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บทคดัย่อ 
 

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทศันคตดิา้น
องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้
ประเภทเครือ่งแต่งกายผ่านรา้นคา้บน Facebook ภายใน 1 ปีทีผ่่านมา ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
200 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวมรวบขอ้มลูและใชส้ถติใินการวเิคราะห ์
ผลการวจิยัในส่วนการศกึษาขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มอีาย ุ21 – 25 ปี สถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าและมรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท มพีฤตกิรรมการใช ้Facebook ใชบ้่อยๆ มพีฤตกิรรม
การซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ในบางโอกาส โดยซือ้เครือ่งแต่งกายประมาณ 2 ชิน้ต่อ
ครัง้ มคี่าใชจ้่ายในการซือ้ประมาณ 1,222.75 บาทต่อครัง้ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจดา้น
ทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นเนื้อหามากทีสุ่ด และน้อยสุดคอืดา้น
องคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจดา้นทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ
ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook มากทีสุ่ด และน้อยสุดคอื
ดา้นการส่งเสรมิการขาย การหาความแปรปรวนของลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
พบว่า อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้
ต่อครัง้ทีแ่ตกต่างกนั รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้และ
ค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ทีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ยงัพบว่า ทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C 
โดยรวมและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
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Abstract 

 
          This research was purposed to study of the relationship between the attitude 

factors of elements of 7C website and the factors of the mixed marketing and the 

behavior of the consumers were purchased the apparels via Facebook within 1 year. 

The sample groups 200 samples were used the inquired forms is the tool of collected 

the data and using the statistics to analyzed the data. The research results of the study 

of individual characteristic of the consumers found that the most were female on aged 

21-25 years, marriage status as single, have educational level of bachelor or equivalent 

and have average income per a month around 10,001-20,000 Baht with behavior to 

often use Facebook to purchase the apparels via Facebook on occasion by purchased 

the apparels around 2 pieces per time, have the cost of purchasing about 1,222.75 Baht 

per time. The consumers emphasized the satisfaction levels of attitude of the 

consumers to the elements of 7C website in the contents in a most level and in a less 

levels are the compositions or appearances. The consumers emphasized the 

satisfaction levels of the attitude of the consumers to the mixed marketing factors in the 



 
 

location where service on Facebook in a most level and in a less level is promotions. 

The evaluation of deviation of the individual characteristics and behavior of the 

consumers found that age, marriage status, educational levels that differed was affected 

to the behavior of cost of purchasing per time that differed, the differed income 

wasaffected to the behavior of the number of pieces of purchasing per time and the 

cost of purchasing per time was differed and found that the attitude of 7C website’s 

elements in overall and the factors of mixed marketing in overall were not related to the 

behavior of the consumers.        
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก ท่านอาจารย์ที่

ปรกึษา อาจารย์ ดร.ฐติิกานท์ สจัจะบุตร ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมคี่าให้ค าชี้แนะ ความ

ช่วยเหลอืขอ้คดิเห็นต่างๆ ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องของชิ้นงาน ตลอดจนติดตามให้ค าปรกึษา

อย่างเต็มที่ จนท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งผู้ท าวจิยัของกราบ

ขอบพระคุณในความเมตตาเป็นอยา่งสงูไว ้ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณท่าน ผูช้่วยศาสตราจารย ์

ดร.กญัช ์อนิทรโกเศศ และ อาจารย ์ดร.สวรส ศรสีุตโต ทีก่รุณาใหร้บัเป็นประธานและกรรมการ

ในการสอบรายการค้นคว้าดว้ยตนเองนี้ และเสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุงใหก้ารศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเองเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัยในการติดตามด าเนินการ

ประสานงานแต่ละครัง้ใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื่น 

 ขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบทุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่าอนุเคราะหต์อบแบบสอบถามจน

ท าให้การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และ

ทุกคนที่บา้น ทีเ่ป็นก าลงัก าใจและใหค้ าปรกึษา รวมทัง้ให้การสนับสนุนในการศกึษา ตลอดจน

เพื่อน CEO MBA การตลาดและการจดัการ รุ่น 9 ทีช่่วยเหลอืในการเกบ็แบบสอบถามและคอย

ช่วยเหลอืในเรือ่งต่างๆ 

 สุดท้ายนี้ผู้วิจ ัยหวังการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับนี้จะมีประโยชน์ส าหรับผู้ที่

เกี่ยวข้องกับ ในการน าผลศึกษาวิเคราะห์ไปปรบัใช้และปรบัปรุงธุรกิจบนโลกออนไลน์ของ

ตนเอง หรอืเป็นแนวทางในการท าธุรกจิส าหรบัผูท้ีส่นใจใหเ้กดิประสทิธพิลสงูสุด  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 

 โลกในยุคปจัจุบนัคงไม่มใีครสามารถปฎเิสธไดว้่าไม่เคยใช้อินเตอรเ์น็ตการย่อส่วนโลก

ให้เล็กลงโดยการใช้เทคโนโลยเีพื่อรบัขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เทคโนโลยไีด้กลายเป็นตวัช่วยที่มี

ความส าคญัเพิม่มากขึน้ท าให้ชวีติสะดวกสบายขึน้จนอาจก่อใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงทาง ด้าน

สงัคม ดา้นการใชช้วีติและรปูแบบใหมใ่นการท าธุรกจิ 

 ปจัจุบนัสามารถเรยีกได้ว่าเป็นยุคที่ผู้คนยุคใหม่นิยมสื่อสารผ่านทางเครอืข่ายสงัคม 

ออนไลน์ สบืเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยคีวามก้าวหน้าอุปกรณ์ ทีส่ามารถตอบ 

สนองความตอ้งการของสงัคมยคุใหมน่ี้ได ้อกีทัง้ความก้าวหน้าในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ต่างๆ

ทีร่องรบัต่อการใชง้าน ทัง้ในสมารท์โฟน เทบ็เลท็ คอมพวิเตอร ์ท าใหโ้ลกยุคนี้เขา้ถงึกนัไดง้่าย

แมว้่าอยู่ไกลกนั ต่างเมอืง ต่างประเทศ ต่างทวปี กส็ามารถตดิต่อสื่อสารกนัได้ อกีทัง้การก้าว

ไกลของเทคโนโลยยีงัก่อใหเ้กดิการขยายตวัของ พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) ทีม่า

การท าการซือ้ขาย สนิคา้และบรกิาร โดยส่งขอ้มลูในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกส ์หรอื ส่งผ่านอุปกรณ์

สื่อสารอเิลก็ทรอนิกสท์ุกประเภททีส่ามารถโตต้อบได ้เช่น โทรศพัท ์โทรสารและระบบเครอืข่าย 

ซึ่งจะมสีินค้าและบรกิารให้เลือกมากมายหลายประเภท มขี้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า ภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว หรอืเสยีงที่เหมอืนจรงิสามารถ ซื้อหาสนิคา้ด้วยวธิสีะดวกสบายและประหยดั

ค่าใช้จ่าย และหนึ่งในการใช้อนิเตอร์เน็ตมาเป็นเครื่องมอืท าธุรกจิแบบ E-commerce ก็คอื 

Facebook กล่าวคอื Facebook เป็นหนึ่งในเวบ็ไซต์ ทีผู่้คนนิยมใช้กนัทัว่โลกเขา้ถงึง่ายและมี

เครอืขา่ยครอบคลุมจะเหน็ไดจ้ากขอ้มลูดา้นล่าง 

 ขอ้มลูสถติต่ิางๆเกีย่วกบั Social Network ทีเ่ปิดเผยถงึสถติกิารใชง้าน Social Network  

ของคนไทยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ในการติดต่อสื่อสารการเจรจาธุรกิจรวมถึงในการซื้อขาย

สนิคา้ผ่าน Facebook เป็นอกีหนึ่งในสื่อทีส่ าคญั 

  



2 

ประเทศไทยมผีู้ใช ้Facebook เป็นอนัดบั 13 ของโลก สถติผิูใ้ช้ Facebook ในไทยม ี

จ านวนผู้ใช้ถงึ 18.20 ล้านราย ซึ่งเพิม่ขึน้กว่า 100 เท่าเมื่อเทยีบกบั 4 ปีที่แล้ว โดยแบ่งเป็น 

เพศชาย 45% เพศหญงิ 51% ช่วงอายุ 18 – 24 ปี เป็นช่วงอายุทีใ่ชม้ากทีสุ่ด (5.96 ลา้นราย)  

คดิเป็น 33% ของผูใ้ชใ้นไทยทัง้หมด รองลงมาคอืช่วงอาย ุ25 - 34 ปี  

 จากการรวบรวมสถติขิอง (ZocialRank, 2556) จงัหวดัทีม่ผีูเ้ขา้ใช้ Facebook Account 

มากทีสุ่ดในโลก คอื จงัหวดักรงุเทพมหานครฯ มผีูเ้ขา้ใชม้ากกว่า 8,682,940 ลา้นราย รองลงมา 

คอื กรุงการต์า ประเทศอนิโดนีเซยีและกรุงอสิตนับูล ประเทศตุรก ีโดยมี account เท่ากบั 7.4 

และ 7 ลา้นรายตามล าดบั แสดงใหเ้หน็ถงึอตัราการใช ้Facebookทีส่งูของประเทศไทยเมื่อเทยีบ 

กบัจ านวนประชากรผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต หรอือธบิายแบบละเอยีดได ้ดงันี้ 

ประเทศไทยมปีระชากรประมาณ 66 ลา้นคน มผีูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ต 25 ลา้นคน พบว่า ผูใ้ช ้

Facebook คดิเป็น 85% ,Twitter 10% และ Instagram 5% อตัราการใชง้านเจรญิเตบิโตเมื่อ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีทีแ่ลว้ 1 เม.ย. 2012 – 1 เม.ย. 2013 พบว่า  Facebook มกีารใช ้

งานเตบิโตจากปีทีแ่ลว้ 24%, Twitter มกีารใชง้านเตบิโตจากปีทีแ่ล้ว 53%, Youtube มกีารใช้

งานเตบิโตจากปีที่แล้ว 125%, Instagram มกีารใช้ งานเตบิโตจากปีทีแ่ลว้ 178% จ านวนการ

โพสตท์ีเ่ป็นแบบสาธารณะต่อวนัม ีFacebook 31 ลา้น โพสต์ต่อวนั มคี่าการปฏสิมัพนัธ ์(Likes, 

Comments, Shares) เฉลีย่อยู่ที ่624,000 ครัง้ต่อวนั Twitter 5 ลา้น  ทวตีต่อวนั  มกีารรทีวตี

เฉลีย่ อยูท่ี ่2.2 ลา้นครัง้ต่อวนั Youtube 4 แสนคลปิต่อวนัมกีาร Comment เฉลีย่อยู่ที ่84,000 

ครัง้ต่อวนั  Instagram 124,000 รปูต่อวนั  มกีาร Comment, Likes เฉลีย่อยู่ที ่2.3 ลา้นครัง้

ต่อวนั ดา้นการเขา้ใชง้าน Social network นัน้แบ่งออกเป็นการใชง้านจากโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ 

เคลื่อนที ่64% และจากการใชง้านผ่านคอมพวิเตอร ์36% สถติทิางดา้นช่วงเวลาทีใ่ชง้านมากสุด

มดีงันี้ Facebook มกีารใช้งานมากที่สุดตอน 22.00 น., Twitter มกีารใช้งานมากที่สุดตอน 

22.00 น., Instagram มกีารใชง้านมากทีสุ่ดตอน 20.00 น., Youtube มกีารใชง้านมากทีสุ่ดตอน 

05.00 - 06.00 น. จากการรวบรวมสถติขิอง (ZocialRank, 2556) ขอ้มลูการใช ้Social network 

ขา้งต้น พบว่า ชวีติของคนเราทุกวนันี้อะไรก็มสี่วนเกี่ยวข้อง Facebook ทุกอย่างก็คงไม่ผดิ

เรยีกได้ว่า Facebook คอื ช่องทางทีทุ่กคน ทุกวยั ทุกกลุ่มต่างก็ใชม้กีารวนเวยีนเขา้มาใช้ จงึ

ไมใ่ช่เรือ่งแปลกทีม่คีนหนัมาท าการคา้บน Facebook มทีัง้แบบทีท่ าเป็นจรงิเป็นจงัและท าเล่นๆ  

จากข้อมูลสถติิของ Truehits.net ระบุว่าสนิค้าในธุรกจิ E-commerce ที่นิยมบนโลก

ออนไลน์ คอื 1. เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกาย, 2. สนิคา้ IT, 3. เครือ่งส าอาง, 4. เครือ่งประดบั, 5. ซดี ีดี
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วดีแีละวดีโีอ, 6. เฟอรน์ิเจอร,์ 7. เครื่องใชไ้ฟฟ้า, 8. กลอ้งถ่ายภาพ, 9. คูปอง โปรโมชัน่ และ 

10. อื่นๆ  จงึไมแ่ปลกทีม่คีนนิยมหนัมาขายของผ่านทางออนไลน์ เพราะการเขา้ถงึลูกคา้ไดง้่าย 

หลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะการขายสนิคา้ทาง Faecbook แต่ในเมื่อมกีารคา้ขายกนัมากขึน้การ 

แข่งขนัสูง การหลอกลวงผู้บรโิภคก็สูงตามมาเช่นกนั การซื้อขายออนไลน์จงึเป็นเรื่องไม่ง่าย 

ส าหรบัผู้ซื้อและผู้ขาย การตดัสนิใจในการสัง่ซื้อสนิค้า การเปรยีบเทยีบราคา การจดัส่งตาม 

ก าหนดรวมถงึการถูกหลอกจากการสัง่ซือ้สนิค้าของลูกค้า ไม่จ่ายเงนิตามก าหนด หลอกใหน้ า 

เขา้สนิค้ามาและหนีหาย หลายอย่างนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจในมุมกลบักนัของผู้บรโิภคหรอื 

ลกูคา้เกดิความขอ้งใจและเกดิขอ้สงสยัมากมายในการสัง่ ซือ้สนิคา้ผ่าน Facebook เพราะลูกคา้

จะได้เหน็สนิคา้แค่รปูตวัอย่าง ไม่มสีิง่ใดรบัประกนัได้ว่าสินค้าจะเหมอืนหรอืต่างจากในรูปมาก

น้อยเพยีงใด อกีทัง้ดา้นคุณภาพของสนิคา้ ไมส่ามารถรูไ้ดว้่าตรงตามทีท่างรา้นคา้ระบุไว้หรอืไม ่

จงึเกดิความเสีย่งในการสัง่ซือ้สนิคา้ ธุรกจินี้จงึมคีวามน่าสนใจอย่างยิง่ 

ดงันัน้จงึเป็นประเด็นทีน่่าสนใจคอื ท าไมคนส่วนใหญ่จงึหนัมาสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านทางช่อง 

ทางดงักล่าวว่า ปจัจยัใดที่มผีลต่อความพึงพอใจของผูบรโิภคที่ต่อร้านค้า ด้านทศันคติกับ

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้เครือ่งแต่งกายผ่านทาง Facebook เพื่อจะไดน้ าผลจากการศกึษาในครัง้

นี้มาเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจในการจดัระบบการขายใหต้รงต่อความต้องการของผูบ้รโิภค อกี

ทัง้ตอ้งการมองเหน็ถงึภาพรวมของธุรกจินี้ใหช้ดัเจนมากขึน้ และยงัท าใหผู้้ประกอบการมคีวาม

เขา้ใจความตอ้งการในตวัผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยทัว่ไปไดม้กีารท าการวจิยัในเรื่องการตดัสนิใจซือ้

สนิค้าออนไลน์หลากหลายรูปแบบแต่ยงัไม่ได้มกีารเจาะจง ในการศึกษาความสมัพนัธ์ของ

ผูบ้รโิภคใน Social Network อย่าง Facebook จงึท าใหเ้กดิความสนใจอย่างมาก เพราะโลกยุค

ปจัจบุนัน้ีคงไมม่ใีครทีไ่ม่รูจ้กัค าว่า Facebook อยา่งแน่นอน 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1.  เพื่อศกึษาทศันคตดิา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตข์องผูบ้รโิภคต่อรา้นคา้บน

Facebook  

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ทัง้ 7 ดา้น 

ทศันคตดิา้นความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ดา้น กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

3.  การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook 
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 4.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์กบัพฤตกิรรม 

ผูบ้รโิภคประกอบว่ามคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 

 การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคตกิบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในกรณีซือ้

สนิคา้ ประเภทเครือ่งแต่งกายผ่านทาง Facebook ไดท้ าการศกึษาภายใตข้อบเขต ดงันี้ 

1.  ขอบเขตประชากรศาสตรท่ี์ท าการศึกษา  ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดย

การสุ่มตวัอยา่งผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารซือ้สนิคา้ทาง  

2.  ขอบเขตธรุกิจ  ขอบเขตธุรกจิขายสนิคา้ประเภทเครือ่งแต่งกาย โดยรวมถงึ เสือ้ผา้ กระเป๋า 

รองเทา้ เขม็ขดั หมวกและเครือ่งประดบัผ่านรา้นคา้ทางออนไลน์ Facebook ผ่านทางรา้นต่างๆ 

3.  ขอบเขตด้านเน้ือหา   การศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้จะมุ่งศกึษาสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤต ิ

กรรมผู้บรโิภค ของผู้ที่เคยใช้บรกิารซื้อสนิค้าทาง Facebook โดยตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา

คน้ควา้ครัง้นี้ประกอบไปดว้ย 

 -  สถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย  

  ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, รายได,้ ระดบั

การศกึษา  

 -  สถิติเชิงอนุมาน ประกอบดว้ย 

 ดา้นทศันคตต่ิอองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ทัง้ 7 ดา้น, ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ทัง้ 4 ดา้นในตวัแปรต้น และขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ ความถีใ่นการใช ้

Facebook, ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook, จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้, ค่าใชจ้า่ย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ 

 

ค านิยามศพัท์ 

          ทศันคติ 

          หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ที่มผีลต่อการสะท้อนความรูส้กึใน 

ลกัษณะที่พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจ อีกทัง้เป็นตวัเชื่อมโยงระหว่างความคดิและพฤติกรรมที่

แสดงออกมา ทศันคตจิะไมส่ามารถสงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรง  
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          การตดัสินใจซ้ือ  

หมายถงึ การคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ทัง้ที่เป็น 

บุคคลกลุ่มหรอืองคก์าร เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความต้องการและพฤตกิรรมซือ้การใชก้ารเลอืก 

บรกิาร แนวคดิหรอืประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บรโิภคพงึพอใจค าตอบ ที่ได้จะช่วยให้สามารถ

ก าหนดกลยทุธก์ารตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ บุคคลท าการคน้หา การซือ้การใชก้ารประเมนิผลและการใชจ้า่ย  

ในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดย คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค อาจเกี่ยวขอ้งกบั 

ความคดิ ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆรวมอยูด่ว้ย 

 ส่วนประสมทางการตลาด  

 หมายถึง ตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งบริษัทน ามาผสมกันเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ในตลาดเป้าหมาย จากความรูส้กึนึกคดิของผู้บรโิภคที่มต่ีอ

ส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

 1. เพื่อเป็นแนวทางใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิบน Facebook สามารถน าขอ้มลูทีไ่ดม้าใชใ้น

การก าหนดการเขา้ถงึและขยายกลุ่มลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิต่างๆ สามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดม้าใหเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานและ

เป็นแนวทางเพื่อเพิม่ช่องทางการตลาด ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

 3. เพื่อใหผู้ป้ระกอบธุรกจิทางออนไลน์หรอื Facebook น าขอ้มลูทีศ่กึษามาประยุกต์และ

ปรบัใชใ้หเ้ขา้กบัการขายสนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

 4. เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัผูท้ีก่ าลงัตดัสนิใจท าธุรกจิทางออนไลน์หรอื Facebook
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ตวัแปรต้นเชิงลกัษณะ : 

   - เพศ 

   - สถานภาพ 

   - ระดบัการศกึษา 

   - อาย ุ

   - รายได ้

ตวัแปรต้นเชิงปริมาณ : 

ทศันคติ 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์7C 

   - รปูลกัษณ์ 

   - เนื้อหา 

   - ชุมชนออนไลน์ 

   - ตรงตามความตอ้งการลูกคา้ 

   - การเชื่อมโยง 

   - การสื่อสาร 

   - การคา้ 

ทศันคติ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

   - สนิคา้ 

   - ราคา 

   - สถานทีใ่ชบ้รกิารบนFacebook 

   - การส่งเสรมิการขาย 

กรอบแนวความคิด 

ตวัแปรตามเชิงปริมาณ : 

ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

    - ความถีใ่นการใช ้Facebook 

    - ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกาย 

      ผ่าน Facebook 

    - จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 

    - ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 

 
ภาพที ่1.1  แสดงกรอบแนวคดิส าหรบัการวจิยัเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ 
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 บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการศกึษาความแตกต่าง ผูว้จิยัได้ศกึษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฎวีารสารงานวจิยัและ 

งานวจิยัทีเ่กีย่ว ขอ้งเพื่อน ามาเสนอตามขอ้ขอ้ต่อไปนี้ 

 2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

 2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ 7C 

 2.3  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

    2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ  

 

 Kotler, Philip 1997 อ้างองิใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2542 : 44 ไดก้ล่าวไวว้่า 

ความ รูส้กึนึกคดิของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่หนึ่ง ซึง่ผูบ้รโิภคจะไดเ้รยีนรูจ้ากประสบณ์การในอดตีใชม้า

เป็นตวั เชื่อมระหว่างความคดิและพฤตกิรรมนักการตลาดนิยมน ามาใชใ้นการโฆษณาเพื่อสรา้ง

ทศันคตทิีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละสนิคา้ เพื่อเสรมิหรอืเปลื่ยนทศันคติ 

 วุฒ ิสุขเจรญิ กล่าวว่า ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงที่เกดิจากการเรยีนรูเ้พื่อให้มี

พฤติกรรมที่สอดคล้องกับ ลักษณะ ที่พึงพอใจหรือไม่ พึงพอใจที่ไม่ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ

หมายถงึการแสดงความรูส้กึภาย ในทีส่ะทอ้นออกมาว่าบุคคลนัน้มคีวามโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่

พอใจต่อบางสิง่หรอืไม่ เนื่องจาก เป็นผลของกระบวนการทางจติวิทยา ทศันคติไม่สามารถ

สงัเกตเหน็ไดโ้ดยตรงแต่ตอ้งแสดงให ้เหน็ว่าบุคคลกล่าวถงึอะไรท าอะไรบา้ง 

 

โมเดลโครงสร้างทศันคติ 

          โมเดลโครงสรา้งทางทศันคติ (Structural model of attitudes) การท าความเขา้ความ 

สมัพนัธร์ะหว่างทศันคตแิละพฤตกิรรม นกัจติวทิยาไดส้รา้งโมเดลเพื่อใชศ้กึษาถงึโครงสรา้งของ

ทศันคตกิารก าหนดส่วนประกอบ ของทศันคตเิพื่อจะอธบิายพฤตกิรรมทีค่าดคะเน ต่อมาจะ  
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ส ารวจโมเดลทศันคติที่ส าคญัหลายประการ แต่ละโมเดลมทีศันคติที่แตกต่างกนัเกี่ยวกบัส่วน 

ประกอบของทศันคตแิละวธิกีาร ซึง่ในส่วนนี้จะมกีารจดัหรอืมคีวามสัมพนัธ์ระหว่างกนั โมเดล

ทศันคตปิระกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 แสดงองคป์ระกอบทศันคต ิ3 ประการ  แหล่งทีม่า : Kotler and Philip, 1997 

 

       2.1.1  ส่วนของความเขา้ใจ (Cognitive component) แสดงถงึความรู ้การรบัรู ้และความ

เชื่อ ถอื ซึง่ผูบ้รโิภคมต่ีอความคดิต่อหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งในส่วนนี้กค็อื ความรูแ้ละการรบัรูท้ีไ่ดร้บั

จากประสบการณ์โดยตรงต่อทัศนคติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลความรู้ และ

ผลกระทบต่อ การรบัรูจ้ะก าหนดความเชื่อถอื กล่าวคอืสภาพดา้นจติใจจะสะทอ้นความรูเ้ฉพาะ

อย่างของบุคคล มกีารประเมินเกี่ยวกับความคิดหรอืสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือการที่ผู้บริโภคที

ทศันคติต่อสิง่หนึ่ง คุณสมบตัขิองสิง่หนึ่งหรอืพฤติกรรมเฉพาะอย่างจะน าไปสู่ผลลพัธ์เฉพาะ

อยา่ง 

       2.1.2 ส่วนของความรูส้กึ (Affective component) สะท้อนอารมณ์หรอืความรูส้กึของ

ผูบ้รโิภค ที่มต่ีอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หนึ่ง มกีารค้นพบว่าผูบ้รโิภคจะมกีารประเมนิผลเบือ้งต้น

โดยธรรมชาต ิซึง่ประเมนิทศันคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่ง โดยมกีารใหค้ะแนนความพงึพอใจหรอืไม่พงึ

พอใจ ชอบ หรอืไม่ชอบ ดีหรอืเลว เห็นด้วยหรอืไม่เห็นด้วย สภาพอารมณ์จะสามารถเพิ่ม

ประสบการณ์ ดา้น บวกหรอืลบ ซึง่ประสบการณ์มผีลกระทบดา้นจติใจและวธิคีดิ  

ความ
เข้าใจ 

ความรู้สึก พฤติกรรม 
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       2.1.3 ส่วนของพฤตกิรรม (Conative component หรอื Behavior หรอื Doing) ความน่าจะ 

เป็นหรอืแนวโน้มทีจ่ะมพีฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่งต่อทศันคตทิีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หนึ่ง 

หรอืหมายถึงความตัง้ใจที่จะซื้อ พฤติกรรมจะรวมถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ความตัง้ใจซื้อของ 

ผูบ้รโิภค ด้วยคะแนนความตัง้ใจของผู้ซือ้สามารถน าไปใชเ้พื่อประเมนิความน่าจะเป็นของการ 

ซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค หรอืพฤตกิรรมอยา่งใดอยา่งหนึ่ง 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบของเวบ็ไซต ์7C 

 

 Bernard Jaworski and Jeffrey F. Rayport, 2544: E-Commerce’s Book ไดก้ าหนด

ชุด ของหลกัการออกแบบส าหรบัเวบ็ไซต์ E-Commerce เรยีกว่า 7C เป็นหลกัการท าเวบ็ไซต์

ใหป้ระสบความส าเรจ็ มคีนมาใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่องนัน้ ต้องมอีงค์ประกอบหลายประการทีจ่ะ

ท าให้เว็บไซต์น่าสนใจและน่าใช้บริการ ความคิดเกี่ยวกับลักษณะของ เว็บไซต์ที่ดีควรมี

องคป์ระกอบทีส่ าคญั 7 ประการ หรอื 7C ช่วยจดัระบบตดิต่อสื่อสาร ไวด้งันี้ 

 2.2.1 องคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ (Content) ประกอบดว้ยการออกแบบและการจดัผงั 

เป็นส่วนที่ส าคฯัและถือเป็นปจัจยัหลกัอนัดบัหนึ่ง ที่จะช่วยท าให้เวบ็ไซต์ดูน่าสนใจการจดัรูป 

แบบของขอ้มลูทีม่ใีหบ้รกิารมทีัง้ตวัหนงัสอื รปูภาพ เสยีง ซึง่ลกัษณะขอ้มลูควรเป็นขอ้มลูทีใ่หม่

มแีหล่งอา้งองิทีม่าของขอ้มลูและมคีวามถูกตอ้ง 

 2.2.2 ส่วนประกอบทีเ่ป็นเนื้อหา (Context) ประกอบดว้ยเนื้อหาที่น าเสนอเวบ็ไซต์ใน 

รปูแบบตวัอกัษร ภาพ เสยีงและไฟลว์ดีโีอประกอบหน้าเวบ็ม ีซึง่จะท าใหเ้วบ็ไซต์ดูน่าสนใจมาก 

ยิง่ขึน้เพื่อกระตุ้นใหผู้้บรโิภคมคีวามตื่นตาตื่นใจไม่น่าเบื่อหน่ายในขณะที่หาขอ้มูลหรอืเลอืกชม 

สนิคา้ 

 2.2.3 ชุมชนในเวบ็ไซต์ (Community) เป็นการรวมตวัของกลุ่มคนจ านวนหนึ่งทีใ่ชเ้ครอื 

ข่ายอนิเตอรเ์น็ตเป็นตวัเชื่อมโยง โดยมกีารพูดคุย ท ากจิกรรมร่วมกนัหรอืสนใจใน สิง่เดยีวกนั 

การเกดิสงัคมออนไลน์ เป็นรปูแบบการใหบ้รกิารแบบหนึ่งที่สามารถน ามาสรา้งสงัคมใหม่ๆได้

การมกีารพูดคุย เกดิการปฏสิมัพนัธก์นัท าใหเ้กดิความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยู่ในสงัคม

ของเวบ็ไซตน์ัน้ๆ  

 2.2.4 ตรงกบัความต้องการเฉพาะลูกคา้ (Customization) ความสามารถทีเ่วบ็ไซต์ของ 

ตนเองสามารถสรา้งความแตกต่างใหก้บัผูบ้รโิภค หรอืเพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถปรบัแต่งเวบ็ไซต์ 
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 2.2.5 การสื่อสาร (Communication) เป็นการพจิารณาถงึวธิกีารทีท่ าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ 

ถงึเวบ็ไซตไ์ดง้า่ยและสะดวกรวดเรว็เป็น การสื่อสารแบบ 2 ทาง หรอืเป็นการสื่อการและตดิต่อ 

กบัผูใ้ชบ้รกิารเวบ็ไซตน์อกจากนี้ ยงัมชี่องทางทีจ่ะสามารถเขา้ถงึและสื่อสารกบัผูบ้รโิภคไดม้าก 

ขึน้เพราะการเขา้ถงึผูบ้รโิภคมาเท่าไหร่ยิง่ด ี

 โทรศพัทเ์คลื่อนที ่เน่ืองจากปจัจุบนัมใีชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นจ านวนมาก มากกว่าผูใ้ช ้

อนิเตอรเ์น็ต ดงันัน้จงึการน าเสนอขอ้มลูหรอืการบรกิารของเวบ็ไซต์ผ่านช่องทางโทรศพัทม์อืถอื 

จงึมคีวามน่าสนใจผูใ้ชส้ามารถเขา้ถงึขอ้มลูของเวบ็ไซตไ์ดง้า่ยและทุกทีทุ่กเวลา โดยรปูแบบการ 

ใหบ้รกิารขอ้มลูผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่หีลากหลายรปูแบบ อยา่งเช่น 

          - บรกิารขอ้มูลผ่าน SMS เป็นช่องทางที่สามารถเชื่อมต่อกบัเวบ็ไซต์ได้แต่มขีอ้จ ากดั 

ของขนาดขอ้มลูที่ท าการจดัส่ง เพราะสามารถส่งขอ้มูลได้เพยีง 160 ตวัอกัษรองักฤษ หรอื 70 

