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บทคัดย(อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคnเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของ

ประชากรกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล (3) เพ่ือศึกษาป{จจัยดBานสxวนประสมทางการตลาด และความ

ไวBวาใจท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

 กลุxมตัวอยxางท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ีคือประชากรในกรุงเทพ จำนวน 400 คน โดยใชBแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสnเป�นเคร่ืองท่ีใชBในการเก็บรวบรมขBอมูล สถิติท่ีใชBในการวิเคราะหn ไดBแกx ความถ่ี คxารBอยละ คxาเฉล่ีย 

และสxวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดBวยการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรแรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) หากพบความแตกตxางจะเปรียบเทียบเป�นรายคูxโดยใชBวิธี LSD และใชBสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวxา ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBตxอ

เดือนตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

ตxางกัน และประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ ตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทาง

ออนไลนn ไมxตxางกัน ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาดและป{จจัยความไวBวางใจ ดBานผลิตภัณฑn ดBานการสxงเสริม
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การตลาด และความไวBวางใจ มีผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานคร 

 

คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจซ้ือ; เส้ือผBามือสอง 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to (1) To study the purchasing decision process used 

clothes through social media. (2) To study the decision marketing process to purchasing 

decision process used clothes through social media classified by population factor. (3) To 

study the marketing mix factor and trust factor that affects the decision marketing process of 

buying used clothes through social media. 

 The sample used in this research is 400 people in Bangkok, using questionnaires as a 

tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean 

and standard deviation by testing the hypothesis by using t-test statics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA), if differences are found by using LSD methods and using multiple 

regression statistics 

 The hypothesis test found that the population in Bangkok with different age, 

education level an income has different effects on the decision to purchase used clothes 

through social media and the population in Bangkok with different gender does not affect the 

decision to purchase used clothes through social media. The marketing mix factor and trust 

factor consists of Product, Promotion and Trust affect the decision to purchase used clothes 

through social media of the population in Bangkok 

 

Keywords : purchasing decision process; Used clothes  

 

บทนำ 

 ในป{จจุบันเทคโนโลยีไดBเขBามาเป�นสxวนหน่ึงในการดำรงชีวิต และมีความสำคัญเป�นอยxางมาก หรือท่ี

เรียกกันวxา IoT (Internet of Things) ท่ีเขBามามีบทบาทมากย่ิงข้ึน โดยการนำระบบโครงขxายท่ีรองรับ มาเช่ือตxอ

เขBากับอุปกรณnท่ีหลากหลายในเวลาเดียวกัน อาทิ โทรศัพทnเคล่ือนท่ี อุปกรณnอิเล็กทรอนิกสn เซนเซอรn ใหBมา

ทำงานรวมกันไดBอยxางไรBรอยตxอ(สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนnและกิจการ
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โทรคมนาคมแหxงชาติ, 2560)  ซ่ึงจะเห็นไดBชัดมากย่ิงข้ึน กับการใชBงานเพ่ือจับจxายใชBสxอยผxานระบบอินเตอรnเน็ต 

ไมxวxาจะเป�นเร่ืองของ ธุรกรรมทางการเงิน ท่ีสามารถโอนเพ่ือชำระคxาสินคBาและบริการผxานธนาคารออนไลนn 

(Mobile Banking) โดยท่ีไมxตBองเดินทางไปธนาคารดBวยตนเอง 

 หากกลxาวถึงเส้ือผBามือสองในป{จจุบันน้ัน ไดBรับความสนใจมากย่ิงข้ึน เน่ืองดBวยสถานการณnและสภาวะ

ทางดBานโรคภัยอยxางโควิด-19 ท่ีสxงผลเป�นอยxางมากตxอเศรษฐกิจโลก เป�นผลทำใหBรายไดBครัวเรือนลดลง การ

จับจxายใชBสอยตBองคำนึงถึงราคามากย่ิงข้ึน และมีอัตราการเติบโตของตลาดท่ีรวดเร็วถึง 10% และอาจเพ่ิมข้ึน

เป�น 15-20% ในป�ถัด ๆ ไป ซ่ึงเส้ือผBามือสองท่ีไดBรับความนิยมเป�นอันดับหน่ึงคือ เส้ือผBามือสองท่ีมาจากประเทศ

ญ่ีปุ�น สxวนอันดับรองลงมาคือ เส้ือผBามือสองจากประเทศอเมริกา  ซ่ึงสินคBาท่ีไดBรับความนิยม ไดBแกx รถยนตn 

รถจักรยานยนตn หนังสือ สินคBาอิเล็กทรอนิกสn เส้ือผBาและของตกแตxงบBาน (ธนาคารกรุงเทพ, 2563) 

จากผลสถิติท่ีทางเว็ปไซนn Hootsuite พบวxาในป� 2020 ประเทศไทยมีการใชBส่ือสังคมออนไลนnท่ีเพ่ิม

มากย่ิงข้ึนในทุก ๆ ป� ซ่ึงถBาหากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรชาวไทยท่ีมีกวxา 66.5 ลBานคน มียอดผูBใชBส่ือ

สังคมออนไลนnมากถึง 75% จากจำนวนประชากรกรท้ังหมด ซ่ึงมียอดของบัญชีผูBใชBถึง 52 ลBานบัญชี และเม่ือ

เปรียบขBอมูลจากป� 2019 แสดงใหBเห็นวxามีบัญชีเพ่ิมข้ึนถึง 2.3 ลBานบัญชี ซ่ึงคิดเป�น 4.7%  ซ่ึงคนไทยใชBเวลากับ

ส่ือสังคมออนไลนnเฉล่ียนานถึง 2 ช่ัวโมง 55 นาทีตxอวัน Facebook ครองอันดับส่ือท่ีไดBรับความนิยมสูงสุด 

(Hootsuite, 2020) 

 ซ่ึงหากมองจากรายไดBครัวเรือนของประชากรกรุงเทพมหานครน้ัน มีรายไดBเฉล่ียเดือนละ 39,459 บาท 

และเป�นรายไดBท่ีมาจากการทำงานรBอยละ 78.5 อันประกอบดBวย เงินท่ีมาจากคxาจBางและเงินเดือนรBอยละ 59.5 

และมาจากกำไรสุทธิของธุรกิจสxวนตัวรBอยละ 19.0 โดยท่ีแตxละครัวเรือนจะมียอดคxาใชBจxายตxอเดือนอยูxท่ี 31,753 

