การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

กลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนทมี่ ีความสัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภค:
กรณีศึกษาการขายเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค
The Online Promotional Strategies that related to Consumer Behavior: Case Study the
Sale of Women's Fashion Clothing through Facebook
ฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ1
ปะราสี เอนก2
จินดาภา ศรีสําราญ3
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
taboonjai@gmail.com
2,3
อาจารย ดร. ภาควิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
parasee@outlook.com, srisamran@hotmail.com
บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทาง
เฟซบุค 2) ศึกษากลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนที่สัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี
ผานทางเฟซบุค เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชวิธีการเชิงสํารวจ ประชากรในการศึกษา คือ ลูกคาที่ซื้อเสื้อผา
แฟชั่นสตรีบนเฟซบุคบนกลุมชื่อ “หองจริง 3 ลาน แบงปน Dress สวย ราคาเบา ๆ By นังนูใบชา” ซึ่งมีบัญชี
เฟซบุคเปนของตัวเอง และมีประสบการณในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บ รวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามออนไลน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร(Chi-Square)
ผลการศึก ษาพบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญเ ปนเพศหญิง มีอายุ 25-34 ป การศึก ษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี เปนพนัก งานบริษัทเอกชน และมีร ายไดเ ฉลี่ยตอเดือน ≤15,000 บาท โดยเหตุผลหลัก ที่ทําให
ตัดสินใจซื้อเสื้อผาแฟชันสตรีผานทางเฟซบุค คือ รูปแบบและการดีไซน มีความถี่ในการซื้ออยูที่ 2-3 เดือนตอ
หนึ่งครั้ง นิยมซื้อเสื้อผาแฟชั่น ประเภทเสื้อ เชน เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต และทําการตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
สวนปจจัยของกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ
ดานการสงเสริมการขาย และดานการใหบริการของพนักงานผูขาย พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญใน
ภาพรวมเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งอยูในระดับมาก
ผลจากการทดสอบความสัม พันธของปจจัยสวนบุคคลและกลยุท ธสง เสริมการตลาดออนไลนตอ
พฤติกรรมการซื้อพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน เพศ อายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี ความสัมพันธตอ
พฤติ ก รรมการซื้ อ เสื้อ ผ า แฟชั่ นสตรี ผ า นทางเฟซบุ ค ส ว นป จ จั ย ส ว นบุ คคลด า น ระดั บ การศึก ษา ไม มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อในทุกเรื่อง ในสวนปจจัยของกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนในภาพรวม มี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค โดยเฉพาะเรื่องเหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ซื้อ แตไมมีความสัมพันธในเรื่อง ความถี่ในการซื้อ ประเภทของเสื้อผาแฟชั่นสตรี และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อ
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค, เสื้อผาแฟชั่นสตรี, เฟซบุค

~ 632 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

Abstract
This research aims to studies:1) Personal factors of consumer to purchasing women's
fashion clothing through Facebook, 2) The online promotional strategies that related to
consumer behavior. Quantitative research was conducted using survey method. The
population is the customers who buy women's fashion clothing through Facebook on the
group name “HONGJING SAMLAN BAENGPUN DRESS SUAY RAKHA BAOBAO BY NUNGNU
BAICHA”. The respondents have their own Facebook account and also have experience to
buy women's fashion clothing in the amount of 400 samples. The study used the purposive
sampling to collect data frogman online questionnaire. The statistics for analysis use are
frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square.
The results showed that most of the samples were female, 25-30 year sold, the
bachelor’s degree in education, employees in private company and had monthly income
≤15,000bath.The main decision making to buy women's fashion clothing through Facebook is
style and design, 2-3 months per one purchase, like to Buy fashionable clothing such as
shirts, t-shirts, polo shirts, and decision with own purchase. The importance of the overall
sample to the online promotional strategies (includes: advertising and public relations, sales
promotion, and personal selling) was 3.76 at the high level.
