 พฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจ 

   2.1.1 ความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั 

    2.1.1.1 เสือ้ผา้ 

    2.1.1.2 เครื่องประดบั 

    2.1.1.3 รองเทา้ 

    2.1.1.4 กระเป๋า 

    2.1.1.5 สนิคา้อืน่ๆ นอกเหนือจากขา้งตน้ 

   2.1.2 ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั 

   2.1.3 วธิกีารชาํระเงนิค่าสัง่ซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั ใหร้ะดบัความสาํคญัต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัจากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 
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 2. พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊คของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ จํานวนชัว่โมงในการใชง้านเฟซบุ๊ค และจํานวนปีทีใ่ชง้าน

เฟซบุค๊ มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซ   บุ๊คแฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการสง่เสรมิ

การตลาด มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซ บุค๊แฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network)  วรรณพร ดมีลู และธรติษร ์ชุม่แกว้ (2553)[1] ไดก้ล่าวถงึ

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไวว้า่แนวคดิเรือ่งเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social Network) มกัปรากฏใหเ้หน็ในลกัษณะของ

การนํามาใชเ้พือ่ดาํเนินงานหรอืกจิกรรมต่างๆ โดยมตีวับคุคลหรอืหน่วยงานต่างๆ ร่วมกนัเป็นเครอืขา่ยเพือ่ใหส้ามารถ

ใชท้รพัยากรร่วมกนัแลกเปลีย่นแบง่ปนัทรพัยากรขอ้มลูขา่วสาร ฯลฯ แต่ปจัจุบนัคาดว่า เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ จะ

หมายถงึระบบเครอืขา่ยบนโลกออนไลน์หรอืการตดิต่อสือ่สารถงึกนัผา่นอนิเทอรเ์น็ตนัน่เอง Wikipedia (2009) ให้

ความหมายเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ว่าเป็นโครงสรา้งสงัคมทีป่ระกอบดว้ยโหนด (Node) ต่างๆ เชือ่มต่อกนัซึง่แต่ละ

โหนดทีเ่ชือ่มโยงกนักอ็าจมคีวามสมัพนัธก์บัโหนดอืน่ๆดว้ยโดยอาจมรีะดบัของความสมัพนัธก์นัมคีวามซบัซอ้นมี

เป้าหมาย 

 แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41)[2] กล่าววา่ การแบง่สว่นตลาด

ตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ระดบั

การศกึษาอาชพี และรายไดต่้อเดอืน ลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากร

และช่วยในการกาํหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิและ

ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มลูดา้นประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย

คนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 192)[3] ได้กล่าวถึง กระบวนการ

ตดัสนิใจของผู้บรโิภคว่าในการที่ผู้บรโิภคจะซือ้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงนัน้จะต้องมกีระบวนการตัง้แต่จุดเริม่ต้นไปจนถึง

ทศันคตหิลงัจากทีไ่ดใ้ชส้นิคา้แลว้ ซึง่สามารถพจิารณาเป็นขัน้ตอนไดด้งัน้ี การมองเหน็ปญัหาการแสวงหาภายใน การ

แสวงหาภายนอก การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ เป็นกจิกรรมต่างๆ ที่

บคุคลกระทาํเมือ่ไดร้บับรโิภคหรอืสนิคา้บรกิาร รวมไปถงึการขจดัสนิคา้หรอืบรกิารหลงัการบรโิภคดว้ย (อดุลย ์       

จาตุรงคกุล  2545: 6)[4] 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

  ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัน้ี คอื ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัจากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้น้ี คอื ผูท้ีซ่ือ้เสือ้ผา้แฟชัน่และเครื่องประดบัผ่านเฟซบุ๊คแฟนเพจ

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นกลุ่มประชากรทีไ่ม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนผูว้จิยัโดยอาศยั

สตูรการคาํนวณแบบไมท่ราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2545: 26) โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% 

และยอมใหม้คีวามคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าไม่เกนิ 5% ซึง่สามารถคาํนวณไดก้ลุ่มตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง โดยจะ
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ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ประกอบดว้ย การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง การสุ่มตวัอย่างแบบกําหนดโควตา 

และการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก 

 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง จะใชห้ลกัการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน (Multi Stage Sampling) โดย

แบง่เป็น 3 ขัน้ตอนดงัน้ี 

 ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วธิีการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกร้านขายเสื้อผ้าและ

เครื่องประดับที่อยู่ตามแหล่งต่างๆในกรุงเทพ โดยจากการศึกษาพบว่า สถานที่ที่เป็นแหล่งการค้าเสื้อผ้าและ

เครื่องประดบัยอดนิยม ไดแ้ก่ ตลาดนดัจตุจกัร, ยเูน่ียนมอลล,์ แพลทตนิัม่ประตูน้ํา และสยามสแควร ์

