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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล และปั จจัยด้านแรงจูงใจ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) การวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จานวน 400 คน ที่มีประสบการณ์การสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค โดยมี
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ แบบสอบถาม ผูว้ ิ จยั จะทาการสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเฉพาะเจาะจง
(Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสบการณ์ การสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าผ่านร้ านค้าในสังคมออนไลน์ สถิ ติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบการมีอิทธิ พลต่อ
กันโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณ
ผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร
โดยส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 91.50 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 8.50 อายุของ
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 34.25 มีระดับการศึกษาอยู่
ในระดับปริ ญญาตรี เ ป็ นส่ วนใหญ่ โดยประกอบอาชี พพนักงานบริ ษ ัทเอกชนมากที่สุด และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพมีอิทธิพล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ส่ วนอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ

เสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ แรงจูงใจ
ด้านทัศนคติ แรงจูงใจด้านความไว้วางใจ และแรงจูงใจด้านการรับรู ้ประโยชน์ มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05

Abstract
The purpose of this research is to study the individual factor, the motivational
factor, and the marketing mix factor that has been influencing the decision of online buying
(Facebook) of women’s fashion clothing. This research is quantitative research. The samples
were consisting of 400 people who experienced the online purchasing clothing through
Facebook in Bangkok. The data collection was conducted through the use of questionnaires
that created according to research objectives with Judgmental or Purposive Sampling. That is
the questionnaire distributed to only the selected sample group who have experienced in
buying products through online stores. The statistics used for data analysis were the
percentage, the average median, the standard deviation, and the influence testing by multiple
regression analysis.
The questionnaire respondents in this research were the consumer groups in
Bangkok. Most of them are female, it is for 91.50%. And it is male for 8.50%. The age of
most respondents aged between 26-30 years is 34.25%. Most of them holding bachelor degree
and mostly working as employees of private companies. The average monthly income of most
respondents is between 15,001 - 20,000 baht.
The research study demonstrated that the individual factors; gender, education,
and profession, differently influences the decision of online buying (Facebook) of women’s
fashion clothing with the statistical significance at 0.05. As for ages and average monthly
income do not have an influence on the decision of online buying (Facebook) of women’s
fashion clothing with the statistical significance at 0.05. However, the motivation in the

attitude, the motivation in the reliability, and the motivation in the perceived benefits have
been influencing on the decision of online buying (Facebook) of women’s fashion clothing,
Bangkok with the statistical significance at 0.05. In addition, the marketing mix consisted of
product, price, and marketing promotion; also have an influence on the decision of online
buying(Facebook) of women’s fashion clothing with the statistical significance at 0.05;
nevertheless, the distribution does not have an influence on the decision of online
buying(Facebook) of women’s fashion clothing in Bangkok with the statistical significance at
0.05.

บทนา
เนื่องจากในปั จจุบนั อินเตอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อธุ รกิ จเป็ นอย่างมาก ซึ่ งได้ถูก
เชื่อมโยงเข้าหากันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ถูกพัฒนาถึงทางด้านธุรการค้าพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ ในยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั และการพัฒนาของเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ซึ่ งได้รับการ
พัฒนาเพื่อตอบสนองไลฟ์ สไตล์ของคนในยุคปั จจุ บนั เป็ นช่องทางการตลาดของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
หลายราย ผูป้ ระกอบการ SMEs ร้านค้าทัว่ ๆไป รวมถึงผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่เริ่ มเข้าสู่ การธุ รกิ จ
ร้านค้าออนไลน์ โดยอาศัยช่องทางออนไลน์ ที่เรี ยกว่า เฟสบุ๊ค(Facebook) ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ที่ได้รับความนิ ยม เนื่ องจากเป็ นสังคมสมัยใหม่ ผูซ้ ้ื อและผูข้ ายที่มีการ
รองรับได้ท้ งั บนโน๊ ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ และสมาร์ โฟน เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และด้วย
ขี ด จากัดของเวลาและสถานที่ สามารถเข้าถึ งผูบ้ ริ โ ภคได้อย่างกว้า งขวาง ทาให้ส ามารถเข้า ถึ ง
กลุ่ มเป้ าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ ว อีกทั้งยังมีตน้ ทุนการดาเนิ นธุ รกิ จที่ต่าและถื อได้ว่าเป็ นอีก
ช่องทางหนึ่งที่จะเป็ นโอกาสในการสร้าง รายได้เพิ่มเติมให้กบั ธุ รกิ จไปพร้อมกับการขายหน้าร้าน
ปกติอีกด้วย
ดั ง นั้ นผู ้ป ระกอบการในประเทศไทยได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ประโยชน์ ข องพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้จาก ร้านค้าออนไลน์ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายธุ รกิ จ