The test's results of a relationship between personal factors and online promotional
strategies on purchase behavior were found that the personal factors regarding gender, age,
occupation and monthly income were related to the behavior of purchasing. Personal
factors in education, there is no relationship to buying behavior in all sub-items. The factors
of the overall online promotional strategies. It was found that they were related to the
purchasing behavior of women’s fashion through Facebook, especially the main reason for
decision making to purchase. But there were not related to frequency of purchase, types of
women's fashion clothing, and the person who influences the buying decision.
Keywords: Consumer Behavior, Women's Fashion Clothing, Facebook
บทนํา
การตลาดเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทางธุรกิจเพื่อมุงตอบสนองความจําเปน (Needs) และความ
ตองการ (Wants) ของผูบริโภคหรือลูกคา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจสูงสุด การตลาดมีวิวัฒนาการมาอยาง
ยาวนานตามยุคสมัย การตลาดในยุคแรกเกิดขึ้นในชวงปฏิวัติอุตสาหกรรม มุงเนนการผลิตเพื่อจําหนายเพียง
อยางเดียว ยุคที่ 2 เปนยุคที่มุนเนนผลิตภัณฑ มีสินคาหลากหลายไดเริ่มเขาสูตลาดทําใหผูบริโภคมีทางเลือก
เพิ่มขึ้น ยุคที่ 3 เปนยุคที่มุนเนนการขาย ยุคนี้มีการแขงขันสูงเนื่องจากจํานวนสินคา / บริการมีมากกวาความ
ตองการของผูบริโภค ยุคที่ 5 เปนยุคที่มุงเนนสังคม โดยการสรางความแตกตางทางความรูสึก เพื่อเพิ่มความ
ประทับใจ (Jirada Nakrit, Anuphon Thongmai, 2558)
ปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยมากขึ้น โดยเฉพาะการตลาด
ออนไลน (Online Marketing)ที่ก ลายมาเปนช องทางหนึ่ง ที่ทํา ใหผูขายสามารถเจาะเขาถึง ผู บ ริโ ภคที่
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หลากหลายได เปนชองทางสื่อสารทางธุรกิจที่สามารถติดตอขายสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง (Triple Systems
Co.,Ltd, 2559) การทํ าการตลาดออนไลน มัก ทํ าผา นเครือ ขายอินเทอรเ น็ ตที่ ส ามารถใชง านบนเครื่อ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ได เปนเครือขายสังคม (Social Networking Site)มีรูปแบบเพื่อการ
ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบงปน นําเสนอ เผยแพรขอมูล ผานสื่อสัง คมออนไลน (Social Media) เชน
Facebook Instagram Line YouTube Twitter และอื่น ๆ (แสงเดือน ผองพุฒ, 2556)
การดําเนินการตลาดผาน Facebook หรือ เฟซบุค เปนรูปแบบการดําเนินการตลาดอีกชองทางหนึ่งที่
จะทํ า ให ธุ ร กิ จ ประสบความสํ า เร็ จ ได เนื่ อ งจากเฟซบุ ค มี รู ป แบบการสื่ อ สารเป น สองทาง (Two-Way
Communication) สามารถโตตอบ ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดกันไดในทันที รานคาสามารถ
บริหารจัดการไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการสรางกลุม สรางแฟนเพจธุร กิจ โพสตขอความ รูปภาพ วิดีโอ
เพื่อนําเสนอขายสินคา / บริการ และยังทราบถึงพฤติกรรมของลูกคาผานการ กดถูกใจ การแชร การรีวิว บอก
ตอเปนวงกวางดวย (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557)
การสํารวจพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย ป 2560 ของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิก ส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม หรือ สพธอ. พบวา คนไทยใช
อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นทุกป และในป 2560 คนไทยมีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเฉลี่ย 6 ชั่วโมง 30 นาทีตอวัน