 ขัน้ตอนที ่2 ใชว้ธิสีุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา้ (Quota Sampling) คาํนวณจากขนาด 

ของกลุ่มตวัอย่างจาํนวนทัง้หมด 385 คน มทีัง้สิน้ 4 แห่ง ทาํใหไ้ดแ้หง่ละ 97 คน เพือ่ใหต้รงกบัขนาดกลุ่มตวัอยา่งที่

กาํหนดไว ้

 ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุม่ตวัอยา่งตามความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี จนครบจาํนวนขนาดตวัอยา่ง 385 ตวัอย่าง 

 

ผลการวิจยั  

 1. ลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ25 - 29 ปี ประกอบอาชพี 

ธุรกจิส่วนตวั/นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา ระดบัการศกึษาปจัจุบนั มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน

เทา่กบั 10,000 – 20,000 บาท และมสีถานภาพโสด 

 2. ในด้านพฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใชง้านเฟซบุ๊คประ

มาณ 2.53 ชัว่โมงต่อวนั และใชเ้ฟซบุ๊คมาแลว้ 3.37 ปี  

 3. ระดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดเกีย่วกบัการซื้อเสือ้ผา้และเครื่องประดบัพบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นราคา 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

 4. พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากร้านค้าเฟซบุ ๊คแฟนเพจของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัในประเภทเสือ้ผา้ในระดบัมาก

ทีสุ่ดประเภทเครื่องประดบักระเป๋า และสนิค้าอื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้นในระดบัปานกลางประเภทรองเท้าในระดบั

น้อยทีส่ดุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้คนเดยีว และใชว้ธิกีารชาํระเงนิโดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคาร 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศึกษากระบวนการพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดบัของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร          

มปีระเดน็สาํคญัทีส่ามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล พบว่าผู้บรโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 29 ปี 

ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. มรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนเท่ากบั 10,000 – 

20,000 บาท และมสีถานภาพโสด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มยุร ีตัง้พานทอง (2552) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษา

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผา่นอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ปจัจยัสว่นบุคคลไม่มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคเขตกรุงเทพมหานคร จาก

การศกึษาพบว่า เพศ อายุ และรายได ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านอนิเทอร์เน็ต คอื 

เพศ อาย ุรายได ้ทีแ่ตกต่างกนั กม็พีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารทีไ่มแ่ตกต่างกนั 
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 2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุ๊ค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤติกรรมการใช้งาน

เฟซบุ๊ค ใชง้านวนัละ 2.53 ชัว่โมง ใชเ้ฟซบุ๊คมาแลว้ 3.37 ปี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ มยุร ีตัง้พานทอง (2552) ได้

ศกึษาวจิยัเรื่อง การศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่านอนิเทอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค

เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าสถานทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตมากที่สุดคอื ที่ทํางาน จํานวนชัว่โมงในการใชอ้ยู่ที ่11-15 ชม. ใช้

อนิเทอรเ์น็ตชว่ง 16.00-24.00 น. ใชม้าแลว้มากกวา่ 5 ปี  

 3. ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัจาก

รา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจ ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  ในดา้นผลติภณัฑพ์บว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึง่ขอ้คําถามทีม่ี

คา่เฉลีย่สงูทีส่ดุคอื ความมชีือ่เสยีงและภาพลกัษณ์ของตรายีห่อ้ของเสือ้ผา้และเครือ่งประดบั  

  ในดา้นราคาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ขอ้คาํถามทีม่คีา่เฉลีย่สงู

ทีส่ดุคอื การแสดงราคาเสือ้ผา้ไวอ้ยา่งชดัเจน 

  ในดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก ซึง่ขอ้

คาํถามทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุคอื การสง่เสือ้ผา้ถงึมอืผูร้บั 

  ในด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ อยู่ในระดบัมาก ซึ่งข้อ

คาํถามทีม่คีา่เฉลีย่สงูทีส่ดุคอื บรกิารสง่ถงึบา้นฟร ี

  ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริเิพญ็ มโนศปิกร (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้และบรกิารผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น และทัณฑิมา เชื้อเขียว (2550) ได้ศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดย

ผลการวจิยัของทัง้สองคนพบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีผู่ต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการ

ใชอ้นิเทอรเ์น็ตเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร มค่ีาเฉลีย่โดยรวมอยูท่ีร่ะดบัมาก 

  ปจัจยัดา้นสนิคา้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัมคีา่เฉลีย่สงูสดุอนัดบัแรกคอื คุณภาพของ

สนิคา้และบรกิาร 

  ปจัจยัดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมคี่าเฉลีย่สงูสุดอนัดบัแรกคอื ราคาสนิค้า