บาท ใชBจxายเป�นคxาอาหารและเคร่ืองด่ืมรBอยละ 27.5 ตxอมาเป�นคxาใชBจxายจากท่ีอยูxอาศัยและของตกแตxงบBานอยูxท่ี

รBอยละ 23.4 คxาใชBจxายสำหรับยานพาหนะและการเดินทางอยูxท่ีรBอยละ 18.5 และของใชBสxวนบุคคลอยูxท่ีรBอยละ 

6.5 (สำนักงานสถิติแหxงชาติ, 2563) 

 อินเทอรnเน็ตจึงเป�นอีกหน่ึงชxองทางในการท่ีจะเป�นส่ือกลางการซ้ือ-ขายสินคBาตxาง ๆ ซ่ึงการคBาขายผxาน

ชxองทางออนไลนnน้ันเป�นสxวนหน่ึงของระบบพานิชยnอิเล็กทรอนิกสn โดยท่ีผูBบริโภคน้ันสามารถหาขBอมูล สินคBาและ

บริการท่ีตBองการไดB รวมไปถึงการแบxงป{นขBอมูลขxาวสารตxาง ๆ ใหBแกxผูBอ่ืนไดBรับรูB จึงสxงผลอยxางมากในการทำ

การตลาดและจำหนxายสินคBาผxานส่ือสังคมออนไลนnท่ีมีความงxายข้ึนกวxาอดีต จะเห็นไดBถึงมูลคxาของพานิชยn

อิเล็กทรอนิกสnท่ีการเติบโตและสูงข้ึนของสินคBาแตxละกลุxมอุตสาหกรรม (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกสn, 2563) 

 ดังน้ันผูBวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดทำการศึกษาเก่ียวกับป{จจัยท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสอง

ผxานชxองทางสังคมออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำขBอมูลท่ีไดBรับจากงานวิจัยน้ี มาใชBเป�นขBอมูล

ประกอบในการจัดทำแผนการตลาดและการส่ือสารทางการตลาดผxานส่ือสังคมออนไลนnในทุก ๆ ชxองทางไดBอยxาง
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มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงกับกลุxมเป�าหมายท่ีตBองการ ซ่ึงจะสxงผลใหBเกิดการรับรูBตxอแบรนดnไดBมากย่ิงข้ึน 

นอกจากน้ียังรวมไปถึงการนำไปปรับใชBและพัฒนาตxอยอดงานวิจัยในเร่ืองอ่ืนท่ีเก่ียวขBองของจังหวัดอ่ืน ๆ อีกท้ัง

ยังเป�นขBอมูลอBางอิงใหBแกxผูBท่ีสนใจอ่ืน ๆ ตxอไป 

 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษากระบวนการการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ื อ ศึกษากระบวนการตัดสินใจ ซ้ือเส้ือผB ามือสองผx านชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล 

 3. เพ่ือศึกษาป{จจัยดBานสxวนประสมทางการตลาด และความไวBวางใจท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBา

มือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรและกลุxมตัวอยxาง คือ ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทาง

ออนไลนn จำนวนกลุxมตัวอยxางท่ีใชBในงานวิจัย จำนวน 400 คน 

 2. ดBานเน้ือหา คือ เป�นการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของ

ประชากรกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรท่ีใชQในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดBวย ป{จจัยสxวนบุคคล ไดBแกx เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBเฉล่ียตxอ

เดือน ป{จจัยสxวนประสมการตลาด ไดBแกx ดBานผลิตภัณฑn ดBานราคา ดBานชxองทางจัดจำหนxาย และดBานสxงเสริม

การตลาด ป{จจัยความไวBวางใจ 

 2. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานคร ประกอบดBวย ดBานการรับรูBป{ญหา ดBานแสวงหาขBอมูล ดBานปนะเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจ

ซ้ือ และดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ 

 

ประโยชนEท่ีคาดว(าจะไดQรับ 

 1. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานครโดย

จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล 
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 3. เพ่ือศึกษาป{จจัยดBานสxวนประสมทางการตลาด และความไวBวาใจท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือ

สองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ ประกอบดBวย 5 ดBาน ดังน้ี 

 1. ด=านการรับรู=ปAญหา (Problem Recognition) 

 สุณิสา ตรงจิตรn (2559, หนBา 20) ไดBใหBความหมาย การรับรูBป{ญหา (Problem Recognition)ไวBวxา เป�น

ข้ันตอนแรกของผูBบริโภคท่ีจะตระหนักถึงป{ญหา หรือความตBองการในสินคBาหรือบริการท่ีสามารถแกBไขป{ญหาน้ัน 

ๆ ซ่ึงเกิดมาจากความจำเป�นของผูBบริโภค 

 อรนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 8-9) ไดBใหBความหมาย การรับรูBป{ญหา (Problem Recognition)ไวB

วxา การตระหนักถึงป{ญหาท่ีเกิดจากความตBองการเป�นส่ิงท่ีกระตุBนใหBแกxผูBบริโภค 

 ธนา สวัสดี (2561, หนBา 49) ไดBใหBความหมาย ตระหนักถึงความตBองการ (Problem Recognition) ไวB

วxา กระบวนการเร่ิมตBนเม่ือบุคคลรูBสึกถึงความตBองการ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากส่ิงกระตุBนภายในหรือส่ิงกระตุBน

ภายนอก 

 จากการทบทานวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปเร่ืองการรับรูBถึงความตBองการ (Problem Recognition) 

หมายถึง เม่ือผูBบริโภคสามารถตระหนักไดBถึงป{ญหาหรือความตBองการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดจากป{จจัยตxาง ๆ และมี

ผลกระทบตxอตัวผูBบริโภค และหาทางแกBไข 

 2.ด=านการแสวงหาข=อมูล (Information Search) 

 สุณิสา ตรงจิตรn (2559, หนBา 21) ไดBใหBความหมาย การแสวงหาขBอมูล (Information Search) ไวBวxา 

เม่ือผูBบริโภคทราบความตBองการ หรือความจำเป�นในสินคBาหรือบริการแลBว ผูBบริโภคจะทำการคBนหาขBอมูล เพ่ือใชB

ในการประกอบการตัดสินใจ โดยแหลxงขBอมูลตxาง ๆ 

 อรนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 9) ไดBใหBความหมาย การแสวงหาขBอมูล (Information Search) ไวB