เหตุผลหลักที่คนไทยตัดสินใจซื้อสินคาผานทางออนไลน คือ สะดวกไมตองเดินทาง สงสินคาตรงเวลา มีการ
สงเสริมการตลาดที่นาสนใจ ราคาถูก และเปนของที่ขายเฉพาะทางออนไลนเทานั้น(สํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส, 2560: น.12-13)
เมื่อพิจารณาจากประเภทของสื่อสังคมออนไลนยอดนิยมเปรียบเทียบการใชงานบอยและใชงานนอย
พบวาสื่อทีมีการใชงานบอยที่สุดของคนไทยในยุคนี้ 3 อันดับแรก ไดแก Facebook (รอยละ 84.5) Line (รอย
ละ 81.1) และ YouTube (รอยละ 77.8) โดยประเภทของสินคา / บริการ ที่มีการสั่งซื้อผานทางออนไลนมาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก แฟชั่น / เครื่องแตงกาย (รอยละ 44.0) รองลงมาเปน สินคากลุมสุขภาพและความ
งาม (รอยละ 33.7)และอุปกรณไอที (รอยละ 26.5) จากภาพรวมของผูตอบแบบสํารวจ จําแนกเปนเพศหญิง
(รอยละ 57.2) เพศชาย (รอยละ 41.2) และเพศทางเลือก (รอยละ 1.6) ซึ่งแสดงวาเพศหญิงใหความสนใจใน
การซื้อสินคาออนไลน ม ากกวาเพศอื่น เชนเดียวกับ ผลการสํารวจของบริษัท สํารวจและวิเ คราะหขอมู ล
การตลาดนีลเส็น ในป พ.ศ.2554 ที่พบวา สามในสี่ของผูซื้อของออนไลนเปนเพศหญิง (รอยละ 72) จากขอมูล
ขางตนอาจกลาวไดวาสินคาแฟชั่นเครื่องแตงกายที่เกี่ยวกับเพศหญิงกําลังมีบทบาทสําคัญในการซื้อขายผาน
ตลาดออนไลน (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2560: น.56, 89, 109,Hale, 2011)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคและการตลาดออนไลน เพื่อ
หากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมและสนับสนุนการคาสินคาเสื้อผาแฟชั่นสตรี โดยคาดวาผลของการวิจัยจะ
ชวยใหผูประกอบการหรือผูที่สนใจสามารถนําผลการวิจัยนี้มาใชประกอบในการวางแผนกลยุทธการตลาด
ออนไลนในการจัดจําหนายเสื้อผาแฟชั่นสตรี เพื่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค
2. เพื่อศึกษากลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนที่สัมพันธตอพฤติกรรมผูบริโภคในการซื้อเสื้อผาแฟชั่น
สตรีผานทางเฟซบุค
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยนี้ ไดนํา แนวคิด ทฤษฎี ศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ
การสืบคนจากเอกสารออนไลน และจากเอกสารอื่น ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อใชเปนกรอบแนวทางศึกษา การ
ทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัยนี้ หลัก ๆ มี ท ฤษฎีที่เ กี่ยวของไดแก 1) ทฤษฎีป ระชากรศาสตร 2) ทฤษฎี
พฤติกรรมผูบริโภค 3) ทฤษฎีกลยุทธสงเสริมการตลาด
1) ทฤษฎีประชากรศาสตร: คือ การศึกษาวิเ คราะหท างประชากรในเรื่องขนาดโครงสราง การ
กระจายตัวและการเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเปน
ความหลากหลายดานภูมหิ ลังของคน ประกอบดวย 4 ปจจัย ดังนี้
- เพศ (Sex) เปนลักษณะทางประชากรที่บุคคลไดรับมาแตกําเนิด ความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมี
พฤติกรรมการติดตอสื่อสารที่แตกตางกัน (WiloGoidhaborsadore and Yates, 2002 อางใน กิ่งแกว ทรัพย
พระวงศ, 2546)
- อายุ (Age) เปนคุณลักษณะทางประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู
โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการทําความเขาใจในเนื้อหาและ
ขาวสารรวมถึงการรับรูตาง ๆ ไดมากหรือนอยตางกัน (Myer Myer, 1999 อางใน สุชา จันทรเอม, 2544)
- การศึก ษา (Education)หมายถึง ระดับ การศึก ษาที่ไดรับ จากสถาบันการศึก ษา และที่ไดรับจาก
ประสบการณของชีวิต การศึกษาบงบอกถึงความสามารถในการเลือกรับขาวสาร ตลอดจนความเขาใจในสิ่ง
ตาง ๆ กวางขวางลึกซึ้งแตกตางกันออกไป (ปรมะ สตะเวทิน, 2546)
- สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic Status) ประกอบดวย รายได อาชีพ
สถานภาพ ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล ที่มีวัฒนธรรมและประสบการณที่