ในประเทศไทยที่หันมาใช้ รวมถึ งระบบขนส่ งสิ นค้า ระบบการชาระเงิ นที่สะดวก หลากหลาย
ช่ องทาง มี ร ะบบความตรวจสอบ ทาให้มีความปลอดภัยมากขึ้ น ส่ งผลให้ความนิ ย มการในการ
จาหน่ายสิ นค้าและบริ การผ่านเฟสบุค๊ (Facebook) เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
จากผลส ารวจพฤติ ก รรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เ น็ ต ในประเทศไทยปี 2561 โดย
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรื อ สพธอ. พบว่าคนไทยมีการ
ซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านทางออนไลน์มากขึ้น หากเทียบจากกิ จกรรมที่คนไทยทามากที่สุดใน
ออนไลน์ในปี 2561 การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ติดอันดับ 1 ซึ่ งในปี 2560 ของสิ นค้าและบริ การที่มี
การซื้ อมากที่สุด ได้แก่ แฟชัน่ /เครื่ องแต่งกาย คิดเป็ นร้อยละ40 ด้วยเทรนของสิ นค้าประเภทนี้
มักจะเปลี่ยนแปลงอยูเ่ ป็ นประจา ตามกระแสหรื อความนิยม เลยทาให้สินค้าประเภทมีอตั ราการ
ซื้ อขายที่สูง รองลงมาได้แก่ สุ ขภาพและความงาม ตามลาดับดังภาพที่1.1 ซึ่ งถ้ามองภาพรวม
แล้วสิ นค้าและบริ การแทบจะทุกรู ปแบบสามารถขายได้ในพื้นที่ออนไลน์ และมี แนวโน้มว่า
สิ นค้าเหล่านี้จะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องด้วย
ด้วยเหตุน้ ี ผจู ้ ดั ทาจึงได้เล็งเห็นความสาคัญของงานวิจยั ฉบับนี้ มี วตั ถุ ประสงค์ที่จะ
ศึกษาสาหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook)
ในเขตกรุ งเทพมหานครไปยังกลุ่มนี้ ที่เคยซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน Facebook เพื่อให้ได้ ข้อมูลใน
เชิงลึกมากขึ้นไปเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่าน Facebook โดยผูว้ ิจยั หวังว่า
ผลของการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับองค์หรื อเจ้าของกิ จการ เพื่อสามารถใช้ผลวิจยั นี้ เป็ น
แนวทางการประกอบแนวทางประกอบการตัด สิ นใจ วางแผน ส่ งผลให้ส ามารถประหยัดเวลา
ค่ า ใช้จ่ าย และสร้ างสรรค์สิ่ งที่ ต อบสนองความต้องการของกลุ่ มเป้ า หมายได้อย่า ง พัฒ นาและ
ปรั บปรุ งการดาเนิ นงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและเป็ นประโยชน์ให้กับผูบ้ ริ โภคได้อย่าง
สู งสุ ด ซึ่ งปัจจุบนั ภาพรวมการซื้ อขายออนไลน์มีโอกาสเติบโตสู ง และมี แนวโน้มแข่งขันที่รุนแรง
เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
อาณิ สา ไชยสิ กร (2559) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อและ
ความเต็มใจจ่ายในการซื้ อสิ นค้าเสื้ อผ้าผูห้ ญิงจากร้านค้าในเฟซบุ๊คของคนในกรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งผลการทดสอบงานวิจยั พบว่า ธุ รกิ จการขายเสื้ อผ้าผูห้ ญิ งผ่านทางเฟซบุ๊คได้รับความนิ ยม
เนื่องจากเป็ นเครื อข่ายที่ใหญ่ สามารถนาเสนอรู ปลักษณ์เสื้ อผ้าต่อกลุ่มเป้ าหมายได้ง่าย กระตุน้
ทาให้เกิ ดความต้องการซื้ อและต้นทุนในการตั้งธุ รกิ จต่า ผูป้ ระกอบการจานวนมากจึงนาเสนอ
เสื้ อผ้าผูห้ ญิงขายทางเฟซบุค๊ เพจธุรกิจนี้จึงมีการแข่งขันสู ง เพื่อเป็ นแนวทางให้แก่ ผปู ้ ระกอบการ
และสร้างความพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค การเต็มใจจ่ายสาหรับบริ การเสริ มในการซื้ อสิ นค้านั้น เก็บ
ข้อมูลจากแบบสอบถาม 400 ชุด ไปกลุ่มที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าทางเฟซบุ๊คมาก่ อน ผลการศึกษาพบว่า
ผลการวิจยั ข้างต้น วิเคราะห์เฉพาะกลุ่ มเป้ าหมายที่อายุ 21-30ปี พบว่าการที่เพื่อนกดไลค์ไม่ มี
นัยสาคัญ ต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ ผูป้ ระกอบการสามารถนาผลการศึ กษาตัวเลขความเต็มใจจ่ า ย
เพิ่มขึ้นของผูบ้ ริ โภคในบริ การต่างๆ ไปเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจ ที่จะให้บริ การเพิ่มเติม โดย
หากต้นทุนในการให้บริ การต่ากว่าความเต็มใจจ่ายที่เพิ่มขึ้นของผูบ้ ริ โภค ผูป้ ระกอบการสามารถ
ที่จะให้บริ การและเพิ่มราคาได้ อีกทั้งผูป้ ระกอการยังสามารถใช้ผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางใน
การทาการส่ งเสริ มการขาย สร้างแรงจู งใจในส่ วนที่ผูข้ ายไม่ สามารถให้บริ การเอง เช่ น การ
กาหนดมูลค่าส่ วนลดหากลูกค้าทาการรี วิวสิ นค้า
ภัทรานิ ษฐ์ ฉายสุ วรรณคี รี(2559) ได้ทาศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้ านค้าในเครื อข่ ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม ในด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด 7 ด้านได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด
บุคลากร การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อ
เสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุค๊ และอินสตาแกรมของผูบ้ ริ โภค และเพื่อศึกษาความแตกต่าง
ของลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้ และ
ด้านสถานภาพ โดยประชากรที่ทาการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยมีประสบการณ์การสั่งซื้ อสิ นค้า
ประเภทเสื้ อผ้าผ่านร้านค้าในสังคมออนไลน์ จานวน409ชุด จากการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พล