ตวัอกัษรไทยเท่านัน้ 

          - บรกิารผ่าน WAP (Wireless Application Protocol) เป็นการใหบ้รกิารขอ้มลูผ่านหน้า 

จอโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทนัทีสามารถดูข้อมูลได้ทัง้ภาพและข้อความ แต่ส าหรบัรูปแบบของ

ข้อมูล ได้ผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที่ WAP นัน้ ต้องมกีารจดัเรยีงข้อมูลให้เหมาะกับหน้าจอของ

โทรศพัท ์เคลื่อนทีท่ีม่ขีนาดเลก็ เพยีงเท่านี้กส็ามารถรบัดขูอ้มลูไดแ้ลว้ 

          - บรกิารขอ้มลู PDA (Personal Digital Assistants) เป็นอุปกรณ์ทีน่ิยมพกพา ดว้ย 

ประสทิธภิาพในการท างานทีเ่สมอืนโน๊ตบุ๊ค แต่มนี ้าหนักเบา และขนาดทีเ่ลก็กว่ามากอกีทัง้ยงั 

สามารถใช้อนิเตอรไ์ด้อกี ดงันัน้เวบ็ไซต์จงึสามารถแสดงขอ้มลูผ่านทาง PDA แต่จะต้องมกีาร 

ปรบัหน้าเวบ็ไซตใ์หเ้หมาะสามารถกบัหน้าจอ 

 2.2.6 การเชื่อมโยง (Connection) เป็นช่องทางที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการใน 

เวบ็ไซตแ์ละรวมลงิคเ์วบ็ไซตม์กีารรวบรวมรายชื่อเวบ็ไซตท์ีน่่าสนใจและแบ่งหมวดหมู่เพื่อใหส้บื 

คน้ไดง้า่ยหรอือาจมคี าอธบิายถงึเวบ็ไซตน์ัน้ๆไวด้ว้ย 

 2.2.7 การคา้ (Commerce) เป็นการคา้ขายผ่านทางเวบ็ไซต์ ซึง่สามารถสรา้งรายได ้ให้ 

กบัเวบ็ไซต์อคีอมเมริซ์ เป็นส่วนหนึ่งทีส่ามารถน าไปเพิม่หรอืเสรมิใหก้บัเวบ็ไซต์ไดทุ้กประเภท 

เพื่อท าใหเ้วบ็ไซตม์กีารบรกิาร มขีอ้มลูหลากหลายใหก้บัผูเ้ขา้ใชบ้รกิารภายในเวบ็ไซต์ไดศ้กึษา 

แต่ควรมมีกีารพจิารณาองค์ประกอบที่ช่วยให้อคีอมเมริซ์ประสบความส าเรจ็ โดยการพจิารณา

ใน การเลอืกสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบัตรงกลุ่มเป้าหมายและใหต้รงผูท้ีเ่ขา้มาชมเวบ็ไซต์ 
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 เวบ็ไซตใ์นทีน่ี้กล่าวรวมถงึ Facebook เพราะมกีารท าการขายสนิคา้ ซึง่สามารถน าองค ์

ประกอบทัง้ 7C เป็นตวัแปรช่วยในการเพิม่มลูค่าใหก้บัรา้นได ้

 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติพฤติกรรมู้บริโภค 

 

 Kotler, Philip 1997  อ้างองิใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550: 3 ไดก้ล่าวไวว้่า พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่ บุคคลท าการคน้หา การซือ้ การใช ้การประเมนิผลและการใช้

จ่ายในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดย คาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา อาจเกี่ยวขอ้งกับ

ความคดิ ประสบการณ์ การซือ้ การใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆรวมอยูด่ว้ย 

 Belch and Belch,1993: 103 อา้งองิใน อาภาภรณ์ วธันกุล, 2555 ถงึความหมายของ 

พฤตกิรรมไวว้่ากระบวนการและกจิกรรมต่างๆ ทีบุ่คคลเขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งในการเสาะแสวง 

หาการเลอืกการซื้อ การใช ้การประเมนิผล และการก าจดัผลติภณัฑแ์ละการบรกิารหลงัการใช ้

เพื่อสนองความตอ้งการและความปรารถนาอยากใหไ้ดร้บัความพงึพอใจการศกึษาถึงพฤตกิรรม 

ผูบ้รโิภค ตอ้งวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพื่อคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการ 

ใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึลกัษณะความตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค 

 พฤติกรรมผู้บรโิภค หมายถึง พฤติกรรมที่เป็นผลสะท้อนจากการตดัสนิใจซื้อหรอืใช ้

บรกิารของผูบ้รโิภค ทัง้หมดมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นั กบัการไดร้บัมา การบรโิภคและการก า 

จดัเกี่ยวกบัสนิค้าโดยมเีวลา การบรกิารและความคดิ เป็นตวัช่วยในการตดัสนิใจของแต่ละคน 

ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 

โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

          โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) ของ Kotler and Philip เป็น 

การศกึษาสิง่กระตุ้น (Stimulus) ทีท่ าใหเ้กดิความต้องการ สิง่กระตุ้นผ่านมาในความรูส้กึนึกคิด

ของผูซ้ือ้ (Buyer’s characteristic) และท าใหเ้กดิการตอบสนองความต้องการของผูซ้ือ้ (Buyer’s 

response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decision) 

 จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดเริม่ต้นของโมเดลนัน้อยู่ที่แรงกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิด

ความต้องการก่อน และท าให้เกิดการตอบสนองความต้องการ (Response) ดงันัน้โมเดลนี้จงึ

เรยีกว่า S-R Theory โดยมรีายละเอยีดของทฤษฎดีงันี้ 
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ภาพที ่2.2 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซือ้และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของ

ผูบ้รโิภคแหล่งทีม่า : Kotler and Philip, 1997. 

 

 2.3.1 สิง่กระตุน้ (Stimulus) สิง่กระตุน้อาจเกดิขึน้เองภายในรา่งกายและสิง่กระตุ้นจาก

ภายนอก นกัการตลาดสนใจ สิง่กระตุ้นภายนอก เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ ์

สิง่กระตุน้ถอืว่าเป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ซึ่งอาจใชเ้หตุจงูใจซือ้ดา้นเหตุผล และใชเ้หตุจงู

ใจซือ้ดา้นจติวทิยา(อารมณ์) กไ็ดส้ิง่กระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

           2.3.1.1 สิง่กระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นทีน่ักการตลาด 

สามารถควบคุมและต้องจดัให้มขีึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด

ประกอบดว้ย 

 2.3.1.1.2 สิง่กระตุ้นดา้นการผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึ  สิง่ที่สามารถมารถเสนอ

ขาย ใหก้บัตลาดเพื่อเรยีกรอ้งความสนใจและความเป็นเจา้ของการใชห้รอืเพื่อบรโิภคเป็นสิง่ซึง่

สนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษย ์ไดผ้ลติภณัฑเ์ป็นสิง่ซึง่แตะตอ้งได้และไม่ได้ส่วน 

ประกอบของผลติภณัฑป์ระกอบไปด้วยตวัสนิคา้และบรกิาร ตราสญัลกัษณ์ คุณภาพ การบรรจุ

หบีห่อการใชเ้ทคโนโลย ี
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 2.3.1.1.3 สิง่กระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสนิค้าให้เหมาะสมกบั 

ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมายการก าหนดราคามดีงัน้ี 

            -  การตัง้ราคาทีต่ ่ากว่าราคาตลาด 

            -  การตัง้ราคาทีสู่งกว่าราคาตลาด 

            -  การตัง้ราคาเท่ากบัราคาตลาดทัว่ๆไป 

2.3.1.1.4 สิง่กระตุ้นด้านการจดัการช่องทางการจ าหน่าย (Distribution หรอื Place) 

เช่น การจดัจ าหน่ายผลติภณัฑใ์ห้ทัว่ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บรโิภคถือว่าเป็นการกระตุ้น

ความตอ้งการซือ้ 

 2.3.1.1.5 สิง่กระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ 

การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไปเหล่านี้ ถอืว่าเป็นสิง่กระตุ้น 

ความตอ้งการซือ้ 

 2.3.1.2 สิง่กระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิง่กระตุ้นความต้องการผูบ้รโิภคทีอ่ยู่

ภายนอกองคก์าร ซึง่ควบคุมไมไ่ด ้สิง่กระตุน้เหล่านี้ ไดแ้ก่ 

 2.3.1.2.1 สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ (Economic) ภาวะเศรษฐกจิรายไดผู้บ้รโิภค 

 2.3.1.2.2 สิง่กระตุ้นทางเทคโนโลย ี(Technologicial) เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีท่ าใหส้ะดวก     

รวดเรว็มากขึน้ 

 2.3.1.2.3 สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Political)  

 2.3.1.2.4 สิง่กระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เทศกาลต่างๆ มผีลต่อการกระตุ้นความ 

ตอ้งการของผูซ้ือ้ 

 2.3.1.3 ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buye’s characteristics) ลกัษณะของผู้ซื้อมอีทิธพิลจาก

ปจัจยัต่างๆคอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัดา้นบุคคลและปจัจยัดา้นจติวทิยา 

 2.3.1.4  กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (Buyer decision Process) ประกอบไปดว้ย 

ขัน้ตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ (ปญัหา) การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การ ตัดสินใจซื้อ 

และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 2.3.2 กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box)  

 กล่องด าหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีเ่ปรยีบเสมอืนกล่องด า (Black box) เป็นทฤษฎี

ทีส่นับสนุนทศันคตขิองผูซ้ื้อกบัพฤตกิรรมของผูซ้ื้อ ซึง่ผู้ผลติหรอืผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จงึ
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ต้องพยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รบัอิทธิพลจาก

ลกัษณะ ของผูซ้ือ้และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้  

2.3.2.1 ลกัษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผู้ซื้อได้รบัอิทธพิล

จากปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 4 ดา้น ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม 

ปจัจยัส่วนบุคคล และปจัจยัดา้นจติวทิยา 

 2.3.2.1.1 ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) วฒันธรรมเป็นเครือ่งผกูพนั บุคคลใน 

กลุ่มไวด้ว้ยกนั บุคคลจะเรยีนรูว้ฒันธรรมของเขาภายใตก้ระบวนการทางสงัคมวฒันธรรมเป็นสิง่

ทีก่ าหนดความตอ้งการและพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่แบ่งออกเป็น 

 - วฒันธรรม (Culture) เป็นสิง่ที่ก าหนดความต้องการซื้อและพฤตกิรรมการซื้อของ

 บุคคล 

 -  วฒันธรรมกลุ่มย่อยหรอืขนบธรรมเนียมประเพณี (Subculture) วฒันธรรมกลุ่มย่อย 

 มรีากฐานมาจากเชือ้ชาต ิศาสนา สผีวิ พืน้ที่ทางภูมศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ซึง่ทัง้หมดนี้

 ท าให้คนแต่ละกลุ่ม มพีฤตกิรรมการซื้อและการบรโิภคสนิค้าที่แตกต่างและในกลุ่ม

 เดยีวกนักจ็ะมพีฤตกิรรมทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 -  ชัน้ของสงัคม (Social Class) การจดัล าดบับุคคล ในสงักดัออกเป็นกลุ่มทีม่ลีกัษณะ 

 คล้ายคลึงกันจากล าดบัต ่า สิ่งนี้น ามาใช้ในการแบ่งชนชัน้ในสงัคมคือ อาชีพ ฐานะ 

 รายได ้ตระกูลหรอืชาตกิ าเนิด ต าแหน่งหน้าที ่และบุคคลลกัษณะ ของบุคคล การศกึษา

 ชัน้ของสังคมนัน้จะเป็นแนวทางในการแบ่งส่วนตลาดและ ก าหนดตลาดเป้าหมาย 

 ก าหนดต าแหน่งผลติภณัฑแ์ละศกึษาความตอ้งการของ ตลาดเป้าหมาย รวมทัง้จดัส่วน

 ประสมทางการตลาดใหส้ามารถสนองความตอ้งการใหถู้กตอ้ง 

 2.3.2.1.2 ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Factors) เป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัและ 

มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซื้อ ลกัษณะทางสงัคมประกอนด้วยกลุ่มอ้างองิ ครอบครวั บทบาท

สถานะของผูซ้ือ้ 

 - กลุ่มอ้างองิ (Reference Groups) เป็นกลุ่มทีบุ่คคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งดว้ย กลุ่มนี้ จะมี

 อทิธพิลต่อทศันคต ิความคดิเหน็ ค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างองิ ซึง่กลุ่มอ้าง องิจะมี

 อทิธพิลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านพฤตกิรรมและการด าเนินชวีิต รวมทัง้ ทศันคตแิละ

 แนวคดิบุคคลเนื่องจาก บุคคลต้องการใหเ้ป็นทีย่อมรบัของกลุ่มจงึ ต้องปฏบิตัติามและ
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 ยอมรบัความคดิเหน็ต่างๆ จากกลุ่มอทิธพิลนักการตลาดจงึ ควรทราบว่ากลุ่มอ้างองินี้

 เป็นอยา่งไร 

 - ครอบครวั (Family) บุคคลในครอบครวัถอืว่ามอีทิธพิลมากต่อทศันคตคิวามคดิเหน็

 และค่านิยมของบุคคล และบุคคลกม็อีทิธพิลต่อการซือ้ของครอบครวั 

 - บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น 

 ครอบครวั กลุ่มอ้างอิง องค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมบีทบาทและ สถานะที่

 แตกต่างกนัไปในแต่ละกลุ่ม ดงันัน้จงึต้องท าการวเิคราะหว์่าใครม ีบทบาท ผูค้ดิรเิริม่ ผู้

 ตดัสนิใจ ผูม้อีทิธพิลซือ้และผูใ้ช ้

 2.3.2.1.3 ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิล จาก

ลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ เช่น อายุ ขัน้ตอนวงจรชีวิต ครอบครวั อาชีพ 

ภาวะการทางเศรษฐกจิ รปูแบบการด ารงชวีติ บุคลกิภาพ และ แนวความคดิส่วนบุคคล นักการ

ตลาดตอ้งพยายามคน้หาบุคลกิลกัษณะของ บุคคลต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาด เช่น 

บรษิทผลติชุดชัน้ในพบว่า ผูซ้ือ้ชอบความสวยงาม สะดวกสบายในการใส่ ใส่แลว้รูส้กึมัน่ใจขึน้ 

ซึน้จะตอ้งน า ลกัษณะเหล่านี้มาใชใ้หป้รากฎในผลติภณัฑ ์ และโฆษณาผลติภณัฑ ์

 2.3.2.1.4 ปจัจยัด้านจติวทิยา (Psychological Characteristics) การเลอืกซื้อของ 

บุคคลไดร้บัอทิธพิลจากกระบวนการทางจติวทิยา คอื การจงูใจ ความเขา้ใจ ความรู ้ความเชื่อ 

ทศันคต ิการเรยีนรูแ้ละบุคลกิภาพ 

 - การจูงใจ (Motivation) เป็นวธิกีารที่ชกัน าพฤติกรรมของบุคคลให้ปฎบิตัติามวตัถุ 

 ประสงค์พฤตกิรรมของมนุษยจ์ะเกดิขึน้ได้ต้องมสีิง่จูงใจ (Motive) โดยอาศยัสิง่จูงใจมี

 วตัถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิดความต้องการ (Needs) โดยอาศยัสิ่งจูงใจ

 หรอืสิ่กระตุ้น ทางการตลาด การที่จะบรหิารจดัการสิง่กระตุ้นนัน้ จ าเป็นต้องศึกษา

 ความตอ้งการของมนุษย ์ซึง่ประกอบไปดว้ย 1) ความตอ้งการ ทางรา่งกาย เช่น อาหาร 

 เครื่องดื่ม ยารกัษาโรค ที่อยู่อาศัยและความต้องการทาง เพศ  2) ความต้องการ

 ทางดา้นจติใจ ซึง่เป็นสถานะทางจติวทิยา เช่น ความต้อง การ ความเชื่อถอื ความรกั 

 และอื่นๆ ความต้องการเหล่านี้เมื่อถูกกระตุ้นให้เกิด ขึ้นอย่างรุนแรงจะมผีลชกัจูงให้

 บุคคล พยายามหาสิง่บ าบดัความตอ้งการเหล่านัน้ของตน 
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 - การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการที่บุคคลเลอืกจดัประเภท ตคีวามและรบัรู้

 ขอ้มูลที่ได้รบัมา บุคคลทีจ่ะถูกกระตุ้นให้ตดัสนิใจจะมกีารรบัรูท้ี่แตกต่างกนั เนื่องจาก

 การรบัรูท้ีต่่างกนัน้ีผลมาจากประสบการณ์ในอดตีทีต่่างกนั 

- การเรยีนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งเป็นผลมาจากประสบ 

 การณ์ของบุคคลการเรยีนรูข้องบุคคลเกดิขึน้เมื่อบุคคลไดร้บัสิง่กระตุ้น (Stimulus) และ

 จะเกิดการตอบสนอง (Response)  ต่อสิ่งกระตุ้นเหล่านั ้น นักการตลาด จะใช ้

 แนวความคดิดงักล่าวในรปูแบบของการโฆษณาซ ้าแลว้ซ ้าอกี (สิง่กระตุ้น) เพื่อให ้เกดิ

 การซื้อและใช้สนิค้าเหล่านัน้ (การตอบสนอง) การเรยีนรูเ้กิดจากอิทธพิลหลายอย่าง 

 เช่น ทศันคต ิความเชื่อถอื และประสบการณ์ในอดตี 

 - ความเชื่อถอื (Beliefs) เป็นความคซิึง่บุคคลยดึถอืเกี่ยวกบัสิง่ใดสิง่หนึ่งซึง่เป็นผลมา 

 จากประสบการณ์ในอดตี  

 - ทศันคต ิ(Attitude) เป็นการประเมนิผลการรบัรูท้ ัง้ทางดา้นความพอใจและไม่พอใจซึง่

 มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สนิค้าของผู้บรโิภคบุคคลจะมทีศันต ิต่อสิง่ต่างๆ 

 เช่น ศาสนา การเมอืง ดนตร ีเสื้อผ้า อาหารและอื่นๆ ดงันัน้การตลาด ต้องน าเสนอ

 ผลติภณัฑท์ี่มอียู่ตามทศันคตขิองบุคคลที่มอียู่แล้ว แทนที่จะพยายาม เปลี่ยนทศันคติ

 ของบุคคล 

 - บุคลกิภาพ (Personality) เป็นรปูแบบลกัษณะของบุคคลทีเ่ป็นตวัก าหนดพฤตกิรรม

 การตอบสนอง 

 

 2.3.3 การตอบสนอง (Buyer’s Response)  

 การตอบสนองหรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอืผูบ้รโภคตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ 

ดงันี้ 

           2.3.3.1  การเลอืกผลติภณัฑ ์ 

           2.3.3.2  การเลอืกตราสนิคา้ 

           2.3.3.3  การเลอืกผูข้าย 

           2.3.3.4  การเลอืกเวลาในการซือ้ 

           2.3.3.5  การเลอืกปรมิาณการซือ้ 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

 การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพื่อทราบถงึลกัษะความต้องการของ 

ผูบ้รโิภคในดา้นต่างๆ และเพื่อทีจ่ะจดัสิง่กระตุน้ทางการตลาดใหเ้หมาะสม เมื่อผูบ้รโิภคไดร้บัสิง่ 

กระตุ้นทางการตลาดหรอืสิง่กระตุ้นอื่นๆ ผ่านเขา้มาในความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภค ซึง่เปรยีบ 

เสมอืนกล่องด า ทีผู่ข้ายไมส่ามารถความคะเนได ้จงึตอ้งคน้หาว่าลกัษณะของผูบ้รโิภคและความ 

รูส้กึนึกคดิได้รบัอทิธพิลจากสิง่ใดบ้าง การศกึษาถงึลกัษณะของผู้บรโิภคที่เป็นเป้าหมายจะม ี

ประโยชน์ส าหรบัผูข้ายมาก คอื ท าให้ทราบถงึความต้องการและลกัษณะของลูกค้าเพื่อทีจ่ะจดั 

ส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุ้นและสนองความต้องการของผู้บรโิภคเป็นเป้าหมายได ้

ถูกตอ้ง 

 ในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคนัน้จะประกอบไปดว้ย บุคคลหรอืกลุ่มคนทีเ่ขา้ 

มามสี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมบีทบาทในการตดัสนิใจซือ้ ซึง่สามารถแบ่งออกเป็น 5 บทบาท คอื 

 1.  ผูร้เิริม่ (Initiator) คอื บุคคลผูร้เิริม่คดิถงึการซือ้อยา่งใดอยา่งหนึ่ง และเสนอความ 

 คดิเกีย่วกบัความตอ้งการผลติภณัฑช์นิดหนึ่ง 

 2.  ผูม้อัทิธพิล (Influencer) คอื บุคคลผูท้ีใ่หค้ าแนะน า ใหข้อ้เสนอแนะในการตดัสนิใจ 

 3.  ผูต้ดัสนิใจซือ้ (Decider) คอื บุคคลผูท้ีต่ดัสนิใจในการซือ้สนิคา้หรอืไม ่ซือ้อะไร ซื้อ 

ทีไ่หน ซือ้เมือ่ไหร ่และซือ้อยา่งไร 

 4.  ผูซ้ือ้ (Buyer) คอื บุคคลผูท้ีท่ าการซือ้สนิคา้นัน้ๆ 

 5.  ผูใ้ช ้(User) คอื บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ชห้รอืบรโิภคสนิคา้นัน้ๆโดยตรง 

          ศิรวิรรณ เสรรีตัน์, 2542 กล่าวถึง การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค (Analyzing 

consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค 

เพื่อทราบถงึลกัษณะความต้องการพฤตกิรรมซือ้ การใช้การเลอืกรบับรกิารแนวคดิหรอืประสบ 

การณ์ของผูบ้รโิภคค าตอบที่ได้รบัจะช่วยให้สามารถจดักลยุทธก์ารตลาดที่สามารถตอบสนอค

วามพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

 2.3.4  การตดัสนิใจซือ้ 

 2.3.4.1 การรบัรูถ้งึความต้องการหรอืปญัหา (Problem/Need recognition) ในขัน้ตอน 

แรกผูบ้รโิภคจะตระหนักถงึปญัหาหรอืความต้องการในสนิค้าหรอืการบรกิารที่เกดิขึ้นซึ่งความ

ตอ้งการหรอืปญัหานัน้จะเกดิขึน้มาจากความจ าเป็น (need) จากตวัของผูบ้รโิภคเองซึง่เกดิจาก 
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 - สิง่กระตุน้ภายใน (Internal Stimuli) อยา่งเช่น ความรูส้กึตอ้งการ ความรูส้กึชอบ 

          - สิง่กระตุน้ภายนอก (External Stimuli) อาจเกดิจากการกระตุน้ของส่วนประสมทาง    

          การตลาด (4P’s ไดแ้ก่ Product, Price, Place, Promotion)  

          2.3.4.2 การแสวงหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บรโิภคจะทราบถึงความ

ตอ้งการในสนิคา้ และการบรกิารของตนอยู่แลว้ ล าดบัต่อไปของผูบ้รโิภคคอื การแสวงหาขอ้มลู

เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ โดยแหล่งขอ้มูลในการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค จะแบ่งเป็น  4 

ขอ้ดงันี้ 

          2.3.4.2.1 แหล่งบุคคล (Personal sources) เช่น การสอบถามกบัคนรอบขา้งการสอบ 

ถามจากเพื่อน ครอบครวั คนรูจ้กัทีม่ปีระสบการณ์ในการใชส้นิคา้หรอืบรกิาร 

          2.3.4.2.2 แหล่งทางการคา้ (Commercial sources) เช่น การหาขอ้มลูจากโฆษณาตาม  

สื่อต่างๆ รา้นคา้ใกลเ้คยีง  

          2.3.4.2.3 แหล่งสาธารณชน (public sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอยีดของ 

สนิคา้หรอืบรกิารจากสื่ออื่นๆ หรอืองคก์รคุม้ครองผูบ้รโิภค 

          2.3.4.2.4 แหล่งประสบการณ์ (Experiential sources) เกดิจากการประสบการณ์ส่วนตวั 

ทีผู่บ้รโิภคเคยทดลองสนิคา้หรอืเคยซือ้สนิคา้จากทีน่ัน้ๆ มาก่อน 

 2.3.4.3 การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) เมื่อไดข้อ้มลูจากขัน้ตอนที ่

2 ในขัน้ตอนต่อไปผูบ้รโิภคจะท าการประเมนิทางเลอืก โดยในการประเมนิทางเลอืกนัน้ผูบ้รโิภค 

ต้องก าหนดเกณ์หรอืคุณสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ ตวัอย่างเช่นถ้าผู้บรโิภคจะเลอืกซือ้สนิค้า 

จาก Facebook จะมเีกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ความน่าเชื่อถือของร้าน ยี่ห้อ ราคา 

รปูแบบ โปรโมชัน่ บรกิารจดัส่ง บรกิารหลงัการขาย เป็นตน้  

 2.3.4.4 การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) หลงัจากทีไ่ดท้ าการประเมนิทางเลอืก

แลว้ผูบ้รโิภคจะเขา้สู่ในขัน้ตอนของการตดัสนิใจซือ้ซึง่ต้องมกีารตดัสนิใจในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

 2.3.4.4.1 ตรายีห่อ้ทีซ่ือ้ (Brand decision) ยีห่อ้หรอืแบรนดท์ีต่อ้งการ 

          2.3.4.4.2 รา้นคา้ทีซ่ือ้ (Vendor decision) การตดัสนิใจจากความน่าเชื่อถอืและภาพ 

ลกัษณ์ของทางรา้น 

          2.3.4.4.3 ปรมิาณทีซ่ือ้ (Quantity decision) ปรมิาณทีจ่ะท าการสัง่ซือ้ต่อครัง้ 

          2.3.4.4.4 เวลาทีซ่ือ้ (Timing decision) ความถีใ่นการสัง่ซือ้สนิคา้ 

          2.3.4.4.5 วธิกีารในการช าระเงนิ (Payment-method decision) ความสะดวกสบายใน 
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การช าระเงนิว่ามคีวามสะดวกต่อลกูคา้หรอืไม่ 

          2.3.4.5  พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Postpurchase behavior) ภายหลงัจากทีลู่กคา้ท า 

การตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้นัน้ จะต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการ 

ซือ้ความพงึพอใจนัน้เกดิขึน้จากการทีลู่กคา้ โดยท าการเปรยีบเทยีบสิ่งทีเ่กดิขึน้จรงิกบัสิง่ทีค่าด 

หวงัถา้คุณภาพสนิคา้ตรงกบัความต้องการทีลู่กคา้ไดค้าดหวงัไวแ้ต่แรก ลูกคา้กจ็ะเกดิความพงึ 

พอใจพฤติกรรมที่ตามมา คอื ลูกค้าจะกลบัมาซื้อสนิค้าซ ้าแต่ถ้าเกิดไม่ตรงกบัความพงึพอใจ 

ลกูคา้จะเปลีย่นไปซือ้สนิคา้ของคู่แขง่ขนัแทน และอาจมกีารบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคอื่นๆอกีดว้ย 

 

ภาพที ่2.2 โมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

แหล่งทีม่า : Kotler, 2003 :204 

 

          2.3.5 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 5W1H 

 Kotler 2003: 200 – 209 อา้งองิใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546 การก าหนดกลยทุธต์อ้ง

ศกึษาทศันคต ิ และแนวคดิของผูบ้รโิภค เพื่อสามารถก าหนดได ้ อย่างเหมาะสม โดยทฤษฎ ี

5W1H ประกอบไปดว้ย Who, What, Where, When, Why และHow 

          2.3.5.1 W – Who? (ลูกคา้คอืใคร) ใคร คอืกลุ่มเป้าหมาย และจะต้องระบุลกัษณะของ 

กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน ไดเ้ป็นทีแ่น่นอน เช่น เพศ, อายุ, อาชพี, ฐานเงนิเดอืน, พืน้ที,่ 

พฤตกิรรม ฯลฯ  

          2.3.5.2 W – What? (อะไรคอืสิง่ทีลู่กคา้ต้องการ) ทราบว่าสนิคา้หรอืบรกิารรปูแบบ

ไหน ทีผู่บ้รโิภคของคุณตอ้งการและกค็วรทีจ่ะสามารถตอบสนองความต้องการผูบ้รโิภคได้ และ

อะไรทีจ่ะสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้ หรอืบรกิารของคุณจากคู่แข่งคุณซึง่ในขอ้นี้จะต้องใช้

ความละเอยีด อ่อนศกึษาความต้องการของตลาด ศกึษาว่าผูบ้รโิภคต้องการสนิคา้ลกัษณะแบบ

ไหน  

การรบัรูถ้งึ 

ความตอ้งการ 

หรอืปญัหา 

Problem/Need 

recognition 

 

 

» 
 

การแสวงหา 

ขอ้มลู 

Information 

Search 

 

 

» 
 

การประเมนิ 

ทางเลอืก 

Evaluation of 

alternatives 

 

 

» 
 

การตดัสนิ 

ใจซือ้ 

Purchase 

Decision 

 

 

» 
 

พฤตกิรรม 

หลงัการซือ้ 

Postpurchase 

behavior 
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          2.3.5.3 W – Where? (ลูกคา้อยู่ที่ไหน) ในแง่ของท าเลทีต่ ัง้ วตัถุดบิ วสัดุ หรอืสิง่

อ านวย ความสะดวกในธุรกจิ แต่ในธุรกจิทีอ่ยู่บนโลกออนไลน์อย่าง Facebook ผูบ้รโิภคจะอยู่

ใน Facebook ส่วนตวัดงันัน้จะไปอยู่ทีไ่หนกส็ามารถด าเนินธุรกจิได้ เพราะฉนัน้กจ็ะไม่เป็นอุป

สรรค์สิง่ที่ต้องมาวเิคราะห์ในธุรกจิออนไลน์ก็ คอื จะสามารถหาลูกค้าได้จากที่ไหนบ้าง และที่

ไหนทีจ่ะสามารถพบปะกบัลกูคา้ไดแ้ละสามารถสื่อสารกบัลกูคา้ไดด้ว้ยวธิอีะไร 

          2.3.5.4 W – When? (ลูกค้าต้องการเมื่อไหร่) ควรจะทราบถงึความต้องการของ

ผูบ้รโิภค ว่าต้องการสนิคา้หรอืบรกิารเมื่อไร ในช่วงเวลาไหน ฤดูกาลหรอืช่วงเวลามผีลต่อการ

ตดัสนิใจ ของผูบ้รโิภคหรอืไม่ และตอ้งการบ่อยแค่ไหนในแต่ละช่วงมกีารซือ้แตกต่างกนัอย่างไร 

ซึง่จะช่วยท าใหส้ามารถก าหนดและวางแผนการต่างๆใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ไดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง 

          2.3.5.5 W – Why? (ท าไมเขาถงึต้องมาซือ้และใชบ้รกิารกบัคุณ) ท าไมลูกคา้เลอืกซือ้

สนิคา้หรอืบรกิาร ทีจ่รงิมนัเป็นเรื่องของ SWOT นัน่กค็อืจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคด์งันัน้