ตางกัน(สุรางค โควตระกูร,2541)
2) ทฤษฎี พฤติ กรรมผู บริ โ ภค: คื อ การศึ ก ษาปจ เจกบุ คคล กลุม บุ คคล หรือ องค ก าร และ
กระบวนการที่พวกเขาเหลานั้นใชเลือกสรร รักษา และกําจัด สิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ / บริการ เปนเสมือนการ
ผสมผสานทางจิตวิทยา ซึ่ง (Schiffman and Kanuk,1994)ไดใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววาเปน
การแสดงออกไมวาจะเปนการเสาะหา การซื้อ การใช การประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ / บริการ ซึ่ง
ผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนไดเปนการศึกษาการตัดสินใจของผูบริโภคในการใช
ทรัพยากรที่มีอยู ทั้งเงิน เวลา และกําลัง เพื่อบริโภคสินคาและบริการตาง ๆ อันประกอบดวย ซื้ออะไร ทํ าไม
จึงซื้อ ซื้อเมื่อไร อยางไร ที่ไหน และบอยแคไหน สวน แอนเจิล(Engelet al., 1968) ไดใหความหมายวา
พฤติกรรมผูบริโภค เปนการกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา และการ
ใชซึ่งสินคา / บริการ ทั้งนี้รวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูกอนแลว กลาวโดยสรุปไดวา พฤติกรรมของ
ผูบริโภค คือ การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคา / บริการ มีกระบวนการในการ
ตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออกของแตละบุคคล และมีความแตกตางกันออกไป
3)ทฤษฎีก ลยุ ท ธส ง เสริม การตลาด: คื อ กลยุ ท ธส ว นหนึ่ ง ของส วนประสมทางการตลาด
(Marketing MixStrategies) มีหนาที่หลักในการแจงขาวสาร จูง ใจผูบริโภค สรางทัศนคติที่ดี รวมถึงสราง
พฤติ ก รรมการซื้ อ ซึ่ ง ในบางครั้ ง เรี ย กว า การสี่ อ สารทางการตลาด(Marketing Communication)
ประกอบดวย 4 องคประกอบหลัก คือ การโฆษณา (Advertising)การประชาสัมพันธ (Public Relations)การ
สงเสริมการขาย (Sales Promotion) และการใหบริการของพนักงานผูขาย (Personal Selling)(สุวิช แยม
เผื่อน,2545)
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วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยขนาดตัวอยาง 400 ตัวอยาง ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผูวิจัยได
ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวกําหนดกรอบแนวคิด จากนั้นสรางแบบสอบถามแลวนํา
แบบสอบถามไปตรวจสอบความถูกตองเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งไดคา IOC เทากับ 0.95 และทดสอบความ
เชื่อมั่นโดยสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาคไดคาเทากับ 0.908 แสดงวาแบบสอบถามมีความนาเชื่อถือในระดับ
ที่ยอมรับได นําแบบสอบถามออนไลนที่ไดไปเก็บขอมูลบนกลุมเฟซบุคชื่อ “หองจริง 3 ลาน แบงปน Dress
สวย ราคาเบา ๆ By นังนูใบชา” โดยการสงลิ้งคแบบสอบถามใหกับผูตอบแบบสอบถามบนกลองขอความ
สวนตัวของผูซื้อ ผานทางบัญชีเฟซบุค ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง และทําการ
บันทึก ชื่อบัญชีผูใชทุก ครั้ง เมื่อสง ลิ้งคแบบสอบถามแลวเพื่อใหไดผูตอบแบบสอบถามที่ไมซ้ํากัน จากนั้น
วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณาไดแก คาเฉลี่ย(x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)และสถิติ Chi-Square
ผลการวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. ดานปจจัยสวนบุคคล พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 332 คน (รอยละ
83.0) มีอายุ 25-34 ป จํานวน 152 คน (รอยละ 38.0) มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 268 คน
(รอยละ 67.0) มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 142 คน (รอยละ 35.5) และรายไดเฉลี่ยตอเดือน
นอยกวาหรือเทากับ 15,000 บาท จํานวน 145 คน (รอยละ 36.3)
2. ดานพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชันสตรีผานทางเฟซบุค พบวา เหตุผ ลหลักที่ทําใหตัดสินใจซื้อ
เสื้อผาแฟชันสตรีผานทางเฟซบุค คือรูปแบบและการดีไซน จํานวน 121 คน (รอยละ 31.3)ความถี่ในการซื้อ
2-3 เดือนตอหนึ่งครั้ง จํานวน 178 คน (รอยละ 44.5)สวนใหญนิยมซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี ประเภทเสื้อ เชน เสื้อ
ยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต จํานวน 124 คน (รอยละ 31.0) และมีวิธตี ัดสินใจซื้อดวยตนเอง จํานวน 262 คน (รอย
ละ 65.5)
3. ดานปจจัยของกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลน พบวา กลุมตัวอยางใหระดับความสําคัญของกล
ยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนในภาพรวม ระดับมากจํานวน 232 คน (รอยละ 58.0)รองลงมาคือระดับปาน
กลาง จํานวน 95 คน (รอยละ 23.8)และระดับมากที่สุด จํานวน 65 คน (รอยละ 16.3)ตามลําดับ มีระดับ
ความสําคัญเฉลี่ยเทากับ 3.76 ซึ่งอยูในระดับมาก กลยุทธการสงเสริมการตลาดออนไลนในหัวขอยอยมีผล
การศึกษาดังนี้
3.1 ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ มีระดับความสําคัญ อยูในระดับมาก (เฉลี่ยเทากับ
3.82) เมื่อพิจารณารายหัวขอ พบวา กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญเฉลี่ยมากที่สุด ในหัวขอ รานคามีการ
ประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ที่นาสนใจทางออนไลนเกี่ยวกับสินคาและบริการใหลูกคาไดรับทราบ เทากับ
3.95 คะแนน และใหร ะดับ ความสําคัญ เฉลี่ยนอยที่สุดในหัวขอ รานคามีก ารโฆษณาสินคาผานสื่ออื่น ๆ
นอกเหนือจากสื่อออนไลน เชน โฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร ฯลฯ เทากับ 3.56 คะแนน
3.2 ดานการสง เสริม การขายมีร ะดับความสําคัญ อยูในระดับ มาก (เฉลี่ยเทากับ 3.57) เมื่อ
พิจารณารายหัวขอ พบวา กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญเฉลี่ยมากที่สุด ในหัวขอ มีการลดราคาสินคา
เทากับ 3.95 คะแนน และใหระดับความสําคัญเฉลี่ยนอยที่สุดในหัวขอ มีการจัดกิจกรรมการชิงโชคเพื่อชิง
รางวัล เทากับ 3.56 คะแนน
3.3 ดานการใหบริการของพนักงานผูขาย มีระดับความสําคัญอยูในระดับมาก (เฉลี่ยเทากับ
3.88) เมื่อพิจารณารายหัวขอ พบวา กลุมตัวอยาง ใหระดับความสําคัญเฉลี่ยมากที่สุดในหัวขอ ความสุภาพ
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ของภาษาที่ใชในการสื่อสารของพนักงานผูขาย และการใหความรูและความเขาใจในตัวสินคาที่ขาย เทากับ
4.02 คะแนน และใหระดับความสําคัญเฉลี่ยนอยที่สุดในหัวขอ การใหบริการติดตามการสงสินคาของผูขาย
เทากับ 3.71 คะแนน
4. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผาน
ทางเฟซบุค ซึ่งหัวขอที่เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลในการศึกษานี้คือ 1) เพศ 2) อายุ 3)ระดับการศึกษา 4) อาชีพ
และ5)รายได สวนพฤติกรรมการซื้อประกอบดวย 1) เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ 2)ความถี่ในการซื้อ 3)
ประเภทเสื้อผาแฟชั่นสตรีที่ซื้อ และ4) บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ผลการทดสอบความสัม พันธ
ระหวางปจจัยทั้งสอง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา
4.1 เพศมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค ในหัวขอเรื่อง
ความถี่ในการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค (P<0.001)ประเภทของเสื้อผาแฟชั่นสตรี (P=0.011) และ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ(P=0.038) แตไมมีความสัมพันธในเรื่องเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
(P=0.230)
4.2 อายุมีความสัม พันธ ตอพฤติก รรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค ในหัวขอ
ประเภทของเสื้อผาแฟชั่นสตรี (P=0.010) แตไมมีความสัมพันธในหัวขอความถี่ในการซื้อ (P=0.086) เหตุผล