และบรกิารสมเหตุสมผลสงูสดุเทา่กบัระบบความปลอดภยัในการชาํระเงนิ 

  ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัมคี่าเฉลี่ยสงูสุดอนัดบั

แรกคอื สะดวกในการสัง่ซือ้ ประหยดัเวลา 

  ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัมคี่าเฉลีย่สงูสุดอนัดบัแรก

คอื จดักจิกรรมสง่เสรมิการขาย เชน่จดัใหม้กีารลด แลก แจก แถม และชงิโชค 

 4. ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบั

จากรา้นคา้เฟซบุ๊คแฟนเพจ ไดแ้ก่ ความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ และวธิกีาร

ชาํระเงนิคา่สัง่ซือ้  

  ความถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั มผีูบ้รโิภคตอบแบบสอบถาม 400 คน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่

ในระดบัปานกลางและขอ้ทีม่ค่ีาคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคอื เสือ้ผ้า เพราะมกีารแสดงราคาเสือ้ผา้ไว้อย่างชดัเจน สามารถ

สัง่ซือ้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และบรกิารสง่ฟรถีงึบา้น 

 5. จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรต่์างกนั มคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และ

เครื่องประดบัแตกต่างกนั พบว่า 

  5.1 เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถี่ในการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบั ไม่แตกต่างกนั ในความถี่ในการซือ้

เสือ้ผา้และเครื่องประดบัในประเภทเสือ้ผา้ เครื่องประดบั กระเป๋า รองเทา้ และสนิคา้อื่นๆ นอกเหนือจากขา้งต้น ทัง้น้ี

เน่ืองจากในปจัจบุนัผูท้ีซ่ือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นเพศหญงิเท่านัน้ เพศชายกม็กีารซือ้เสือ้ผา้และ
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เครื่องประดบัเพิม่มากขึน้ เพราะเสือ้ผา้และเครื่องประดบัสามารถสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคไดด้ ีทาํใหท้ัง้เพศหญงิ

และเพศชายมกีารซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัไมต่่างกนั 

  5.2 อายทุีแ่ตกต่างกนัมคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัแตกต่างกนั ในความถี่ในการซือ้เสือ้ผา้

และเครื่องประดบัประเภทเสือ้ผ้า อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุ 35 ขึน้ไป          

มคีวามถี่ในการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัน้อยกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 20 – 24 ปี 25 – 29 ปี และ 30 – 34 ปี ทัง้น้ี

เน่ืองจากการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัมหีลายยีห่อ้ ซึง่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป จะมคีวามสนใจในเสือ้ผา้และ

เครื่องประดบัน้อย เมื่อเทยีบกบัผูบ้รโิภคกลุ่มอายุน้อยกว่าซึง่จะมคีวามสนใจในเสือ้ผา้และเครื่องประดบัค่อนขา้งมาก

เพราะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่  

  5.3 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถี่ในการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัแตกต่างกนั ในความถี่ในการซื้อ

เสือ้ผา้และเครื่องประดบัประเภทเสือ้ผา้ อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี นิสติ/นักศกึษา         

มคีวามถีใ่นการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัประเภทเสือ้ผา้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีอื่นๆ ทัง้น้ีเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่ี

อาชพี นิสติ/นกัศกึษา ชอบแสวงหาความรูแ้ละพบเจอสิง่ใหม่ๆ ตลอดเวลา จงึเกดิการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัไดง้า่ย 

  5.4 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมคีวามถี่ในการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัแตกต่างกนั ในความถี่ใน

การซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัประเภทเสือ้ผา้ อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่า

กว่ามธัยมศึกษาตอนปลาย มีความถี่ในการซื้อเสือ้ผ้าและเครื่องประดบัประเภทเสื้อผ้ามากกว่าผู้บริโภคที่มีระดบั

การศกึษาสงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย  

  5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมีความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดบัไม่แตกต่างกนั          

ในความถี่ในการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า รองเท้า และสินค้าอื่นๆ 

นอกเหนือจากขา้งตน้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการสื่อสารทางการตลาดในปจัจุบนัมมีากและมคี่าใชจ้่ายในการเขา้ถงึทีไ่ม่สงูมาก

เหมอืนเมือ่ก่อน จงึทาํใหก้ารเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆทาํไดง้า่ยมากขึน้  

 6. จากสมมตฐิานขอ้ที ่2 พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊คของผูบ้รโิภค มคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

และเครือ่งประดบัจากรา้นคา้เฟซบุค๊แฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

  6.1 พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุค๊ ดา้นจาํนวนชัว่โมงในการใชง้านเฟซบุ๊ค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 

  6.2 พฤตกิรรมการใชเ้ฟซบุ๊ค ดา้นจํานวนปีทีใ่ชง้านเฟซบุ๊ค มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

