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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายวัตถุประสงค์ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยการรบัรู้ความเสีย่งท่ีมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือผู้หญิ งที่เคยซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์ 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
การแจกแจงความถี่ ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าที การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติความสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรสัน ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
30,000-39,999บาท ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงจาก
การใช้งาน ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านจิตวิทยา ด้านเวลาอยู่ในระดับมาก และด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้หญิงที่มีอายุและรายได้แตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้ อผ้ามือสองในด้าน
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ ด้านปริมาณในการซื้อแตกต่างกัน ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสอง
ด้านความถี่ในการซื้อ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสอง           
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงจากการใช้งานมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองด้านปริมาณใน
การซื้อ ปัจจัยการรับรู้ความเสีย่งด้านสงัคมและปัจจยัการรบัรู้ความเสี่ยงด้านเวลามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสอง             
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ  
 
ค าส าคัญ: แรงจูงใจ การรับรู้ความเสี่ยง เสื้อผ้ามือสอง 
 

ABSTRACT 
 
 The aim of this study in terms of the motivation and risk perception factors related to second-hand 
clothes purchasing behavior among females via the online market in Bangkok. The samples included 400 
females who purchased second-hand clothes via the online market. The data collection was conducted using 
online questionnaires. The statistics used for analysis included frequency distribution, percentage, mean, SD, 
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t-test, One-Way ANOVA, and relationship analysis by Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The 
results of the study were as follows: most of the respondents were 20-29 years old, with a Bachelor’s degree 
level of education. Mostly, they were employees in private companies with an average income of 30,000-
39,999 THB/month. A level of motivation factors in terms of reason and emotion were high-risk perception 
factors which consisted of utilization, physical, financial, psychological, and time risks. However, the level of 
risk perception factors in terms of social risk was medium and based on the hypothesis test with a statistical 
significance of 0.05 . The females with the same level of age and income had different second-hand clothes 
purchasing behaviors in terms of purchasing expenses and purchasing quantities. At the same time, motivation 
factors in terms of reason were related to the purchasing behaviors of second-hand clothes in terms of 
purchasing frequency. The motivation factors in terms of emotion were related to purchasing expenses. The 
risk perception factors in terms of utilization risk are related to second-hand clothes purchasing behavior in 
terms of purchasing quantity, while the risk perception factors in terms of social and time risks were related 
to purchasing expenses.  
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บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากขึ้น ผู้คนหันมาใช้สื่อออนไลน์แทนสื่อสารแบบเดิมๆในการ

สื่อสารข้อมูล ซึ่งจากเดิมสื่อสารเพียงแค่คนที่รู้จักแต่เทคโนโลยีท าให้ขยายไปสู่ธุรกิจ (พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ , 2561) เนื่องจาก
สื่อออนไลน์เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็วมากข้ึนและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา 

สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมีภาวะซบเซาลง สินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมีค่าครองชีพสูงขึ้นท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการ
จับจ่ายใช้สอย ผู้คนเริ่มหันมาขายของเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง รวมถึงขายเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์เพราะเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อ
ได้ง่ายและรวดเร็ว จากผลการส ารวจพบว่าผูห้ญิงนิยมซื้อเสือ้ผ้ามอืสอง เนื่องจากเครื่องแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ซึ่งสินค้า
ใหม่ในปัจจุบันมีความถี่ในการออกแบบมากขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ตามกระแสแฟช่ันและ 
ไม่ต้องการซื้อสินค้าในราคาที่สูงมาก (by smartsme, 2557) ดังนั้นเสื้อผ้ามือสองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภค โดยกลุ่ม
ลุกค้าผู้หญิงจะมีความสนใจในการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์ เพราะผู้หญิงเป็นเพศที่ชอบช้อปสินค้าแบบไม่รู้หูลืมตา               
เป็นนกัช้อป มักจะใช้อารมณ์ในการซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการให้ของตัวเองไม่ว่าจะในเวลาที่มีความสุขหรือเวลาที่เครียด 
และบางครั้งก็ใช้เหตุผลในการซื้อ สินค้ามีราคาที่ถูกเพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย 

โลกในปัจจุบันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมาย ท าให้การใช้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากขึ้นแม้กระทั้งการจับจ่าย
ใช้สอยก็สะดวกสบายที่มีการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ แต่ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีท าให้การด าเนินในชีวิตประจ าวัน
เปลี่ยนแปลงไป มีการเพิ่มช่องทางในการซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีการติดต่อสื่อสารกันง่ายขึ้น สะดวกสบายในการ
ซื้อสินค้า ท าให้ผู้บริโภคมีความนิยมในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายแล้ว
ยังมีความเสี่ยงในการซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ อาทิ สินค้าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง, สินค้าท่ีซื้อมาไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป, เสียเวลา
ไปกับการรอสินค้าท่ีอยากได้แต่สินค้าหมด เป็นต้น 
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 จากข้อมูลดังกล่าว การซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นและเสื้อผ้ามือสองที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับ
ผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจที่มีการปรับราคาสินค้าแพงมากขึ้น ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาแรงจูงใจระดับใดที่มีความสัมพันธ์
กับการซื้อเสื้อผ้ามือสอง รวมทั้งการรับรู้ความเสี่ยงระดับใดที่มีความสัมพันธ์กับการซื้อเสื้อผ้ามือสอง การเลือกศึกษาเฉพาะ              
เพศหญิงในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้หญิงมีความช่ืนชอบการซื้อเสื้อผ้ามากกว่าผู้ชายและใช้อินเตอร์เน็ตไปกับการช้อปของ
ออนไลน์มากกว่า ผู้วิจัยจึงศึกษาปัจจัยแรงจูงใจกับการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทาง
ออนไลน์ เพื่อน าผลการวิจัยในครั้งน้ีมาเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการธุรกิจน าไปใช้วางแผนการท าธุรกิจ ท าการตลาดออนไลน์ 
 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. ศึกษาความถี่, ค่าใช้จ่ายและปริมาณการซื้อเสื้อผ้าผู้หญิงมือสองจ าแนกลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงกับพฤติกกรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้า

มือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
2. ปัจจัยแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกกรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ อดุลย์ จาตุรงค์กุล (2545, น. 38-39) ได้กล่าวถึง ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย อายุ เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได้ มีความส าคัญต่อนักการตลาดเกี่ยวกับความต้องการ (อุปสงค์) 
ในตัวสินค้า การเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์จะช้ีให้เห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่และตลาดเดิมที่จะหมดไป ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญและสถิติวัดได้ของประชากรศาสตร์ที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมาย 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจ อดุลย์ จาตุรงค์กุล  (2543, น. 218-220) ได้กล่าวถึง ลักษณะการจูงใจ 
สามารถแบ่งออกได้ 2 ด้าน ได้แก่ 1.สิ่งจูงใจด้านเหตุผล การเลือกอย่างรอบคอบและเลือกคุณประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ความ
สะดวกสบายเหมาะสมในการใช้งาน การประหยัดในการซื้อ มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เป็นต้น 2. สิ่งจูงใจด้านอารมณ์ การเลือก
เป้าหมายที่เกิดจากการเอาอย่างและแข่งขันเกิดความต้องการเด่น เกิดความต้องการสะดวกสบาย เกิดความต้องการเพื่อแสดงเป็น
พวกเดียวกัน เป็นต้น 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง Hoyer and Macinnis (2010, p. 60) ได้กล่าวถึง ความเสี่ยงที่
ผู้บริโภคต้องเผชิญเมื่อต้องตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงจากการใช้งาน เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามที่
คาดหวัง  2. ความเสี่ยงทางกายภาพ เป็นความเสี่ยงในการครอบครองสินค้าหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3. ความเสี่ยงทางการเงิน 
เป็นความเสี่ยงที่ได้สินค้ามาไม่คุ้นกับเงินที่จ่ายไป 4. ความเสี่ยงทางสังคม เป็นความเสี่ยงที่เลือกสินค้าท าให้สังคมไม่ยอมรับ                 
5. ความเสี่ยงทางจิตวิทยา เป็นความเสี่ยงด้านจิตวิทยา อาจท าให้สินค้าท่ีเลือกมากระทบกระเทือนต่อจิตใจ 6. ความเสี่ยงด้านเวลา 
เป็นความเสี่ยงท่ีเสียเวลาเปล่าจากการใช้เวลาหาสินค้า 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541: 128-129) เกี่ยวกับทฤษฎีโมเดล
ผู้บริโภคประกอบด้วยสิ่งกระตุ้น ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Bayer’s black box) ที่ผู้ผลิตและผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ส่งผล
ต่อการตอบสนองหรือการตัดสินใจของผู้ซื้อที่แตกต่างกันและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ส าหรับพฤติกรรมผู้บริโภคของ ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 126) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
และใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะ
พฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบด้วย Who, What, Why, Where, When, Who และ How ผู้วิจัยจะท าการ
วิจัยพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ ได้แก่ความถี่ในการซื้อ,ค่าใช้จ่ายในการซื้อและปริมาณในการซื้อเสื้อผ้า
มือสองต่อครั้งเพื่อน าผลวิจัยที่ได้วางแผนทางการตลาดเพื่อให้เข้ากับลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา้มือ
สองผ่านออนไลน์ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิงท่ีซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางระบบออนไลน์จ านวน 400 คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้หญิงที่ซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางระบบออนไลน์จากกลุ่มที่รับได้นิยม จากจ านวน 
3,783,260 คน โดยใช้สูตร Taro Yamane (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545, น. 25-26) ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5               
ที่ระดับค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ านวนท้ังสิ้น 400 คน 
 วิธีเลือกสุ่มตัวอย่าง 
 ขั้นตอน 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่ม เฉพาะผู้ที่เคยซื้อสินค้าผ่านออนไลน์
จากกลุ่มที่ได้รับนิยมใน Facebook โดยผู้วิจัยได้จัดท าการค้นหาและวัดจ านวนคนท่ีเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยกลุ่มที่ได้รับความนิยม
มีดังนี ้
 1.1 กลุ่ม ห้องส ารองแบ่งปันเดรสสวยราคาเบาๆby นังนู๋ใบชา มีสมาชิก 1,181,536 คน 
 1.2 กลุ่ม เสื้อผ้ามือสอง เน้นราคาถูก สภาพดี by นนทบุรี มีสมาชิก 1,084,141 คน 
 1.3 กลุ่ม แบ่งปันเสื้อผ้า สวย ราคาถูกๆ by Sunday2u มีสมาชิก 976,392 คน 
 1.4 กลุ่ม ส่งต่อ ตามหา งานป้าย งานแบรนด์Honey me Areeya Nokara Bllita Hiendฯ มีสมาชิก 440,512 คน 
 1.5 กลุ่ม 2Shop (เสื้อผ้ามือสอง) มีสมาชิก 100,679 คน 
 ขั้นตอน 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งหมด 400 ตัวอย่าง 
เลือกตัวอย่างจากประชากรตัวอย่างท่ีสุ่มได้จากขั้นตอนที่ 1 เว็บไซด์ละ 80 ชุดเพื่อให้ตรงกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้   
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 ขั้นตอน 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บข้อมูล เฉพาะผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะท าการโพสต์ลิงค์ (Link) ของแบบสอบถามไว้ตามกลุ่มของเว็บไซด์ข้างต้น ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถคลิ๊กลิงค์ (Link) ไปยังหน้าแบบสอบถามได้ทันที ผู้วิจัยจะท าการสุ่มตัวอย่างให้ครบตามจ านวนแบบสอบถาม 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลแบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน เป็นลักษณะค าถามแบบท่ีมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choices Questions)  