วxา การหาขBอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีสำคัญเก่ียวกับประเภทสินคBา ตราสินคBา สถานท่ีจัดจำหนxาย และขBอเสนอ

ตxาง ๆ ของสินคBาหรือบริการท่ีตBองการ 

 จากการทบทานวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปเร่ืองการแสวงหาขBอมูล (Information Search) หมายถึง เม่ือ

ผูBบริโภคทราบถึงป{ญหา ผูBบริโภคจะมีพฤติกรรมในการหาขBอมูลหรือสอบถามผูBรูB ของสินคBาหรือบริการน้ัน ๆ 

กxอนเสมอไดBรับจะมีผลตxอการตัดสินใจ 

 3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
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 สุณิสา ตรงจิตรn (2559, หนBา 21) ไดBใหBความหมาย การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

Alternative) ไวBวxา ผูBบริโภคจะทำการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกน้ัน ผูBบริโภคตBองกำหนด

เกณฑnหรือคุณสมบัติท่ีจะใชBประกอบการประเมิน 

 อรนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 9 ไดBใหBความหมาย การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

Alternative) ไวBวxา การกำหนดความตBองการของผูBบริโภคเอง เพ่ือพิจารณาลักษณะตxาง ๆ ของผลิตภัณฑn โดย

นำขBอดีของขBอมูลมาทำการเปรียบเทียบคุณสมบัติใหBตรงกับท่ีต้ังเอาไวB 

 จากการทบทานวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปเร่ืองการประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

หมายถึง ผูBบริโภคจะเป�นผูBประเมินทางเลือกตxอสินคBาหรือบริการท่ีเหมาะสมและตรงกับความตBองการในการ

แกBไขป{ญหาท่ีเกิดข้ึนภายใจ  

 4.การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) 

 สุณิสา ตรงจิตรn (2559, หนBา 21) ไดBใหBความหมาย การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไวBวxา 

ผูBบริโภคโดยตัดสินใจผxานป{จจัยตxาง ๆ 

  1. ตราย่ีหBอสินคBา (Brand Decision) 

  2. รBานคBาท่ีซ้ือ (Vendor Decision) 

  3. ปริมาณท่ีซ้ือ (Quantity Decision) 

  4. เวลาท่ีซ้ือ (Timing Decision) 

  5. วิธีการในการชำระเงิน (Payment-method Decision) 

 อรนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 9) ไดBใหBความหมาย การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) ไวBวxา 

ผูBบริโภคตBองนำขBอมูลและระยะเวลาในการตัดสินใจสำหรับผลิตภัณฑnแตxละชนิดมาช่ังน้ำหนักและเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑnท่ีตรงกับความตBองมากท่ีสุด 

 จากการทบทานวรรณกรรม ผูB วิจัยไดBสรุปเร่ืองการตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หมายถึง 

กระบวนการของผูBบริโภคจะตัดสินใจในการเลือกซ้ือสินคBาหรือบริการจากส่ิงท่ีชอบท่ีสุด 

 5. พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

 สุณิสา ตรงจิตรn (2559, หนBา 21-22) ไดBใหBความหมาย พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) ไวBวxา หลังจากท่ีลูกคBาไดBทำการตัดสินใจซ้ือสินคBาหรือบริการไปแลBว นักการตลาดจะตBองทำการ

ตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ ซ่ึงผูBบริโภคจะรูBสึกพึงพอใจเม่ือไดBรับประสบการณnจากการใชB หรือ

ทดลองสินคBาหรือบริการ นำไปสูxการซ้ือซ้ำและอาจเกิดการบอกตxอ 

 อรนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 9 ไดBใหBความหมาย พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase 

Behavior) ไวBวxา ผูBบริโภคไดBรับประสบการณnในการบริโภคซ่ึงจะไดBอาจไดBรับความพึงพอใจหรือไมxพึงพอใจ ซ่ึงจะ

มีผลตxอการเลือกซ้ือซ้ำหรือเกิดแนะนำใหBเกิดลูกคBารายใหมx 
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 จากการทบทานวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปเร่ืองพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post Purchase Behavior) 

หมายถึง เม่ือผูBบริโภคใชBสินคBาหรือบริการ ซ่ึงจะกxอใหBเกิดประสบการณnตxอผูBบริโภคและจะกลายมาเป�น

พฤติกรรมการซ้ือซ้ำในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีสfวนประสมทางการตลาด ประกอบดBวย 4 ดBาน ดังน้ี 

 1. ด=านผลิตภัณฑj (Product) 

 ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559, หนBา 3) ไดBใหBความหมายของ ผลิตภัณฑn (Product)ไวBวxา ส่ิงท่ีเสนอ

ขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความจำเป�นหรือความตBองการของผูBบริโภคใหBเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงผลิตภัณฑn

จะตBองมีท้ังอรรถประโยชนn (Utility) และคุณคxา (Value) โดยคำนึงถึงป{จจัยตxอไปน้ี 

  1. ความแตกตxางของผลิตภัณฑn (Product Differentiation) 

  2. องคnประกอบคุณสมบัติผลิตภัณฑn (Product Component) 

  3. การกำหนดตำแหนxงผลิตภัณฑn (Product Positioning) 

  4. การพัฒนาผลิตภัณฑn (Product Development) 

  5. กลยุทธnเก่ียวกับสxวนประสมทางการตลาด (Product Mix) 

 อรอนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 7) ไดBใหBความหมายของ ผลิตภัณฑn (Product)ไวBวxา สินคBาหรือ

บริการท่ีสามารถตอบสนองใหBเกิดความสนใจตxอผูBบริโภค และตอบสนองความตBองการ ซ่ึงมีอยูxดBวยกัน 5 ระดับ 

  1. ผลิตภัณฑnหลัก (Core Product) หมายถึง ประโยชนnพ้ืนฐานท่ีสินคBาหรือบริการน้ันมอบ

ใหBแกxผูBบริโภคโดยตรง 

  2. รูปลักษณnผลิตภัณฑn (Tangible or Formal Product) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ี

ผูBบริโภคสามารถเห็น สัมผัส และรับรูBไดB ถึงคุณภาพ ลักษณะ การออกแบบ บรรจุภัณฑn รวมไปถึงตราสินคBา 

  3. ผลิตภัณฑnท่ีคาดหวัง (Expected Product) หมายถึง คุณสมบัติหรือเง่ือนไขตxาง ๆ ของ