ต้อง จดัส่งสนิคา้ฟรถีงึบา้นหรอืเพราะรา้นมสีนิคา้หลากหลายใหเ้ลอืกมากกว่า รา้นคา้ออนไลน์

อื่นๆ เป็นตน้ 

          2.3.5.6 H – How? (จะเขา้ถงึลูกคา้ไดอ้ย่างไร) จะสามารถเขา้ถงึผูบ้รโิภคไดด้ว้ยวิธี

ไหน อย่างไร ซึ่งควรจะมกีารวางแผนและก าหนดวธิกีารที่จะสามารถเขา้ถงึผู้บรโิภค ได้อย่าง

ถูกต้อง และมปีระสทิธภิาพมากที่สุดเช่น บล๊อค เวบ็ไซต์ทีม่คีนเขา้มชีมมากมายมกีารโฆษณา

ร้านต่างๆ ในเว็บไซต์ต่างๆ อาจใช้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มเริ่มต้น เช่นใช้ Social 

network ในการส่งขอ้ความรูปภาพไปแนะน าเวบ็ไซต์และสนิคา้ของทางรา้นใหเ้ป็นที่รูจ้กัและ

ชวนบุคคลพวกนัน้มาพดูคุยและเปลีย่นความรูก้นัในเวบ็ไซตข์องคุณเป็นตน้ 

          การน าแนวคดิและทฤษฎขีา้งต้นมาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้เนื่องจากตอ้งมกีารศกึษาตัง้แต่

พืน้ ฐานทศันคตคิวามคดิของผูบ้รโิภค เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการพฤตกิรรมการตดัสนิใจและ

แนวทางการเลอืกรบัสื่อของผูบ้รโิภค ดว้ยการรวมรวบแนวคดิขา้งตน้มากรองหาเหตุผลหาแนว 

ทางในการท าวจิยั 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

 

 Kotler, 1997 : 92 อา้งองิใน ศริวิรรณ เสรรีตัน์ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix หรอื 4P) หมายถงึ ตวัแปรทางการตลาดทีค่วบคุมซึง่บรษิทัใชร้ว่มกนัเพื่อสนองความพงึ

พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรอื หมายถงึ “ชุดของตวัแปรทีส่ามารถควบคุมไดท้างการตลาด ซึง่

น ามาผสมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดเป้าหมาย”  

 แนวความคดิเรือ่งส่วนประสมทางการตลาดมบีทบาทส าคญัในทางการตลาด เพราะเป็น

การรวมรวบการตดัสนิใจทางการตลาดทัง้หมดเพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน เพื่อใหธุ้รกจิสอด 

คล้องกบัความต้องการของตลาดเป้าหมาย เรยีกว่าส่วนประสมทางการตลาดว่า “4P” ซึ่ง

องคป์ระกอบทัง้ 4 นี้ท าหน้าทีร่่วมกนั โดย Philip Kotler ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทาง

การตลาด หรอื 4P ไวด้งันี้ 

 2.4.1 ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิง่ที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขาย อาจมตีัวตนหรอืไม่มตีวัตน ผลิตภณัฑ์

ประกอบด้วย สนิค้า บรกิาร ความคดิ สถานที่ องค์กร หรอืบุคคล ซึ่งจะต้องสามารถท าหน้าที่

แจง้ใหก้บัผูบ้รโิภคไดท้ราบถงึขอ้มลูต่างๆ เช่น ตราสนิคา้ รปูแบบและสสีนัของหบีห่อ ตวัสนิคา้ 

ขนาด รูปร่างของสนิค้า เครื่องหมายการค้า สิง่เหล่านี้จะสื่อความหมายและความเขา้ใจให้กบั

ผูร้บัข่าวสาร โดยผู้ผลติต้องพฒันาผลติภณัฑใ์หส้อดคล้องเป็นไปตามความต้องการของตลาด

เป้าหมาย  

 2.4.2 ราคา (Price) หมายถึง เป็นสิง่ก าหนดมูลค่าของผลติภณัฑ์ในรูปของเงนิตรา

ผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณภาพ และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่เขา

คาดหมายว่าจะไดร้บั การก าหนดราคาทีเ่หมาะสมกบัสนิคา้เป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะจงูใจใหเ้กดิการซือ้ 

บางครัง้การตัง้ราคาสูงอาจเป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บรโิภคบางกลุ่มที่ชอบซื้อผลติภณัฑ์ ราคาเป็น

ปจัจยัทีผู่บ้รโิภคใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจ 

 2.4.3 การจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ ช่องทางทีผู่้บรโิภคสามารถเขา้ถงึผลติภณัฑ์ 

ในกรณีการซื้อขายสนิคา้ผ่าน Facebook ช่องทางการจดัจ าหน่ายจะหมายถงึสถานทีใ่ช้บรกิาร

บน Facebook การเขา้ถงึ ความสะดวกในการเขา้ถงึรา้นต่างๆ การจดัจ าหน่ายและการกระจาย

สนิค้า ในการกระจายสนิค้าจะประกอบด้วย การขนส่ง การเก็บรกัษาสนิค้า การบรหิารสนิค้า

คงเหลอื  
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 2.4.4 การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารอาจจะเป็นการขาย

โดยใชพ้นกังานและการขายโดยไมใ่ช่พนกังานขายประกอบดว้ยการส่งเสรมิการขาย การใหข้่าว

และการประชาสมัพนัธ ์ดงันัน้การส่งเสรมิการตลาดจงึประกอบดว้ย 5 เครือ่งมอืดงันี้ 

 2.4.4.1 การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่นอก 

เหนือจากการโฆษณาการขายซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช้ หรอืการซื้อ โดยลูกค้า

ขัน้สุดท้ายหรอืบุคคลอื่นในช่องทาง การส่งเสรมิการขายม ี3 รูปแบบคอื การกระตุ้นผู้บรโิภค 

การกระตุน้คนกลาง การกระตุน้พนกังานขาย 

 2.4.4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal selling) การแจง้ข่าวสารหรอืผลติภณัฑ์

และสรา้งแรงจงูใจตลาดโดยใชบุ้คคล 

 2.4.4.3 การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็นการ

วางแผนโดยองคก์ารหนึ่ง เพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่งการใหข้า่ว    

 2.4.4.4 การตลาดทางตรง (Direct marketing) เป็นการตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย

เพื่อตอบสนองดดยตรง หมายถงึ วธิกีารต่างๆทีท่ าใหเ้กดิการตอบสนองในทนัทกีบัผูบ้รโิภค 

 2.4.4.5 การโฆษณา (Advertising) กิจกรรมการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองค์การและ

ผลติภณัฑบ์รกิารหรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจ่ายเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ 

 

 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

สุทามาศ จนัทรถาวร, 2555 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้สนิ คา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศกึษาใชว้ธิกีารเกบ็

รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 1.ปจัยัส่วนบุคคลทีม่ผีล

ต่อการซื้อ 2.ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซื้อและบรกิารผ่าน Facebook 3.ส่วนประสม

ทางการตลาด ที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจ ผลจากการวิจยัครัง้นี้คือผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน

อนิเตอรเ์น็ตส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 20 - 29 ปี มรีายไดต่้อเดอืน10,001 – 20,000 บาท 

ใช้ Facebook ทุกวนัมคีวามสนใจในการสัง่ซื้อเสื้อผา้เครื่องประดบั จ านวนเงนิทีใ่ช้ในการซื้อ 

501 - 1000 บาทต่อครัง้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบั ราคาที่ถูกกว่ารา้นค้า

หรอืหา้งสรรพสนิคา้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาดส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัส่วนลดและของแถม 
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ดา้นบรกิารส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบับรกิารออกค่าขนส่งฟร ีและส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นสนิคา้ ราคา และการบรกิารมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้บน Facebook 

วรีาภรณ์ สริพิาณิชพงศ์, 2546 ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตใน 

การซื้อสนิค้าและบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต ในการศึกษาใช้วธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใช ้

แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจ านวน 100 คน เพื่อหาพฤตกิรรมผู้บรโิภค 

ประเภทบุคคลเท่านัน้ ไม่มรีวมผูบ้รโิภคประเภทองคก์ร ผลการวิจยันี้คอื กลุ่มตวัอย่างส่วนมาก 

เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี รายไดต่้อเดอืน 10,000 – 20,000 บาท อาชพีพนักงาน 

บรษิทั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีปรมิาณการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเฉลีย่ 3 ชัว่โมงต่อสปัดาห ์และม ี

การใชอ้นิเตอรเ์น็ตมากทีสุ่ดในระหว่างเวลา 21:00 – 24:00 น. จ านวนเวบ็ไซต์ทีเ่ขา้เฉลีย่น้อย 

กว่า 10 แห่งต่อสปัดาห ์มกัใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู และการรบัขอ้มลูข่าวโฆษณาบน 

อนิเตอรเ์น็ตไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ๆ กลุ่มตวัอย่างส่วนมากไม่เคยซือ้สนิ 

คา้ผ่านทางอนิเตอรเ์น็ตเนื่องจากไม่ไดเ้หน็ของจรงิ จ านวนเงนิในการซือ้เฉลีย่ 1,001 – 5,000 

บาท โดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คดิที่จะซื้อสนิค้าผ่านอนิเตอรเ์น็ตใน 

อนาคต  

สุนันท ์ทบัทมิแดง, 2555 ศกึษาการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพ 

มหานคร การศกึษาครัง้นี้เกบ็ขอ้มลูโดยการรวบรวมขอ้มลู จากกลุ่มตวัอย่างทีเ่คยซือ้สนิคา้ออน 

ไลน์ จ านวน 400 คน และใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนผลการศกึษา พบว่า ผูต้อบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 20 – 39 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีพนักงานบรษิทั 

เอกชน เวลาในการใชเ้อนิเตอรเ์น็ต 18:00 – 24:00 น. ปจัจยัการไวว้างใจดา้นการบรกิารมผีล

ต่อ การตดัสนิใจซื้อสนิค้ามากที่สุด รองลงมาคอื ปจัจยัความไว้วางใจ ด้านการให้เวลา ปจัจยั

ส่วน ประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์การขายสนิคา้ทีห่ลากหลาย ผูบ้รโิภคสามารถตดิต่อ

ผูข้ายไดต้ลอดเวลา พบว่าผูบ้รโิภคไมส่นใจในราคาและขอ้มลูเมือ่พวกเขาจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้       

 สุภาวรรณ ชยัทววีุตกุิล, 2555 ศกึษาพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าและการบรกิารออนไลน์

แบบร่วมกลุ่มกนัซื้อบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผูเ้คยซือ้สนิค้า

และบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ในเขตกรุงเทพมหนคร 400 คน

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ท างานบรษิทัเอกชน รายได ้20,001 – 30,000 บาท ลูกคา้ให้

ความส าคญักบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดบัมาก ให้ความส าคญัในการ
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สื่อสารการตลาดแบบครบวงจรในระดบัปานกลาง การซื้อที่ต่างกันราคาเป็นตัวหลกัในการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

 ธญัญพสัส ์เกตุประดษิฐ,์ 2554 ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ทาง

อนิเตอรเ์น็ตของผูห้ญงิในเขตกรงุเทพมหานคร การศกึษาครัง้นี้เกบ็ขอ้มลูโดยการรวบรวมขอ้มลู 

กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ 400 คน ในกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายุตัง้แต่ 31 - 

40 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนมรีายได้ 20,001 - 30,000 บาท ระดบัการศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตร ีส่วนมากมสีถานภาพโสด มพีฤติกรรมใช้อินเตอร์เน็ต ในสถานที่ท างาน มี

ความถีใ่นดา้นการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ทุกวนัมวีตัถุประสงคห์ลกัในการใชอ้ินเตอรเ์น็ตทีต่่างกนั ไม่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากทางอนิเตอร ์เน็ตของผูห้ญงิในกรงุเทพมหานคร 

 อาภาภรณ์ วธันกุล, 2555 สารนิพนธ ์ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ 

ของผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซต์พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย การศกึษาครัง้นี้

เก็บขอ้มูลโดยการรวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่างเพศหญงิ 400 คน ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศ

ไทยที่เคยสัง่ซื้อสนิค้าผ่าน ทางเว็บไซต์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 ปี ขึ้นไป รายได ้

10,000 บาท อาศยัในกรุงเทพและปรมิณฑล ให้ระดบัความส าคญัของปจัจยัด้านองประกอบ

เวบ็ไซต์ 7C ในดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเนื้อหาและด้านการตดิต่อซือ้ขายมากที่สุด ผู้บรโิภคมี

ความคดิเหน็ต่อระดบัความส าคญัของปจัจยัความน่าเชื่อถอืโดยรวมมากทีสุ่ด เพศทีแ่ตกต่างกนั

มพีฤติกรรมการซื้อสินค้าในด้านความถี่ต่อปีและการกลบัมาซื้อสินค้าหรอืใช้บรกิารอีกครัง้ 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเนื้อหามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

ดา้นความถีต่่อปี ส่วนดา้นการเชื่อมโยง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ดา้นการกลบัมาซือ้

สนิคา้หรอืใชบ้รกิารอกีครัง้เมือ่รบัขา่วสารใหม่ 
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ตารางที ่2.1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ ี

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั 

ความสมัพนัธท่ี์เรียนรู้ 

1. วุฒ ิ 

สุขเจรญิ 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(2555) 

ตวัแปรตาม 

ทศันคต ิ  

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

กระบวนการตดัสนิใจ

ซือ้ 

ทศันคตเิกดิจากการเรยีนรู้

เพื่อใหเ้กดิพฤตกิรรมที่

สอดคลอ้ง ไมส่ามารถสงัเกต

ไดโ้ดยตรงจะรบัรุไ้ดเ้มือ่มกีาร

แสดงออกมา และพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคเป็นพฤตกิรรมที่

สะทอ้นจากการตดัสนิใจซือ้

โดยมสีนิคา้ เวลา บรกิารและ

ความคดิเป็นตวัช่วยในการ

ตดัสนิใจ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภคเริม่จากการรบัรูค้วาม

ต่องการ การหาขอ้มลู ประเมนิ

ทางเลอืก ตดัสนิใจและสุดทา้ย

เป็นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ซึง่

การทีผู่บ้รโิภคจะซือ้ซ ้าหรอืไม่

สามารถดไูดจ้ากพฤตกิรรม

หลงัการซือ้เป็นตน้ 

2. Bernard 

Jaworski 

and Jeffrey 

F. Rayport 

หนงัสอื E-Commerce 

Bernard J. Jaworski 

Jeffrey F. Rayport 

(2544) 

 

 

ตวัแปรตน้ 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 

7C 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C 

เป็นแนวคดิศกึษาเกีย่วทศันคติ

ของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้สนิคา้ผ่าน 

เวบ็ไซตต่์าง เพื่อช่วยดงึดดู

ความสนใจใหก้บัเวบ็ไซตโ์ดยมี

ปจัจยัพืน้ฐานทัง้ 7 ดา้นทีช่่วย 
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ตารางที ่2.1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั 

ความสมัพนัธท่ี์เรียนรู้ 

   ในการจดั ระบบรา้นคา้บน

อนิเตอรเ์น็ตของผูป้ระกอบ

ธุรกจิใหส้ามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ไดง้่าย 

3. ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์ 

การบรหิารการตลาด

ยคุ ใหม ่(2541) 

ตวัแปรตน้ 

ส่วนประสมทางการ 

ตลาด 

เป็นแนวคดิทีช่่วยในการ

ตดัสนิใจทางการตลาดเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของตลาดเป้าหมายในดา้น

ผลติภณัฑ ์ราคา การจดั

จ าหน่ายและการส่งเสรมิการ

ขาย สามารถใชร้ว่มกนัเพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

4. ศริวิรรณ   

เสรรีตัน์ 

 

 

 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(2542) 

 

 

 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคต ิ

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

ทศันคตคิอืสิง่ทีเ่รยีนรูจ้าก

ประสบการณ์การในการอดตีที่

เชื่อมโยงต่อความคดิและ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคใน

ปจัจบุนั โดยทีม่ทีฤษฎกีล่องด า

หรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้

เป็นทฤษฎรีองรบัทัง้ 2 ขา้งตน้ 
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ตารางที ่2.1 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎ(ีต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 

ช่ือผลงานหรือช่ือ

หนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานน้ีเก่ียวข้องกบั

ตวัแปรท่ีจะศึกษาใน

รายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั 

ความสมัพนัธท่ี์เรียนรู้ 

5. อดุลย ์ 

จาตุรงคกุล 

 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(2546) 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

5W1H 

คอืแนวคดิพืน้ฐานทศันคติ

ความคดิของผูบ้รโิภคช่วยใหผู้้

ประกอบธุรกจิทราบถงึกลุ่มเป้า 

หมายของตน ดว้ยการรวบรวม

ขอ้มลูจากแนวคดิ ใครคอืลกูคา้ 

เขาตอ้งการอะไร อยูท่ีไ่หน เขา

ตอ้งการสนิคา้เหล่านี้เมือ่ไหร ่

ท าไมและจะเขา้ถงึพวกเขาได้

อยา่งไร เพื่อน ามาปรบัใชใ้น

การด าเนินธุรกจิ 
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ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

ช่ือผูแ้ต่ง 1. ธญัญพสัส ์เกตุประดิษฐ์ 

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต 

ของผูห้ญงิในเขตกรงุเทพมหานคร (2554) 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

1. ความแตกต่างของปจัจยับุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิ ใจ

ซือ้สนิคา้ 

2. ความต่างของพฤตกิรรมการใชอ้เิตอรเ์น็ต 

3. ส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ 

4. ความสมัพนัธข์องสนิคา้กบัการตดัสนิใจ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั กลุ่มตวัอยา่งเพศหญงิ 400 คน ในกรงุเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว     พบว่าผูบ้รโิภคเพศหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 31 - 40 ปี มอีาชพี 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

เป็นพนกังานบรษิทัเอกชนมรีายได้ 20,001 - 30,000 

บาท ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีส่วนมากมี

สถานภาพโสด มพีฤตกิรรมใชอ้นิเตอรเ์น็ต ในสถานที่

ท างาน มคีวาม ถีใ่นดา้นการใชอ้นิเตอรเ์น็ต ทุกวนัมี

วตัถุประสงคห์ลกัในการใชอ้เิตอรเ์น็ตทีต่่างกนั ไม่มี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากทางอนิเตอร ์เน็ตของ

ผูห้ญงิในกรงุเทพมหานคร 

ช่ือผูแ้ต่ง 2. สภุาวรรณ ชยัทวีวฒิุกลุ 

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และการบรกิารออนไลน์แบบรว่ม

กลุ่มกนัซือ้บนเวบ็ไซต์ ENSOGO ของลกูคา้ใน 

เขตกรงุเทพมหานคร (2555) 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

 

 

1. ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้แบบรว่มกลุ่มกนัซื้อของ

ลกูคา้ในกรงุเทพมหานคร 

2. ศกึษาส่วนประสมทางการตลาดของเวบ็ไซต์ 

3. ศกึษาการตลาดแบบครบวงจรทีท่ านายพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้ในกรงุเทพมหานคร 
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ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั ผูเ้คยซือ้สนิคา้และบรกิารออนไลน์แบบรว่มกลุ่มบน

เวบ็ไซต ์ENSOGO ในเขตกรงุเทพมหานคร 400 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ ท างานบรษิทัเอกชน 

อาย ุ26 – 30 ปี รายได ้20,001 - 30,000 บาท ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด

ทัง้ 4 ดา้นในระดบัส าคญัมาก ลกูคา้มรีะดบัพฤตกิรรม 

การซือ้ทีต่่างกนัราคาเป็นตวัหลกัในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ 

ช่ือผูแ้ต่ง 3. สนัุนท ์ทบัทิมแดง 

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ ศกึษาการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ กรงุเทพมหานคร (2555) 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รกิโภค 

2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจของผูซ้ือ้สนิคา้ออนไลน์ 

3. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอการตดัสนิใจ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั จากกลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยซือ้สนิคา้ออนไลน์ จ านวน 400 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 20 – 39 ปี ระดบัการศกึษา

ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน เวลาในการใช้

เอนิเตอรเ์น็ต 18:00 – 24:00 น. ปจัจยัการไวว้างใจดา้น

การบรกิารมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้มากทีสุ่ด ปจัจยั

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์การขายสนิคา้ที่

หลากหลาย ผูบ้รโิภคสามารถตดิต่อผูข้าย ไดต้ลอดเวลา 

พบว่าผูบ้รโิภคไมส่นใจในราคาและขอ้มลูเมือ่พวกเขาจะ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้       

ช่ือผูแ้ต่ง 4. สทุามาศ จนัทรถาวร 

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ 

เลอืกซือ้สนิคา้บน Facebook ของประชากรใน  
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ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

 เขตกรงุเทพมหานคร (2555) 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

1. ปจัยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการซือ้ 

2. ศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกซือ้และบรกิารผ่าน 

Facebook 

3. ส่วนประสมทางการตลาดทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการ 

ตดัสนิใจ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ในกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

เพศหญงิ อาย ุ20 - 29 ปี มรีายได1้0,001 – 20,000 บาท 

ใช ้Facebook ทุกวนั สนใจเสือ้ผา้เครือ่งประดบั ซือ้ของ 

ผ่าน Facebook 1ครัง้ต่อเดอืน จ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้ 

501 – 1,000 บาท และใช ้Facebook เพื่อความบนัเทงิ 

ช่ือผูแ้ต่ง 5. วีราภรณ์ สิริพาณิชพงศ ์

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตใน 

การซือ้สนิคา้และบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต (2546) 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษาวิจยั เพื่อหาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคประเภทบุคคลเท่านัน้ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั กลุ่มตวัอยา่ง 100 คน ในกรุงเทพมหานคร 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

 

 

 

 

ส่วนมากเป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 20 – 29 ปี รายไดต่้อ

เดอืน 10,000 – 20,000 บาท อาชพีพนกังานบรษิทั  

ระดบัการศกึษาปรญิญา ใชอ้นิเตอรเ์น็ตเฉลีย่ 3 ชัว่โมงต่อ

สปัดาห ์จ านวนเวบ็ไซตท์ีเ่ขา้เฉลีย่น้อย กว่า 10 แห่งต่อ

สปัดาห ์ใชอ้นิเตอรเ์น็ตในการสบืคน้ขอ้มลู และการรบั

ขอ้มลูขา่วโฆษณาบนอนิเตอรเ์น็ตไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้และบรกิารนัน้ๆ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่คดิทีจ่ะ 

ซือ้สนิคา้ผ่านอนิเตอรเ์น็ตในอนาคต 
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ตารางที ่2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั(ต่อ) 

ช่ือผูแ้ต่ง 6. อาภาภรณ์  วธันกลุ 

ช่ืองานวิจยัหรือช่ือบทความ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของ

ผูบ้รโิภคผ่านทางเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยม

ของประเทศไทย (2555) 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

1. ความแตกต่างดา้นประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการ

ซือ้สนิคา้ 

2. ความสมัพนัธด์า้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

3. ความสมัพนัธค์วามน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซต์ 

ขอบเขตของการศึกษาวิจยั ผูใ้ชบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ตใน ประเทศไทย 400 คน 

ระเบียบวิธีวิจยั เกบ็ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม 

ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ีเก่ียว 

ข้องกบัตวัแปรท่ีจะศึกษาใน 

รายงาน 

ผูใ้ชอ้นิเตอรเ์น็ตในประเทศไทยทีเ่คยสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านทาง

เวบ็ไซต ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 31 ปีขึน้ไป รายได ้

10,000 บาท อาศยัในกรงุเทพและปรมิณฑล ใหร้ะดบั 

ความส าคญักบัความน่าเชื่อถอืมากทีสุ่ด 
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บทท่ี 3 
ระเบยีบและวิธีการศึกษา 

 
ในการศกึษาวจิยัเรื่องการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคต ิกบัพฤตกิรรม 

ผูบ้รโิภคกรณีการซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ใช้ระเบยีบและวธิกีาร 

วจิยั โดยใชก้ารวจิยัเชงิส ารวจและใชก้ารเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามผูว้จิยัไดด้ าเนินงานตาม 

ขัน้ตอนดงันี้ 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2  ตวัแปรในการศกึษา 

3.3  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

3.4  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.5  การวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง (Population and Sample) 

 

 ประชากรในการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาวิจยัครัง้นี้  คือ  ผู้ที่เคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่าน    

Facebook ภายในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา กลุ่มประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ทัง้เพศ

ชาย และเพศหญงิ  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 การกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มตวัอย่างผูท้ีซ่ ือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่ง 

กายผ่าน Facebook กลุ่มประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่ประชากรทัง้หมดในกรุงเทพ 

มหานครม ี5,674,843 คน ในขอ้มลูสถติปิระชากรในปี   2555  ผูว้จิยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่าง 6 

เขต จาก   50  เขต ในกรุงเทพมหานคร ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งเขตการปกครองของส านักงาน 
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กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชดั ผู้วจิยัจะเลอืก

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยซื้อสนิค้าประเภทเครื่องแต่งกายเท่านัน้ และจะท าการเก็บจนครบ

จ านวนทีก่ าหนดโดยการใช้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างของ Krejcie and Mogan เป็นการสุ่มตวัอย่าง

ส าเรจ็รปูของประชากร (Krejcie and Morgan, 1970: 607-609) ตามตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่3.1 ขนาดของการสุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Mogan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า : ระเบยีบการวจิยัทางพฤตกิรรมศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์:175 อา้งองิจาก Krejcie and 

Mogan,1970 : 601-609 

กรณนีี้ไมท่ราบจ านวนประชากรแน่นนอน และยอมใหผ้ดิพลาด ไดร้อ้ยละ 5 คอื ณ ระดบั 

ความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 จะได้จ านวนตวัอย่างที่เหมาะสม  เท่ากบั 384 ตวัอย่าง แต่เนื่องจากไม่

ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่ชดัของผูท้ีเ่คยซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่าน Faecbook ภาย 
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ใน 1 ปีทีม่า จงึเป็นเหตุผลทีท่ าใหผู้ว้จิยัตอ้งท าการเกบ็ขอ้มลูจากตวัอย่างกลุ่มประชากรไดอ้้างองิ

จากตารางขา้งต้น โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไขของเครื่องมอืทางสถติิ ที่สามารถเก็บขอ้มลูจ านวน 

200 ตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี้ 

1. การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) 

   - ควรมกีลุ่มตวัอย่างอย่างน้อย 20 ส าหรบัแต่ละกลุ่มย่อย  

   - ควรมขีนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าๆกนั ส าหรบัแต่ละกลุ่มยอ่ย 

2. การวเิคราะหก์ารหาค่าสหสมัพนัธแ์บบเชงิเสน้ (Linear Correletion Coefficient) 

   - ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งตอ้งมมีากกว่า 30 คนขึน้ไป 

          จากเงือ่นไขขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึยอมรบัการใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนเนื่องจาก

การเครือ่งมอืการเกบ็ขอ้มลูผ่านเงือ่นไขดงักล่าว โดยท าการเกบ็ขอ้มลูจ านวน 200 ชุด และมกีาร

ท าแบบสอบถามส ารอง 10 ชุด 
 

3.2  ตวัแปรในการศึกษา 

 

ตวัแปรในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้มทีัง้หมด 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

 -  ตวัแปรต้น ประกอบดว้ย 

  ขอ้มลูเชงิลกัษณะ เพศ, ระดบัอาย,ุ ระดบัสถานภาพ, ระดบัรายได,้ ระดบัการศกึษา 

 ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ค าถามดา้นทศันคตทิีม่ต่ีอองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ทัง้ 7 หวัขอ้และ

ส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 หวัขอ้  

 -  ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย 

ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ ความถีใ่นการใช ้Facebook, ความถีใ่นการซือ้

เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook, จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้, ค่าใชจ้่ายในการซือ้เครือ่งแต่ง

กายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
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ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

เพศ 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

[ ] เพศชาย  

[ ] เพศหญงิ 

 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

 

อาย ุ(ระดบั) 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

 

[ ] ต ่ากว่าหรอื    

   เทยีบเท่า 20 ปี 

[ ] 21 – 25 ปี 

[ ] 26 – 30 ปี 

[ ] 31 – 35 ปี 

[ ] 35 ปี ขึน้ไป 

 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

สถานภาพ (ระดบั) 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

[ ] โสด 

[ ] สมรส / 

   อยูด่ว้ยกนั 

[ ] อยา่งรา้ง 

 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

 

 

 

ระดบัการศกึษา 

 

 

 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

 

 

 

[ ] ต ่ากว่า  

   ปรญิญาตร ี

[ ] ปรญิญาตร ี

   หรอืเทยีบเท่า 

[ ] สงูกว่า 

   ปรญิญาตร ี

 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

 

รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

 

[ ] ต ่ากว่า    

   10,000 บาท 

[ ] 10,001 -   
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ตารางที ่3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ประชากรศาสตร ์

 

รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน (ต่อ) 

 

 

[ ] 

เลอืกไดห้นึ่งตวัเลอืก 

 

   20,000 บาท 

[ ] 20,001 –  

   30,000 บาท 

[ ] 30,001 บาท 

    ขึน้ไป 

 

 

 

 

ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ

องคป์ระกอบเวบ็ 

ไซต ์7C 

 

 

 

 

 

ระดบัความส าคญั 

ดา้นองคป์ระกอบชองเวบ็ไซต์7C 

1. องคป์ระกอบหรือรปูลกัษณ์ 

 - การจดัวางหน้าเพจด ี

 - รปูหวัเพจ ( Cover ) 

 - ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู 

2. ส่วนประกอบของเน้ือหา 

 - การบรรยายคุณสมบตัขิอง

สนิคา้ 

 - ความไมผ่ดิเพีย้นเรือ่งสขีอง

รปูภาพ 

 - การแจง้รายละเอยีดการจดัส่ง

สนิคา้ 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

 

 

 

 

 

 

[ ] พอใจอยา่งยิง่ 

[ ] พอใจ 

[ ] เฉยๆ 

[ ] ไมพ่อใจ 

[ ] ไมพ่อใจอยา่ง  

ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ

องคป์ระกอบเวบ็ 

ไซต ์7C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ชุมชนออนไลน์ 

 - การมพีืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลก 

เปลีย่นความคดิเหน็ 

 - การสนทนากบัลกูคา้แบบเปิด 

เผยไมต่อ้งเขา้ถามใน Inbox เพยีง

อยา่งเดยีว 

- การ Review สนิคา้ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อลกูคา้คนอื่นๆ 

4. ตรงกบัความต้องการของ 

    ลกูค้า 

- โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เช่น ลด, 

แลก,แจก, แถม 

- การรบัประกนัในตวัสนิคา้ 

- การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละ

คน 

5. การส่ือสาร 

- การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้น

ชดัเจน 

- การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย 

- มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบั

สนิคา้เสมอ 

6. การเช่ือมโยง 

- การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อ

เพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ 

- การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจ  

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] พอใจอยา่งยิง่ 

[ ] พอใจ 

[ ] เฉยๆ 

[ ] ไมพ่อใจ 

[ ] ไมพ่อใจอยา่ง 

   ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ

องคป์ระกอบเวบ็ 

ไซต ์7C 

 

 

 