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ เป็นลักษณะค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) ซึ่งเกณฑ์การวัดคะแนนค่าเฉลี่ย ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 ส่วนที่ 3 ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการใช้งาน ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และ            
ด้านเวลา เป็นลักษณะค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเกณฑ์การวัดคะแนนค่าเฉลี่ย ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
 ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้ามือสอง เป็นลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Open – ended Question) ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน (Ratio) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ปัจจัยแรงจูงใจ และปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง 
 2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way ANOVA 
 2.2 วิเคราะห์ปัจจัยแรงจูงใจ ได้แก่ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ และ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง ได้แก่ ด้านการใช้งาน 
ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และด้านเวลา ท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิง
ผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการทดสอบสถิติอย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุ 20-29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30 ,000-
39,999 บาท 
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 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านแรงจูงใจ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เสื้อผ้ามือสองมี
ราคาถูก ได้เสื้อผ้าราคาแพงมาครอบครองในราคาที่ถูก และมีสภาพดีน ามาสวมใส่ต่อได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
3.95 และ 3.88 ตามล าดับ สามารถสวมใส่ได้อย่างเต็มทีได้ไม่ต้องระมัดระวัง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.38 
ตามล าดับ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความสุขกับ
การเลือก เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และ 3.64 ตามล าดับ มั่นใจในสินค้ามือสอง ต้องการ
แต่งตัวให้เหมือนดาราหรือคนดัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และ 3.02 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการรับรู้ความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงจากการใช้งานโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กะขนาดเสื้อผ้า
พลาดได้ง่าย ไม่ได้รับสินค้าเหมือนกับภาพสินค้าที่ขาย และสินค้าเคยผ่านการใช้งานมามีสภาพยืด เปื่อยง่าย อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 3.69 และ3.61 ตามล าดับ 
 ความเสี่ยงทางกายภาพโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เสื้อผ้าผ่านการใช้
งานมีต าหนิและช ารุด สภาพที่เก่าเกินไปและมีกลิ่นอับการการเก็บและกลิ่นเหม็น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 3.57 
และ3.55 ตามล าดับ 
  ความเสี่ยงทางการเงินโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่ได้เงินคืนถ้า
เสื้อผ้ามีต าหนิ และเสื้อผ้ามือสองบางช้ินมีราคาไม่ต่างจากเสื้อมือหนึ่ง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และ 3.55 
ตามล าดับ รองลงมา สภาพของเสื้อผ้ามือสองที่ได้ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ตามล าดับ 
 ความเสี่ยงด้านสังคมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า คนรอบข้าง
มองว่าไม่มี ท าให้คนอื่นมองว่าไม่มีเงิน  และเป็นที่น่ารังเกียจของคนรอบข้างอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 3.28 
และ3.23 ตามล าดับ 
 ความเสี่ยงด้านจิตวิทยาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ไม่ได้รับสินค้า
ตามที่คาดหวัง ได้ขนาดของเสื้อผ้าไม่เหมาะกับรูปร่างและบุคลิกของตัวเอง และไม่ได้บริการหลังการขายที่ดี อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 3.53 และ 3.51 ตามละดับ 
 ความเสี่ยงด้านเวลาโดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การสั่งซื้อมีความ
ยุ่งยากและรอนาน เสื้อผ้าที่สั่งไม่ได้รับสินค้าตามเวลาที่ก าหนด และการสั่งซื้อมีกระบวนการสั่งซื้อและการจัดการล่าช้า และ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.67 3.65 และ 3.60 ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้ามือสอง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านความถี่ในการซื้อ (ครั้ง/เดือน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
2.77 โดยมีความถี่ในการซื้อเสื้อผ้ามือสองน้อยที่สุด 1 ครั้งต่อเดือน และมีความถี่ในการซื้อเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด 20 ครั้งต่อเดือน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านปริมาณในการซื้อ (ช้ิน/เดือน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
3.51 โดยมีปริมาณในการซื้อเสื้อผ้ามือสองน้อยที่สุด 1 ช้ินต่อเดือน และมีปริมาณในการซื้อเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด 30 ช้ินต่อเดือน 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ (บาท/เดือน) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 
576.35 โดยมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสองน้อยที่สุด 50 บาทต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด 3,500 
บาทต่อเดือน 
  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  
 ตารางท่ี 1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ลักษณะประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถี่ในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