สินคBาหรือบริการท่ีผูBบริโภคใชBและเกิดความคาดหวังใหBสินคBาน้ันสามารถใชBงานไดBตามเง่ือนไขของตัวสินคBาและ

บริการ 

  4. ผลิตภัณฑnควบ (Augmented Product) หมายถึง ผลประโยชนnเพ่ิมเติมผูBบริโภคตัดสินใจ

ซ้ือสินคBาหรือบริการจะไดBรับสินคBาหรือบริการอ่ืน ๆ ควบคูxไปดBวย 

  5. ศักยภาพผลิตภัณฑn (Potential Product) หมายถึง สินคBาหรือบริการท่ีมีการเปล่ียนแปลง

หรือพัฒนาเพ่ือตอบสนองความตBองการของผูBบริโภคในอนาคต 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปวxาผลิตภัณฑn (Product) หมายถึง บางส่ิงท่ีตBองการนำเสนอ

เขBาสูxทBองตลาดเพ่ือการคBาขาย และใหBไดBกำไรท่ีสูงท่ีสุด เพ่ือตอบสนองความตBองการของผูBบริโภค ซ่ึงผลิตภัณฑn

จะตBองมีคุณคxา (Value) และประโยชนnในการใชBงาน (Utility)  
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2. ด=านราคา (Price) 

 ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559, หนBา 3) ไดBใหBความหมายของ ราคา (Price) ไวBวxา จำนวนเงินหรือส่ิง

อ่ืน ๆ ท่ีมีความจำเป�นจะตBองจxายเพ่ือใหBไดBผลิตภัณฑn ซ่ึงผูBบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคxา (Value) กับราคา 

 อรอนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 7) ไดBใหBความหมายของ ราคา (Price) ไวBวxา การต้ังราคาขายสินคBา

หรือบริการ เป�นกลยุทธnท่ีสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผูBบริโภคไดBเป�นอยxางดี ซ่ึงการจัดต้ังราคาน้ันจะตBอง

ต้ังราคาใหBเกิดความเหมาะสมกับผลิตภัณฑnและกลุxมเป�าหมาย ถBาหากต้ังราคาไดBไมxเหมาะสมจะสxงผลใหBผูBบริโภค

เกิดความความขับขBองใจและกังวลใจจนไมxกลBาท่ีจะเลือกซ้ือสินคBาหรือบริการ 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปวxาราคา (Price) หมายถึง การกำหนดจำนวนเงินท่ีผูBบริโภค

ตBองจxายใหBกับสินคBามาใชB โดยตBองกำหนดราคาใหBตอบสนองความรูBสึกของผูBบริโภค 

 3. ด=านชfองทางการจัดจำหนfาย (Place) 
 ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559, หนBา 3) ไดBใหBความหมายของ ชxองทางการจัดจำหนxาย (Place) ไวBวxา 

ชxองทางท่ีใชBเพ่ือเคล่ือนยBายผลิตภัณฑnและบริการจากองคnการไปยังตลาด และเสริมดBวยกิจกรรมท่ีชxวยในการ

กระจายสินคBาอยxาง การขนสxงสินคBา และการเก็บรักษาสินคBา 

 อรอนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 7) ไดBใหBความหมายของ ชxองทางการจัดจำหนxาย (Place) ไวBวxา 

กิจกรรมทางธุรกิจท่ีจะสxงมอบสินคBาหรือบริการไปยังผูBบริโภค โดยยึดหลักความถูกตBอง ประสิทธิภาพ ความ

ปลอดภัย และความรวดเร็ว 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปวxาชxองทางการจัดจำหนxาย (Place) หมายถึง ชxองทางไมxวxาจะ

เป�นสถานท่ีหรือชxองทางออนไลนnท่ีเป�นตัวกลางในการกระจายสินคBาใหBผูBบริโภค 

 4. ดQานการส(งเสริมการตลาด (Promotion) 

 ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559, หนBา 3) ไดBใหBความหมายของ การสxงเสริมการตลาด (Promotion) ไวB

วxา เป�นเคร่ืองมือส่ือสาร เพ่ือสรBางความพึงพอใจตxอตราสินคBาหรือบริการหรือตxอบุคคล เพ่ือจูงใจใหBเกิดความ

ตBองการ และเตือนความทรงจำในตัวของผลิตภัณฑnหรือบริการ โดยนำเอาอิทธิพลดBานความรูBสึก ความเช่ือ และ

พฤติกรรมการซ้ือ มาใชBในการติดตxอส่ือสารขBอมูลระหวxางผูBซ้ือและผูBขาย 

 อรอนงคn ทองกระจxาง (2560, หนBา 7) ไดBใหBความหมายของ การสxงเสริมการตลาด (Promotion) ไวBวxา 

เป�นเคร่ืองมือในการสรBางความพึงพอใจใหBกับผูBบริโภคตxอสินคBาหรือบริการ เพ่ือเตือนความทรงจำของผลิตภัณฑn

โดยสxงผลตxอความรูBสึก ความเช่ือ และพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผูBบริโภค โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

กลุxมเป�าหมายใหBบรรลุตามจุดมุxงหมาย โดยใชBเคร่ืองตxาง ๆ ดังน้ี 

  1. การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมในการเสนอขxาวสารเก่ียวกับองคnกรและ

ผลิตภัณฑn โดยใชBชxองทางการส่ือสารตxาง ๆ 
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  2. การขายโดยใชBพนักงานขาย (Personal Selling) หมายถึง เป�นการใชBบุคคลในการส่ือสาร

ในเร่ืองของสิคBาหรือบริการไปยังอีกคนหน่ึง เพ่ือสรBางแรงจูงใจในการเลือกซ้ือแกxกลุxมเป�าหมาย หรือการเสนอ

ขายและสรBางความสัมพันธnท่ีดีกับลูกคBา 

  3. การสxงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง เป�นการสรBางแรงจูงใจท่ีมีคุณคxามาก

พอท่ีจะสามารถกระตุBนผูBบริโภค โดยมีจุดมุxงหมายเพ่ือใหBเกิดการขายไดBในทันทีหรือในชxวงระยะเวลาส้ัน ๆ ซ่ึง