ไปยงัอลับัม้ 

- ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจาก

ภายนอก เช่น Search Engine 

7. การค้า 

 - ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่

ยุง่ยาก 

 - การสะดวกในการช าระเงนิ

หลายช่องทาง 

 - การตรวจสอบสถานะการจดัส่ง

สนิคา้ 

 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

 

 

 

 

[ ] พอใจอยา่งยิง่ 

[ ] พอใจ 

[ ] เฉยๆ 

[ ] ไมพ่อใจ 

[ ] ไมพ่อใจอยา่ง 

   ยิง่ 

 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ 

ปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 

ดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาด 

1.  สินค้า 

   - ความหลากหลายของเครือ่ง

แต่งกาย 

 - การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่ง

ชดัเจน 

 - ความสวยงามของภาพสนิคา้

ในเพจ 

2.  ราคา 

 - ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด 

 - การแสดงการเปรยีบเทยีบราคา

กบัรา้นคา้อื่น 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

[ ] พอใจอยา่งยิง่ 

[ ] พอใจ 

[ ] เฉยๆ 

[ ] ไมพ่อใจ 

[ ] ไมพ่อใจอยา่ง 

   ยิง่ 
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ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตน้ 

ทศันคตทิีม่ต่ีอ 

ปจัจยัส่วนประสม

ทางการตลาด 

 

 

 

 

- ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อ

คุณภาพของเครือ่งแต่งกาย 

3.  สถานท่ีใช้บริการบน  

Facebook 

 - การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู 

 - ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ 

 - ความน่าเชื่อถอืของเพจ 

4.  การส่งเสริมการขาย 

 - การจดักจิกรรมชงิรางวลั 

 - การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็น

ส่วนลดในครัง้ต่อไป 

 - การส่งขอ้มลูขา่วสารกจิกรรม

ผ่าน Inbox ของท่าน 

 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

 

[ ] พอใจอยา่งยิง่ 

[ ] พอใจ 

[ ] เฉยๆ 

[ ] ไมพ่อใจ 

[ ] ไมพ่อใจอยา่ง 

   ยิง่ 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

 

 

 

 

ความถีใ่นการใช ้Facebook 

 

 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

[ ] ไมเ่คยใชเ้ลย 

[ ] น้อยครัง้ทีจ่ะใช ้

[ ] ใชบ้า้งบาง  

   โอกาส 

[ ] ใชบ้่อยๆ 

[ ] ใชเ้ป็นประจ า 

 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน 

 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

[ ] ไมเ่คยใชเ้ลย 

[ ] น้อยครัง้ทีจ่ะใช ้

[ ] ใชบ้า้งบาง 

   โอกาส 
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ตารางที ่3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ(ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและ 

ประเภทตวัแปร 

ค าถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบ 

ถามเพ่ือวดัค่าของตวัแปรน้ี 

ลกัษณะของ 

ค าตอบ 

ตวัเลือก 

(ถ้ามี) 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

 

ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ต่อเดอืน 

(ต่อ) 

[ ] 

มาตรวดัแบบ 

Likert - Scale 

[ ] ใชบ้่อยๆ 

[ ] ใชเ้ป็นประจ า 

 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ [ ] 

เขยีนตอบเป็น

ตวัเลขทีเ่ป็นจ านวน

จรงิ น าไปค านวน

ต่อได ้

 

________บาท 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ [ ] 

เขยีนตอบเป็น

ตวัเลขทีเ่ป็นจ านวน

จรงิ น าไปค านวน

ต่อได ้

 

________บาท 

 

 

 

3.3  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แบบสอบถาม 1 ชุด มทีัง้หมด 3 ส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 1 ดา้นพฤตกิรรมผูบ้รโิภค จ านวน 4 ขอ้ แบ่งเป็น 2 แบบ ขอ้ 1.1 – 1.2 เป็น

ระดบัความถีใ่นการใช ้แบบมาตราไลเคริต์ (Likert  Scale) 5 ระดบั คอื   
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   ระดบั 5  หมายถงึ ใชเ้ป็นประจ า 

   ระดบั 4  หมายถงึ ใชบ้่อยๆ 

   ระดบั 3  หมายถงึ ใชเ้ป็นบางโอกาส 

   ระดบั 2  หมายถงึ น้อยครัง้ทีจ่ะใช้ 

   ระดบั 1 หมายถงึ ไมเ่คยใชเ้ลย 

ส่วนในขอ้ที ่1.3 – 1.4  เป็นขอ้มลูเชงิอนุมาน มคี าถามดงัต่อไปนี้ 

 1.1 ความถีใ่นการใช ้Facebook  

 1.2 ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่านFacebook  

 1.3 จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้  

 1.4 ค่าใชจ้า่โดยเฉลีย่ต่อเดอืน  

ส่วนท่ี 2 ด้านทศันคตอิงค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C จ านวน 7 ดา้นทัง้หมด 21 ขอ้ย่อย 

(ดดัแปลงค าถามจากงานสารนิพนธ์ ของอาภาภรณ์ วธันกุล) และด้านทศันคตสิ่วนประสมทาง

การตลาด จ านวน 4 ดา้นทัง้หมด 12 ขอ้ยอ่ย ซึง่มคี าถามในแต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

 2.1 ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ 

 2.2 ดา้นส่วนประกอบเนื้อหา 

 2.3 ดา้นชุมชนออนไลน์ 

 2.4 ดา้นตรงตามความตอ้งการของลุกคา้ 

 2.5 ดา้นการสื่อสาร 

 2.6 ดา้นการเชื่อมโยง 

 2.7 ดา้นการคา้ 

 ทศันคตดิา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 2.8 ดา้นสนิคา้ 

 2.9 ดา้นราคา 

 2.10 ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook 

 2.11 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ทัง้คู่เป็นแบบสอบถามทีแ่สดงถงึการใหร้ะดบัความพงึพอใจ แบบมาตราไลเคริต์  

(Likert  Scale) 5 ระดบั คอื  
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    ระดบั 5  หมายถงึ พอใจอยา่งยิง่ 

   ระดบั 4  หมายถงึ พอใจ 

   ระดบั 3  หมายถงึ เฉยๆ 

   ระดบั 2  หมายถงึ ไมพ่อใจ 

   ระดบั 1 หมายถงึ ไมพ่อใจอยา่งยิง่ 

ส่วนท่ี 3 ดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ แบบเลอืกตอบ 

ประกอบดว้ย  

3.1 เพศ  

3.2 อาย ุ 

3.3 สถานภาพ  

3.4 ระดบัการศกึษา  

3.5 รายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน  

 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

การเกบ็ขอ้มลูจงัหวดักรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็นทัง้หมด 

50  เขต ท าใหผู้ว้จิยัไมส่ามารถเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างไดทุ้กเขต เพื่อใหเ้หลอืกลุ่มตวัอย่างที่

แคบลงและให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัจงึได้ท าการเลอืกเขตพื้นที่ท าการเก็บขอ้มูล

เหลอืเพยีงทัง้หมด 6 เขต เป็นแบบ Area Cluster  Sampling ตามหลกัเกณฑก์ารแบ่งเขตการ

ปกครองของส านกังานกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2554 ดงัน ี

 

ตารางที ่3.4 ตารางแสดงเขตทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร จ านวนประชากรพืน้ทีค่วามหนา 

แน่นของประชากรและจ านวนบา้นในเขตกรงุเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่มเขต ปี พ.ศ. 2554 

ส านักงานเขต/ 

แขวง 

พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

 ประชากร  ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน 

บ้าน ชาย หญิง รวม 

กรงุเทพมหานคร 1,568,737 2,692,954 2,981,889 
5,674, 

843 
3,617 2,459,680 
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ตารางที ่3.4 ตารางแสดงเขตทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร จ านวนประชากรพืน้ทีค่วามหนาแน่น

ของประชากรและจ านวนบา้นในเขตกรงุเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่มเขต ปี พ.ศ. 2554(ต่อ) 

ส านักงานเขต/ 

แขวง 

พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

 ประชากร  ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน 

บ้าน ชาย หญิง รวม 

เขตเมอืงชัน้ใน 

(ดา้นตะวนัออก) 
180.482 699,318 758,300 

1,457, 

618 
8,076 681,239 

เขตพระนคร 5.536 28,223 30,548 58,771 10,616 18,468 

เขตป้อมปราบ 

ศตัรพู่าย 
1.931 25,312 26,781 52,093 26,977 19,334 

เขตสมัพนัธวงศ ์ 1.416 13,587 14,414 28,001 19,775 13,267 

เขตปทุมวนั 8.369 25,437 29,559 54,996 6,571 26,513 

เขตราชเทว ี 7.126 34,886 38,014 72,900 10,230 39,100 

เขตบางรกั 5.536 21,739 24,348 46,087 8,325 26,398 

เขตพญาไท 9.595 36,639 36,894 73,533 7,664 36,033 

เขตสาทร 9.326 41,117 45,097 86,214 9,244 35,71 

เขตยานนาวา 16.662 39,515 42,966 82,481 4,950 42,847 

เขตบางคอแหลม 10.921 46,272 50,150 96,422 8,829 36,312 

เขตบางซื่อ 2  11.545 64,121 70,880 135,001 11,693 46,019 

เขตจตุจกัร 1  32.908 76,186 85,223 161,409 4,905 90,411 

เขตหว้ยขวาง  15.033 35,694 42,026 77,720 5,170 52,164 

เขตดนิแดง 3 8.354 61,684 70,163 131,847 15,782 52,426 

เขตคลองเตย  12.994 53,240 57,241 110,481 8,502 57,872 

เขตวฒันา  12.565 38,153 42,694 80,847 6,434 56,530 

เขตเมอืงชัน้ใน 

(ดา้นตะวนัตก 
44.086 232,716 260,509 493,225 11,188 199,334 

เขตบางพลดั 3  11.360 46,569 53,750 100,319 8,831 45,327 

เขตบางกอกน้อย2 11.944 57,144 62,888 120,032 10,050 45,949 
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ตารางที ่3.4 ตารางแสดงเขตทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร จ านวนประชากรพืน้ทีค่วามหนาแน่น

ของประชากรและจ านวนบา้นในเขตกรงุเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่มเขต ปี พ.ศ. 2554(ต่อ) 

ส านักงานเขต/ 

แขวง 

พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

 ประชากร  ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน 

บ้าน ชาย หญิง รวม 

เขตบางกอกใหญ่ 6.180 35,019 38,845 73,864 11,952 26,484 

เขตคลองสาน  6.051 36,333 41,138 77,471 12,803 35,127 

เขตธนบุร ี1 8.551 57,651 63,888 121,539 14,213 46,447 

เขตต่อเมอืง 

(ดา้นตะวนัออก) 
403,685 857,718 967,440 

1,825, 

158 
4,521 834,198 

เขตดอนเมอืง 3  36.803 82,691 83,519 166,210 4,516 65,000 

เขตหลกัสี ่ 22.841 53,107 58,013 111,120 4,865 46,263 

เขตบางเขน 1  42.123 90,000 98,252 188,252 4,469 92,627 

เขตสายไหม 2  44.615 87,801 98,186 185,987 4,169 86,311 

เขตลาดพรา้ว  22.157 55,826 66,354 122,180 5,514 50,265 

เขตบางกะปิ  28.523 67,820 80,825 148,645 5,211 90,754 

เขตบงึกุ่ม  24.311 67,308 78,889 146,197 6,014 64,281 

เขตวงัทองหลาง  19.265 52,925 62,158 115,083 5,974 55,520 

เขตคนันายาว  25.980 40,719 46,450 87,169 3,355 35,211 

เขตสะพานสงู  28.124 41,224 47,694 88,918 3,162 31,324 

เขตพระโขนง  13.986 43,686 50,796 94,482 6,755 40,855 

เขตบางนา  18.789 45,814 51,225 97,039 5,165 51,726 

เขตประเวศ  52.490 75,108 83,349 158,457 3,019 70,069 

เขตสวนหลวง  23.678 53,689 61,730 115,419 4,875 53,992 

เขตต่อเมอืง 

(ดา้นตะวนัตก) 
250.601 479,933 535,690 

1,015, 

623 
4,053 387,319 

เขตตลิง่ชนั  29.479 50,414 56,372 106,786 3,622 37,445 

เขตทววีฒันา  50.219 35,196 40,264 75,460 1,503 30,040 

เขตภาษเีจรญิ  17.834 61,556 68,937 130,493 7,317 46,917 
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ตารางที ่3.4 ตารางแสดงเขตทัง้หมดของกรงุเทพมหานคร จ านวนประชากรพืน้ทีค่วามหนาแน่น

ของประชากรและจ านวนบา้นในเขตกรงุเทพมหานครจ าแนกตามกลุ่มเขต ปี พ.ศ. 2554(ต่อ) 

ส านักงานเขต/ 

แขวง 

พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

 ประชากร  ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

จ านวน 

บ้าน ชาย หญิง รวม 

เขตบางแค 1  44.456 90,298 101,978 192,276 4,325 77,410 

เขตหนองแขม 3  35.825 69,491 78,807 148,298 4,140 54,485 

เขตราษฎรบ์ูรณะ  15.782 42,289 45,552 87,841 5,566 35,460 

เขตทุง่คร ุ 30.741 54,574 61,249 115,823 3,768 46,212 

เขตจอมทอง2 26.265 76,115 82,531 158,646 6,040 59,350 

เขตชานเมอืง 

(ดา้นตะวนัออก) 
534.451 295,919 320,890 616,809 1,154 239,398 

เขตมนีบุร ี 63.645 64,680 71,556 136,236 2,141 50,737 

เขตคลองสามวา 1  110.686 78,804 86,548 165,352 1,494 64,594 

เขตลาดกระบงั 2  123.859 77,034 83,816 160,850 1,299 72,041 

เขตหนองจอก 3  236.261 75,401 78,970 154,371 653 52,026 

เขตชานเมอืง 

(ดา้นตะวนัตก) 
155.432 127,350 139,060 266,410 1,714 118,192 

เขตบางขุนเทยีน1 120.687 76,974 84,668 161,642 1,339 72,434 

เขตบางบอน 2  34.745 50,376 54,392 104,768 3,015 45,758 

 

 ในการเลอืกกลุ่มประชากรตวัอย่างในการท าวจิยัครัง้นี้ ผู้วิจยัเลอืกท าการเก็บข้อมูล

เหลอืเพยีงทัง้หมด 6 เขต จาก 50 เขต เป็นการเลอืกกลุ่มตวัอยา่งแบบ Area Cluster Sampling 

โดยเลอืกจากเขตทีม่จี านวนประชากรมากทีสุ่ด ในแต่ละการแบ่งเขตการปกครองทัง้ 6 ดา้นของ

กรงุเทพมหานคร และเนื่องจากบางเขตทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดตดิกนั ทางผู้ท าวจิยัจงึต้องท าการ

เลอืก 1 ใน 3 ของเขตทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด เพื่อเป็นการกระจายกลุ่มตวัอย่าง ใหท้ัว่ถงึและไม่

จบัเป็นวงแคบเกนิไป เขตพืน้ทีผู่ว้จิยัท าการเลอืกมา 6 เขต จากแต่ละการแบ่งเขตขา้งต้น ไดผ้ล

ออกมาดงันี้ 
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1. เขตเมอืงชัน้ในดา้นตะวนัออก   เขตดนิแดง 

2. เขตเมอืงชัน้ในดา้นตะวนัตก   เขตธนบุร ี

  3. เขตต่อเมอืงดา้นตะวนัออก   เขตบางเขน  

4. เขตต่อเมอืงดา้นตะวนัตก   เขตบางแค 

  5. เขตชานเมอืงดา้นตะวนัออก    เขตลาดกระบงั  

  6. เขตชานเมอืงดา้นตะวนัตก    เขตบางขุนเทยีน 

การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจะท าการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่างจากผูท้ี ่เคย

ซือ้สนิคา้ประเภทเครือ่งแต่งกาย ซึง่ความหมายครอบคลุมถงึ เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า หมวก เขม็

ขดั กระเป๋า และเครือ่งประดบัต่างๆ การเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างในครัง้นี้ไม่มกีารเจาะจง เพศ 

และอายุ สถานที่เก็บขอ้มูล การเกบ็ขอ้มลูจะท าโดยการตรวจสอบผูต้อบแบบสอบว่าต้องเคยซื้อ

ภาพที ่3.1  ภาพประกอบแสดงเขตพืน้ทีก่ารเกบ็กลุ่มตวัอยา่งในกรงุเทพมหานคร 
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สนิค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ภายในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านหรอืไม่ ก่อนท า

แบบสอบถามชุดนี้ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงต่องานวจิยัของผูท้ าวจิยั 

 

ตารางที ่3.5 ตารางเวลาการเกบ็ขอ้มลูจาก 6 เขต พืน้ทีก่ลุ่มตวัอยา่งโดยไมร่ะบุเพศชาย – หญงิ 

เนื่องจากตอ้งสอบถามจากผูท้ีเ่คยซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ภายในระยะเวลา 1 ปีที่

ผ่านมาเท่านัน้ 

วนัท่ี/เวลา 

ท่ีเกบ็ข้อมลู 
เขต สถานท่ี 

จ านวน 

(โดยประมาณ) 

พฤ. 12 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตดนิแดง 

 

1. มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2. หน้าตกึส านกังาน 

33 

  3. หา้งสรรพสนิคา้  

จ. 16 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตบางเขน 1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2. หน้าตกึส านกังาน 

3. หา้งสรรพสนิคา้ 

34 

พ. 18 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตลาดกระบงั 1. มหาวทิยาลยัลาดกระบงั 

2. หน้าตกึส านกังาน 

3. หา้งสรรพสนิคา้ 

33 

ศ. 20 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตธนบุร ี 1. มหาวทิยาลยัธนบุร ี

2. หน้าตกึส านกังาน 

3. หา้งสรรพสนิคา้ 

33 

อ. 22 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตบางแค 1. มหาวทิยาลยัสยาม 

2. หน้าตกึส านกังาน 

3. หา้งสรรพสนิคา้ 

34 

ส. 28 ธ.ค. 2556 

10:00 – 19:30 น. 

เขตบางขุน

เทยีน 

1. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระ

จอมเกลา้ธนบุร ี

2. หน้าตกึส านกังาน 

3. หา้งสรรพสนิคา้ 

33 
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3.5 การวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การวเิคราะหข์อ้มลูเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม

ทัง้หมด 200 ชุด โดยใช้เครื่องมอืทางสถติิที่ใช้ในการวเิคราะห์ที่ผู้วจิยัเลอืก คอื  Correlation 

Coefficient และ ANOVA 

 - การวเิคราะหเ์ชงิพรรณนา (Descriptive Analysis)  

 ประกอบดว้ย การหาค่าความถี่ (Frequency) การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) การหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การหาระดบัความพงึพอใจ การหา

ความสมัพนัธแ์ละการหาค่าความแตกต่าง 

          - Correlation Coefficient วดัความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรทีม่สีเกลการวดัแบบช่วงซึ่ง

ข้อมูลมีลกัษณะเป็นตัวเลขเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ระดบัความสมัพนัธ์โดยใช้เกณฑ์ของ 

Cohen เป็นมาตรฐานในการแปลผลค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

 

   r      =     0.01     หมายถงึ   น้อย 

   r      =     0.03     หมายถงึ   ปานกลาง 

   r      =     0.05     หมายถงึ   มาก 

 

 โดยน าเสนอในรูปแบบของการหาค่า r กบัค่า Sig.ว่ามนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

และค่า  r2 (ค่าสถติแิสดงสดัส่วนรอ้ยละความผดิพลาด) 

 ค่า r เรยีกว่า สมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson Correlation) ซึง่มคี่าอยู่ระหว่าง -1 ถงึ +1 เมื่อ 

r มคี่า เขา้ใกล ้-1 หรอื +1 หมายถงึ ตวัแปร 2 ตวัมคีวามสมัพนัธก์นัอย่างสมบูรณ์และมี ทศิทาง 

เดยีวกนั คอื ถ้าตวัแปรตวัหนึ่งมคี่าเพิม่ขึน้ ตวัแปรอกีตวัหนึ่งกม็คี่าเพิม่ขึน้ดว้ยหรอืถ้า ตวัแปร

ตวัหนึ่งมคี่าลดลง ตวัแปรอกีตวัหนึ่งกม็คี่าลดลงดว้ย ส่วน 0 คอื ตวัแปรทัง้ 2 ไม่มคีวาม สมัพนัธ์

กนัแมแ้ต่น้อย  

 -  One-Way Analysis of Variance หรอื One-Way ANOVA หรอื สถติกิารวเิคราะห์ 

ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 2 

กลุ่มขึน้ไป เพื่อทดสอบสมมตฐิานระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวเิคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวเิคราะหข์อ้มลู ในงานวจิยัเรื่อง 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านทศันคติ กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค กรณีการซื้อสนิค้า 

ประเภทเครือ่งแต่งกายผ่านทาง Facebook โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องในการเกบ็ขอ้มลูจาก 

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรงุเทพมหานคร จ านวน 6 เขต (ทีผู่ว้จิยัเลอืกจากการแบ่งเขตพืน้ที ่

การปกครองของจงัหวดักรุงเทพมหานคร) จ านวนทัง้หมด 200 คน ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูจ านวน 

200 ชุด และเมือ่น าแบบสอบถามทีไ่ดม้าประมวลผลขอ้มลู เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการแปลผล 

และความหมายของการวเิคราะหข์อ้มลู เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในการแปลผล และความหมาย

ของการวเิคราะหข์อ้มลูไดต้รงกนั ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ย่อต่างๆทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

ดงันี้ 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 n แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง  

  ̅ แทน ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 S.D. แทน ค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) 

 r แทน ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(Pearson’s Correlation Coefficient) 

 r2 แทน ค่าสถติแิสดงถงึสดัส่วนหรอืรอ้ยละของความผดิพลาด (R - Squared) 

 Sig. แทน ระดบัความมนีัยส าคญัทางสถติ ิ 

 df แทน ค่าความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

F แทน ค่าสถติทิีใ่ชพ้จิารณาความมนียัส าคญัจากการแจกแจง F-Distribution 

MS แทน ค่าเฉลีย่ผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 

SS แทน ผลโดยรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 

 * แทน มนีัยส าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.05 

** แทน มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01
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          ผลการวเิคราะหแ์ละการแปลความหมาย ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลวเิคราะห์เป็นหวัขอ้ย่อย

ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที ่1  การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนที ่2  การวเิคราะหข์อ้มลูทศันคตดิา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ของผูซ้ือ้ทีม่ต่ีอรา้น 

    คา้ใน Facebook ระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ของ 

    ผูบ้รโิภค และระดบัความพงึพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภค 

ส่วนที ่3  การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน  

    Facebook 

ส่วนที ่ 4  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความแตกต่างด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์กบั

    พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ส่วนที ่5  การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ 

    เวบ็ไซต์ 7C ทัง้ 7 ดา้นและส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภคทัง้ 4 ดา้น 

    กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 

 

ผลการวิเคราะห์ 

 

4.1 ส่วนท่ี 1  การวิเคราะหข้์อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ต่อเดอืนโดยเฉลี่ย โดยแจกแจงจ านวนและค่าร้อยละ 

รายละเอยีดตามตารางที ่4.1 ดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่4.1 จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละของผูบ้รโิภค ดา้นลกัษณะทส่วนบุคคล 

ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล n ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 71 35.50 
หญงิ 129 64.50 
รวม 200 100.00 
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ตารางที ่4.1 จ านวน (ความถี)่ และค่ารอ้ยละของผูบ้รโิภค ดา้นลกัษณะทส่วนบุคคล(ต่อ) 
ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุล n ร้อยละ 

อายุ   
ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 56 28.00 
21 – 25 ปี 
26 – 30 ปี 

72 
50 

36.00 
25.00 

31 – 35 ปี 
35 ปีขึน้ไป 

12 
10 

6.00 
5.00 

รวม 200 100.00 
สถานภาพ   
โสด 140 70.00 
สมรส / อยูด่ว้ยกนั 57 28.50 
อยา่งรา้ง 3 1.50 
รวม 200 100.00 
ระดบัการศึกษา   
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 24.00 
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 121 60.50 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31 15.50 
รวม 200 100.00 
รายได้ส่วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 24.50 
10,000 – 20,000 บาท 84 42.00 
20,001 – 30,000 บาท 44 22.00 
30,001 บาทขึน้ไป 23 11.50 
รวม 200 100.00 
 

 จากตารางที ่4.1 กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้เป็นเพศหญงิมาก

ที่สุด คดิเป็นร้อยละ 64.50 เป็นเพศชาย คดิเป็นร้อยละ 35.50 ผู้ตอบแบบสอบถามมอีายุ

ระหว่าง 21 - 25 ปีมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมามอีายุต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 

คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 อายุระหว่าง 26 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ย  ละ 25.00 อายุระหว่าง 31 – 35 ปี 

คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 และมจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 35 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 
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ผูต้อบแบบสอบถามมสีถานภาพโสดมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 70.00 รอง ลงมาเป็นสถานภาพ

สมรส/อยู่ด้วยกนั คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 และจ านวนน้อยที่สุดคอื อย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 1.50 

ผูต้อบแบบสอบถามมกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่ามาก ทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 

รองลงมาเป็นต ่ากว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และมจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื มกีารศกึษาสูง

กว่าปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 15.50 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายได้โดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001 – 20,000 บาทมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.00 รองลงมาคอืรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 

10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 มรีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท คดิเป็น

รอ้ยละ 22.00 และมจี านวนน้อยทีสุ่ดคอื ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาทขึน้ไป 

คดิเป็นรอ้ยละ 11.50 

 

4.2 ส่วนท่ี 2  การวิเคราะหข้์อมลูทศันคติด้านองคป์ระกอบของเวบ็ไซต์ของผูซ้ื้อท่ีมีต่อ 

ร้านค้าใน  Facebook ระดบัความพึงพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ของผู้บริโภคและ

ระดบั ความพึงพอใจต่อส่วนประชากรทางการตลาดของผู้บริโภค 

 

          การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจด้านทัศนคติขององค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ของ

ผู้บรโิภค ได้แก่  ด้านองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์ ด้านเนื้อหา ด้านความเป็นชุมชนออนไลน์ 

ดา้นความต้องการของลูกคา้ ดา้นการตดิต่อสื่อสาร ดา้นการเชื่อมโยง ดา้นการคา้ โดยน าเสนอ

ในรูปแบบของค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และอนัดบัที่ผูบ้รโิภคเลอืกจากมากไปหาน้อย 

ตามตารางที ่4.2 -4.9 เป็นตารางแสดงผลตารางรวมผลในแต่ละดา้นและรายละเอยีดในแต่ละ

ดา้นขององคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ตารางที ่ 4.10 – 4.14 เป็นตารางแสดงผลรายละเอยีดของ

ส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น 
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ตารางที ่ 4.2 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ของผูบ้รโิภครวมในแต่ละดา้น 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C  ̅ S.D อนัดบั 
1.ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์   3.93 0.90 7 
2.ดา้นเน้ือหา 4.30 0.82 1 
3.ดา้นความเป็นชุมชนออนไลน์  3.97 0.90 5 
4.ดา้นความตอ้งการของลกูคา้ 4.07 0.93 4 
5.ดา้นการสื่อสาร  4.10 0.91 3 
6.ดา้นการเชื่อมโยง 3.95 0.91 6 

7.ดา้นการคา้  4.26 0.78 2 
เฉลีย่โดยรวม  4.08 0.88  
       

    จากตารางที ่4.2 พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัการใหค้วามพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C มี

ค่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 4.08 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูบ้รโิภคให้ระดบัความพงึพอใจ

ต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ในดา้นเนื้อหาอยู่ในอนัดบัแรกมกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจ เฉลี่ย

เท่ากบั 4.30 รองลองมาคอืดา้นการคา้มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.26 ดา้นการ

สื่อสารมกีารให้ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.10 ด้านความต้องการของลูกค้ามกีารให้

ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 ด้านความเป็นชุมชนออนไลน์มกีารให้ระดบัความพึง

พอใจเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ตามล าดบั และดา้นทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดคอื ดา้น

องคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ 3.93 

 

ตารางที ่ 4.3 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นองคป์ระกอบและรปูลกัษณ์ 

ด้านองคป์ระกอบหรือรปูลกัษณ์  ̅ S.D อนัดบั 
1.การจดัวางหน้าเพจด ี 3.92 0.82 2 
2.รปูหวัเพจ ( Cover ) 3.70 1.04 3 

3.ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู 4.19 0.83 1 

เฉลีย่โดยรวม 3.93 0.90  
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          จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C 

ด้านองค์ประกอบหรอืรูป ลกัษณ์โดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 3.93  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า 

ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจในขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มูลมากที่สุด มกีารให้ระดบั

ความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 รองลงมาคอื ขอ้การจดัวางหน้าเพจด ีมกีารใหร้ะดบัความพงึ

พอใจเฉลี่ยเท่ากบั 3.92 และขอ้รูปหวัเพจ (Cover) ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจน้อยที่สุด

เฉลีย่เท่ากบั 3.70 

 

ตารางที ่ 4.4 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นเน้ือหา 

ด้านเน้ือหา  ̅ S.D อนัดบั 
1.การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ 4.23 0.86 3 

2.ความไมผ่ดิเพีย้นเรือ่งสขีองรปูภาพ 4.31 0.80 2 

3.การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ 4.34 0.79 1 

เฉลีย่โดยรวม 4.30 0.82  
      

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ด้านเนื้อหาโดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 4.30 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึ

พอใจในข้อการแจ้งรายละเอียดการจดัส่งสนิค้ามากที่สุด มกีารให้ระดบัความพึงพอใจเฉลี่ย

เท่ากบั 4.34 รองลงมาคอืขอ้ความไม่ผดิเพี้ยนเรื่องสขีองรปูภาพ มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจ

เฉลีย่เท่ากบั 4.31 และขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อย

สุดเฉลีย่เท่ากบั 4.23 
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ตารางที ่ 4.5 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นความเป็นชุมชนออนไลน์ 

ด้านความเป็นชุมชนออนไลน์  ̅ S.D อนัดบั 
1.การมพีืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 3.75 0.92 3 

2.การสนทนากบัลกูคา้แบบเปิดเผยไมต่อ้งเขา้ถามใน 

Inbox เพยีงอยา่งเดยีว 

3.76 1.04 2 

3.การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูคา้คนอื่นๆ 4.39 0.73 1 

เฉลีย่โดยรวม 3.97 0.90  
 

          จากตารางที ่4.5 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจในต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ดา้นความเป็นชุมชนออนไลน์โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.97 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคให้

ระดบัความพงึพอใจในขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกคา้คนอื่นๆมาทีสุ่ด มกีารให้

ระดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.39 รองลงมาคอืขอ้การสนทนากบัลูกคา้แบบเปิดเผยไม่ต้อง

เขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 3.76 และขอ้การมี

พืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยสุดเฉลีย่เท่ากับ 

3.75 

 

ตารางที ่ 4.6 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นความตอ้งการของลกูคา้ 

ด้านความต้องการของลูกค้า  ̅ S.D อนัดบั 
1.โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เช่น ลด, แลก,แจก, แถม 4.01 0.91 2 