1.1. อาย ุ X X  

1.2. ระดับการศึกษา X X X 

1.3. อาชีพ X X X 

1.4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน X   

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน ( ) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
 ตารางที่ 2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของ
ผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยแรงจูงใจ พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถี่ในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

2.1. ด้านเหตุผล  X  

2.2. ด้านอารมณ์ X X  

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน ( ) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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 ตารางที่ 3 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือ
สองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความถี่ในการซ้ือ ปริมาณในการซ้ือ ค่าใช้จ่ายในการซ้ือ 

3.1. ความเสี่ยงจากการใช้งาน X  X 

3.2. ความเสี่ยงทางกายภาพ X X X 

3.3. ความเสี่ยงทางการเงิน X X X 

3.4. ความเสี่ยงด้านสังคม X X  

3.5. ความเสี่ยงทางจิตวิทยา X X X 

3.6. ความเสี่ยงด้านเวลา X X  

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน ( ) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

สรุปและอภิปลายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยแรงจูงใจและปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือ
สองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านค่าใช้จ่ายการซื้อแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างอายุ 30 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อเสื้อผ้ามือสองในหนึ่งเดือน
มากที่สุด เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ 30 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยกลางคน บรรลุนิติภาวะโดยสมบูรณ์ มีภาระหน้าที่
รับผิดชอบจึงท างานหนัก สร้างฐานะให้มั่นคงเป็นปึกแผ่น เริ่มดูแลการแต่งกายของตนเองมากขึ้น หันมาให้ความส าคัญกับการแต่ง
กายที่ภูมิฐาน สามารถจ่ายค่าเสื้อผ้าได้ในจ านวนที่มาก ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของจิราพร ชัยวัฒน์(2556)ศึกษาเรื่องรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตและความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผู้ที่มีอายุ 
30 ปีขึ้นมีความมั่นคง สามารถใช้จ่ายได้มากกว่าช่วงอายุอ่ืนๆ 
 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองในด้านปริมาณและค่า ใช้จ่ายในการซื้อ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000-39,999 บาทมีพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้ามือสองในหนึ่งเดือนมากที่สุด เพราะผู้บริโภคที่มีรายได้สูงจะมีก าลังในการซื้อสูงท าให้สามารถซื้อเสื้อผ้าได้ในปริม าณที่
มากและจ านวนที่ใช้จ่ายเงินที่สูง ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของจิราพร ชัยวัฒน์ (2556) ศึกษาเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและความ            
พึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร คือ ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
20,000 บาทขึ้นไปมักจะมีปริมาณการซื้อเสื้อผ้ามือสองและค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสองบ่อยกว่าผู้ที่มีรายได้อื่นๆ เพราะเมื่อ
เปรียบเทียบราคากับรายได้แล้วผู้บริโภคกลุ่มนี้มีก าลังซื้อได้มากกว่า 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้ห ญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ า เมื่อผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผลมากขึ้น ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มขึ้นในระดับต่ า เนื่องจาก
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ผู้บริโภคถูกกระตุ้นในด้านราคาที่ถูกและสภาพของเสื้อผ้าสามารถน าสวมใส่ต่อได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้า
เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของเรื่องสาเหตุการเกิดแรงจูงใจของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) สิ่งที่จูงใจด้านเหตุผล 
คือ การที่ผู้บริโภคประเมินทางเลือกอย่างรอบครอบและเลือกคุณประโยชน์สูงสุด เช่น การประหยัดหรือการใช้ประสิทธิภาพการใช้
งาน เชื่อถือได้ ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านเหตุผลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ าเมื่อผู้บริโภคมีแรงจูงใจด้านเหตุผลมากขึ้น ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 
เนื่องจากผู้บริโภคถูกกระตุ้นในราคาที่ถูกและสภาพของเสือ้ผ้าสามารถน าสวมใส่ต่อได้ ท าให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจในการซื้อเสื้อผ้าถี่
ขึ้นและจ านวนค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของเรื่องสาเหตุการเกิดแรงจูงใจของ อดุลย์               
จาตุรงคกุล (2543) สิ่งที่จูงใจด้านเหตุผลคือการที่ผู้บริโภคประเมินทางเลือกอย่างรอบครอบและเลือกคุณประโยชน์สูงสุด เช่น          
การประหยัดหรือการใช้ประสิทธิภาพการใช้งาน เชื่อถือได้ ความทนทานถาวร และความสะดวกในการใช้ 
 ปัจจัยแรงจูงใจด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิ งผ่านออนไลน์ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า เมื่อผู้บริโภคมีความรู้สึกมีความสุข สนุก เพลิดเพลินจากการเลือกเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์ จะท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อในด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้ามือสองเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร พงศ์เวธัสชัย ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าแม็กซ์แวลูของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจด้านอารมณ์
ในด้านจ านวนเงินท่ีซื้อสินค้าในแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านแม็กซ์แวลู 
 ปัจจัยการรับรู้ความเสีย่งจากการใช้งานท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านปริมาณการซื้อเสื้อผ้ามือสองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า โดย
ผู้บริโภคมีความเสี่ยงจากการใช้งานในการกะขนาดเสื้อผ้า เสื้อผ้าผ่านการใช้งานอาจยืดเปื่อยง่าย และสินค้าไม่ตรงกับรูปภาพใน
ระดับมาก อาจจะส่งผลพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านออนไลน์ในด้านปริมาณการซื้อเสื้อผ้าจะน้อยลง ท าให้มีพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์ลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของคอตเลอร์ และแกรี่ อาร์มสตอง (ชนิตว์สรณ์           
ตรีวิทยาภูมิ, 2551: ออนไลน์) ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยงแต่ละด้านท่ีแตกต่างกันท้ังนั้น
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ให้ความส าคัญของผู้บริโภคและการรับรู้ความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลไปยังพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค              
แต่ละราย  
 ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายการซื้อเสื้อผ้ามือสองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า โดย
ผู้บริโภครับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมเพิ่มขึ้นจากการถูกคนรอบข้างมองว่าเป็นท่ีน่ารังเกียจจากการใช้เสื้อผ้ามือสอง ไม่มีเงินในการซื้อ
เสื้อผ้ามือหนึ่ง ท าให้การซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านออนไลน์ในการซื้อมีการลดลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฏีของคอตเลอร์ และ
แกรี่ อาร์มสตอง (ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภูมิ, 2551: ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละรายจะมีความสามารถในการรับรู้ความเสี่ยง