สามารถใชBการโฆษณาและการขายโดยพนักงานขาย 

  4. การประชาสัมพันธn (Public Relation) หมายถึง การส่ือสารท่ีมีการวางแผนเพ่ือสรBาง

ทัศนคติท่ีดีของผลิตภัณฑnและองคnกร เพ่ือสxงเสริมภาพลักษณnของผลิตภัณฑnและองคnกร 

 ธนา สวัสดี (2561, หนBา 49) ไดBใหBความหมายของ ไดBใหBความหมายของ การสxงเสริมการตลาด 

(Promotion) ไวBวxา เป�นเคร่ืองมือการส่ือสารเพ่ือสรBางความพึงพอใจตxอตราสินคBาหรือบริการ โดยใชBการจูงใจใหB

เกิดความตBองการหรือเตือนความจำใหBแกxผูBบริโภค 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปวxาการสxงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือ

และวิธีการท่ีชxวยเพ่ิมยอดขาย การรับรูB รวมไปถึงสรBางความพึงพอใจใหBแกxตราสินคBา เพ่ือเตือนความจำและสรBาง

แรงจูงใจใหBผูBบริโภคกลับมาซ้ือสินคBาซ้ำ 

 

แนวคิดและทฤษฎีความไว=วางใจ 

 พชรพง วงษnเจริญ (2561, หนBา 5) ไดBใหBความหมายของความไวBวางใจ คือ ส่ิงท่ีบุคคลมีความม่ันใจและ

ต้ังใจท่ีอยูxบนพ้ืนถามของการพูด การกระทำ และการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน 

 ภูษณ สุวรรณภักดี และ วิลาวัลยn จันทรnศรี (2561, หนBา 24) ไดBใหBความหมายของ ความไวBวางใจ คือ 

พ้ืนฐานของความสัมพันธnทางการติดตxอส่ือสารในการใหBบริการแกxผูBบริโภคองคnกรจำเป�นจะตBองทราบเพ่ือใหBเกิด

ความสัมพันธnใกลBชิด ความคุBนเคยเพ่ือครองใจผูBบริโภค 

 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูBวิจัยไดBสรุปเร่ืองความไวBวางใจ หมายถึง ผูBบริโภคเต็มใจ ไวBวางใจและ

เช่ือม่ันในการแลกเปล่ียนสินคBาหรือบริการ โดยผxานความนxาเช่ือถือและความซ่ือสัตยn ท่ีผูBประกอบการหรือผูB

ใหBบริการสรBางความประทับใจใหBแกxผูBบริโภค 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเป�นการวิจัยแบบไมxทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมขBอมูล

ภาคสนามแบบ วิ จัย ตัดขวาง (Cross sectional studies) ใชB เค ร่ือ งมื อการ วิ จัย เป� น แบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทำการวิเคราะหnขBอมูลดBวยวิธีการทางสถิติ  

ประชากรท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทาง

ออนไลนn 
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กลุxมตัวอยxาง จำนวน 400 คน โดยตารางของ Yamane (1973) โดยกำหนดระดับคxาความเช่ือม่ัน 95% 

และกำหนดคxาความคลาดเคล่ือนของการสุxมตัวอยxางท่ียอมรับไดB ท่ี 5% และใชBวิธีการสุxมตัวอยxางแบบบังเอิญหรือ

แบบสะดวก 

เคร่ืองมือท่ีใชBในการวิจัยคร้ังน้ี ผูBวิจัยไดBใชBแบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขBอมูล  

โดยแบบสอบถามประกอบดBวย 4 สxวน ดังตxอไปน้ี 

สxวนท่ี 1 ขBอมูลสxวนบุคคลของผูBตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป�นคำถามลักษณะประชากร ซ่ึงจะประกอบไป

ดBวย ดBานเพศ ดBานอายุ ระดับการศึกษาและดBานรายไดBตxอเดือน ซ่ึงจะเป�นคำถามแบบปลายป¡ดแบบตรวจสอบ

รายการ กำหนดใหBผูBตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

สxวนท่ี 2 ขBอมูลเก่ียวกับป{จจัยสxวนประสมทางการตลาดป{จจัยท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสอง

ของประชากรกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดBวยคำถามท้ังหมด 4 ดBาน คือ ดBานผลิตภัณฑn ดBานราคา ดBาน

ชxองทางการจัดจำหนxาย ดBานสxงเสริมการตลาด ซ่ึงจะประกอบไปดBวยขBอคำถามท้ังหมด 11 ขBอ กำหนดใหB 5 = 

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความ

คิดเห็นนBอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนBอยท่ีสุด 

 สxวนท่ี 3 ขBอมูลเก่ียวกับตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงประกอบไปดBวยคำถามท้ังหมด 5 ดBาน คือ การรับรูBถึงป{ญหา การแสวงหาขBอมูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ ซ่ึงจะประกอบไปดBวยขBอคำถามท้ังหมด 9 ขBอ กำหนดใหB 5 = ระดับ

ความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็น

นBอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนBอยท่ีสุด 

สxวนท่ี 4 ขBอมูลเก่ียวกับป{จจัยดBานความไวBวางใจท่ีสxงผลตxอตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทาง

ออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบไปดBวยขBอคำถามท้ังหมด 5 กำหนดใหB 5 = ระดับความ

คิดเห็นมากท่ีสุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนBอย, 1 

= ระดับความคิดเห็นนBอยท่ีสุด 

ชxวงระดับคxาเฉล่ียของความคิดเห็นของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กำหนดใหB  4.21-5.00 =  

ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 3.41-4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61-3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 

1.81-2.60 = ระดับความคิดเห็นนBอย, 1.00-1.80 = ระดับความคิดเห็นนBอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะหEขQอมูล  

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชBในการวิเคราะหnขBอมูลดังน้ี  

1.1 ใชBคxารBอยละ (Percentage) และคxาความถ่ี (Frequency) อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุxม 

ไดBแกx ป{จจัยสxวนบุคคล ประกอบดBวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBตxอเดือน  

1.2 ใชBคxาเฉล่ีย (Mean) และสxวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) อธิบายตัวแปรท่ีมีระดับการ

วัดเชิงปริมาณ ไดBแกx ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ดBาน คือ ดBานผลิตภัณฑn ดBานราคา ดBานชxองทางการ
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จัดจำหนxาย และดBานสxงเสริมการตลาด ป{จจัยความไวBวางใจ และกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxาน

ชxองทางออนไลนn ท้ัง 5 ดBาน คือ ดBานรับรูBป{ญหา ดBานแสวงหาขBอมูล ดBานการประเมินทางเลือก ดBานการตัดสินใจ