2.การรบัประกนัในตวัสนิคา้  4.20 0.91 1 

3.การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละคน 3.99 0.98 3 

เฉลีย่โดยรวม 4.07 0.93  
 

          จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ดา้นความต้องการของลูกคา้โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.07 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคให้

ระดบัความพงึพอใจในขอ้การรบัประกนัในตวัสนิคา้มากทีสุ่ด มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่

เท่ากบั 4.20 รองลงมาคอื ขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เช่น ลด, แลก, แจก, แถม มกีารใหร้ะดบั
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ความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.01 และขอ้การบนัทกึขอ้มูลของลูกคา้แต่ละคน ผูบ้รโิภคใหร้ะดบั

ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.99 

 

ตารางที ่ 4.7 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร 

ด้านการส่ือสาร  ̅ S.D อนัดบั 
1.การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน 4.46 0.71 1 

2.การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย  4.39 0.81 2 

3.มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ 3.45 1.21 3 

เฉลีย่โดยรวม 4.10 0.91  
 

          จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ดา้นการสื่อสารโดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึ

พอใจในขอ้การลงขอ้มูลตดิต่อเจา้ชองร้านชดัเจนมากที่สุด มกีารให้ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ย

เท่ากบั 4.46 รองลงมาคอื ขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้่าย มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่

เท่ากบั 4.39 และขอ้มกีารอพัเดทขอ้มูลเกี่ยวกบัสนิค้าเสมอ ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจ

น้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.45 

 

ตารางที ่ 4.8 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นเชื่อมโยง 

ด้านการเช่ือมโยง  ̅ S.D อนัดบั 
1.การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิค้า

เพิม่เตมิ 

4.03 0.71 1 

2.การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ 4.02 0.81 2 

3.ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search 

Engine  

3.81 1.21 3 

เฉลีย่โดยรวม 3.95 0.91  
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          จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ดา้นการเชื่อมโยงโดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.95 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความ

พงึพอใจในขอ้การเพิม่ลงิค์เวบ็ไซต์เชื่อมต่อเพื่อดูขอ้มูลสนิค้าเพิม่เตมิมากที่สุด มกีารใหร้ะดบั

ความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.03 รองลงมาคอื ขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ มี

การใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.02 และขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น 

Search Engine ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.81 

 

ตารางที ่ 4.9 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นการคา้ 

ด้านการค้า  ̅ S.D อนัดบั 
1.ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุง่ยาก  4.26 0.73 2 

2.การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง  4.23 0.82 3 

3.การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ 4.30 0.78 1 

เฉลีย่โดยรวม 4.26 0.78  
 

          จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C

ด้านการค้าโดยรวมเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึ

พอใจในข้อการตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิค้ามากที่สุด มกีารให้ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ย

เท่ากบั 4.30 รองลงมาคอื ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยาก มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่

เท่ากบั 4.26 และขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจ

น้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 4.23 
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ตารางที ่ 4.10 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ̅ S.D อนัดบั 
1.ดา้นสนิคา้ 3.96 0.90 3 

2.ดา้นราคา 4.06 0.91 2 

3.ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook 4.11 0.88 1 

4.ดา้นการส่งเสรมิการขาย 3.29 1.14 4 

เฉลีย่โดยรวม 3.85 0.96  

 

          จาตารางที่ 4.10 ผู้บรโิภคมกีารให้ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดมคี่าเฉลีย่โดยรวมเท่ากบั 3.85 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึ

พอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook อยู่ในอนัดบัแรก 

มกีารให้ระดบัความพงึพอใจเฉลี่ยเท่ากบั 4.11 รองลงมาคอื ด้านราคา มกีารใหร้ะดบัความพงึ

พอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.06 ดา้นสนิคา้ มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 3.96 และดา้นการ

ส่งเสรมิการขายเป็นดา้นทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยสุด เฉลีย่เท่ากบั 3.29 

 

ตารางที ่ 4.11 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ 

ด้านสินค้า  ̅ S.D อนัดบั 
1.ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย 3.61 1.11 3 

2.การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน 4.08 0.85 2 

3.ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ 4.18 0.73 1 

เฉลีย่โดยรวม 3.96 0.90  
 

          จากตารางที ่4.11 พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการ 

ตลาดดา้นสนิคา้โดยรวมเฉลีย่เท่ากบั 3.96 เมือ่พจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึ

พอใจในขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจมากทีสุ่ด มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่า 

กบั 4.18 รองลงมาคอื ขอ้การระบุแหล่งที่ผลติอย่างชดัเจน มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลี่ย
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เท่ากบั 4.08 และขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อย

ทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.61 

 

ตารางที ่ 4.12 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

ด้านราคา  ̅ S.D อนัดบั 
1.ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด 3.98 0.97 3 

2.การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น 4.02 0.96 2 

3.ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย 4.18 0.81 1 

เฉลีย่โดยรวม 4.06 0.91  
 

          จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านราคาโดยเฉลี่ยรวมเท่ากบั 4.06 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบั

ความพงึพอใจในขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครื่องแต่งกายมากทีสุ่ด เฉลีย่เท่ากบั 

4.18 รองลงมาคอื ขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจ

เฉลีย่เท่ากบั 4.02 และขอ้ราคาต ่ากว่าทอ้งตลาด ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดเฉลีย่

เท่ากบั 3.98 

 

ตารางที ่ 4.13 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook 

ด้านสถานท่ีใช้บริการบน Facebook  ̅ S.D อนัดบั 
1.การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู 3.74 1.07 3 

2.ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ 4.22 0.75 2 

3.ความน่าเชื่อถอืของเพจ 4.36 0.82 1 

เฉลีย่โดยรวม 4.11 0.88  
 

          จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook โดยเฉลีย่รวมเท่ากบั 4.11 เมื่อพจิารณารายขอ้

พบว่า ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจมากทีสุ่ด เฉลีย่เท่ากบั 4.36 
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รองลงมาคอื ขอ้ความง่ายในการเข้าถงึเพจ มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 4.22 และ

ขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งูๆ ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจน้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.74 

 

ตารางที ่4.14 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย 

ด้านการส่งเสริมการขาย  ̅ S.D อนัดบั 
1.การจดักจิกรรมชงิรางวลั 3.26 1.14 2 

2.การสะสมแต้มเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป 3.39 1.10 1 

3.การส่งขอ้มลูข่าวสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน 3.21 1.18 3 

เฉลีย่โดยรวม 3.29 1.14  
 

         จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ด้านการส่งเสริมการขาย โดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 

ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจในขอ้การสะสมแต้มเพื่อใชเ้ป็นส่วนลดครัง้ต่อไปมากทีสุ่ด เฉลีย่

เท่ากบั 3.39 รองลงมาคอื ขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลั มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจเฉลีย่เท่ากบั 

3.26 และขอ้การส่งขอ้มลูข่าวสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจ

น้อยทีสุ่ดเฉลีย่เท่ากบั 3.21 

 

4.3 ส่วนท่ี 3  การวิเคราะหข้์อมลูพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น 

Facebook 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มลูพฤตกิรรมผู้บรโิภคของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถี่ใน

การใช ้Facebook ต่อเดอืน, ความถี่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี, จ านวนชิน้

ในการซือ้ต่อครัง้, ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อครัง้ โดยแจก

แจงค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งแบนมาตรฐาน ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4.15 
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ตารางที ่ 4.15 แสดงค่าเฉลีย่ส่วนเบีย่งแบนมาตรฐาน ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้เครือ่ง

แต่งกายผ่าน Facebook 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค Min. Max.  ̅ S.D. 
1. ความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน 1 5 4.02 1.09 

2. ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน   
    Facebook ต่อปี 1 5 

 
2.64 1.22 

3. จ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ 1 5 1.73 0.88 
4. ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งแต่ง
กายผ่าน Facebook ต่อครัง้ 300 2900 1222.75 595.41 

 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภคในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน 

Facebook พจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้  

 ความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน พบว่า ความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืนโดย

เฉลี่ยมากที่สุด 5 (ใช้เป็นประจ า) และน้อยสุด 1 (ไม่เคยใช้เลย) โดยมคีวามถี่ในการใช ้

Facebook เฉลีย่อยูท่ี ่4.02 (ใชบ้่อยๆ) และมคี่าเบีย่งแบนมาตรฐานเท่ากบั 1.09 

 ความถี่ในการซือ้แต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี พบว่า ความถี่ในการซื้อแต่งกายผ่าน 

Facebook ต่อปีโดยเฉลีย่มากทีสุ่ด 5 (ซื้อเป็นประจ า) และน้อยสุด 1 (ไม่เคยซือ้เลย) โดยมี

ความถี่ในการซื้อเครื่องแต่งกาย เฉลีย่อยู่ที ่2.64 (≈ 3 เดอืน) และมคี่าเบีย่งแบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.22 

 จ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ พบว่า จ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้เฉลีย่มากทีสุ่ด 1 ชิน้ และ

น้อยทีสุ่ด 5 ชิน้ โดยมจี านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้เฉลีย่อยู่ที ่1.73 และมคี่าเบีย่งแบนมาตรฐาน

เท่ากบั 0.88  

 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อครัง้ พบว่า ค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อครัง้เฉลีย่มากทีสุ่ด 2,900 บาท และน้อย

สุด 300 บาท โดยมคี่าใชจ้่ายเฉลีย่อยู่ที่ 1,222.75 บาท และมคี่าเบีย่งแบนมาตรฐานเท่ากบั 

595.41 

  

 



62 

 

4.4 ส่วนท่ี 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความแตกต่างด้านลกัษณะส่วนบุคคล กบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภค  

 

การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลประกอบดว้ย อายุ, 

สถานภาพ, ระดบัการศกึษาและรายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคประกอบ ดว้ย 

ความถี่ในการใช ้Facebook, ความถี่ใน การซือ้เครื่องแต่งกาย ผ่าน Facebook, จ านวนชิน้ ต่อ

ครัง้ทีซ่ือ้และค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้  โดยใชเ้ครือ่งทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื การ

วเิคราะหค์่าความแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance : One –way ANOVA) 

โดยน าเสนอในรูปแบบของการหาค่า Sig. ที่มนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.01 

รายละเอยีดตามตารางที ่ 4.16 - 4.19 ดงัต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่ 4.16 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ ระหว่างปจัจยัดา้นระดบั

อายกุบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค SS df MS F Sig. 
อายุ 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ระหว่างกลุ่ม 11733678 4 2933419 9.73 0.00 

ภายในกลุ่ม 58815310 195 301617     
รวม 70548988 199 

    

ตารางที ่4.16.1 ผลการวเิคราะห ์Multiple-Comparisons ระหว่างปจัจยัระดบัอายุกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

   Std. 
Error 

 
95% Confidence Interval 

(I) อายุ (J) อาย ุ MD (I-J) Sig. 
Lower 
 Bound 

Upper 
 Bound 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 
ปี 
  

21 -25 ปี -169.64 97.85 0.56 -473.96 134.67 
26 - 30 ปี -661.31 106.86 0.00 -861.96 -197.32 
31 - 35 ปี -684.64 174.70 0.01 -1204.63 -117.99 
มากกว่า 35 ปี   188.54 0.01 -1271 -98.29 
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ตารางที ่4.16.2 ตารางแสดง Homogeneous Subsets ระหว่างปจัจยัดา้นระดบัอายุกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

    Subset for alpha = 0.05 
อายุ N 1 2 
ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 56 955.36   
21 -25 ปี 72 1125 1125 
26 - 30 ปี 50   1485 
31 - 35 ปี 12   1616.67 
มากกว่า 35 ปี 10   1640 
Sig.   0.907 0.057 
 

          จากตารางที ่4.16 – 4.16.2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างปจัจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดบัอายุกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค ที่มรีะดบันัยส าคญั 0.05 และท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างโดยใชเ้ทคนิค Multiple – Comparison ดว้ยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติดิงัต่อไปนี้ 

          ระดบัอาย ุกบัค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook พบว่า 

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัอายุแตกต่างกนัมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ที่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั

ทางสถติอิย่างชดัเจน คอื ระดบัอายุต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี ( ̅ = 955.36) กบัระดบัอายุ

มากกว่า 35 ปี ( ̅ = 1640) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -684.64 

 

ตารางที ่ 4.17 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ ระหว่างปจัจยัดา้นระดบั

สถานภาพกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค SS df MS F Sig. 
สถานภาพ 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ระหว่างกลุ่ม 3583811 2 1791906 5.27 0.006 
 ภายในกลุ่ม 66965176 197 339924.8     
 รวม 70548988 199       
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ตารางที ่ 4.17.1 ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างปจัจยัระดบัสถานภาพกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 (I) 
สถานภาพ 

(J) 
สถานภาพ 

 
MD (I-J) 

Std. 
Error 

 
Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
โสด สมรส -197.663 91.606 0.100  -423.61 28.28 
  อยา่รา้ง   340.20 0.037 -1719.22 -41.02 

 

ตารางที ่ 4.17.2 ตารางแสดง Homogeneous Subsets ระหว่างปจัจยัดา้นระดบัสถานภาพกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  
Subset for alpha = 0.05 

สถานภาพ N 1 2 
โสด 140 1153.21   
สมรส 57 1350.88 1350.88 
อยา่รา้ง 3   2033.33 
Sig.   0.786 0.059 
 

          จากตารางที ่4.17 – 4.17.2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างปจัจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัสถานภาพกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทีม่รีะดบันัยส าคญั 0.05 และท า

การตรวจสอบความแตกต่างโดยใชเ้ทคนิค Multiple – Comparison ดว้ยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติดิงัต่อไปนี้ 

          ระดบัสถานภาพ กบัค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook 

พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัสถานภาพที่แตกต่างกันมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ที่แตกต่างกัน 

อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิอย่างชดัเจน คอื ระดบัสถานภาพโสด ( ̅ = 1153.21) กบัระดบั

สถานภาพอยา่งรา้ง ( ̅ = 2033.33 ) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -880.12 
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ตารางที ่ 4.18 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นียัส าคญัทางสถติ ิ ระหว่างปจัจยัดา้นระดบั

การศกึษากบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค SS df MS F Sig. 
ระดบัการศึกษา 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ระหว่างกลุ่ม 2701770 2 1350885 3.92 0.021 
 ภายในกลุ่ม 67847218 197 344402.1     
 รวม 70548988 199       

 

ตารางที ่ 4.18.1 ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างปจัจยัระดบัการศกึษากบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(I) ระดบั
การศึกษา 

(J) ระดบั
การศึกษา MD (I-J) 

Std. 
Error 

  
Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
สงูกว่า
ปรญิญาตร ี

ต ่ากว่า
ปรญิญาตร ี 308.46 135.221 0.04 

 
10.50 

 
677.54 

  
ปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเท่า   118.136 0.03 17.09 599.84 

 

ตารางที ่ 4.18.2 ตารางแสดง Homogeneous Subsets ระหว่างปจัจยัดา้นระดบัการศกึษากบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

    Subset for alpha = 0.05 
ระดบัการศึกษา N 1 2 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 1147.92   
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 121 1183.47   
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31   1491.94 
Sig.   0.956 1 

 

          จากตารางที ่4.18 – 4.18.2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างปจัจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นระดบัการศกึษากบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทีม่รีะดบันัยส าคญั 0.05 และท า
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การตรวจสอบความแตกต่างโดยใชเ้ทคนิค Multiple – Comparison ดว้ยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติดิงัต่อไปนี้ 

          ระดบัการศกึษา กบัค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน Facebook 

พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัอายุแตกต่างกันมคี่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ที่แตกต่างกนั อย่างมี

นัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจนคอื ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ี(  ̅= 1147.92) กบัระดบั

การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี(  ̅ = 1491.94) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -344.02  

 

ตารางที ่ 4.19 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทีม่นีัยส าคญัทางสถติ ิ ระหว่างปจัจยัดา้นรายได้

ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค SS df MS F Sig. 
รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน 
จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ ระหว่างกลุ่ม 16.469 3 5.49 7.74 0.00 
 ภายในกลุ่ม 138.951 196 0.709     
 รวม 155.42 199       
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ระหว่างกลุ่ม 21598655 3 7199552 28.83 0.00 
 ภายในกลุ่ม 48950333 196 249746.6     
 รวม 70548988 199       

 

ตารางที ่ 4.19.1 ผลการวเิคราะห ์ Multiple-Comparisons ระหว่างปจัจยัรายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อ

เดอืนกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

(I) รายได้ 
ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อเดือน 

(J) รายได้
ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อเดือน MD (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

1.จ านวนช้ินในการซ้ือ 
ต ่ากว่า 10,000 
บาท 

10,001 – 
20,000 บาท 

 
-0.32 

 
0.15 

 
0.22 

 
-0.75 

 
0.11 

  
 
 
 

20,001 – 
30,000 บาท 

-0.65 
 

0.17 
 

0.00 
 

-1.28 
 

-0.30 
 

30,001 บาท 
ขึน้ไป 

 
 

0.21 
 

0.03 
 

-1.25 
 

-0.05 
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ตารางที ่4.19.1 ผลการวเิคราะห ์Multiple-Comparisons ระหว่างปจัจยัรายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อ
เดอืนกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค(ต่อ) 
(I) รายได้ 
ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อเดือน 

(J) รายได้
ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อเดือน MD (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

2.ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
ต ่ากว่า 
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000 บาท -771.17 

 
89.83 

 
0.01 

 
-557.24 

 
-50.59 

    
20,001 – 
30,000 บาท -948.89 103.79 0.00 -1063.86 -478.48 

  
30,001 บาท 
ขึน้ไป 303.91 126.31 0.00 -1305.09 -592.69 

 

ตารางที ่ 4.19.2 ตารางแสดง Homogeneous Subsets ระหว่างปจัจยัดา้นรายไดส้่วนตวัโดย

เฉลีย่ต่อเดอืนกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  
Subset for alpha = 0.05 

รายได้ส่วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน N 1 2 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 1.35   
10,001 – 20,000 บาท 84 1.67 1.67 
30,001 บาท ขึน้ไป 23   2.00 
20,001 – 30,000 บาท 44   2.14 
Sig. 

 
0.405 0.101 

 
รายได้ส่วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 816.33   
10,001 – 20,000 บาท 84 1120.24   
20,001 – 30,000 บาท 44   1587.50 
30,001 บาท ขึน้ไป 23   1765.22 
Sig.   0.061 0.465 
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 จากตารางที ่4.19 – 4.19.2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวน (ANOVA) ระหว่างปจัจยั

ลกัษณะส่วนบุคคลด้านระดบัอายุกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค ที่มรีะดบันัยส าคญั 0.05 และท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างโดยใชเ้ทคนิค Multiple – Comparison ดว้ยวธิ ีScheffe พบความ

แตกต่างทีม่นียัส าคญัทางสถติดิงัต่อไปนี้ 

          รายได้ส่วนตวัโดยเฉลี่ยต่อเดอืน กับจ านวนชิ้นต่อครัง้ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน 

Facebook พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดส้่วนตวัโดยเฉลีย่ต่อเดอืนที่แตกต่างกนัมจี านวนชิน้ต่อครัง้

ในการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติอิย่างชดัเจน คอื รายไดต้ ่ากว่า 10,000 บาท 

( ̅ = 1.35) กบัรายได ้20,001 – 30,000 บาท (  ̅ = 2.14) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -0.79 

          รายไดส้่วนตวัโดยเฉลีย่ต่อเดอืน กบัค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ในการซือ้เครือ่งแต่งกาย

ผ่าน Facebook พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัอายแุตกต่างกนัมคี่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ทีแ่ตกต่าง

กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติอิยา่งชดัเจน คอื รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท (  ̅ = 816.33) กบั

รายได ้30,001 บาท ขึน้ไป (  ̅ = 1765.22) ค่าเฉลีย่ความแตกต่างเท่ากบั -948.89 

 

4.5 ส่วนท่ี 5 การวิเคราะหข้์อมลูเพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติด้านองคป์ระกอบ 

เวบ็ไซต ์7C ทัง้ 7 หวัข้อ และส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภค ทัง้ 4  หวัข้อ กบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C 

ทัง้ 7 หวัข้อ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของผู้บรโิภคทัง้ 4 หวัข้อ กบัพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค ในการหาค่าสหสมัพนัธ์เชงิเสน้ (Linear Correletion Coefficient) การวเิคราะห์ระดบั

ความสมัพนัธโ์ดยใชเ้กณฑข์อง Cohen เป็นมาตรฐานในการแปลผลค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

   r      =     0.10     หมายถงึ   น้อย 

   r      =     0.30     หมายถงึ   ปานกลาง 

   r      =     0.50     หมายถงึ   มาก 

 โดยน าเสนอในรูปแบบของการหาค่า r (Pearson’s Correlation Coefficient)  กบัค่า 

Sig. ว่ามนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และค่า r2 ดงัรายละเอยีดตามตารางต่อไปนี้ 4.20 ถงึ 

4.30 
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ตารางที ่4.20 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านองคป์ระกอบหรือรปูลกัษณ์ 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การจดัวางหน้าเพจด ี r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.103 

0.148 

สมัพนัธน้์อย 

0.040 

0.577 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.018 

0.801 

ไมส่มัพนัธ ์

0.066 

0.355 

ไมส่มัพนัธ ์

รปูหวัเพจ ( Cover ) r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.031 

0.670 

ไมส่มัพนัธ ์

0.111 

0.118 

สมัพนัธน้์อย 

-0.130 (r2=-1.69) 

0.050* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.090 

0.203 

ไมส่มัพนัธ ์

ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.146 (r2=2.132) 

0.039* 

สมัพนัธน้์อย 

0.067 

0.342 

ไมส่มัพนัธ ์

0.077 

0.281 

ไมส่มัพนัธ ์

0.047 

0.506 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้าน

องคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ีมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.148 มคี่า r เท่ากบั 0.103 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ใน

ขอ้การจดัวางเพจที่ดกีบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้านความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน มคีวาม 

สมัพนัธ์เป็นไปทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์น้อย ขอ้รูปหวัเพจ (Cover) มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.670 มคี่า r เท่ากบั 0.031 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ 

ไซต ์7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ในขอ้รปูเพจ (Cover) ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม 

ผู้บรโิภคด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดอืน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และข้อ 

ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.039 มคี่า r เท่ากบั 0.146 หมาย 

ความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์ ในขอ้ 

ความสบายตาในการอ่านขอ้มลูกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดั 

ส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงค์ประกอบเวบ็ไซต์7C 

ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลูสามารถลดความผดิพลาด

ในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 2.132  

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ีมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.577 มคี่า r เท่ากบั 0.040 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ใน

ขอ้การจดัวางเพจที่ดไีม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้านความถี่ในการซื้อเครื่องแต่ง

กายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ขอ้รปูหวัเพจ (Cover) มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.111 มคี่า r เท่ากบั 0.118 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบ

เวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้รปูเพจ (Cover) กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

ความถี่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebookต่อปี มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัความสมัพนัธ์น้อย ส่วนขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มูล มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.342 มคี่า r เท่ากบั 0.067 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้น
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องคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ในขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลูไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่านFacebookต่อปีทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ีมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.801 มคี่า r เท่ากบั  -0.018 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ใน

ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ี ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ 

ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  ขอ้รปูหวัเพจ (Cover) มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.050 มคี่า r 

เท่ากบั -0.130 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านองค์ประกอบ

หรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้รูปเพจ (Cover) กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึง่บอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์7C 

ด้านองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์ ในข้อความสบายตาในการอ่านข้อมูลสามารถลดความผิด  

พลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ไดเ้พยีงรอ้ยละ 1.690 

และขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.281 มคี่า r เท่ากบั 0.077 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ใน

ขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านจ านวนชิ้นใน

การซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ีมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.355 มคี่า r เท่ากบั  0.066 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ ใน

ขอ้การจดัวางเพจทีด่ ีไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ที่

ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   ขอ้รปูหวัเพจ (Cover) มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.050 มคี่า r 

เท่ากบั 0.130 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านองค์ประกอบ

หรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้รปูเพจ (Cover) ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดย

เฉลีย่ต่อครัง้ ส่วนขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.281 มคี่า r 

เท่ากบั 0.077 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านองค์ประกอบ

หรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05
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ตารางที ่4.21 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นเน้ือหา กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านเน้ือหา 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.145 (r2=2.102) 

0.040* 

สมัพนัธน้์อย 

0.058 

0.414 

ไมส่มัพนัธ ์

0.021 

0.771 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.013 

0.856 

ไมส่มัพนัธ ์

ความไมผ่ดิเพีย้นเรือ่งสขีองรปูภาพ r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.023 

0.743 

ไมส่มัพนัธ ์

0.094 

0.186 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.009 

0.900 

ไมส่มัพนัธ ์

0.035 

0.622 

ไมส่มัพนัธ ์

การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.017 

0.806 

ไมส่มัพนัธ ์

0.037 

0.602 

ไมส่มัพนัธ ์

0.108 

0.126 

สมัพนัธน้์อย 

0.014 

0.848 

ไมส่มัพนัธ ์

มรีะดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.21 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ด้วยวิธ ีLinear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้าน

เนื้อหา กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิค้า มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.040 มคี่า r 

เท่ากบั 0.145 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้การ

บรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนัในระดบัความสมัพนัธ์น้อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึ่งบอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์7C 

ดา้นเนื้อหา ในขอ้การบรรยายคุณสมบตัิของสนิคา้ สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดเ้พยีงรอ้ยละ 2.102 ในขอ้ความ

ไม่ผดิเพีย้นเรื่องสขีองรปูภาพ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.743 มคี่า r เท่ากบั 0.023 หมาย 

ความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้ความไม่ผดิเพีย้นเรื่องสี

ของรปูภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน

หรอืรปูลกัษณ์ ในขอ้ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  และขอ้การแจง้รายละเอยีดการ

จดัส่งสนิคา้ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.806 มคี่า r เท่ากบั 0.017 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้กบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย   

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิค้า มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.577 มคี่า r 

เท่ากบั 0.040 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้การ

บรรยายคุณสมบตัิของสนิค้า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคด้านความถี่ในการซื้อ

เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05  ในขอ้ความไม่ผดิเพีย้น

เรือ่งสขีองรปูภาพ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.111 มคี่า r เท่ากบั 0.118 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้ความไมผ่ดิเพีย้นเรื่องสขีองรปูภาพ กบั

พฤตกิรรมผู้บรโิภคดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebookต่อปี มคีวามสมัพนัธ์
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เป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้มี

ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.342 มคี่า r เท่ากบั 0.067 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้าน

องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านเนื้อหา ในขอ้การแจง้รายละเอียดการจดัส่งสนิค้า ไม่มคีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้านความถี่ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ที่

ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิค้า มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.771 มคี่า r 

เท่ากบั  0.021 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้

การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการ

ซือ้ต่อครัง้ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในขอ้ความไม่ผดิเพี้ยนเรื่องสขีองรปูภาพ มคี่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากบั 0.900 มคี่า r เท่ากบั -0.009 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต์ 7C ด้านเนื้อหา ในข้อความไม่ผดิเพี้ยนเรื่องสขีองรูปภาพ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   และขอ้การ

แจง้รายละเอียดการจดัส่งสนิค้า มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.126 มคี่า r เท่ากบั 0.108 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคติด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ด้านเนื้อหา ในข้อการแจ้งราย 

ละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย  

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิค้า มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.856 มคี่า r 

เท่ากบั  -0.013 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหา ในขอ้

การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิค้า ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผู้บรโิภคด้านค่าใช้จ่ายโดย

เฉลีย่ต่อครัง้ ในขอ้ความไมผ่ดิเพีย้นเรื่องสขีองรปูภาพ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.622 มคี่า r 

เท่ากบั 0.035 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ด้านเนื้อหา ใน

ขอ้ความไม่ผดิเพีย้นเรื่องสขีองรปูภาพ ไม่มคีวาม สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ และขอ้การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.848 

มคี่า r เท่ากบั 0.014 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหา ใน

ขอ้การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิ้น 

ในการซือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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ตารางที ่4.22  แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นชุมชนออนไลน์ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านชุมชนออนไลน์ 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การมพีืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.081 

0.252 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.109 

0.124 

สมัพนัธน้์อย 

-0.135 

0.057 

สมัพนัธน้์อย 

-0.034 

0.634 

ไมส่มัพนัธ ์

การสนทนากบัลกูคา้แบบเปิดเผยไมต่อ้งเขา้

ถามใน Inbox เพยีงอยา่งเดยีว 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.030 

0.677 

ไมส่มัพนัธ ์

0.143 (r2=2.045) 

0.044* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.211 (r2=-4.452) 

0.003* 

สมัพนัธน้์อย 

0.018 

0.796 

ไมส่มัพนัธ ์

การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลกูคา้คน

อื่นๆ 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.187 (r2=3.500) 

0.008* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.016 

0.818 

ไมส่มัพนัธ ์

0.093 

0.189 

ไมส่มัพนัธ ์

0.039 

0.586 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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 จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้าน

ชุมชนออนไลน์ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การมพีืน้ทีส่ าหรบัลูกคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.252 มคี่า r เท่ากบั -0.081 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้น

ชุมชนออนไลน์ ในขอ้การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ในขอ้การสนทนากบั

ลูกคา้แบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.677 

มคี่า r เท่ากบั 0.030 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านชุมชน

ออนไลน์ ในขอ้การสนทนากบัลูกคา้แบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้ถามใน Inboxเพยีงอย่างเดยีว ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญั

ทางสถติ ิ0.05   และขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกคา้คนอื่นๆ มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.008 มคี่า r เท่ากบั 0.187 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C 

ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การ Review สนิค้าที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆ กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคด้านความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัความสมัพนัธ์น้อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึ่งบอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการ

พยากรณ์ พบว่า ปจัจยัด้านทศันคตอิงค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านชุมชนออนไลน์ ในขอ้การ 

Review สนิค้าที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆ สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดเ้พยีงรอ้ยละ 3.500 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การมพีืน้ทีส่ าหรบัลูกคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.577 มคี่า r เท่ากบั 0.040 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้น

ชุมชนออนไลน์ ในขอ้การมพีืน้ทีส่ าหรบัลูกคา้แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปทศิทางตรงกนั

ขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย ในขอ้การสนทนากบัลกูคา้แบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้ถามใน Inbox 

เพยีงอย่างเดยีว มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.044 มคี่า r เท่ากบั 0.143 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ขอ้การสนทนากบัลูกคา้แบบเปิดเผย
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ไม่ต้องเขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคดา้นความถี่ในการซือ้เครื่อง

แต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี มคีวามสมัพนัธ์เป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์

น้อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้น

ทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การสนทนากบัลูกค้าแบบเปิดเผย

ไมต่อ้งเขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดเ้พยีงรอ้ยละ 2.045  และขอ้การ Review 

สนิค้าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.818 มคี่า r เท่ากบั -

0.016 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านชุมชนออนไลน์ ในขอ้

การ Review สนิคา้ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค

ดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การมพีืน้ทีส่ าหรบัลูกคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.057 มคี่า r เท่ากบั -0.135 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้น