ต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าออนไลน์ มี 3ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด และความมี ชื่อเสี ยงของแบรนด์ และปั จจัยด้านการนาเสนอข้อมู ลสิ นค้าและความ
สะดวกในการสั่งซื้ อและชาระเงิน และในส่ วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า
ปั จ จัย ด้า นเพศ ด้า นอายุ ด้า นระดับการศึ ก ษา ด้า นอาชี พ ด้า นรายได้ และด้ า นสถานภาพที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่
แตกต่างกัน
วัชราภรณ์ เจี ย งของ (2559) ได้ทาการศึ ก ษาปั จจัยที่ มีผลต่ อการเลื อกซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์โดยมุ่นเน้นปัจจัยด้านช่องทางการรับสิ นค้า และพบว่า เพศหญิงซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
มากกว่าเพศชาย ส่ วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 26-35ปี เลือกช่องทางการรับสิ นค้าเป็ นปัจจัยสาคัญที่มี
ส่ วนในการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปัจจุบนั
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558)ได้ทาการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร การศึกษาความแตกต่างของปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจยั พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างใน เขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลแตกต่างกัน โดย
พบว่าในกลุ่ มนักเรี ยน นักศึ กษา นั้นมีค่าเฉลี่ ยการตัดสิ นใจซื้ อ มากกว่าผูท้ ี่มีอาชีพพนักงาน
บริ ษ ัทเอกชน ซึ่ ง จากผลการวิ จ ัย ผู ป้ ระกอบการสามารถนาไปพัฒ นาระบบปฏิ บตั ิ ก ารของ
แอพพลิเคชัน่ เพื่อให้การซื้ อขายสิ นค้าออนไลน์ให้มี ประสิ ทธิภาพ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย
ได้ถูกกล่อมส่ งผลให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น
ฤทัย เตชะบูรณเทพาภรณ์.(2554) ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจ
และปัจจัยทางการตลาดบนเฟซบุค (Facebook) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร มี ผลการค้นคว้างานวิจยั กล่ าวไว้ว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามมี
แรงจูงใจบนเฟซบุค ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมามี ระดับแรงจู งใจด้านเหตุผล ในระดับกลาง และมี ระดับแรงจู งใจด้านอารมณ์ อยู่ใน