ซ้ือ และดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ  

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชBในการวิเคราะหnขBอมูล ดังน้ี 

2.1 กระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตามเพศ ใชBการวิเคราะหnขBอมูลดBวยสถิติการทดสอบ t-test 

2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตามอายุ ระดับการศึกษา และรายไดBตxอเดือน ใชBการวิเคราะหnขBอมูลดBวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–

way ANOVA) หากพบความแตกตxางจะนำไปสูxการเปรียบเทียบเป�นรายคูx โดยใชBวิธี LSD 

2.3 ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ท้ัง 4 ดBาน คือ ดBานผลิตภัณฑn ดBานราคา ดBานชxองทางการจัด

จำหนxาย และดBานสxงเสริมการตลาด และป{จจัยความไวBวางใจ ท่ีมีผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสอง

ผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ใชBการวิเคราะหnขBอมูลดBวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis)  

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวมอยูxในระดับความคิดเห็นระดับปานกลาง 

  1.1 ดBานการรับรูBป{ญหา ของประชากรกรุงเทพมหานคร อยูxในระดับความคิดเห็นระดับปาน

กลาง ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา ประชากรกรุงเทพมหานครสxวนใหญx ไมxไดBมีความตBองการในการซ้ือเส้ือผBามือสอง 

หรือเพ่ือตอบสนองความตBองการเทxาไรนัก แตxการรับรูBถึงป{ญหาเป�นส่ิงท่ีประชากรไดBรับรูBถึงความตBองการ

กxอใหBเกิดการนำไปสูxการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงสอดคลBองกับทฤษฎีและแนวคิดของ Kotler and Keller (2000) เป�น

กระบวนการแรกของกระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยเกิดมากจากผูBบริโภคสามารถตระหนักไดBถึงป{ญหาหรือความ

ตBองการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเกิดมาจากป{จจัยตxาง ๆ และมีผลกระทบตxอตัวผูBบริโภค จึงหาวิธีทางในการแกBไข สอดคลBอง

กับงานวิจัยของ ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) วิจัยเร่ือง สxวนประสมทางการตลาดท่ีสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn พบวxา ป{จจัยการรับรูBป{ญหาสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ

เคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนnอยูxในระดับปานกลาง 

  1.2 ดBานการแสวงหาขBอมูล ของประชากรกรุงเทพมหานคร อยูxในระดับความคิดเห็นระดับ

มาก ท้ังน้ีผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา ประชากรกรุงเทพสxวนใหญx เม่ือมีความตBองการในสินคBาหรือบริการ มักจะ

คBนหาขBอมูลของสินคBาท่ีตอบสนองความตBองการกxอนการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือมาประกอบเกณฑnท่ีต้ังเอาไวBภายในใจ 

โดยประเมินจากความคุBมคxาท่ีไดBรับและประโยชนnในการใชBงานของสินคBา และนำไปสูxการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง

สอดคลBองกับทฤษฎีและแนวคิดของ Kotler and Keller (2000) เม่ือตระหนักไดBถึงป{ญหาและเกิดความตBองการ 
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ยxอมเกิดการคBนหาขBอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือท่ีจะทำใหBความตBองการดังกลxาวน้ันไดBรับการตอบสนอง ซ่ึงการคBนหาอาจจะ

ทำโดยใชBสัญชาตญาณหรืออาจใชBความพยายามในการวิเคราะหnขBอมูลท่ีมีหลากหลายมาประกอบเขBาดBวยกัน 

และสอดคลBองกับงานวิจัยของ จิดาภา ยอดคีรี (2561) ไดBศึกษาเร่ือง ป{จจัยท่ีสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ีบน

ส่ือออนไลนnของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบวxา ป{จจัยดBานการแสวงหาขBอมูลสxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือ

จิวเวลร่ีบนส่ือออนไลนnของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีอยูxในระดับมาก 

  1.3 ดBานประเมินทางเลือก ของประชากรกรุงเทพมหานคร อยูxในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

ท้ังน้ีผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา ผูBบริโภคจะเป�นผูBประเมินทางเลือกตxอสินคBาหรือบริการท่ีเหมาะสมและตรงกับความ

ตBองการในการแกBไขป{ญหาท่ีเกิดข้ึนภายใจ ซ่ึงสอดคลBองกับทฤษฎีและแนวคิดของ Kotler and Keller (2000) 

ผูBบริโภคตBองทำการประเมินทางเลือกตxาง ๆ ท่ีเป�นไปไดBกxอนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงในข้ันน้ีผูBบริโภคตBองกำหนด

เกณฑnพิจารณาท่ีใชBสำหรับประเมินผล ซ่ึงเกณฑnท่ีกำหนดจะทำใหBผูBบริโภคทราบถึงทางเลือกท่ีเป�นไปไดB ซ่ึงเป�น

เองของเหตุและผล และสอดคลBองกับงานวิจัยของ จิดาภา ยอดคีรี (2561) ไดBศึกษาเร่ือง ป{จจัยท่ีสxงผลตxอการ

ตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ีบนส่ือออนไลนnของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี.พบวxา ป{จจัยดBานประเมินทางเลือก

สxงผลตxอการตัดสินใจซ้ือจิวเวลร่ีบนส่ือออนไลนnของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีอยูxในระดับมาก 

  1.4 ดBานการตัดสินใจซ้ือ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อยูxในระดับความคิดเห็นระดับมาก 

ท้ังน้ีผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา กระบวนการของผูBบริโภคเม่ือพบเจอเส้ือผBามือสองท่ีตรงกับตBองการและเหมาะสม 

โดยผxานกระบวนการต้ังแตxรับรูBป{ญหา คBนหาขBอมูล และประเมินทางเลือกแลBว ก็จะเกิดการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง

สอดคลBองกับทฤษฎีและแนวคิดของ Kotler and Keller (2000) หลังจากท่ีผูBบริโภคพิจารณาทุกส่ิงทุกอยxาง ก็

จะดำเนินมาถึงข้ึนตอนท่ีจะตBองตัดสินใจซ้ือ ถBาหากการประเมินเป�นไปตามความพอใจ การซ้ือก็ขจะเกิดข้ึน ซ่ึง

อาจสxงผลตxอการเลือกซ้ือสินคBาช้ินตxอ ๆ ไปในอนาคต และสอดคลBองกับ ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) วิจัยเร่ือง 