หลักในการตัดสินใจซื้อ(P=0.754) และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ(P=0.283)
4.3ระดับการศึกษาไมมคี วามสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค ใน
ทุกหัวขอ
4.4อาชีพมีความสัม พันธตอพฤติก รรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค ในหัวขอ
ประเภทของเสื้อผาแฟชั่นสตรี (P<0.001)แตอาชีพไมมีความสัมพันธในหัวขอ เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
(P=0.453) ความถี่ในการซื้อ (P=0.134) และบุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ(P=0.480)
4.5รายไดมีความสัมพันธตอพฤติก รรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค ในหัวขอ
บุคคลที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ (P= 0.042) แตไมมคี วามสัมพันธในหัวขอ เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ
(P=0.389)ความถี่ในการซื้อ (P=0.235) และ ประเภทเสื้อผาแฟชั่นสตรี (P=0.441)
5. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับความสําคัญของกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุค โดยจําแนกระดับความสําคัญของกลยุทธสงเสริมการตลาด
ออนไลนออกเปน 5 ระดับ จากระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด ผลการศึกษา พบวา ระดับ
ความสําคัญของปจจัยของกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนในภาพรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุคในหัวขอเหตุผลหลักในการตัดสินใจซื้อ (P=0.042) แตไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อในหัวขอความถี่ในการซื้อ (P=0.064) ประเภทของเสื้อผาแฟชั่นสตรี (P=0.214) และบุคคลที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ(P=0.183)
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยมีประเด็นที่นาสนใจ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. จากการวิจัยที่พบวา ลูกคาที่ซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป สวนใหญมี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ≤15,000 บาท
สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระนุช รายระยับ (2556) ที่พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 25-34 ป การศึกษา
อยูในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ≤15,000 บาท ซึ่งลูกคากลุมนี้
สวนใหญไมมีภาระทางดานครอบครัวและมีความสามารถในการใชจายและตัดสินใจซื้อไดดวยตัวเอง
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2. ผลการวิจัยดานพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี พบวา เหตุผลหลักที่ตัดสินใจซื้อ คือ รูปแบบ
และการดีไซน มีความถี่ในการซื้อ 2-3 เดือนตอหนึ่งครั้ง สอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ ฉายสุวรรณคีรี
(2559) ที่กลาววา เสื้อผาที่มีเอกลักษณมีการออกแบบที่โดดเดน มีผลตอการตัดสินใจซื้อเฉลี่ย 4.12 อยูใน
ระดับมาก และมีความถี่ในการซื้อเสื้อผา 2-3 เดือนตอหนึ่งครั้งมากที่สุด รอยละ 29.1 ลูกคาที่ซื้อนิยมซื้อ
เสื้อผา ประเภทเสื้อ เชน เสื้อยืด เสื้อโปโล เสื้อเชิ้ต และจะตัดสินใจซื้อดวยตนเอง
3. ระดับความสําคัญของปจจัยกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ให
ความสําคัญในเรื่อง รานคามีก ารประชาสัม พันธขาวสารตาง ๆ ที่นาสนใจทางออนไลนเกี่ยวกับ สินคาและ
บริการ มีการลดราคาสินคา พนักงานมีความสุภาพของภาษาที่ใชในการสื่อสาร และใหความรูความเขาใจในตัว
สินคาที่ขาย สอดคลองกับงานวิจัยของ เบญจรงค อินทรวิรัตน (2557) ที่พบวาปจจัยทางการตลาดมีอิทธิพล
ตอการซื้อสินคาผานระบบออนไลนโดยรวมอยูในระดับมาก โดยสวนใหญใหความสําคัญตอดานผลิตภัณฑและ
ดานสงเสริมการขายมากที่สุด