ระดับมาก โดยกิ จ กรรมที่ ส ร้ า งแรงจู งใจให้กับผูบ้ ริ โ ภคได้ม าเป็ นอันดับ แรก ก็ คื อ การท า
กิจกรรมเพื่อสังคมบนหน้าแฟนเพจ (Fan Page หรื อ Facebook Page) นั้นเอง
ตฤณธวัช วงษ์ประเสริ ฐ.(2559) ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรื่ อง ทัศนคติ
และพฤติกรรมการใช้งานเฟซบุค๊ (Facebook)ของวัยทางานในกรุ งเทพมหานคร ทางด้านทัศนคติ
ในการใช้งานเฟสบุค๊ โดยรวมพบว่ามีทศั นคติที่ชอบ ได้แก่ เฟสบุค๊ เป็ นเครื่ องมือที่มีความสาคัญ
ต่อการติดต่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นในปัจจุบนั ผลกระทบที่ได้จากการใช้งาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ในด้านทาให้เกิดการล่วงละเมิดสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น ได้ง่ายยิง่ ขึ้น
สุ ณิสา ตรงจิตร์ (2559) ได้ทาการศึกษาค้นคว้างานวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace)
ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่ามีปัจจัย
ประชากรศาสตร์ เดียว คือ การศึกษาที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
เนื่องจากเป็ นกลุ่มผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ ความเข้าใจเป็ นอย่างดี จึงมีความเชื่อถือในระบบด้าน
ประกอบกับการใช้เพื่อซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (EMarketplace) ซึ่ งสอดคล้องกับผลที่เกิดขึ้นที่ว่ายิง่ มีระดับการศึกษาที่สูง จะมีแนวโน้มที่จะ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นช่องทางการตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สูงขึ้น

วิธีการดาเนินงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล และทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ(Quantitative Analysis) ประชากรในการวิจยั ได้แก่ ประชากรที่อาศัย
อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การสั่งซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าออนไลน์ผา่ นเฟสบุ๊คซึ่ ง
ถือว่ามีจานวนประชากรขนาดใหญ่ ไม่สามารถทราบจานวนที่แน่ นอนได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั เลือกใช้วิธี
ค านวณขนาดกลุ่ ม ตัว อย่ า ง ภายใต้ส มมติ ฐ านว่ า ข้อ มู ล มี ก ารกระจายตัว แบบปกติ (Normal
Distribution) ด้วยระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และ มีความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างได้ ร้อยละ
5 จึ งคานวณโดยใช้สูตร W.G. Cochran (1953) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง

อย่างไรก็ตามผูว้ ิจยั จะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากจานวนดังกล่าวอีกอย่างน้อย 5% เพื่อเป็ นการลดความ
ผิดพลาด หากมีแบบสอบถามที่มีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ผูว้ ิจยั จึงทาแบบสอบทาจานวน 400 ชุด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถาม เกี่ ยวกับข้อมู ล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นลักษณะทางด้า นประชากรศาสตร์ ส่ วนที่ 2 เป็ นค าถาม
เกี่ ย วกับแรงจู งใจในการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่นสตรี ผ่า นระบบออนไลน์ (Facebook)ส่ วนที่ 3การ
ตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ส่ วนที่ 4
ความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาการจัดจ าหน่ า ยเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่า นระบบ
ออนไลน์ (Facebook) ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ในส่ วนของการสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าแนวคิ ดจากเอกสาร ตารา หนังสื อ และรายงานการวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับ
ปั จจัยส่ ว นบุคคล แรงจู งใจ ส่ วนประสมทางการตลาดที่มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ตามกรอบแนวความคิ ด
และวัตถุประสงค์การวิจยั โดยทาการประมวลความรู ้ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจ ัยที่เกี่ยวข้องที่ได้
จากการศึกษามาสร้างแบบสอบถามภายใต้ขอบเขตที่ครอบคลุมงานที่ศึกษา
2) ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามและเทคนิคการ
ตั้งข้อคาถามแบบสอบถาม
3) ทาการกาหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถาม และปรับปรุ งแบบสอบถามภายใต้การ
แนะนาของอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ให้มีความครอบคลุมตัวแปรตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์
ในการวิจยั
4) ร่ างแบบสอบถามตามกรอบความคิดและวัตถุ ประสงค์ในการวิจยั โดยครอบคลุ ม
เนื้อหาการวิจยั เป็ นแบบสอบถามชนิดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ

5) นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจความตรงเชิง
เนื้อหา
6) หาค่ า ดัชนี ค วามสอดคล้อง (IOC) ของแต่ ล ะข้อค าถาม โดยให้ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ล ง
ความเห็นว่าข้อคาถามแต่ละข้อวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการหาหรื อไม่
ซึ่ งกาหนดความเห็นในการให้คะแนนไว้ดงั นี้
+1 แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
0 ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
-1 แน่ใจว่าข้อคาถามไม่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์
7) นาผลการประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าความตรงเชิงเนื้ อหาของแต่ละข้อคาถาม
พบว่า ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00
8) นาแบบสอบถามที่ได้จากข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิมาปรับปรุ งแก้ไข จากนั้นนา
แบบสอบถามเข้า เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่ อขอรั บความเห็ นชอบ และนาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้ (Try out) กับลูกค้าที่มีบริ บทคล้ายคลึงกัน ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เป็ นจานวน 30 คน
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาใช้คานวณค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ โดยใช้วิธีการคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของ Cronbach มีค่า
เท่ากับ 0.940
9) นาแบบสอบถามจัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เสนออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
ขอรับความเห็นชอบและนาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ตัวอย่าง จะนามา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป ทางสถิติ โดยแบ่งได้ดงั นี้

1) วิเ คราะห์ ข ้อมู ลเชิ งปริ ม าณใช้ส ถิ ติเ ชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ป ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean)
ส่ วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) ทดสอบสมมติฐานที่ใช้ในการวิจยั โดยใช้สถิติทดสอบ T-Test , One-Way ANOVA
และ Multiple Regression

ผลการวิจัย
ข้ อมูลทีไ่ ด้ จากลักษณะบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ กลุ่ มผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 91.50 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 8.50 อายุของผูต้ อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี คิ ดเป็ นร้ อยละ 34.25 มีระดับการศึ กษาอยู่ใน
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นส่ วนใหญ่ โดยประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชนมากที่สุด และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
ด้านแรงจูงใจในการซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ด้านทัศนคติ
ของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39)
โดยมีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรกว่า การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ออนไลน์ทาง Facebook เหมาะสม
กับการใช้ชีวิตในปัจจุบนั และแรงจูงใจ ด้านความไว้วางใจของผูต้ อบแบบสอบถามในภาพรวม
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) โดยมีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรกว่า
เพจใน Facebook มีการออกแบบหน้าเพจที่มีความน่ าเชื่อถือ และมีความเป็ นมืออาชีพ และใน
ส่ วนของแรงจู งใจในการซื้ อเสื้ อผ้า แฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) ด้านการรั บรู ้
ประโยชน์ที่ได้รั บของผูต้ อบแบบสอบถาม ในภาพรวมมี ความคิ ดเห็ นอยู่ใ นระดับมากที่สุ ด
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4. 38) โดยมีความคิดเห็นเป็ นอันดับแรกว่า การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ออนไลน์
ทาง Facebook สามารถช่วยประหยัดเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าได้
ด้านการตัดใจซื้ อของผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook) อยูใ่ นระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40)

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่แตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Facebook) แตกต่ างกัน ผลการวิจยั สามารถสรุ ปได้ว่า กลุ่ มผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มี เพศ ระดับการศึ กษา และอาชี พ ที่แตกต่ างกันมี ก ารตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook) แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติฐานที่ 2 แรงจู งใจในมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจ ัยสามารถสรุ ปได้ว่า แรงจู งใจด้า น
ทัศนคติ แรงจูงใจด้านความไว้วางใจ และแรงจูงใจด้านการรับรู ้ประโยชน์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคใน
เขต กรุ งเทพมหานคร มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชั่นสตรี ผ่า นระบบออนไลน์
(Facebook) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการทาวิจยั เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นระบบ
ออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลการศึกษาวิจยั โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่ มผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร ที่ มีเ พศ ระดับการศึ กษา และอาชี พ ที่
แตกต่ างกันมีการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook) แตกต่ างกัน
สอดคล้องกับแนวคิดของภาวิณี กาญจนาภา (2559) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพศหญิงและชายที่แตกต่าง
กัน มีบทบาทในกระบวนการแสวงหาที่จะได้รับจากการซื้ อหรื อบริ โภคผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ในขณะเดียวกันระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะทาให้พฤติกรรมการซื้ อของบุคคลแตกต่างกัน
ซึ่ งผ่านการเป็ นตัวกาหนดความโน้มเอียงของอาชี พของบุคคลในอนาคต ทั้งนี้ บุคคลที่มีระดับ
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน จะมีความชื่นชอบประเภทของผลิตภัณฑ์และการตัดสิ นใจซื้ อที่
แตกต่างกัน อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler & Keller (2014) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปั จจัย
ส่ วนบุคคล (Personal factors) ระดับการศึกษา อาชีพ แนวคิดส่ วนตัว รู ปแบบการดาเนิ นชีวิต
และค่านิยมของแต่ละบุคคล เป็ นส่ วนหนึ่งของการตัดสิ นใจซื้ อที่แตกต่างกัน