สxวนประสมทางการตลาดท่ีสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn 

พบวxา ดBานการตัดสินใจซ้ือสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนnอยูxใน

ระดับมาก 

  1.5 ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือ ของประชากรกรุงเทพมหานคร อยูxในระดับความคิดเห็นระดับ

มาก ท้ังน้ีผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา การท่ีผูBบริโภคไดBพบเจอกับการใหBบริการท่ีดี และคุณภาพเส้ือผBามือสองตรงกับ

ท่ีทางรBานแจBงเอาไวB ซ่ึงโดยรวมแลBวตรงกับความตBองการท่ีผูBบริโภคคาดหวังเอาไวB สxงผลใหBเกิดการกลับมาซ้ือซ้ำ

ในรBานเดิม ซ่ึงสอดคลBองกับทฤษฎีและแนวคิดของ Kotler and Keller (2000) เม่ือมีการซ้ือและใชBสินคBาแลBว 

การประเมินผลท่ีไดBรับจากการซ้ือและใชBสินคBาจึงเกิดข้ึน ความรูBสึกของผูBบริโภคท่ีมีตxอสินคBา เป�นส่ิงท่ีนักการ

ตลาดควรทราบ และกระตุBนใหBเกิดการซ้ือซ้ำในคร้ังถัดไป ซ่ึงอาจมีผลตxอการบอกตxอ และสอดคลBองกับ ธิคณา 

ศรีบุญนาค (2562) วิจัยเร่ือง สxวนประสมทางการตลาดท่ีสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลี
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ผxานแอปพลิเคชันออนไลนn พบวxา ดBานพฤติกรรมหลังการซ้ือสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอาง

เกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนnอยูxในระดับมาก 

 2. ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากร

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป{จจัยสxวนบุคคล ไดBแกx เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดBตxอเดือน สามารถ

สรุปไดBดังน้ี 

  2.1 ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือ

สองผxานชxองทางออนไลนnโดยภาพรวม ไมxตxางกัน ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา การเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองของท้ังเพศ

ชายและหญิง ไมxแตกตxางกัน ไมxวxาจะเป�นในเร่ืองของการ รับรูBป{ญหา การแสวงหาขBอมูล การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือ ดังน้ัน ไมxวxาจะเพศชายหรือเพศหญิง มีกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnคลBายคลึงกัน ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ นาถฤดี นพพันธn (2561) ไดBศึกษา

เร่ือง พฤติกรรมการใชBสารสนเทศเพ่ือตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑnความงามของวัยรุxนในกรุงเทพมหานคร พบวxา วัยรุxน

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป�นเพศชายและเพศหญิงมีการใชBสารสนเทศดBานผลิตภัณฑnความงามเพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจซ้ือไมxแตกตxางกัน อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.2 ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือ

สองผxานชxองทางออนไลนn โดยภาพรวม ตxางกัน ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา อายุท่ีแตกตxางกันมีผลทำใหBกระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนn ท่ีแตกตxางกันเน่ืองจากผูBบริโภคสามารถเลือกรูปแบบของเส้ือผBา

มือสองท่ีตxางกันออกไปตามแตxละชxวงอายุ ซ่ึงสอดคลBองกับ ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559) ไดBศึกษาเร่ือง 

ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตxอการตัดสินใจซ้ือวิปครีม พบวxา อายุท่ีแตกตxางกันมีผลตxอการตัดสินใจซ้ือ

วิปป¡¦งครีมท่ีแตกตxางกัน อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.3 ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา ตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจเลือก

ซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม ตxางกัน แสดงวxาระดับ

การศึกษามีผลตxอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนn ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา 

ระดับการศึกษาท่ีแตกตxางกันมีผลตxอการเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnท่ีแตกตxางตxางกัน เน่ืองจาก

ระดับการศึกษาบxงบอกความสามารถในการเขBาถึงขBอมูล และการแสวงหาขBอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง

สอดคลBองกับงานวิจัย ป{ณณวิชญn พยุหวรรธนะ (2559) ไดBศึกษาเร่ือง ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตxอ

การตัดสินใจซ้ือวิปครีม พบวxา ระดับการศึกษาท่ีแตกตxางกันมีผลตxอการตัดสินใจซ้ือวิปป¡¦งครีมท่ีแตกตxางกัน อยxาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  2.4 ประชากรกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดBตxอเดือน ตxางกัน ทำใหBกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนn โดยภาพรวม ตxางกัน แสดงวxารายไดBตxอเดือนมีผลตxอกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนn ซ่ึงผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา รายไดBตxอเดือนมีผลตxอการเลือกซ้ือเส้ือผBา
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มือสองท่ีแตกตxางกัน โดยผันแปรไปตามคุณภาพและ Brand ของเส้ือผBามือสอง ท่ีมีผลตxอราคา และเลือกซ้ือไดB

อยxางเหมาะสมกับรายไดBท่ีไดBรับในแตxละเดือน ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ จินดาภา ยอดคีรี (2561) ไดBศึกษา

เร่ือง ป{จจัยท่ีมีผลตxอการตัดสินใจซ้ือสินคBาจิวเวลรีบนส่ือออนไลนnของประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี พบวxา 

ประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีระดับรายไดBตxอเดือนแตกตxางกัน มีการตัดสินใจซ้ือสินคBาจิวเวลรีบนส่ือ

ออนไลนn แตกตxางกัน อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. เพ่ือศึกษาป{จจัยสxวนประสบทางการตลาดและความไวBวางใจท่ีมีผลตxอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

  3.1 ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑn มีผลตxอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือ

เส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา องคnประกอบ ตรา

สินคBา สภาพของเส้ือผBามือสองท่ีดี และตรงกับความตBองการ มีผลใหBผูBบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxาน

ชxองทางออนไลนn ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ ธนา สวัสดี (2561) ไดBศึกษาเร่ือง สxวนประสมทางการตลาดกับ

การตัดสินใจซ้ือรถยนตnมือสองของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ พบวxา ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด 

ดBานผลิตภัณฑn มีคxา Sig. เทxากับ 0.000 ซ่ึงมีคxานBอยกวxาระดับนัยสำคัญ 0.05 น่ันหมายความวxา ป{จจัยสxวน

ประสมทางการตลาด ดBานผลิตภัณฑn มีผลตxอ การตัดสินใจซ้ือรถยนตnมือสองของประชาชนในจังหวัด