ชุมชนออนไลน์ ในขอ้การมพีื้นที่ส าหรบัลูกค้าแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค

ดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธ์ 

น้อย ในขอ้การสนทนากบัลูกค้าแบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว มคี่า 

Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.003 มคี่า r เท่ากับ -0.211 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติด้าน

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ในการสนทนากบัลูกค้าแบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้

ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีว กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวาม 

สมัพนัธ์เป็นไปทศิทางตรงกนัข้าม ในระดบัความสมัพนัธ์น้อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึ่งบอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัด้านทศันคตอิงค์ประกอบเวบ็ไซต ์

7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การสนทนากบัลูกคา้แบบเปิดเผยไม่ต้องเขา้ถามใน Inbox เพยีง

อยา่งเดยีว สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการ

ซือ้ต่อครัง้ ได้รอ้ยละ 4.452 และขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆ มคี่า 

Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.189 มคี่า r เท่ากบั 0.093 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติด้าน

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกคา้

คนอื่นๆ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้  
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 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

 พบว่า ขอ้การมพีืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั  

0.634 มคี่า r เท่ากบั -0.034 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้น

ชุมชนออนไลน์ ในข้อการมพีื้นที่ส าหรบัลูกค้าแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ ในขอ้การสนทนากบัลูกค้าแบบเปิดเผยไม่

ต้องเขา้ถามใน Inbox เพยีงอย่างเดยีวมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.796 มคี่า r เท่ากบั 0.018 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ขอ้การสนทนา

กบัลกูคา้แบบเปิดเผยไมต่อ้งเขา้ถามใน Inbox เพยีงอยา่งเดยีว ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้  และขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกคา้คน

อื่นๆ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.586 มคี่า r เท่ากบั 0.039 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติ

ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ลูกคา้คนอื่นๆ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
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ตารางที ่4.23 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านความต้องการของลูกค้า 
   

ความถี่ในการ

ใช้ Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

โปรโมชัน่อยา่งต่อเนื่อง เช่น ลด, แลก,แจก, 

แถม 

  

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.126 

0.075 

สมัพนัธน้์อย 

0.106 

0.136 

สมัพนัธน้์อย 

-0.067 

0.346 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.028 

0.699 

ไมส่มัพนัธ ์

การรบัประกนัในตวัสนิคา้ 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.078 

0.273 

ไมส่มัพนัธ ์

0.005 

0.947 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.047 

0.512 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.086 

0.226 

ไมส่มัพนัธ ์

การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละคน 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.065 

0.359 

ไมส่มัพนัธ ์

0.012 

0.864 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.178(r2=-3.168) 

0.012* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.161 (r2=2.592) 

0.023* 

สมัพนัธน้์อย 

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้าน

ความตอ้งการของลกูคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.075 มคี่า r เท่ากบั 

0.126 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้ 

ในขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดอืน 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนัในระดบัความ สมัพนัธน้์อย ขอ้การรบัประกนัในตวัสนิคา้ 

มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.273 มคี่า r เท่ากบั 0.078 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้าน

องค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านความต้องการของลูกค้า ในข้อการรบัประกนัในตวัสนิค้า ไม่มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้านความถี่ในการใช้Facebook ต่อเดอืนทีร่ะดบันัยส าคญั

ทางสถติ ิ0.05   และขอ้การบนัทกึ ขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.359 

มคี่า r เท่ากบั -0.065 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความ

ต้องการของลูกค้า ในข้อการบนัทกึข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.136 มคี่า r เท่ากบั 

0.106 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้ 

ในขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านความถี่ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน 

Facebook ต่อปี มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย ขอ้การรบั 

ประกนัในตวัสนิคา้ มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.947 มคี่า r เท่ากบั 0.005 หมายความว่า ปจัจยั 

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกค้า ในขอ้การรบัประกนัในตวั

สินค้าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านความถี่ในการซื้อ เครื่องแต่งกายผ่าน 

Facebook ต่อปี  ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคน มี

ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.864 มคี่า r เท่ากบั 0.012 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้าน

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ในขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคน 

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านความถี่ในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน Facebook 

ต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
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 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้โปรโมชัน่อยา่งต่อเนื่อง มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.346 มคี่า r เท่ากบั 

 -0.067 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิ้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของ

ลูกคา้ ในขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ใน

การซือ้ต่อครัง้ ขอ้การรบัประกนัในตวัสนิคา้ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.512 มคี่า r เท่ากบั -

0.047 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้  

ในขอ้การรบัประกนัในตวัสนิค้าไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคด้านจ านวนชิ้นในการ

ซือ้ต่อครัง้ และขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.012 มคี่า r 

เท่ากบั -0.178 หมายความว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้ 

ในขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละคน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์7C 

ดา้นความตอ้งการของลกูคา้ในขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละคนสามารถลดความผดิพลาด 

ในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืนไดร้อ้ยละ 3.168    

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.699 มคี่า r เท่ากบั -

0.028 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้

ในขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

ต่อครัง้ ขอ้การรบัประกนัในตวัสนิคา้ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.226 มคี่า r เท่ากบั -0.086 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการของลูกคา้ในขอ้

การรบัประกนัในตวัสนิคา้ไม่มคีวาม สมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ

ครัง้ และขอ้การบนัทกึขอ้มูลของลูกค้าแต่ละคน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.023 มคี่า r 

เท่ากบั -0.161 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นความต้องการ

ของลูกคา้  ในขอ้การบนัทกึขอ้มลูของลูกคา้แต่ละคน ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ เมื่อพจิารณา ค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการ

พยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นความต้องการของลูกคา้ ในขอ้

การบันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนสามารถลดความผิดพลาดในการพยากรณ์พฤติกรรม

ผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ไดร้อ้ยละ2.592 
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ตารางที ่4.24 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านการส่ือสาร 
  

ความถี่ในกาใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน 

  

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.009 

0.900 

ไมส่มัพนัธ ์

0.041 

0.560 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.001 

0.986 

ไมส่มัพนัธ ์

0.036 

0.608 

ไมส่มัพนัธ ์

การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

 0.062 

0.386 

ไมส่มัพนัธ ์

0.018 

0.805 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.293 (r2=-8.585) 

0.001* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.129 

0.070 

สมัพนัธน้์อย 

มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.116 

0.102 

สมัพนัธน้์อย 

0.015 

0.833 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.225 (r2=5.062) 

0.001* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.123 

0.081 

สมัพนัธน้์อย 

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการ

สื่อสาร กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.900 มคี่า 

r เท่ากบั -0.009 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ใน

ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจนไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ใน 

การใช ้Facebook ต่อเดอืนทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ยมคี่า 

Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.386 มคี่า r เท่ากบั 0.062 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้น

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ยไมม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืนทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   

และขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.102 มคี่า r เท่ากบั 

-0.116 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้มกีาร

อพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อ

เดอืนมคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธน้์อย 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.041 มคี่า 

r เท่ากบั 0.560 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ใน

ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจนไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่น

การซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ยมคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.805 มคี่า r เท่ากบั 0.018 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการสื่อสารในขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี  และขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้

เสมอ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.833 มคี่า r เท่ากบั 0.015 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติ

ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี 

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.986 มคี่า  
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r เท่ากบั -0.001 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ใน

ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวน

ชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ ขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.000 มคี่า r 

เท่ากบั-0.293 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้

การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ยกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวาม 

สมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต7์C 

ดา้นการสื่อสาร ในขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ สามารถลดความผดิพลาดในการ

พยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 8.585 และขอ้

มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.001 มคี่า r เท่ากบั -

0.225 หมายความว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้มกีารอพัเดท

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลด

ความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการ

สื่อสาร ในขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 5.062    

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.608 มคี่า 

r เท่ากบั 0.036 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ใน

ขอ้การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   ขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.070 มคี่า r เท่ากบั -0.129 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ยกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย 

และขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.081 มคี่า r เท่ากบั 

-0.123 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการสื่อสาร ในขอ้มกีาร

อพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้  

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธน้์อย 
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ตารางที ่4.25 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการเชื่อมโยง กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านการเช่ือมโยง 
  

ความถี่ในกาใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้

เพิม่เตมิ 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

 0.136  

0.054 

สมัพนัธน้์อย 

0.018 

0.802 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.089 

0.212 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.046 

0.515 

ไมส่มัพนัธ ์

การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.128 

0.070 

สมัพนัธน้์อย 

0.028 

0.696 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.223 (r2=-4.972) 

0.002* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.191 (r2=-3.61) 

0.007* 

สมัพนัธน้์อย 

ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น 

Search Engine 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.117 

0.098 

สมัพนัธน้์อย 

0.087 

0.218 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.154 (r2=-2.372) 

0.029* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.133 

0.060 

สมัพนัธน้์อย 

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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 จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการ

เชื่อมโยง กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.054 มคี่า r เท่ากบั 0.136 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัความสมัพนัธน้์อย  ขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ มคี่า Sig. (2-tailed) 

เท่ากบั 0.070 มคี่า r เท่ากบั 0.128 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

ความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความ 

สมัพนัธน้์อย และขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine มคี่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.098 มคี่า r เท่ากบั 0.117 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine 

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.802 มคี่า r เท่ากบั 0.018 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ ไมม่คีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ขอ้การ

เชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.696 มคี่า r เท่ากบั 0.028 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเชื่อม 

โยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการ

ซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปีทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 และขอ้ช่องทางใหค้น้หา

ขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.218 มคี่า r เท่ากบั 

0.087 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้
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ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ

0.05   

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.212 มคี่า r เท่ากบั -0.089 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ ไมม่คีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ ขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้า

เพจไปยงัอลับัม้ มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.002 มคี่า r เท่ากบั -0.223 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจ

ไปยงัอลับัม้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป

ทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความ

ผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์7C ดา้นการเชื่อมโยง 

ในขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงัอลับัม้ สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 4.972 และขอ้ช่องทาง

ใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.029 มคี่า r 

เท่ากบั -0.154 หมายความว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้มี

การอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอก

สดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์

7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine สามารถ

ลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน 

ไดร้อ้ยละ 2.372    

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.515 มคี่า r เท่ากบั -0.046 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลูสนิคา้เพิม่เตมิ ไมม่คีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้า
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เพจไปยงัอลับัม้ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.007 มคี่า r เท่ากบั -0.191 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจ

ไปยงัอลับัม้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทาง

ตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น 

Search Engine มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.060 มคี่า r เท่ากบั -0.133 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ในขอ้ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจาก

ภายนอก เช่น Search Engine กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ม ี 
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ตารางที ่4.26 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ด้านการค้า 
  

ความถี่ในกาใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยาก r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.008 

0.914 

ไมส่มัพนัธ ์

0.074 

0.296 

ไมส่มัพนัธ ์

0.128 

0.072 

สมัพนัธน้์อย 

-0.157 (r2=-2.465) 

0.026* 

สมัพนัธน้์อย 

การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.013 

0.856 

ไมส่มัพนัธ ์

0.025 

0.728 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.044 

0.539 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.019 

0.793 

ไมส่มัพนัธ ์

การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.054 

0.452 

ไมส่มัพนัธ ์

0.098 

0.168 

ไมส่มัพนัธ ์

0.180 (r2=3.240) 

0.011* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.082 

0.248 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิ 0.05 ปจัจยัทศันคตต่ิอองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้าน

การคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุง่ยาก มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.914 มคี่า r 

เท่ากบั 0.008 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยาก ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้

Facebook ต่อเดอืน ขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.856 มคี่า r เท่ากบั 0.013 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้น

การคา้ ในขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน และขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ มคี่า 

Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.452 มคี่า r เท่ากบั 0.054 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองค ์

ประกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นการคา้ ในขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ ไมม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืนทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุง่ยาก มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.296 มคี่า r 

เท่ากบั 0.074 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยากไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้ 

เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.728 มคี่า r เท่ากบั 0.025 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง ไมม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี  และขอ้การตรวจ 

สอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.168 มคี่า r เท่ากบั 0.098 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้การตรวจสอบ

สถานะการจดัส่งสนิคา้ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่ง

กายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไมยุ่ง่ยาก มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.072 มคี่า r 
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เท่ากบั 0.128 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยากไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการ 

ซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง มคี่า 

Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.539 มคี่า r เท่ากบั -0.044 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้น

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง กบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม 

ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ มคี่า Sig. (2-tailed) 

เท่ากบั 0.011 มคี่า r เท่ากบั 0.180 หมายความว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้น

การคา้ ในขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการ

ซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมื่อพจิารณาค่า 

r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ

เวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ สามารถลดความผดิพลาด

ในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความ ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 3.240    

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุง่ยาก มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.026 มคี่า r 

เท่ากบั -0.157 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยากกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้มคีวาม 

สมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วน

การลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พบว่า ทศันคตอิงคป์ระกอบเวบ็ไซต์7Cดา้นการ คา้ ในขอ้

ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยากสามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

ดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 2.465  ขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลาย

ช่องทาง มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.793 มคี่า r เท่ากบั -0.019 หมายความว่า ปจัจยัทศันคติ

ดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นการคา้ ในขอ้การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง กบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ใน

ระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้ มคี่า Sig. (2-tailed) 

เท่ากบั 0.248 มคี่า r เท่ากบั -0.082 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนองค ์ ประกอบ

เวบ็ไซต7์Cดา้นการคา้ในขอ้การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้กบัพฤตกิรรม ผูบ้รโิภคดา้น 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้มในระดบัความสมัพนัธน้์อย
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ตารางที ่4.27 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดดา้นสนิคา้ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านสินค้า 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.053 

0.456 

ไมส่มัพนัธ ์

0.044 

0.536 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.174 (r2=-3.028) 

0.014* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.134 

0.059 

ไมส่มัพนัธ ์

การระบุแหล่งทีผ่ลติอย่างชดัเจน r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.034 

0.636 

ไมส่มัพนัธ ์

0.028 

0.696 

ไมส่มัพนัธ ์

0.062 

0.382 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.058 

0.414 

ไมส่มัพนัธ ์

ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.078 

0.272 

ไมส่มัพนัธ ์

0.067 

0.346 

ไมส่มัพนัธ ์

0.021 

0.767 

ไมส่มัพนัธ ์

0.053 

0.459 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ 

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.456 มคี่า r 

เท่ากบั -0.053 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ใน

ขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ใน 

การใช ้ Facebook ต่อเดอืน ขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 

0.636 มคี่า r เท่ากบั -0.034 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้น

สนิคา้ ในขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

ความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน และขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.272 มคี่า r เท่ากบั 0.78 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.536 มคี่า r 

เท่ากบั 0.044 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ใน

ขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่น

การซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน มคี่า Sig.(2-

tailed) เท่ากบั 0.696 มคี่า r เท่ากบั 0.028 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน ไมม่คีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี  และขอ้ความสวยงามของ

ภาพสนิคา้ในเพจ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.346 มคี่า r เท่ากบั 0.067 หมายความว่า 

ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ใน

เพจไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่านFacebook 

ต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.014 มคี่า  
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r เท่ากบั -0.174 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ใน

ขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้

ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่

พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคติ

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย สามารถลด

ความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ได้

รอ้ยละ 3.028 ขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน มคี่า Sig.(2-tailed)เท่ากบั 0.382 มคี่า r 

เท่ากบั 0.062 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้การ

ระบุแหล่งทีผ่ลติอย่างชดัเจน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้ความสวยงามของ

ภาพสนิคา้ในเพจ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.767 มคี่า r เท่ากบั 0.021 หมายความว่า 

ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ ไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ

0.05   

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.059 มคี่า r 

เท่ากบั -0.134 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ใน

ขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้ ขอ้การระบุแหล่งทีผ่ลติอยา่งชดัเจน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.414 มคี่า r 

เท่ากบั 0.058 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้การ

ระบุแหล่งทีผ่ลติอย่างชดัเจน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวาม 

สมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้ความสวยงามของภาพ

สนิคา้ในเพจ มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.459 มคี่า r เท่ากบั 0.053 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตดิา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ ไม่

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
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ตารางที ่4.28 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตปิจัจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านราคา 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด 

  

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.077 

0.282 

ไมส่มัพนัธ ์

0.011 

0.878 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.018 

0.799 

ไมส่มัพนัธ ์

0.051 

0.469 

ไมส่มัพนัธ ์

การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.048 

0.503 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.031 

0.664 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.057 

0.421 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.129 

0.068 

สมัพนัธน้์อย 

ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่ง

แต่งกาย 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.003 

0.971 

ไมส่มัพนัธ ์

0.015 

0.833 

ไมส่มัพนัธ ์

0.068 

0.339 

ไมส่มัพนัธ ์

0.070 

0.322 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.28 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 

กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละดา้น ดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.282 มคี่า r เท่ากบั 

0.077 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ราคาทีต่ ่า

กว่าทอ้งตลาด ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ใน การใช ้ Facebook ต่อ

เดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น มคี่า 

Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.503 มคี่า r เท่ากบั -0.048 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้น

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น ไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญั

ทางสถติ ิ 0.05 และขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.971 มคี่า r เท่ากบั 0.003 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นราคา ในขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.878 มคี่า r เท่ากบั 

0.011 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ราคาทีต่ ่า

กว่าทอ้งตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน 

Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้

อื่น มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.664 มคี่า r เท่ากบั -0.031 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้น

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่นไมม่ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปีที่

ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  และขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย มคี่า 

Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.833 มคี่า r เท่ากบั 0.015 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้น

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย 

ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่านFacebook ต่อ

ปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
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 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาดมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.799 มคี่า r เท่ากบั 

 -0.018 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ราคาทีต่ ่า

กว่าทอ้งตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ทีร่ะดบั

นยัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น มคี่า Sig.(2-tailed) 

เท่ากบั 0.421 มคี่า r เท่ากบั -0.057 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ดา้นราคา ในขอ้การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 และขอ้ความคุม้ค่า

ดา้นราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.339 มคีา่ r เท่ากบั 

0.068 หมายความว่า ปจัจยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C ดา้นราคา ในขอ้ความคุม้ค่าดา้นราคา

ต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการ

ซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาดมคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.469 มคี่า r เท่ากบั 

0.051 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ราคาทีต่ ่า

กว่าทอ้งตลาด ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ขอ้การ

แสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.068 มคี่า r เท่ากบั -

0.129 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้การแสดง

การเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่น กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มี

ความ สมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้ความคุม้ค่าดา้น

ราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.322 มคี่า r เท่ากบั 0.070 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์ 7C ดา้นราคา ในขอ้ความคุม้ค่าดา้น

ราคาต่อคุณภาพของเครือ่งแต่งกาย ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดย

เฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05   
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ตารางที ่4.29 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านสถานท่ีใช้บริการบน Facebook 
  

ความถี่ในการ 

ใช้ Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.072 

0.310 

ไมส่มัพนัธ ์

0.051 

0.473 

ไมส่มัพนัธ ์

0.111 

0.117 

สมัพนัธน้์อย 

0.049 

0.490 

ไมส่มัพนัธ ์

ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ 

 

  

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.057 

0.419 

ไมส่มัพนัธ ์

0.074 

0.297 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.124 

0.079 

สมัพนัธน้์อย 

-0.008 

0.915 

ไมส่มัพนัธ ์

ความน่าเชื่อถอืของเพจ 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

0.039 

0.585 

ไมส่มัพนัธ ์

0.115 

0.105 

สมัพนัธน้์อย 

0.065 

0.358 

ไมส่มัพนัธ ์

0.051 

0.478 

ไมส่มัพนัธ ์

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ปจัจยัทศันคติส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

สถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.310 มคี่า r เท่ากบั 

0.072 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน 

Facebook ในขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่

ใน การใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ขอ้ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ มี

ค่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.419 มคี่า r เท่ากบั 0.057 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ ไม่มคีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทาง

สถติ ิ 0.05 และขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.585 มคี่า r เท่ากบั 

0.039 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน 

Facebook ในขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่

ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.473 มคี่า r เท่ากบั 

0.051 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน 

Facebook ในขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่

ในการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้ความงา่ยใน

การเขา้ถงึเพจ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.297 มคี่า r เท่ากบั 0.074 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความงา่ยในการ

เขา้ถงึเพจ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน 

Facebook ต่อปีทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 และขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ มคี่า Sig. (2-

tailed) เท่ากบั 0.105 มคีา่ r เท่ากบั 0115 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไป

ทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย 
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 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.117 มคี่า r เท่ากบั 

0.111 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน 

Facebook ในขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อ

ครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย ขอ้ความงา่ยในการ

เขา้ถงึเพจ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.079 มคี่า r เท่ากบั -0.124 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความงา่ยในการ

เขา้ถงึเพจ สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจมคี่า 

Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.358 มคี่า r เท่ากบั 0.065 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ กบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบั

ความสมัพนัธน้์อย 

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.469 มคี่า r เท่ากบั 

0.051 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน 

Facebook ในขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใช้ 

จา่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ มคี่า Sig. 

(2-tailed) เท่ากบั 0.068 มคี่า r เท่ากบั -0.129 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้ความง่ายในการเขา้ถงึเพจ ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้า่ยโดยเฉลีย่ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ

0.05 และขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.322 มคี่า r เท่ากบั 0.070 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ใน

ขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ

ครัง้ ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05   
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ตารางที ่4.30 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการขาย 
  

ความถี่ในการใช้ 

Facebook 

ความถี่ในการซ้ือ 

เคร่ืองแต่งกาย 

ผา่น Facebook 

จ านวนช้ิน 

ต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ค่าใช้จ่ายโดย 

เฉล่ียต่อครัง้ 

การจดักจิกรรมชงิรางวลั 

  

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.128 

0.071 

สมัพนัธน้์อย 

-0.038 

0.590 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.205 (r2=-4.202) 

0.004* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.145 (r2=-2.102) 

0.041* 

สมัพนัธน้์อย 

การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป 

 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.038 

0.588 

ไมส่มัพนัธ ์

0.068 

0.340 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.088 

0.216 

ไมส่มัพนัธ ์

-0.104 

0.141 

สมัพนัธน้์อย 

การส่งขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของ

ท่าน 

 

r 

Sig. (2-tailled) 

ความสมัพนัธ ์

-0.026 

0.716 

ไมส่มัพนัธ ์

0.154 (r2=2.372) 

0.029* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.196 

0.005* 

สมัพนัธน้์อย 

-0.157 (r2=-2.465) 

0.026* 

สมัพนัธน้์อย 

     มรีะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 *
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จากตารางที่ 4.30 ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ด้วยวิธี Linear Correletion 

Coefficient ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่ละดา้นดงัต่อไปนี้ 

 ด้านความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดือน 

 พบว่า ขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลั มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.071 มคี่า r เท่ากบั -

0.128หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย ในขอ้

การจดักจิกรรมชงิรางวลั กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภคดา้นความถี่ในการใช้ Facebook ต่อเดอืน มี

ความสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย   ขอ้การสะสมแต้มเพื่อใช้

เป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.588 มคี่า r เท่ากบั -0.038 หมายความว่า 

ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การสะสมแต้มเพื่อใช้

เป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านความถี่ในการใช ้

Facebook ต่อเดอืน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และขอ้การส่งขอ้มลูข่าวสารกจิกรรมผ่าน 

Inbox ของท่าน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.716 มคี่า r เท่ากบั -0.026 หมายความว่า ปจัจยั

ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่งขอ้มลูข่าวสารกจิกรรม

ผ่าน Inbox ของท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใช ้Facebook 

ต่อเดอืน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

 ด้านความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook ต่อปี 

 พบว่า ขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลั มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.590 มคี่า r เท่ากบั -

0.038 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย  ในขอ้

การจดักจิกรรมชงิรางวลั ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่ง

แต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 ขอ้การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็น

ส่วนลดในครัง้ต่อไป มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.340 มคี่า r เท่ากบั 0.068 หมายความว่า 

ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การสะสมแตม้เพื่อใช้

เป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่ง

แต่งกายผ่าน Facebook ต่อปีทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ 0.05 และขอ้การส่งขอ้มลูขา่วสาร

กจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.029 มคี่า r เท่ากบั 0.154 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่ง

ขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการซือ้เครือ่ง
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แต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธ์

น้อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้น

ทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่งขอ้มลูขา่วสารกจิกรรม

ผ่าน Inbox ของท่าน สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถี่

ในการใช ้Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 2.372 

 ด้านจ านวนช้ินในการซ้ือต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลั มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.004 มคี่า r เท่ากบั 

0.205 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้

การจดักจิกรรมชงิรางวลั กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซื้อต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปทศิทางเดยีวกนั ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมื่อพจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลด

ความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย ในขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลั สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 4.202 ขอ้การสะสม

แตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.216 มคี่า r เท่ากบั -0.088 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ใน

ขอ้การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้น

จ านวนชิน้ในการซือ้ต่อครัง้ ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ 0.05 และขอ้การส่งขอ้มลูขา่วสาร

กจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.005 มคี่า r เท่ากบั -0.196 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่ง

ขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อ

ครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย 

 ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้  

 พบว่า ขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.041 มคี่า r เท่ากบั -

0.145 หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้

การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธ์

เป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 ซึง่บอกสดัส่วนการลด

ความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการ

ส่งเสรมิการขาย ในขอ้การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์
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พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 2.102 ขอ้การสะสม

แตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป มคี่า Sig. (2-tailed) เท่ากบั 0.141 มคี่า r เท่ากบั -0.104 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การ

สะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไป กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 

มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย และขอ้การส่งขอ้มลู

ขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน มคี่า Sig.(2-tailed) เท่ากบั 0.026มคี่า r เท่ากบั -0.157 

หมายความว่า ปจัจยัทศันคตสิ่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่ง

ขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ

ครัง้ มคีวามสมัพนัธเ์ป็นไปทศิทางตรงกนัขา้ม ในระดบัความสมัพนัธน้์อย เมือ่พจิารณาค่า r2 

ซึง่บอกสดัส่วนการลดความผดิพลาดในการพยากรณ์ พบว่า ปจัจยัดา้นทศันคตสิ่วนประสมทาง

การตลาด ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การส่งขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่าน 

สามารถลดความผดิพลาดในการพยากรณ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการใช ้ Facebook 

ต่อเดอืน ไดร้อ้ยละ 2.465 
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บทท่ี  5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศกึษาวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาถงึ  การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคตกิบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กรณีการซื้อสนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ในเขตกรุง 

เทพมหานคร เพื่อทีจ่ะน าผลในการวจิยัทีไ่ดไ้ปใช ้ในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดของรา้น 

ค้าต่างๆใน Facebook โดยพจิารณาจากขอ้มูลทางประชากรศาสตร ์และปจัจยัองค์ประกอบ

เวบ็ไซต์ 7C ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค 

ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยั อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะดงันี้ 

 

 ส่วนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูทศันคตดิา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซตข์องรา้นคา้ใน Facebook  

   ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความส าคญัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C และระดบั 

   ความส าคญัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้รโิภค 

 ส่วนที ่3 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน  

    Facebook 

 ส่วนที ่ 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความแตกต่างดา้นลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรม

    ผูบ้รโิภค 

 ส่วนที ่5 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อหาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคตดิา้นองคป์ระกอบ 

     เวบ็ไซต ์7C ทัง้ 7 ดา้นและส่วนประสมทางการตลาดทัง้ 4 ดา้นกบัพฤตกิรรม

    ผูบ้รโิภค 
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สรปุผลการศึกษาวิจยั 

  

 จาการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัเรื่องการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านทศันคต ิ

กบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค กรณีการซื้อสนิค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ในเขต

กรงุเทพมหานคร สามารถสรปุผลการศกึษาวจิยัไดด้งันี้  

 การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัทศันคตดิ้าน

องคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C และดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่คย

ซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านรา้นคา้บน Facebook ภายใน 1 ปีทีผ่่านมา โดยใชก้ลุ่มตวั 

อยา่งจ านวน 200 คน ผลการวจิยัในส่วนการศกึษาขอ้มลูส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญงิ มอีายุ 21 – 25 ปี ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบ 

เท่าและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 10,001 – 20,000 บาท  

 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องการให้ระดบัความพงึพอใจต่อทศันคติ

ของผูบ้รโิภคพบว่า การใหร้ะดบัความพงึพอใจต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค ทีม่ต่ีอระดบัความพงึพอ 

ใจขององคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารใหร้ะดบัความพงึพอใจดา้นเนื้อหาของ

เวบ็ไซต์มากที่สุด และด้านองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์น้อยที่สุด แสดงให้เหน็ว่าผู้บรโิภคเห็น

ความส าคญัของเนื้อหาของสนิคา้ การบรรยาคุณสมบตัขิองสนิคา้ รูปภาพ การแจง้รายละเอยีด

การจดัส่งสนิคา้มากกว่าทุกๆด้านในองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ในการตดัสนิใจสัง่ซือ้สนิคา้ และ

การให้ระดบัความพงึพอใจต่อทศันคติของผู้บรโิภคที่มีต่อปจัจยัส่วนประสมทางได้การตลาด 

ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ระดบัความพงึพอใจด้านสถานที่ใช้บรกิารบน Facebook มากที่สุด และ

ดา้น แสดงใหเ้หน็ว่าในส่วนของปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัเพจที่

มยีอดไลคส์งูๆ ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจและความน่าเชื่อถอืของเพจมากทีสุ่ด 

 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษาพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการซื้อเครื่องแต่งกาย

ผ่าน Facebook พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามถี่ในการใช ้Facebook เฉลีย่ที ่4.02 หรอืมกีารใช้บ่อยๆ  

ดา้นความถี่ในการซือ้เครื่องแต่งกายผ่าน Facebook เฉลีย่ที ่2.64 ( 3 เดอืน ) มจี านวนในการ

ซื้อเครื่องแต่งกายประมาณ 2 ชิ้นต่อครัง้ และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องแต่งกายผ่าน 

Facebook เฉลีย่ที ่1,222.75 บาท  

          ผลการวจิยัตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาเรื่องการให้ความแตกต่างของทศันคติของ

ผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่า อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาและรายไดท้ี่
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ต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นจ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้และค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ทีแ่ตกต่างกนั

 อกีทัง้ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษาเรือ่งการใหค้วามสมัพนัธ์ต่อทศันคตขิอง

ผูบ้รโิภคพบว่า ทศันคตดิา้นองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C โดยรวมในแต่ละดา้นไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมผู้บรโิภค และทศันคตดิ้านส่วนประสมทางการตลาด มเีพยีงในด้านการส่งเสรมิ

การขายโดยรวมที่มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัขา้มกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดา้นค่าใชจ้่าย

โดยเฉลีย่ต่อครัง้  

  

อธิปรายผลการวิจยั  

 

 จากผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศันคต ิกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค กรณกีารซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มปีระเดน็ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิรายผลเชงิพรรณนาไดด้งันี้ 

          1. จากผลการศกึษาลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าประเภทเครื่องแต่ง

กายผ่าน Facebook ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 - 25 ปี สถานภาพโสด ระดบั

การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 - 20,000 บาทเนื่องจาก 

ปจัจุบนัการเขา้ถงึสื่อสงัคมออนไลน์ง่ายถงึ ผู้บรโิภคที่ซือ้สนิค้าผ่าน Facebook ที่มอีายุอยู่ใน 

ช่วงวยัเรยีนในระดบัปรญิญาตรแีละวยัเริม่ท างาน ใช้งานอินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงสื่อสงัคม

ออนไลน์อย่าง Facebook ได้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรีาภรณ์ สริพิาณิชพงศ์ , 

2546 ศึกษาปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและบรกิารทาง

อนิเตอรเ์น็ตพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากเป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20 -29 ปี รายไดต่้อเดอืน 

10,001 – 20,000 บาท อาชพีพนกังานบรษิทั ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี และงานวจิยัของสุทา

มาศ จนัทรถาวร, 2555 ไดศ้กึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

สนิค้าบน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ20 -29 ปี มรีายไดต่้อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท  

         2. จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความพงึพอใจต่อองคป์ระกอบ 

เวบ็ไซต ์7C ของรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook พบว่า ผูบ้รโิภค

ใหค้วามพงึพอใจต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหามากทีสุ่ด ( ̅ = 4.30) แสดงใหเ้หน็ว่า

ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อสนิค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ใหร้ะดบัความพงึพอใจกบัการ
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บรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้ ความไมผ่ดิเพีย้นเรื่องสขีองรปูภาพ และการแจง้รายละเอยีดจดัส่ง

สนิคา้ รองลงมาคอื ดา้นการคา้ ( ̅ = 4.26) ดา้นการสื่อสาร ( ̅= 4.10) ดา้นความต้องการของ

ลกูคา้( ̅ = 4.07) ดา้นความเป็นชุมชน ( ̅ = 3.97) ดา้นการเชื่อมโยง ( ̅ = 3.95) และผูบ้รโิภค

ให้ระดบัความพงึพอใจอนัดบัท้ายสุดคอื ด้านองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์ ( ̅ = 3.93) ซึ่ง

สอดคล้องกบั อาภาภรณ์ วธันกุล, 2555 ศกึษาปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อ

สนิค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า 

ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความส าคญัของปจัจยัด้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ในด้าน

รปูลกัษณ์ ดา้นส่วนประกอบทีเ่ป็นเน้ือหา และดา้นการตดิต่อคา้ขาย อยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  

          3. จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วน

ประสมทางการตลาดของรา้นคา้ทีข่ายสนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook พบว่า 

ผู้บรโิภคให้ระดบัความพงึพอใจต่อปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านสถานที่ใช้บรกิารบน 

Facebook มากทีสุ่ด แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคใหม้รีะดบัความพงึพอใจกบัรา้นคา้ทีม่ยีอดไลคส์ูง 

ความง่ายในการเขา้ถงึและความน่าเชื่อถอืของเพจ  ( ̅ = 4.11) รองลงมาคอื ดา้นราคา ( ̅ = 

4.06) ดา้นสนิค้า ( ̅ = 3.96) และดา้นการส่งเสรมิการขาย ( ̅ = 3.29) ซึ่งไม่สอดคล้องกบั 

สุนนัท ์ทบัทมิแดง, 2555 ศกึษาการตดัสนิใจออนไลน์ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร จากกลุ่ม

ตวัอย่าง พบว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลภิณัฑ์ การขายสนิค้าที่หลากหลาย 

ผูบ้รโิภคสามารถตดิต่อผูข้ายไดต้ลอดเวลา 

          4. จากการศกึษาเพื่อหาความแตกต่างด้านลกัษณะส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมผู้บรโิภค

พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่แตกต่างกนั 

ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพแตกต่างกันมพีฤติกรรมด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่แตกต่างกัน 

ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ที่แตกต่าง

กนั ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยเฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจ านวนชิน้ในการซือ้ต่อ

ครัง้และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒกุิล 

(2555) พบว่า ลูกค้าทีเ่คยซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่ ีอายุ อาชพี และระดบัรายได้ทีแ่ตกต่างกนั มี

พฤตกิรรมการซื้อสนิค้าและบรกิารออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซื้อบนเวบ็ไซต์ ENSOGO ด้าน

ราคาเฉลี่ยของบรกิารที่เคยซื้อในแต่ละครัง้แตกต่างกนั จะเห็นได้ว่า อายุ รายได้ จะมผีลต่อ

ค่าใชจ้า่ยหรอืราคาเฉลีย่ของบรกิารทีซ่ือ้ 
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          5. จากผลการศกึษาความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

พบว่า ทศันคตต่ิอองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรทผูบ้รโิภค 

แต่เมื่อพจิารณารายด้านได้ผลวเิคราะห์ดงันี้ ดา้นองค์ประกอบหรอืรูปลกัษณ์ ในขอ้การจดัวาง

หน้าเพจดมีคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการใช ้Facebook ระดบัน้อย (r=0.103) ในขอ้รปูหวั

เพจ (Cover) มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ต่อครัง้ในระดบัน้อย (r=0.130) ความสบายตาในการ

อ่านขอ้มลูมคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายในระดบัน้อย (r=0146) ดา้นเนื้อหา 

การบรรยายคุณสมบตัิของสนิค้ามคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่การใช้ Facebook ในระดบัน้อย 

(r=0.145) ในขอ้การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้ (r=0.108) ดา้นชุมชนออนไลน์ ในขอ้การมี

พืน้ที่ส าหรบัลูกค้าแลกเปลี่ยนความคดิเหน็มคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการซื้อเครื่องแต่งกาย 

(r=-0.109) และจ านวนชิ้นในการซื้อในระดบัน้อย (r=-0.135) ในข้อการสนทนากบัลูกค้าแบบ

เปิดเผยไมต่อ้งเขา้ถามใน Inbox เพยีงอยา่งเดยีว มคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการซือ้เครื่องแต่ง

กายในระดบัน้อย (r=0.143) และมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.211) 

ในขอ้การ Review สนิค้าที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าคนอื่นๆมคีวามสมัพนัธ์กบัความถี่ในการใช ้

Facebook ในระดบัน้อย (r=0.187) ดา้นความตอ้งการของลูกคา้ ในขอ้โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่องมี

ความสมัพนัธก์นักบัความถี่ในการ Facebook ในระดบัน้อย (r=0.126) และมคีวามสมัพนัธก์บั

ความถี่ในการซือ้เครื่องแต่งกายในระดบัน้อย (r=0106) ในขอ้การบนัทกึขอ้มลูลูกค้าแต่ละคนมี

ความสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้การซื้อในระดบัน้อย (r=-0.178) และมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใช่จ่ายใน

การซื้อในระดบัน้อย (r=-0.161) ด้านการสื่อสาร ในขอ้การเข้าถงึ Facebook ได้ง่ายมคีวาม 

สมัพนัธ์กบัจ านวนชิน้ในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.293) ขอ้มกีารอพัเดทขอ้มลูเกี่ยวกบัสนิค้า

เสมอมคีวามสมัพนัธ์กบัจ านวนชิ้นในการซื้อในระดบัน้อย (r=-0.225) และค่าใช้จ่ายโดยในการ

ซื้อในระดับน้อย ( r=-0.123)  ด้านการเชื่อมโยง ในข้อการเพิ่มลิงค์เว็บไซต์เพิ่มเติมมี

ความสมัพนัธก์บัความถี่ในการใช ้Facebook (r=0.136) ในขอ้การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจ

ไปยงัอัลบัม้มคีวามสมัพนัธ์กับความถี่ในการใช้ Facebook ในระดบัน้อย (r=0.128) มี

ความสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ในการซือ้ในระดบัมาก (r=-0.223) และมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่าย

ในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.191) ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก เช่น Search Engine มี

ความสมัพนัธก์บัความถีใ่นการใช ้Facebook ในระดบัน้อย (r=0.117) มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวน

ชิน้ในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.154) และมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้ในระดบัต ่า (r= 

-0.133) ดา้นการคา้ ในขอ้ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไม่ยุ่งยากมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ในการ
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ซือ้ในระดบัน้อย (r=0.128) มคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.157)  ขอ้

การตรวจสอบสถานการณ์จดัส่งสินค้ามคีวามสัมพนัธ์กับจ านวนชิ้นในการซื้อในระดับน้อย 

(r=0.180) ซึ่งสอดคล้องกับ อาภาภรณ์ วธันกุล , 2555 ศึกษาปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บรโิภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของ

ประเทศไทย พบว่า มคีวามสมัพนัธโ์ดยรวมดา้นเนื้อหา  ดา้นการเชื่อมโยงกบัพฤตกิรรมการซือ้

สนิคา้ของผูบ้รโิภคผ่านเวบ็ไซตพ์าณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสย์อดนิยมของประเทศไทย  

      6. จากการศกึษาความสมัพนัธข์องส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค พบว่า 

ทศันคตปิจัจยัต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แต่

เมือ่พจิารณารายดา้นไดผ้ลวเิคราะหด์งันี้  ดา้นสนิคา้ ในขอ้ความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย

มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ในการซื้อในระดบัมาก (r=-0.174) ด้านราคา ในขอ้การแสดงการ

เปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้อื่นมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้า่ยในการซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.129)  

ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ในขอ้การทีร่า้คา้มยีอดไลคส์งูมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้

ในการซือ้ในระดบัน้อย (r=0.111) ในขอ้ความง่ายในการเขา้ถงึเพจมคีวามสมัพนัธ์จ านวนชิน้ใน

การซือ้ในระดบัน้อย (r=-0.124) ในขอ้ความน่าเชื่อถอืของเพจมคีวามสมัพนัธก์บัความถีใ่นการ

ซือ้เครือ่งแต่งกาย (r=0.115) ดา้นการส่งเสรมิการขาย ในขอ้การจดักจิกรรมชงิรางวลัมคีวาม 

สมัพนัธก์บัความถีใ่นการใช ้ Facebook (r=-0.128) มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้การซือ้มคีวาม

สมัพนัในระดบัมาก (r=-0.205) และมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้ในระดบัปานกลาง 

(r=-0.145) ในขอ้การสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลดในครัง้ต่อไปมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ (r=-0.104) ในขอ้การส่งขอ้มลูขา่วสารกจิกรรมผ่าน Inbox ของท่านมคีวามสมัพนัธก์บั

ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายในระดบัปานกลาง (r=0.154) มคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนชิน้ใน

การซือ้ในระดบัมาก (r=0.196) และมคีวามสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในการซือ้ในระดบัปานกลาง (r= 

-0.157) ซึง่สอดคลอ้งกบั ธญัญพสัส ์ เกตุประดษิฐ์, 2554 ไดศ้กึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ตของผูห้ญงิในเขตกรงุเทพฯ พบว่าส่วนประสมทางการตลาด

โดยรวม ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 

          จากผลการวจิยัเรื่อง การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัด้านทศันคต ิกบัพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค กรณกีารซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะไดด้งันี้ 

         1. ผูป้ระกอบการควรมกีารออกแบบหน้าเพจใหม้คีวามโดดเด่น สสีนัสดใส สวยงาม เพื่อ

ดงึดดูความสนใจจากผูบ้รโิภคทีส่่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นวยัเรยีนและวยัเริม่

ท างาน จงึมรีายไดไ้มส่งูนกั สนิคา้และราคาควรอยู่ในระดบัทีผู่บ้รโิภคสามารถเลอืกซือ้ได ้ดงันัน้

ผูป้ระกอบการควรเน้นถงึความหลากหลายของรปูแบบสนิคา้ และถ้าผู้ประกอบการต้องการขาย

สนิค้าอื่นด้วยควรมกีารน าสนิค้ามาผสมผสานกนัให้ผู้บรโิภคเห็นเป็นตวัอย่างเพื่อง่ายต่อการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

          2. จากผลการวจิยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นเนื้อหา ทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบัความ

พงึพอใจเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรเน้นดา้นการใส่ขอ้มลูเนื้อหาสนิคา้ รายละเอยีด 

ในแต่ละตวัสนิคา้ การใส่ขอ้มลูทีเ่ป็นตวัอกัษรนัน้ต้องเน้นความสบายตา อ่านง่าย เขา้ใจง่าย ใน

การใส่ข้อมูลรูปภาพสนิค้านัน้ควรเน้นที่ไม่ควรผดิเพี้ยน มกีารน ารูปตวัอย่างและรูปสนิค้าจรงิ

มากเปรียบเทียบกันได้ยิ่งดี เนื่องจากผู้บรโิภคที่ซื้อสินค้าประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง 

Facebook ไมส่ามารถจบัตอ้งสนิคา้ไดโ้ดยตรง เพื่อช่วยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ง่ายขึน้ อกี

ทัง้เป็นการสรา้งความมัน่ใจใหผู้บ้รโิภคว่าสนิคา้ทีจ่ะได ้รบัจะเป็นไปตามทีต่อ้งการไวแ้ต่ตน้ 

          3. จากผลการวจิยัดา้นองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ด้านการค้า ทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบัความ

พงึพอใจเป็นอนัดบั 2 ดงันัน้ผู้ประกอบการควรเน้นที่ข ัน้ตอนการสัง่ซื้อไม่ใช้เกดิความยุ่งยาก 

ผูบ้รโิภคเขา้ใจง่าย มชี่องทางการสัง่ซือ้การโอนเงนิหลากหลายช่องทางและสามารถตรวจสอบ

สถานะได้ง่าย ผูป้ระกอบการควรมกีารวางระบบการก าหนดขัน้ตอนและบรกิารอย่างชดัเจน มี

การระบุช่องทางการจา่ยเงนิ โดยในการขายสนิคา้แบบนี้ผูป้ระกอบการควรบญัชธีนาคารส าหรบั

โอนเงนิหลายบญัช ีเน่ืองจากปจัจบุนัน้ีการท าธุรกรรมต่างๆผ่านอนิเตอรเ์น็ตมากขึน้ การมหีลาย

บญัชสีามารถท าใหก้ารจา่ยเงนิของผูบ้รโิภคงา่ยขึน้  

          4. จากผลการวจิยัด้านองค์ประกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการสื่อสาร ที่ผู้บรโิภคให้ระดบั

ความพงึพอใจ อนัดบัที่ 3 ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรที่มกีารระบุความเป็นมาของร้านและขอ้มูล

ส่วนตวัเบื้องต้นของผู้ประกอบการ เพื่อให้บรโิภคมัน่ใจว่ารา้นนี้มตีวัตนจรงิสามารถเชื่อถอืได ้
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ผูป้ระกอบการความใหค้วามส าคญักบัการอพัเดทขอ้มลูและสนิคา้ตลอดเวลา การอพัเดทขอ้มลู

นัน้จะท าใหผู้บ้รโิภครบัรูว้่าเพจหรอืรา้นน้ีมกีารเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพื่อให้ 

ผ่านสายตาผูบ้รโิภคบ่อยทีสุ่ดและเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการจากการรบัรู้

ขอ้มลู 

          5. จากผลการวิจยัด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ด้านความต้องการของลูกค้า ที่

ผูบ้รโิภคให ้ระดบัความพงึพอใจเป็นอนัดบัที ่4 ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรให้ความค านึงถงึการมี

ใบรบัประกนัสนิคา้หรอืมรีะยะเวลาการประกนัสนิคา้ในสนิคา้ประเภทเครื่องแต่กาย เช่น การคนื

เงนิผูบ้รโิภคหากไม่พอใจทีคุ่ณภาพสนิคา้ไม่ตรงตามทีร่ะบุไว ้เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ว่า

สนิคา้ทีผู่บ้รโิภคจะไดร้บัมาคุณภาพตรงตามทีก่ าหนดแน่นอน การบนัทกึขอ้มลูผูบ้รโิภคเป็นการ

ช่วยลดการเกดิค าถามซ ้ากบัผูบ้รโิภค เช่น การเกบ็ขอ้มลูการซือ้ของผูบ้รโิภคเฉพาะบุคคล การ

เกบ็ขอ้มลูการซือ้ของลูกคา้ยงัช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถน ามาวเิคราะห์ความชอบส่วนใหญ่

ของผูบ้รโิภคได ้เพื่อน ามาเป็นแนว ทางในการน าสนิคา้ใหม่มาขาย และมแีนวโน้นทีจ่ะต้องตาม

ความตอ้งการผูบ้รโิภค 

          6. จากผลการวิจยัด้านองค์ประกอบเว็บไซต์ 7C ด้านความเป็นชุมชนออนไลน์ ที่

ผูบ้รโิภคให้ระดบัความพงึพอใจเป็นอนัดบัที่ 5 ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรมกีาร Review สนิค้า

ใหก้บัผูบ้รโิภคอยู่เสมอเพื่อเป็นการน าประสบการณ์ของผูบ้รโิภคมาแลกเปลีย่น ผูป้ระกอบการ

ควรจะมกีารเปิดพืน้ทีส่ าหรบัผูบ้รโิภคพูดคุยกนั ใหลู้กคา้ไดแ้ลก เปลีย่นความคดิเหน็กนัในขอ้นี้

ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัจา้งผูด้แูลเพจทีส่ามารถตอบโตก้บัผูบ้รโิภคไดต้ลอดเวลา   

          7. จากผลการวจิยัดา้นองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นการเชื่อมโยง ทีผู่บ้รโิภคใหร้ะดบั

ความพงึพอใจ อนัดบั 6 ดงันัน้ ถ้าผูป้ระกอบการควรเพิม่ลงิคเ์พื่อเชื่อมต่อขอ้มลูใหผู้้บรโิภคดู

รายละเอยีดสนิคา้มากขึน้ การเพิม่ลงิคอ์าจเป็นไดท้ัง้เวบ็ไซต์หรอืคลปิวดีโีอ เป็นการเสนอสนิคา้

ใหผู้บ้รโิภคอกีทางหนึ่ง และควรมกีารจดัวางอลับัม้รปูสนิคา้เป็นหมวดหมู่หรอืเป็น Lot เพื่อให้

ผูบ้รโิภคสามารถเขา้ไปดสูนิคา้ทีต่อ้งการ  

          8. จากผลการวจิยัทศันคตต่ิอองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 7C ดา้นองคป์ระกอบหรอืรปูลกัษณ์ 

ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามพงึพอใจเป็นอนัดบัสุดทา้ย ดงันัน้ผูป้ระกอบ มกีารจดัวางหน้าเพจ การใชร้ปู

ทีส่ ื่อถงึตวัตนหรอืรปูแบบของรา้น เพื่อสรา้งความแปลกใหม่ ใหแ้ตกต่างจากหน้าเพจของรา้น

อื่นๆได้ ถงึแม ้Facebook จะมรีูปแบบทีต่ายตวัแต่ผู้ประกอบการสามารถสรา้งความแต่งต่าง

ของรา้นได้ เช่น การใช้ธมีสเีพื่อควบคุมความสวยงามของเพจให้เป็นในทศิทางเดยีวกนั การ
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ท าไฮไลท์รูปสนิค้าที่เป็นตวัเด่นของรา้นเพิม่ความสะดุดตาให้ผูท้ี่เขา้มาดูสนิค้าได้ แต่ก็ไม่ควร

ลมืเรื่องความสบายตาในการเขา้ชมของผู้บรโิภค เพื่อท าใหเ้พจรา้นของผู้ประกอบการดูน่าเชื่อ 

ถอืมากขึน้  

          9. จากผลการวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานทีใ่ชบ้รกิารบน Facebook ที่

ผูบ้รโิภคใหร้ะดบัความพงึพอใจมากเป็นอนัดบัแรก ดงันัน้ผูป้ระกอบการควรเน้นการสรา้งความ

หน้าเชื่อถอืใหก้บัทางรา้น การโฆษณารา้นคา้ผ่านทางโฆษณาของ Facebook เนื่องจากจะเป็น

การเขา้ถงึผู้บรโิภคโดยรวมและผูบ้รโิภคเฉพาะกลุ่มตามที่ต้องการ เป็นการเพิม่การเขา้ถงึเพจ

เพิม่ยอดไลค ์เนื่องจากผูบ้รโิภคจะเชื่อถอืรา้นคา้ทีม่ชีื่อเสยีงและมยีอดไลค์สูงๆ การทีร่า้นนัน้มี

ยอดไลค์สูงแสดงว่าจะท าให้การเขา้ถงึของฐานบรโิภคเพิม่มากขึ้น เป็นการโปรโมทร้านในอีก

รปูแบบหน่ึง 

          10. จากผลการวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่ผู้บรโิภคให้ระดบัความ

พงึพอใจเป็นอนัดบั 2  ดงันัน้ผู้ประกอบการ ควรให้ความส าคญักบัราคาสนิค้าที่เหมาะสมกบั

คุณภาพสนิค้า ราคาที่ต ่ากว่ารา้นอื่นและราคาควรที่จะสามารถเปรยีบเทยีบได้จากภายในรา้น

และสามารถเปรยีบเทยีบกบัรา้นอื่นๆไดอ้ย่างชดัเจน ในการเปรยีบ เทยีบนัน้ผูป้ระกอบการควร

น าจุดเด่นของสนิค้าด้านคุณภาพมาเป็นขอ้เปรยีบเทยีบกบัราคาให้ผู้บรโิภคเห็นอย่างชดัเจน 

เพื่อใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจไดง้า่ยขึน้  

          11. จากผลการวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสนิคา้ ทีผู่้บรโิภคใหร้ะดบัความ

พึงพอใจเป็นอันดับ 3 ดังนัน้ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับเครื่องแต่งกายที่มคีวาม

หลากหลาย ภาพสนิคา้ทีม่กีารจดัแต่งสวย งามสนิคา้มแีหล่งทีม่าสามารถอธบิายผูบ้รโิภคไดว้่า

ผลติทีไ่หน ใชว้สัดุอะไร ในภายในเพจอาจมกีารขายสนิคา้ทีห่ลากหลาย เช่น ผูป้ระกอบการขาย

เสื้อผ้า ก็มกีารเพิม่รองเท้า กระเป๋าหรอืเครื่องประดบั เขา้มาขายปะปนบ้าง อกีทัง้ยงัสามารถ

ช่วยการเพิม่ยอดขายโดยการจบัคู่สนิคา้กเ็ป็นได ้ 

          12. จากผลการวจิยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการขาย ทีผู่บ้รโิภค

ใหร้ะดบัความพงึพอใจเป็นอนัดบัสุดทา้ย ท าใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคไม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัด้านนี้

ดงันัน้ผูป้ระกอบการไมจ่ าเป็นตอ้งเน้นการจดัโปรโมชัน่ จดักจิกรรมต่างๆมากมาย ผูบ้รโิภคส่วน

ใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัการส่งขอ้มลูกจิกรรมผ่าน Inbox เนื่องจากอาจจะเป็นการท าให้

ผูบ้รโิภคเกดิความร าคาญ จะท าให้ไม่ตดิตามทางรา้นอกีต่อไป การส่งเสรมิการขายในการขาย

สนิคา้ผ่าน Facebook อาจไมจ่ าเป็น เหมอืนการขายสนิคา้ตามรา้นคา้ทัว่ไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 

          ส าหรบังานวจิยัครัง้ต่อไป ทางผูว้จิยัเหน็ว่าควรท าการศกึษาเพิม่เตมิดงันี้ 

 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเจาะจงเฉพาะรา้นคา้ใดรา้นคา้หนึ่ง เพื่อใหง้่าย

ต่อการน าขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรุงรา้นนัน้ๆ แต่ในทีน่ี้การเจาะจงรา้นคา้เฉพาะรา้นนัน้ด าเนิน 

การไดย้าก ถ้าผูป้ระกอบการทีม่รีา้นคา้บน Facebook เองสามารถน าการวจิยัไปปรบัใชเ้พื่อให้

ผูป้ระกอบการน ามาพฒันาและปรบัปรงุรา้นคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศึกษาสนิค้าและบรกิารผ่านร้านค้าบน  Facebook 

ประเภทอื่น เพราะธุรกจิบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มกีารเปลีย่นแปลงความต้องการไปตามเวลา 

เช่น ในตอนนี้ธุรกิจประเภทเครื่องแต่งกายที่มจี านวนมากที่สุดใน Facebook แต่รา้นค้าบน 

Facebook เกดิขึน้ใหม่ทุกๆวนั และมธีุรกจิใหม่เกดิขึน้ทุกวนั ผูป้ระกอบการสามารน าขอ้มลูไป

ใชใ้นการวางแผนกลยทุธ ์การท าการตลาดส าหรบัธุรกจิใหไ้ดป้ระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 

 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาอทิธพิลของการใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ใน

รปูแบบอื่น เช่น Instagram Tweeter ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และบรกิาร ในรูปแบบ

ต่างๆ เพื่อนน ามาเปรยีบเทยีบกนัว่าโอกาสใหก้ารประกอบธุรกจิในช่องทางทีจ่ะท าใหเ้กดิโอกาส

ในการประกอบธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด 
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Bernard Jaworski and Jeffrey F. Rayport. 2544. E-Commerce’s Book:  Bernard  

J.Jaworski Jeffrey F.Rayport 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษา 
เลขทีแ่บบสอบถาม __________ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัด้านทศันคติ กบั พฤติกรรมผู้บริโภค 

กรณีการซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองแต่งกายผ่านทาง FACEBOOK 

 

ค าช้ีแจง  

          แบบสอบถามชุดนี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นทศัคต ิกบั

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค กรณศีกึษาการซือ้สนิคา้ประเภทเครื่องแต่งกายผ่านทาง Facebook ในเขต

กรงุเทพมหานคร เพื่อน าผลทีจ่ะไดใ้นการวจิยัครัง้นี้ มาท าการความสมัพนัธแ์ละเหตุผลในการ

ของการตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้ผ่าน Facebook เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธเ์พื่อตอบ 

สนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้โดยผูต้อบแบบสอบถามมกีารซือ้สนิคา้ประเภทเครือ่งแต่งกาย

ผ่าน Facebook ภายในระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา 

          แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน จ านวน 42 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 ดา้นพฤตกิรรมการซือ้ เกีย่วกบัขอ้มลูการซือ้บางส่วนของผูต้อบค าถาม จ านวน  4 ขอ้ 

ส่วนท่ี 2 ดา้นทศันคต ิทีม่ต่ีอรา้นคา้ใน Facebook ทีผู่ต้อบแบบสอบถามเคยใชบ้รกิารสัง่ซือ้  

            จ านวน 33 ขอ้ 

ส่วนท่ี 3 ดา้นประชากรศาสตร ์เป็นการสอบถามลกัษณะเบือ้งตน้ของผูต้อบค าถาม จ านวน 5 ขอ้ 

*** หมายเหตุ : เครือ่งแต่งกายในทีน้ี่ กล่าวรวมถงึ เสื้อผา้ กระเป๋า รองเทา้ เขม็ขดั หมวก และ

เครือ่งประดบัต่างๆทีใ่ชใ้นการแต่งตวั  

 

ผูจ้ดัท าแบบสอบถาม 

นางสาวเบญญาพร  รตันเจรญิทพัย ์

นกัศกึษาปรญิญาโท มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
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ส่วนท่ี 1  ด้านพฤติกรรมการซ้ือ 

ค าช้ีแจง ในค าถามขอ้ 1 – 2 โปรดท าเครือ่งหมายวงกลม  ทีต่วัเลขทีต่รงกบัพฤตกิรรมการ

ซือ้ของท่าน และค าถามขอ้ 3 – 4 เป็นการระบุจ านวนโดยเป็นตวัเลข  

 

1.  ความถีใ่นการใช ้Facebook ต่อเดอืน 

 
1        2           3          4                     5 

    

    

         ไมเ่คยใชเ้ลย    น้อยครัง้ทีจ่ะใช้   ใชบ้า้งบางโอกาส     ใชบ้่อยๆ        ใชเ้ป็นประจ า 
 

 

2.  ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook ต่อปี 

 
              1                    2           3          4                     5 

    

    

         ไมเ่คยซือ้เลย    น้อยครัง้ทีจ่ะซือ้   ซือ้บา้งบางโอกาส     ซือ้บ่อยๆ        ซือ้เป็นประจ า 

 

 

3. จ านวนในการซือ้โดยประมาณคอื _____________ ชิน้ต่อครัง้ 

 

4.  ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ในการซือ้เครือ่งแต่งกายบน Facebook ประมาณ _____________ บาท  
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ส่วนท่ี 2 ด้านทศันคติ 

ค าช้ีแจง เป็นการวดัระดบัความส าคญัของผูต้อบแบบสอบถามทีม่ต่ีอการสัง่ซือ้สนิคา้ จากรา้น

ใน Facebook ทีท่่านเคยซื้อบ่อยทีสุ่ดมาตอบค าถาม  โดยการใส่    ในช่องว่างท าเครือ่งหมาย

เพยีง 1 ช่อง ต่อ 1 ค าถาม 

 

ด้านทศันคติท่ีมีต่อองคป์ระกอบเวบ็ไซต์ 

 

ประเดน็ความส าคญัท่ีมีต่อ  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ระดบัความพึงพอใจ 

ไม
่ พอ

ใจ
 

อย
่ าง
ยิ่ง

 

ไม
่ พอ

ใจ
 

เฉ
ยๆ

 

พอ
ใจ

 

พอ
ใจ
  

อย
่ าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 

1. องคป์ระกอบหรือรปูลกัษณ์(Content) 

1.1 การจดัวางหน้าเพจด ี      

1.2 รปูหวัเพจ ( Cover )      

1.3 ความสบายตาในการอ่านขอ้มลู      

2. ส่วนประกอบของเน้ือหา (Context)      

2.1 การบรรยายคุณสมบตัขิองสนิคา้      

2.2 ความไมผ่ดิเพีย้นเรือ่งสขีองรปูภาพ      

2.3 การแจง้รายละเอยีดการจดัส่งสนิคา้      

3. ความเป็นชุมชนออนไลน์ (Community) 

3.1 การมพีืน้ทีส่ าหรบัลกูคา้แลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ 

     

3.2 การสนทนากบัลกูคา้แบบเปิดเผยไมต่อ้ง

เขา้ถามใน Inbox เพยีงอยา่งเดยีว 

     

3.3 การ Review สนิคา้ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ

ลกูคา้คนอื่นๆ 
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ประเดน็ความส าคญัท่ีมีต่อ  

องคป์ระกอบเวบ็ไซต ์7C 

ระดบัความพึงพอใจ 

ใม
่ พอ

ใจ
 

อย
่ าง
ยิ่ง

 

ไม
่ พอ

ใจ
 

เฉ
ยๆ

 

พอ
ใจ

 

พอ
ใจ
  

อย
่ าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 

4. ความต้องการของลูกค้า (Customization) 

4.1 โปรโมชัน่อย่างต่อเนื่อง เช่น ลด, แลก,

แจก, แถม 

     

4.2 การรบัประกนัในตวัสนิคา้       

4.3 การบนัทกึขอ้มลูของลกูคา้แต่ละคน      

5. การติดต่อส่ือสาร (Communication) 

5.1 การลงขอ้มลูตดิต่อเจา้ของรา้นชดัเจน      

5.2 การเขา้ถงึ Facebook ไดง้า่ย       

5.3 มกีารอพัเดทขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้เสมอ      

6. การเช่ือมโยง (Connection)      

6.1 การเพิม่ลงิคเ์วบ็ไซตเ์ชื่อมต่อเพื่อดขูอ้มลู

สนิคา้เพิม่เตมิ 

     

6.2 การเชื่อมโยงสนิคา้จากหน้าเพจไปยงั 

อลับัม้ 

     

6.3 ช่องทางใหค้น้หาขอ้มลูจากภายนอก   

เช่น Search Engine  

     

7. การค้า (Commerce)      

7.1 ขัน้ตอนการสัง่ซือ้สนิคา้ไมยุ่ง่ยาก       

7.2 การสะดวกในการช าระเงนิหลายช่องทาง       

7.3 การตรวจสอบสถานะการจดัส่งสนิคา้      
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ด้านทศันคติท่ีมีต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

 

ประเดน็ความพึงพอใจท่ีมีต่อ  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ระดบัความพึงพอใจ 

ไม
่ พอ

ใจ
 

อย
่ าง
ยิ่ง

 

ไม
่ พอ

ใจ
 

เฉ
ยๆ

 

พอ
ใจ

 

พอ
ใจ
  

อย
่ าง
ยิ่ง

 

1 2 3 4 5 

1. ด้านสินค้า (Product)       

1.1 ความหลากหลายของเครือ่งแต่งกาย      

1.2 การระบุแหล่งทีผ่ลติอย่างชดัเจน      

1.3 ความสวยงามของภาพสนิคา้ในเพจ      

2. ด้านราคา (Price)      

2.1 ราคาทีต่ ่ากว่าทอ้งตลาด      

2.2 การแสดงการเปรยีบเทยีบราคากบัรา้นคา้

อื่น 
    

 

2.3 ความคุม้ค่าดา้นราคาต่อคุณภาพของ

เครือ่งแต่งกาย 
    

 

3. ด้านสถานท่ีใช้บริการบน Facebook (Place)   

3.1 การทีร่า้นคา้มยีอดไลคส์งู      

3.2 ความงา่ยในการเขา้ถงึเพจ      

3.3 ความน่าเชื่อถอืของเพจ      

4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)      

4.1 การจดักจิกรรมชงิรางวลั      

4.2 การสะสมแตม้เพื่อใชใ้นเป็นส่วนลดในครัง้

ต่อไป 
    

 

4.3 การส่งขอ้มลูข่าวสารกจิกรรมผ่าน Inbox  

ของท่าน 
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ส่วนท่ี 3  ด้านประชากรศาสตร ์

ค าช้ีแจง โปรดใส่เครือ่งหมาย    ในช่องหน้าขอ้ความทีต่รงกบัขอ้มลูของท่านมากทีสุ่ด  

1  เพศ 

 □  เพศชาย 

 □  เพศหญงิ 

2  อาย ุ 

 □  ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 

 □  21 - 25 ปี 

 □  26 - 30 ปี 

 □  31 - 35 ปี 

 □  มากกว่า 35 ปี 

3  สถานภาพ 

 □  โสด 

 □  สมรส/อยูด่ว้ยกนั 

 □  อยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

4  ระดบัการศกึษา 

 □  ต ่ากว่าปรญิญาตร ี

 □  ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  

 □  สงูกว่าปรญิญาตร ี

5  รายไดส้่วนตวัโดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

 □  ต ่ากว่า 10,000 บาท 

 □  10,001 – 20,000 บาท 

 □  20,001 – 30,000 บาท 

 □  30,001 บาท ขึน้ไป 

“ ขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ค่ะ” 
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ภาคผนวก ข 

ผลการวิเคราะห ์
 

การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระห่างระดบัอาย ุกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

Descriptives  

  
  
  N  ̅  Std. D. 