4. จากการศึกษาที่พบวา เพศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี โดยเพศหญิงมีความถี่ในการ
ซื้อ มากกวาเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงนิยมการแตงตัวมากกวา นิยมซื้อเสื้อผาเปนชุด อาทิ ชุดเดรส ชุด
ทํางาน มากกวาเพศชาย สอดคลองกับงานวิจัยของ วีระนุช รายระยับ (2556) ที่กลาววา เพศ มีผลตอประเภท
ของเสื้อผาที่เลือกซื้อในกลุมวัยรุน
อายุมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี โดยลูกคาที่อายุไมเกิน 44 ป จะมีพฤติกรรมในการ
เลือกซื้อที่หลากหลายแตลูก คาที่มีอายุมากกวา 44 ป จะนิยมซื้อ เสื้อ หรือกางเกงเทานั้น สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วีระนุช รายระยับ (2556) ที่กลาววา อายุ มีผลตอประเภทของเสื้อผาที่เลือกซื้อในกลุมวัยรุน
ระดับการศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี สอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญพัสส
เกตุประดิษฐ (2554) ที่กลาววา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาทางอินเตอรเน็ต
อาชีพมีผ ลต อพฤติก รรมการซื้อเสื้อ ผาแฟชั่นสตรี กลุม อาชี พที่ทํางานกั บ หนวยงานรัฐบาลหรื อ
บริษัทเอกชน มักจะเลือกซื้อเสื้อผา ประเภท เสื้อ กางเกง หรือกระโปรง ในขณะที่กลุมอาชีพอิสระ มักจะเลือก
ซื้อเสื้อผา ประเภท ชุดเดรส ที่สามารถใสไดหลายกิจกรรม สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงงาม วัชรโพธิคุณ
(2557) ที่กลาววา อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนที่แตกตางกัน
รายไดมีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี โดยกลุมที่มีรายไดนอยจะตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง
ในขณะที่กลุมที่รายไดมากจะสอบถาม เพื่อน / คนรูจัก กอนที่จะตัดสินใจซื้อ เชนเดียวกับงานวิจัยของ พงศกร
เธียรสุนทร (2559) ที่กลาววา รายไดของผูบริโภคที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ
ทางอินเตอรเน็ตแตกตางกัน
5. จากการศึกษาที่พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนในภาพรวม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาแฟชั่นสตรี โดยมีเหตุผลหลักในการเลือกซื้อจาก รูปแบบและการ
ดีไซน คุณภาพและวัส ดุที่ใชผ ลิต ราคาสมเหตุส มผล / จับตองได ตราสินคา / แบรนด และมีขายเฉพาะ
ในเฟซบุคเทานั้น ใหระดับความสําคัญในระดับมากถึงมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชราภรณ พรอง
พรมราช (2559) ที่กลาววา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมสงผลตอการตัดสินใจซื้อเสื้อผาพ
รีเมี่ยมแบรนด (Premium Brand) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเมื่อพิจารณาราย
ดาน พบวา กลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนดานการสงเสริมการขาย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาแฟชั่นสตรีผานทางเฟซบุคในทุกเรื่อง
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธรานคาควรมีการโฆษณาสินคาผานสื่ออื่น ๆ นอกเหนือจากสื่อ
ออนไลน เชน โฆษณาผานสื่อโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ใหมากขึ้นกวาเดิม และในดานการใหบริการ
ของพนักงานผูขาย รานคาควรมีการใหบริการติดตามการสงสินคาที่รวดเร็วและถูกตอง และสามารถแกไข
ปญหาใหกับลูกคากรณีเกิดปญหาไดอยางรวดเร็ว
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรเพิ่มเครื่องมือในการเก็บขอมูลอื่น ๆ เชน การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ควบคูไป
กับการแจกแบบสอบถาม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธสงเสริมการตลาดออนไลนที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมผูบริโภค ที่หลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
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