สมุทรปราการ อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  3.2 ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ดBานราคา ไมxมีผลตxอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBา

มือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา ราคาของเส้ือผBามือสองไมxไดB

มีผลกับการตัดสินใจซ้ือ เม่ือผูBบริโภค พบเห็นวxาเส้ือผBาท่ีขายอยูxน้ันตรงกับความตBองการ ไมxวxาจะเป�นดีไซนn หรือ

ขนาดของเส้ือผBา ก็ยอมท่ีจะจxายเพ่ือตอบสนองความตBองการ ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ ธนา สวัสดี (2561) 

ไดBศึกษาเร่ือง สxวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตnมือสองของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ 

พบวxา ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ดBานราคา ไมxมีผลตxอ การตัดสินใจซ้ือรถยนตnมือสองของประชาชนใน

จังหวัดสมุทรปราการ โดยผลท่ีไดBมีคxา Sig. เทxากับ 0.136 ซ่ึงมากกวxานัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  3.3 ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ดBานชxองทางการจัดจำหนxาย ไมxมีผลตxอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา 

ชxองทางออนไลนnในแตxละแฟลตฟอรnม ไมxวxาจะเป�น Facebook Instagram หรือLine ไมxไดBมีผลทำใหBผูBบริโภค

เลือกซ้ือเส้ือผBามือสอง เพราะแมBชxองทางตxางกันแตxถBาหากมีสินคBาท่ีใกลBเคียงกัน ท่ีตอบสนองความช่ืนชอบและ

ความตBองการ ยxอมเกิดการซ้ือ ซ่ึงสอดคลBองกับงานวิจัยของ ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) ไดBศึกษาเร่ือง สxวน

ประสมทางการตลาด ท่ีสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn พบวxา 

สxวนประสมทางการตลาด ดBานชxองทางการจัดจำหนxาย ไมxมีผลตxอตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอาง

เกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn ท่ีมากกวxานัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  3.4 ป{จจัยสxวนประสมทางการตลาด ดBานสxงเสริมการตลาด มีผลตxอกระบวนการตัดสินใจ

เลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา การจัดทำ

โปรโมช่ันสxงเสริมการขาย รวมไปถึงการลดราคามีผลตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBาเมือสองผxานชxองทางออนไลนn 

เน่ืองจากผูBบริโภคมองวxา การซ้ือเส้ือผBาท่ีราคาถูกน้ัน เหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑn ซ่ึงสอดคลBองกับ

งานวิจัยของ ธิคณา ศรีบุญนาค (2562) ไดBศึกษาเร่ือง สxวนประสมทางการตลาด ท่ีสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn พบวxา สxวนประสมทางการตลาด ดBานสxงเสริมการตลาด มี

สxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสำอางเกาหลีผxานแอปพลิเคชันออนไลนn มีคxา Sig. เทxากับ 0.000 ซ่ึงมีคxา

นBอยกวxาระดับนัยสำคัญ 0.05 

  3.5 ความไวBวางใจ มีผลตxอกระบวนการตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนn

ของประชากรกรุงเทพมหานคร ผูBวิจัยมีความคิดเห็นวxา ความนxาเช่ือถือ ความซ่ือสัตยn และช่ือเสียงของรBาน สรBาง

ความไวBวางใจใหBแกxผูBบริโภค ทำใหBผูBบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnไดBงxายย่ิงข้ึน ซ่ึง

สอดคลBองกับงานวิจัยของ ภูษณ สุวรรณภักดี และ วิลาวัลยn จันทรnศรี (2561) ไดBศึกษาเร่ือง ความไวBวางใจ 

ทัศนคติ และสxวนประสมทางการตลาดตxอการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBาแฟช่ันผxานสังคมออนไลนnจังหวัดสงขลา พบวxา 

ความไวBวางใจ มีผลตxอ การตัดสินใจซ้ือเส้ือผBาแฟช่ันผxานสังคมออนไลนnจังหวัดสงขลา อยxางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 

 

ขQอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต(อไป 

 1.เน่ืองจากกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสองผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร 

เป�นเร่ืองท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดBอยูxตลอดเวลา ตามกาลเวลาท่ีเปล่ียนตามแตxละยุคสมัย ดังน้ันการวิจัยซ้ำใน

เร่ืองน้ีจึงเป�นส่ิงท่ีนxากระทำ โดยมีระยะเวลาหxางกันพอสมควร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนnตxอการทำการตลาด กxอใหBเกิด

ผลลัพธnท่ีดีท่ีสุด และตรงกับกลุxมเป�าหมายท่ีตBองการไปตามแผนงานและเป�าหมายท่ีไดBวางเอาไวB 

 2. ควรมีการศึกษาตัวแปรป{จจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท่ีอาจจะสxงผลตxอกระบวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผBามือสอง

ผxานชxองทางออนไลนnของประชากรกรุงเทพมหานคร อาทิเชxน ป{จจัยดBานการยอมรับเทคโนโลยี ป{จจัยตราสินคBา 

ป{จจัยดBานจิตวิทยา เป�นตBน เพ่ือท่ีจะนำมาปรับปรุงหรือสรBางความนxาเช่ือถือใหBกับผลิตภัณฑn และตรงกับความ

ตBองการของลูกคBาเพ่ือใหBเขBาถึงกลุxมเป�าหมายท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 3. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป�นเพียงประชากรกรุงเทพมหานครเทxาน้ัน ซ่ึงหากตBองการขBอมูล

หลากหลายมากย่ิงข้ึน ควรเลือกกลุxมประชากรตัวอยxางท่ีแตกตxางไปจากเดิม เปล่ียนขนาดของกลุxมประชากรหรือ

เพ่ิมขนาดกลุxมประชากรในการศึกษาคร้ังตxอไป เพ่ือใหBทราบขBอมูลท่ีแตกตxางไปจากเดิม 
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 4. การเลือกใชBเทคนิคในการวิจัย อาจนำการวิเคราะหnขBอมูลทางสถิติดBวยวิธีการอ่ืนเพ่ิมเติม เพ่ือใหBไดB

ผลการวิจัยท่ีหลากหลายมากย่ิงข้ึนหรือเลือกวิธีการสุxมตัวอยxางท่ีเปล่ียนไปจากเดิม อาทิเชxน สุxมแบบเจาะจง สุxม

แบบปากตxอปาก เพ่ือใหBทราบขBอมูลท่ีมีความเฉพาะมากข้ึน 
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