และเครื่องประดบั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05  

 7. จากสมมตฐิานขอ้ที ่3 ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสือ้ผ้าและเครื่องประดบัจากร้านค้าเฟซบุ๊

คแฟนเพจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

  7.1 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าและ

เครื่องประดบั อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก ผลติภณัฑเ์ป็นส่วนประสมทางการตลาดทีส่าํคญัในการให้

ความสนใจ ดงึดดูผูบ้รโิภค ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้เสือ้ผา้และเครือ่งประดบัไดเ้ป็นอยา่งด ี 

  7.2 ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบั 

อยา่งมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดทีส่าํคญัในการเพิม่ความมัน่ใจในการ

ตดัสนิใจซือ้  

  7.3 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้

และเครื่องประดบั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก ช่องทางการจดัจําหน่าย เป็นส่วนประสมทางการตลาด

ทีส่าํคญัวา่ผูบ้รโิภคหาซือ้ไดง้า่ย สะดวก รวดเรว็ สาํคญัอยา่งยิง่ในการตดัสนิใจซือ้ 
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  7.4 สว่นประสมทางการตลาด ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้และ

เครื่องประดบั อย่างมนียัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก การส่งเสรมิการตลาด เป็นส่วนประสมทางการตลาดทีเ่ป็น

ตวัเลอืกทีส่นบัสนุนไดด้ใีนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการทาํวจิยัครัง้ต่อไปควรทาํการวจิยัเพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบั

ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตเพิม่เตมิ ซึง่ควรมุง่เน้นในเชงิปรมิาณ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆ มากยิง่ขึน้  

 2. ควรทําการวจิยัเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้และเครื่องประดบัผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต

จากกลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เพื่อใหค้รอบคลุมและผลการวจิยัมคีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

 3. ในการแจกแบบสอบถาม จําเป็นที่จะต้องทราบตารางเวลาทํางานของกลุม่ตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล         

เพือ่ประหยดัเวลาในขัน้ตอนของการเกบ็ขอ้มลู 

 4. ควรหาผลการวจิยัของการวจิยัต่างประเทศเพิม่เตมิ เพือ่ยนืยนัผลการวจิยัทีไ่ดว้่ามคีวามสอดคลอ้งในมห

ภาคมากน้อยอยา่งไร 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสมบรูณ์ลงไดด้ว้ยความกรุณาของอาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่

ใหค้วามอนุเคราะหส์ละเวลาอนัมคี่ายิง่ของท่านมาใหค้ําปรกึษา ตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง และกรุณาใหค้ําแนะนําที่

เป็นประโยชน์ยิง่แก่วจิยัมาโดยตลอด นับตัง้แต่เริม่ดําเนินการจนสาํเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี ผูว้จิยั

รูส้กึซาบซึง้ในความกรุณาอยา่งหาทีส่ดุมไิด ้และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสน้ี ตลอดจนอาจารยท์ุก

ท่านในโครงการหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ ภาคปกติ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยความ

เคารพอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณกรรมการสอบสารนิพนธ ์รองศาสตราจารยส์พุาดา สริกุิตตา อาจารย ์ดร. วรนิทรา ศริสิทุธิ

กุล และ อาจารย ์ดร. อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการใหค้ําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไ้ขสารนิพนธฉ์บบัน้ี

จนสาํเรจ็ลุลว่ง  

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม อาจารย ์ดร. วรนิทรา ศริสิุทธกุิล และ อาจารย ์ดร. อจัฉรี

ยา ศกัดิน์รงค ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการใหค้าํแนะนํา ตรวจสอบ และแกไ้ขสารนิพนธฉ์บบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วง 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวัของผูว้จิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุนดา้นการศกึษาของผูว้จิยัเสมอมา 

และคอยใหก้ําลงัใจผูว้จิยัอยู่เสมอตลอดระยะเวลาทีท่ําสารนิพนธฉ์บบัน้ี รวมทัง้ขอขอบคุณเพื่อนๆ MBA รุ่น 14 ภาค

ปกต ิทีใ่หค้วามช่วยเหลอื พรอ้มทัง้เป็นกาํลงัใจจนสามารถทาํใหส้ารนิพนธฉ์บบัน้ีเสรจ็สมบรูณ์  

 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน สาํหรบัความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม ซึง่ขอ้มูลจาก

การตอบแบบสอบถามน้ี เป็นประโยชน์ต่อการศกึษาคน้ควา้เป็นอยา่งมาก 

 สดุทา้ยน้ีคุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากการวจิยัฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบคุณงานความดทีัง้หลายทัง้ปวง

แก่บพุการ ีญาติๆ  บรูพคณาจารยท์กุทา่น  
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