แต่ละด้านที่แตกต่างกันทั้งนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ให้ความส าคัญของผู้บริ โภคและการรับรู้ความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลไปยัง
พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคแต่ละราย 
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 ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้หญิงผ่านออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายการซื้อเสื้อผ้ามือสองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า โดย
ผู้บริโภคมีความกังวลจากการเสียเวลาการสั่งซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่านทางออนไลน์มีขึ้นตอนการสั่งซื้อที่ยุ่งยากและล่าช้า ท าให้
เสียเวลาและใช้เวลานานให้การซื้อและการได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ์ สุขผล (2557) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์การซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์ของผู้หญิงวันท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าผู้หญิงวัยท างานมีความ
กังวลเกี่ยวกับในการสั่งซื้อท่ียุ่งยาก และใช้เวลานานเกินไปในการเลือกท าให้มีการรับรู้ความเสี่ยงด้านการสูญเสียเวลามากขึ้น จึงมี
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าวินเทจมือสองออนไลน์เพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. จากผลการวิจัย ผู้ขายเสื้อผ้ามือสองควรเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป มีรายได้ มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป             
เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก เนื่องจากกลุ่มลูกค้ามีพฤติกรรมในการซื้อเสื้อผ้ามือสองมากที่สุด มีก าลังในการซื้อที่สูง ดังนั้นผู้ขาย
ควรท าการยิงโฆษณาให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 2. แรงจูงใจด้านเหตุผล ผู้บริโภคให้ความส าคัญด้านเหตุผลในเรื่องคุณภาพเสื้อผ้ามือสองและราคาเสื้อผ้ามือสองที่ถูก 
ดังนั้นผู้ขายควรมีการจัดโปรโมช่ันในด้านราคาเช่น ลดราคาสินค้า มีการแจกสินค้า เป็นต้น และคัดสรรเสื้อผ้ามือสองให้มีคุณภาพ 
ที่ด ี
 3. แรงจูงใจด้านอารมณ์ ผู้บริโภคจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในการซื้อเสื้อผ้ามือสอง ดังนั้นผู้ขายควรจะเสื้อผ้ามือสอง           
ที่มีความทันสมัยมากขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้น รวมถึงการจัดโปรโมช่ันในการขาย เช่น มีการจัดส่งสินค้าฟรี หรือแถมสินค้า                
เป็นต้น 
 4. ความเสี่ยงจากการใช้งาน เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้าสามารถน ามาสวมใส่ได้ และ
คาดหวังในสินค้าที่ซื้อมีลักษณะตรงตามภาพ ดังนั้นผู้ขายควรใส่ใจในรายละเอียดสินค้าวัดตามขนาดจริง และถ่ายสินค้าให้ใกล้เคียง
กับสภาพสินค้า หากมีต าหนิควรแจ้งต าหนิให้ชัดเจน เพื่อลดความกังวลของลูกค้าในการสั่งซื้อเสื้อผ้ามือสอง 
 5. ความเสี่ยงด้านสังคม เนื่องจากการซื้อเสื้อผ้ามือสองท าให้คนรอบข้างมองว่าไม่มีรสนิยม หรือการสวมใส่เสื้อผ้ามือสอง
สกปรกเป็นท่ีน่ารังเกยีจของคนรอบข้าง ดังนั้นผู้ขายควรน าเสื้อผ้ามือสองที่ทันสมัยและเป็นท่ีนิยมมาขาย และมีการท าความสะอาด
เสื้อผ้ามือสองทุกครั้งก่อนขายเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจที่จะสวมใส่เสื้อผ้ามือสอง 
 6. ความเสี่ยงด้านเวลา ผู้บริโภคมีความคาดหวังในกระบวนการสั่งซื้อจะไม่ล่าช้า ไม่ยุ่งยากในการสอบถามรายละเอียด
นานและไม่ได้รับสนิค้าตามเวลาที่ก าหนด ดังนั้นผู้ขายควรแจ้งระยะเวลาในการจัดส่งที่แน่นอนพร้อมกับแจ้งระยะเวลาการรับสินค้า
เพื่อให้ลูกค้าทราบ และผู้ขายควรตั้งโปรแกรมในการตอบค าถามลูกค้าเพื่อช่วยรับค าสั่งการซื้อ และยังช่วยตอบค าถามให้ลูกค้าได้ 
24 ชม. เพื่อไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนใจในการซื้อเสื้อผ้า 
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 ผู้วิจัยขอกราบขอบคุณ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยอย่างยิ่ง 
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