95% Confidence Interval for Mean 
Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Min. Max. 

ความถีใ่นการใช ้Facebook 
>เทยีบเท่า20 ปี 56 4.14 1.086 0.145 3.85 4.43 1 5 
 21 -25 ปี 72 3.9 1.115 0.131 3.64 4.16 1 5 
 26 - 30 ปี 50 3.98 1.22 0.173 3.63 4.33 1 5 
 31 - 35 ปี 12 4.25 0.622 0.179 3.86 4.64 3 5 
 มากกว่า 35 ปี 10 4 0.667 0.211 3.52 4.48 3 5 
 Total 200 4.01 1.091 0.077 3.86 4.17 1 5 
ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook 
>เทยีบเท่า20 ปี 56 2.73 1.272 0.17 2.39 3.07 1 5 
 21 -25 ปี 72 2.53 1.138 0.134 2.26 2.8 1 5 
 26 - 30 ปี 50 2.62 1.244 0.176 2.27 2.97 1 5 
 31 - 35 ปี 12 2.92 1.24 0.358 2.13 3.7 1 5 
มากกว่า 35 ปี 10 2.7 1.494 0.473 1.63 3.77 1 5 
 Total 200 2.64 1.22 0.086 2.47 2.81 1 5 
จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
>เทยีบเท่า20 ปี 56 1.68 0.789 0.105 1.47 1.89 1 5 
 21 -25 ปี 72 1.64 0.827 0.098 1.44 1.83 1 5 
 26 - 30 ปี 50 1.84 0.955 0.135 1.57 2.11 1 4 
 31 - 35 ปี 12 2.33 1.231 0.355 1.55 3.12 1 5 
 มากกว่า 35 ปี 10 1.4 0.699 0.221 0.9 1.9 1 3 
 Total 200 1.73 0.884 0.062 1.61 1.85 1 5 
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ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
>เทยีบเท่า20 ปี 56 955.36 509.873 68.135 818.81 1091.9 300 2400 
 21 -25 ปี 72 1125 501.196 59.066 1007.22 1242.78 400 2500 
 26 - 30 ปี 50 1485 630.86 89.217 1305.71 1664.29 450 2900 
 31 - 35 ปี 12 1616.67 513.16 148.137 1290.62 1942.71 800 2400 
 มากกว่า 35 ปี 10 1640 689.928 218.174 1146.46 2133.54 800 2500 
 Total 200 1222.75 595.414 42.102 1139.73 1305.77 300 2900 

 

ANOVA 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ความถีใ่นการใช ้
Facebook 
  

Between Groups 2.548 4 0.637 0.53 0.714 
Within Groups 234.407 195 1.202     
Total 236.955 199       

ความถีใ่นการซือ้
เครือ่งแต่งกายผ่าน 
Facebook 

Between Groups 2.357 4 0.589 0.391 0.815 
Within Groups 293.723 195 1.506     
Total 296.08 199       

จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
  
  

Between Groups 6.808 4 1.702 2.233 0.067 
Within Groups 148.612 195 0.762     
Total 155.42 199       

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ 
  

Between Groups 11733678 4 2933419 9.726 0 
Within Groups 58815310 195 301617     
Total 70548988 199       
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Multiple Comparisons   

  
(I) อายุ 

  
(J) อาย ุ

  
MD (I-J) 

  
Std. 
Error 

  
Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ความถีใ่นการใช ้Facebook 
ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 
20 ปี 
  

21 -25 ปี 0.24 0.195 0.824 -0.37 0.85 
26 - 30 ปี 0.163 0.213 0.965 -0.5 0.83 
31 - 35 ปี -0.107 0.349 0.999 -1.19 0.98 
มากกว่า 35 ปี 0.143 0.376 0.998 -1.03 1.31 

21 -25 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.24 0.195 0.824 -0.85 0.37 
26 - 30 ปี -0.077 0.202 0.997 -0.7 0.55 
31 - 35 ปี -0.347 0.342 0.905 -1.41 0.72 
มากกว่า 35 ปี -0.097 0.37 0.999 -1.25 1.05 

26 - 30 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.163 0.213 0.965 -0.83 0.5 
21 -25 ปี 0.077 0.202 0.997 -0.55 0.7 
31 - 35 ปี -0.27 0.352 0.964 -1.37 0.83 
มากกว่า 35 ปี -0.02 0.38 1 -1.2 1.16 

31 - 35 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 0.107 0.349 0.999 -0.98 1.19 
21 -25 ปี 0.347 0.342 0.905 -0.72 1.41 
26 - 30 ปี 0.27 0.352 0.964 -0.83 1.37 
มากกว่า 35 ปี 0.25 0.469 0.991 -1.21 1.71 

มากกว่า 35 
ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.143 0.376 0.998 -1.31 1.03 
21 -25 ปี 0.097 0.37 0.999 -1.05 1.25 
26 - 30 ปี 0.02 0.38 1 -1.16 1.2 
31 - 35 ปี -0.25 0.469 0.991 -1.71 1.21 
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ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook 
ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 
20 ปี 
  
  

21 -25 ปี 0.204 0.219 0.928 -0.48 0.88 
26 - 30 ปี 0.112 0.239 0.994 -0.63 0.85 
31 - 35 ปี -0.185 0.39 0.994 -1.4 1.03 

มากกว่า 35 ปี 0.032 0.421 1 -1.28 1.34 

21 -25 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.204 0.219 0.928 -0.88 0.48 
26 - 30 ปี -0.092 0.226 0.997 -0.79 0.61 
31 - 35 ปี -0.389 0.383 0.904 -1.58 0.8 
มากกว่า 35 ปี -0.172 0.414 0.996 -1.46 1.12 

26 - 30 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.112 0.239 0.994 -0.85 0.63 
21 -25 ปี 0.092 0.226 0.997 -0.61 0.79 
31 - 35 ปี -0.297 0.395 0.967 -1.52 0.93 
มากกว่า 35 ปี -0.08 0.425 1 -1.4 1.24 

31 - 35 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 0.185 0.39 0.994 -1.03 1.4 
21 -25 ปี 0.389 0.383 0.904 -0.8 1.58 
26 - 30 ปี 0.297 0.395 0.967 -0.93 1.52 
มากกว่า 35 ปี 0.217 0.525 0.997 -1.42 1.85 

มากกว่า 35 
ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.032 0.421 1 -1.34 1.28 
21 -25 ปี 0.172 0.414 0.996 -1.12 1.46 
26 - 30 ปี 0.08 0.425 1 -1.24 1.4 
31 - 35 ปี -0.217 0.525 0.997 -1.85 1.42 

จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 
20 ปี 
  

21 -25 ปี 0.04 0.156 0.999 -0.44 0.52 
26 - 30 ปี -0.161 0.17 0.924 -0.69 0.37 
31 - 35 ปี -0.655 0.278 0.239 -1.52 0.21 
มากกว่า 35 ปี 0.279 0.3 0.929 -0.65 1.21 
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21 -25 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.04 0.156 0.999 -0.52 0.44 
26 - 30 ปี -0.201 0.161 0.815 -0.7 0.3 
31 - 35 ปี -0.694 0.272 0.169 -1.54 0.15 
มากกว่า 35 ปี 0.239 0.295 0.956 -0.68 1.16 

26 - 30 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 0.161 0.17 0.924 -0.37 0.69 
21 -25 ปี 0.201 0.161 0.815 -0.3 0.7 
31 - 35 ปี -0.493 0.281 0.544 -1.37 0.38 
มากกว่า 35 ปี 0.44 0.302 0.714 -0.5 1.38 

31 - 35 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 0.655 0.278 0.239 -0.21 1.52 
21 -25 ปี 0.694 0.272 0.169 -0.15 1.54 
26 - 30 ปี 0.493 0.281 0.544 -0.38 1.37 
มากกว่า 35 ปี 0.933 0.374 0.187 -0.23 2.1 

มากกว่า 35 
ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี -0.279 0.3 0.929 -1.21 0.65 
21 -25 ปี -0.239 0.295 0.956 -1.16 0.68 
26 - 30 ปี -0.44 0.302 0.714 -1.38 0.5 
31 - 35 ปี -0.933 0.374 0.187 -2.1 0.23 

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 
ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 
20 ปี 
  
 

21 -25 ปี 
 

-169.643 
 

97.853 
 

0.558 
 

-473.96 
 

134.67 
26 - 30 ปี -661.310* 106.857 0 -861.96 -197.32 
31 - 35 ปี -684.643* 174.702 0.008 -1204.63 -117.99 
มากกว่า 35 ปี   188.541 0.012 -1271 -98.29 

21 -25 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 169.643 97.853 0.558 -134.67 473.96 
26 - 30 ปี   101.101 0.015 -674.42 -45.58 
31 - 35 ปี -491.667 171.242 0.087 -1024.22 40.89 
มากกว่า 35 ปี -515 185.34 0.107 -1091.4 61.4 
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26 - 30 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี 360.000* 106.857 0 197.32 861.96 
21 -25 ปี   101.101 0.015 45.58 674.42 
31 - 35 ปี -131.667 176.542 0.968 -680.71 417.37 
มากกว่า 35 ปี -155 190.247 0.955 -746.66 436.66 

31 - 35 ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี   174.702 0.008 117.99 1204.63 
21 -25 ปี 491.667 171.242 0.087 -40.89 1024.22 
26 - 30 ปี 131.667 176.542 0.968 -417.37 680.71 
มากกว่า 35 ปี -23.333 235.152 1 -754.65 707.98 

มากกว่า 35 
ปี 
  
  
  

ต ่ากว่าหรอื
เทยีบเท่า 20 ปี   188.541 0.012 98.29 1271 
21 -25 ปี 515 185.34 0.107 -61.4 1091.4 
26 - 30 ปี 155 190.247 0.955 -436.66 746.66 
31 - 35 ปี 23.333 235.152 1 -707.98 754.65 

 

 

 

    Subset for alpha = 0.05 
อายุ N 1 2 
ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 20 ปี 56 955.36   
21 -25 ปี 72 1125 1125 
26 - 30 ปี 50   1485 
31 - 35 ปี 12   1616.67 
มากกว่า 35 ปี 10   1640 
Sig.   0.907 0.057 
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การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระห่างระดบัสถานภาพ กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

Descriptives 

  

  
  

N 

  

Mean 

  

Std. D. 

  

Std. 
Error 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Min. Max. 

ความถีใ่นการใช ้Facebook 
โสด 140 3.95 1.183 0.1 3.75 4.15 1 5 
สมรส 57 4.14 0.833 0.11 3.92 4.36 1 5 
อยา่รา้ง 3 4.67 0.577 0.333 3.23 6.1 4 5 
Total 200 4.01 1.091 0.077 3.86 4.17 1 5 
ความถีใ่นการซือ้เครือ่งแต่งกายผ่าน Facebook 
โสด 140 2.58 1.212 0.102 2.38 2.78 1 5 
สมรส 57 2.75 1.229 0.163 2.43 3.08 1 5 
อยา่รา้ง 3 3.33 1.528 0.882 -0.46 7.13 2 5 
Total 200 2.64 1.22 0.086 2.47 2.81 1 5 
จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
โสด 140 1.68 0.892 0.075 1.53 1.83 1 5 
สมรส 57 1.82 0.869 0.115 1.59 2.06 1 4 
อยา่รา้ง 3 2.33 0.577 0.333 0.9 3.77 2 3 
Total 200 1.73 0.884 0.062 1.61 1.85 1 5 
ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อครัง้ 

โสด 140 1153.21 579.482 48.975 1056.38 1250.05 300 2800 
สมรส 57 1350.88 601.226 79.634 1191.35 1510.4 500 2900 
อยา่รา้ง 3 2033.33 152.753 88.192 1653.88 2412.79 1900 2200 
Total 200 1222.75 595.414 42.102 1139.73 1305.77 300 2900 
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ANOVA 

   SS df MS F Sig. 
ความถีใ่นการใช ้
Facebook 
  

Between Groups 2.761 2 1.381 1.161 0.315 
Within Groups 234.194 197 1.189     
Total 236.955 199       

ความถีใ่นการซือ้
เครือ่งแต่งกายผ่าน 
Facebook 
  

Between Groups 2.716 2 1.358 0.912 0.403 
Within Groups 293.364 197 1.489     

Total 296.08 199       
จ านวนชิน้ต่อครัง้ที่
ซือ้ 
  

Between Groups 1.972 2 0.986 1.266 0.284 
Within Groups 153.448 197 0.779     
Total 155.42 199       

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่
ต่อครัง้ 
  

Between Groups 3583811 2 1791906 5.271 0.006 
Within Groups 66965176 197 339924.8     
Total 70548988 199       

 

 

Multiple Comparisons  

  
(I) 
สถานภาพ 

  
(J) 
สถานภาพ 

  
Mean 
Difference 
(I-J) 

  
Std. 
Error 

  
Sig. 

 95% Confidence  
Interval for Mean 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ความถี่ในการใช้ Facebook 
โสด สมรส -0.19 0.171 0.54 -0.61 0.23 
  อยา่รา้ง -0.717 0.636 0.531 -2.29 0.85 
สมรส โสด 0.19 0.171 0.54 -0.23 0.61 
  อยา่รา้ง -0.526 0.646 0.718 -2.12 1.07 
อยา่รา้ง โสด 0.717 0.636 0.531 -0.85 2.29 
  สมรส 0.526 0.646 0.718 -1.07 2.12 
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ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook 
โสด สมรส -0.176 0.192 0.657 -0.65 0.3 
  อยา่รา้ง -0.755 0.712 0.571 -2.51 1 
สมรส โสด 0.176 0.192 0.657 -0.3 0.65 
  อยา่รา้ง -0.579 0.723 0.726 -2.36 1.2 
อยา่รา้ง โสด 0.755 0.712 0.571 -1 2.51 
  สมรส 0.579 0.723 0.726 -1.2 2.36 
จ านวนช้ินต่อครัง้ท่ีซ้ือ 
โสด สมรส -0.146 0.139 0.575 -0.49 0.2 
  อยา่รา้ง -0.655 0.515 0.447 -1.92 0.62 
สมรส โสด 0.146 0.139 0.575 -0.2 0.49 
  อยา่รา้ง -0.509 0.523 0.623 -1.8 0.78 
อยา่รา้ง โสด 0.655 0.515 0.447 -0.62 1.92 
  สมรส 0.509 0.523 0.623 -0.78 1.8 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
โสด สมรส -197.663 91.606 0.1 -423.61 28.28 
  อยา่รา้ง   340.2 0.037 -1719.22 -41.02 
สมรส โสด 197.663 91.606 0.1 -28.28 423.61 
  อยา่รา้ง -682.456 345.358 0.145 -1534.27 169.36 
อยา่รา้ง โสด   340.2 0.037 41.02 1719.22 
  สมรส 682.456 345.358 0.145 -169.36 1534.27 

 

 

 

    Subset for alpha = 0.05 
สถานภาพ N 1 2 
โสด 140 1153.21   
สมรส 57 1350.88 1350.88 
อยา่รา้ง 3   2033.33 
Sig.   0.786 0.059 
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การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระห่างระดบัการศกึษา กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

Descriptives 

          
95% Confidence Interval 

for Mean 

  N Mean Std. D 
Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Min Max 

ความถี่ในการใช้ Facebook 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 4.08 0.895 0.129 3.82 4.34 1 5 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 121 3.96 1.214 0.11 3.74 4.18 1 5 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31 4.13 0.846 0.152 3.82 4.44 1 5 
Total 200 4.01 1.091 0.077 3.86 4.17 1 5 
ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 2.58 1.269 0.183 2.21 2.95 1 5 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 121 2.69 1.218 0.111 2.47 2.91 1 5 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31 2.55 1.179 0.212 2.12 2.98 1 5 
Total 200 2.64 1.22 0.086 2.47 2.81 1 5 
จ านวนช้ินต่อครัง้ท่ีซ้ือ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 1.63 0.815 0.118 1.39 1.86 1 5 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 121 1.74 0.873 0.079 1.58 1.89 1 5 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31 1.87 1.024 0.184 1.5 2.25 1 5 
Total 200 1.73 0.884 0.062 1.61 1.85 1 5 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 1147.92 568.683 82.082 982.79 1313.04 300 2500 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 121 1183.47 571.015 51.91 1080.69 1286.25 300 2900 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31 1491.94 671.329 120.574 1245.69 1738.18 400 2500 
Total 200 1222.75 595.414 42.102 1139.73 1305.77 300 2900 
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ANOVA 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ความถีใ่นการใช ้
Facebook 
  

Between Groups 1.011 2 0.506 0.422 0.656 
Within Groups 235.944 197 1.198     
Total 236.955 199       

ความถีใ่นการซือ้
เครือ่งแต่งกายผ่าน 
Facebook 

Between Groups 0.67 2 0.335 0.223 0.8 
Within Groups 295.41 197 1.5     
Total 296.08 199       

จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
  
  

Between Groups 1.149 2 0.574 0.734 0.481 
Within Groups 154.271 197 0.783     
Total 155.42 199       

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ 
  

Between Groups 2701770 2 1350885 3.922 0.021 
Within Groups 67847218 197 344402.1     
Total 70548988 199       

 

 

Multiple Comparisons  

         95% Confidence Interval 
(I) ระดบั
การศึกษา 

(J) ระดบั
การศึกษา MD (I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ความถี่ในการใช้ Facebook 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี
  

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 0.125 0.187 0.8 -0.34 0.59 
สงูกว่าปรญิญาตร ี -0.046 0.252 0.984 -0.67 0.58 

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี -0.125 0.187 0.8 -0.59 0.34 
สงูกว่าปรญิญาตร ี -0.17 0.22 0.742 -0.71 0.37 

สงูกว่าปรญิญา
ตร ี
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0.046 0.252 0.984 -0.58 0.67 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 0.17 0.22 0.742 -0.37 0.71 
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ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook  

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี
  

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า -0.103 0.209 0.886 -0.62 0.41 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 0.035 0.282 0.992 -0.66 0.73 

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0.103 0.209 0.886 -0.41 0.62 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 0.138 0.247 0.856 -0.47 0.75 
สงูกว่าปรญิญา
ตร ี
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี -0.035 0.282 0.992 -0.73 0.66 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า -0.138 0.247 0.856 -0.75 0.47 

จ านวนช้ินต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี
  

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า -0.111 0.151 0.765 -0.48 0.26 
สงูกว่าปรญิญาตร ี -0.246 0.204 0.484 -0.75 0.26 

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0.111 0.151 0.765 -0.26 0.48 

สงูกว่าปรญิญาตร ี -0.135 0.178 0.749 -0.57 0.3 
สงูกว่าปรญิญา
ตร ี
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 0.246 0.204 0.484 -0.26 0.75 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 0.135 0.178 0.749 -0.3 0.57 

 ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี
  

ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 

 
-35.554 

 
100.107 0.939 -282.47 211.36 

สงูกว่าปรญิญาตร ี   135.221 0.041 -677.54 -10.5 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า 
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 35.554 100.107 0.939 -211.36 282.47 

สงูกว่าปรญิญาตร ี 344.019* 118.136 0.035 -599.84 -17.09 
สงูกว่าปรญิญา
ตร ี
  

ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 308.464* 135.221 0.041 10.5 677.54 
ปรญิญาตรหีรอื
เทยีบเท่า   118.136 0.035 17.09 599.84 
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การวเิคราะหค์วามแปรปรวนระห่างระดบัการศกึษา กบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  Descriptives 

    Subset for alpha = 0.05 
ระดบัการศกึษา N 1 2 
ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 48 1147.92   
ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า 121 1183.47   
สงูกว่าปรญิญาตร ี 31   1491.94 
Sig.   0.956 1 

          95%Confidence Interval for Mean 

  N Mean Std. D 
Std. 
Error 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Min Max 

ความถี่ในการใช้ Facebook 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 3.84 1.328 0.19 3.46 4.22 1 5 
10,001 – 20,000  84 3.94 1.045 0.114 3.71 4.17 1 5 
20,001 – 30,000  44 4.3 0.954 0.144 4.01 4.59 1 5 
30,001 บาท ขึน้ไป 23 4.13 0.869 0.181 3.75 4.51 2 5 
Total 200 4.01 1.091 0.077 3.86 4.17 1 5 
ความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายผา่น Facebook 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 2.67 1.36 0.194 2.28 3.06 1 5 
10,001 – 20,000  84 2.57 1.175 0.128 2.32 2.83 1 5 
20,001 – 30,000  44 2.7 1.193 0.18 2.34 3.07 1 5 
30,001 บาท ขึน้ไป 23 2.7 1.185 0.247 2.18 3.21 1 5 
Total 200 2.64 1.22 0.086 2.47 2.81 1 5 
จ านวนช้ินต่อครัง้ท่ีซ้ือ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 1.35 0.522 0.075 1.2 1.5 1 3 
10,001 – 20,000  84 1.67 0.812 0.089 1.49 1.84 1 5 
20,001 – 30,000  44 2.14 0.979 0.148 1.84 2.43 1 4 
30,001 บาท ขึน้ไป 23 2 1.168 0.243 1.5 2.5 1 5 

Total 200 1.73 0.884 0.062 1.61 1.85 1 5 
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ANOVA

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียต่อครัง้ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 816.33 453.848 64.835 685.97 946.69 300 2300 
10,001 – 20,000  84 1120.24 454.371 49.576 1021.63 1218.84 400 2500 
20,001 – 30,000  44 1587.5 567.238 85.514 1415.04 1759.96 400 2900 
30,001 บาท ขึน้ไป 23 1765.22 606.487 126.461 1502.95 2027.48 800 2800 
Total 200 1222.75 595.414 42.102 1139.73 1305.77 300 2900 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

ความถีใ่นการใช ้
Facebook 
  

Between Groups 5.791 3 1.93 1.637 0.182 
Within Groups 231.164 196 1.179     
Total 236.955 199       

ความถีใ่นการซือ้เครือ่ง
แต่งกายผ่าน 
Facebook 

Between Groups 0.704 3 0.235 0.156 0.926 
Within Groups 295.376 196 1.507     
Total 296.08 199       

จ านวนชิน้ต่อครัง้ทีซ่ือ้ 
  
  

Between Groups 16.469 3 5.49 7.744 0 
Within Groups 138.951 196 0.709     
Total 155.42 199       

ค่าใชจ้่ายโดยเฉลีย่ต่อ
ครัง้ 
  

Between Groups 21598655 3 7199552 28.827 0 
Within Groups 48950333 196 249746.6     
Total 70548988 199       
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Multiple Comparisons  

 

(I) รายได้
ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อ
เดือน 

  
(J) รายได้ส่วนตวัโดย
เฉล่ียต่อเดือน 

  
MD (I-J) 

  
Std. 
Error 

  
Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 
  

10,001 – 20,000 บาท -0.104 0.195 0.963 -0.65 0.45 
20,001 – 30,000 บาท -0.459 0.226 0.251 -1.09 0.18 
30,001 บาท ขึน้ไป -0.294 0.274 0.766 -1.07 0.48 

10,001 – 
20,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.104 0.195 0.963 -0.45 0.65 
20,001 – 30,000 บาท -0.355 0.202 0.381 -0.92 0.21 
30,001 บาท ขึน้ไป -0.19 0.256 0.907 -0.91 0.53 

20,001 – 
30,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.459 0.226 0.251 -0.18 1.09 
10,001 – 20,000 บาท 0.355 0.202 0.381 -0.21 0.92 
30,001 บาท ขึน้ไป 0.165 0.279 0.95 -0.62 0.95 

30,001 บาท 
ขึน้ไป 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.294 0.274 0.766 -0.48 1.07 
10,001 – 20,000 บาท 0.19 0.256 0.907 -0.53 0.91 
20,001 – 30,000 บาท -0.165 0.279 0.95 -0.95 0.62 

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 
  

10,001 – 20,000 บาท 0.102 0.221 0.975 -0.52 0.72 
20,001 – 30,000 บาท -0.031 0.255 1.000 -0.75 0.69 
30,001 บาท ขึน้ไป -0.022 0.31 1.000 -0.9 0.85 

10,001 – 
20,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท -0.102 0.221 0.975 -0.72 0.52 
20,001 – 30,000 บาท -0.133 0.228 0.952 -0.78 0.51 
30,001 บาท ขึน้ไป -0.124 0.289 0.98 -0.94 0.69 

20,001 – 
30,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.031 0.255 1 -0.69 0.75 
10,001 – 20,000 บาท 0.133 0.228 0.952 -0.51 0.78 
30,001 บาท ขึน้ไป 0.009 0.316 1 -0.88 0.9 

30,001 บาท 
ขึน้ไป 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.022 0.31 1 -0.85 0.9 
10,001 – 20,000 บาท 0.124 0.289 0.98 -0.69 0.94 
20,001 – 30,000 บาท -0.009 0.316 1 -0.9 0.88 
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ต ่ากว่า 10,000 
บาท 
  

10,001 – 20,000 บาท -0.32 0.151 0.219 -0.75 0.11 
20,001 – 30,000 บาท -.653* 0.175 0 -1.28 -0.3 
30,001 บาท ขึน้ไป   0.213 0.026 -1.25 -0.05 

10,001 – 
20,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 0.32 0.151 0.219 -0.11 0.75 
20,001 – 30,000 บาท   0.157 0.032 -0.91 -0.03 
30,001 บาท ขึน้ไป -0.333 0.198 0.421 -0.89 0.23 

20,001 – 
30,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท .470* 0.175 0 0.3 1.28 
10,001 – 20,000 บาท   0.157 0.032 0.03 0.91 
30,001 บาท ขึน้ไป 0.136 0.217 0.941 -0.47 0.75 

30,001 บาท 
ขึน้ไป 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท   0.213 0.026 0.05 1.25 
10,001 – 20,000 บาท 0.333 0.198 0.421 -0.23 0.89 
20,001 – 30,000 บาท -0.136 0.217 0.941 -0.75 0.47 

ต ่ากว่า 10,000 
บาท 
 

10,001 – 20,000 บาท -771.173* 89.833 0.011 -557.24 -50.59 
20,001 – 30,000 บาท -948.891* 103.793 0 -1063.86 -478.48 
30,001 บาท ขึน้ไป 303.912* 126.315 0 -1305.09 -592.69 

10,001 – 
20,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท -467.262* 89.833 0.011 50.59 557.24 
20,001 – 30,000 บาท -644.979* 93.001 0 -729.52 -205 
30,001 บาท ขึน้ไป 771.173* 117.608 0 -976.63 -313.33 

20,001 – 
30,000 บาท 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 467.262* 103.793 0 478.48 1063.86 
10,001 – 20,000 บาท   93.001 0 205 729.52 
30,001 บาท ขึน้ไป -177.717 128.587 0.592 -540.32 184.89 

30,001 บาท 
ขึน้ไป 
  

ต ่ากว่า 10,000 บาท 644.979* 126.315 0 592.69 1305.09 
10,001 – 20,000 บาท   117.608 0 313.33 976.63 
20,001 – 30,000 บาท 177.717 128.587 0.592 -184.89 540.32 
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    Subset for alpha = 0.05 
รายได้ส่วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน N 1 2 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 1.35   
10,001 – 20,000 บาท 84 1.67 1.67 
30,001 บาท ขึน้ไป 23   2 
20,001 – 30,000 บาท 44   2.14 
Sig.   0.405 0.101 

 

    Subset for alpha = 0.05 
รายได้ส่วนตวัโดยเฉล่ียต่อเดือน N 1 2 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 49 816.33   
10,001 – 20,000 บาท 84 1120.24   
20,001 – 30,000 บาท 44   1587.5 
30,001 บาท ขึน้ไป 23   1765.22 
Sig.   0.061 0.465 
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ประวติัผูศึ้กษา 

 
นางสาวเบญญาพร รตันเจรญิทรพัย ์ เกดิเมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2532 ส าเรจ็การศกึษา

ปรญิาตร ีคณะศลิปะและการออกแบบ สาขาภาควชิาออกแบบภายใน จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

และศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555  
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