ในส่ วนของปั จจัยส่ วนบุคคลด้านอายุ และด้านรายได้เฉลี่ ยต่ อเดือนของกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานคร ไม่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Facebook) อย่างมี นยั สาคัญที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของภัทรานิ ษฐ์ ฉาย
สุ วรรณคีรี(2559) ได้ทาศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าใน
เครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม และพบว่า ปั จจัยด้านอายุ ด้านรายได้ และด้านสถานภาพที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าจากร้านค้าในเครื อข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
ทั้งนี้ ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานที่ 2 คือ แรงจูงใจด้านทัศนคติ แรงจูงใจ
ด้ า นความไว้ ว างใจ และแรงจู ง ใจด้ า นการรั บ รู ้ ป ระโยชน์ ข องกลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ นใจซื้ อเสื้ อผ้า แฟชั่น สตรี ผ่ า นระบบออนไลน์
(Facebook) อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจและความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์สาหรับการตลาดยุคใหม่ และ
เป็ นปั จ จัย ส าคัญ ที่ ส่ งผลต่ อ การตัด สิ น ใจของผู บ้ ริ โ ภค โดยแรงจู ง ในในการตัด สิ น ใจซื้ อ
ผลิ ต ภัณฑ์ใ ดผลิ ต ภัณ ฑ์หนึ่ งนั้น มี พ้ื นฐานมาจากความต้องการของบุค คลหนึ่ ง ซึ่ งสามารถ
ผลักดันไปสู่ การตัดสิ นใจตอบสนองความต้องการของบุคคลนั้น ทั้งนี้ ผลการวิจยั ยังสอดคล้อง
กับ Schiffman & Kanuk (2007) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แรงจูงใจปั จจัยที่สามารถสร้างให้เกิ ดความพึง
พอใจ (Satisfaction) ซึ่ งจะมีอิทธิพลในการชักจูงบุคคลให้แสดงพฤติกรรมต่างๆ และมีอิทธิ พล
ในการชักจูงให้บุคคลตัดสิ นใจกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Sproles
& Kendall (1986) ที่กล่าวไว้ว่า รู ปแบบการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค คือ การทาความเข้าใจถึง
คุณลักษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกตัวเลือก ซึ่ งมีปัจจัยภายในที่มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจ ได้แก่ ทัศนคติ ลักษณะทางการรั บรู ้ของบุคคล ที่นาไปสู่ ความไว้วางใจและ
ความเชื่อมัน่ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆด้วย

ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผลการวิจยั ครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็ นว่า แรงจู งใจด้านทัศนคติ ความไว้วางใจ และการรั บรู ้
ประโยชน์ และการส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Facebook) ดัง นั้น ผู ป้ ระกอบการธุ ร กิ จ เสื้ อ ผ้า แฟชั่น สตรี ที่ จ าหน่ า ยผ่า นระบบ
ออนไลน์ (Facebook) จาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องเน้นกลยุทธ์ใ นเรื่ องของการสร้ า งแรงจู งใจที่ ดี
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค โดยสามารถพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างเสริ มแรงจูงใจที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook) ได้ดงั นี้
1.1 ผูป้ ระกอบการจาเป็ นที่จะต้องสร้ างแรงจู งใจด้านทัศนคติ โดยคานึ งถึ ง
สภาพความเป็ นอยูข่ องคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากในสังคมปั จจุบนั มีความรุ นแรงใน
การแข่ งขันเพื่ อการมี ชีวิ ต รอดเพิ่ ม มากขึ้ น จึ งทาให้ค นในสั งคมเกิ ด ความเครี ย ดสู งขึ้ น คน
สมัย ใหม่ ต ้อ งการความสะดวกสบาย ความรู ้ สึ ก สบายใจในการท าสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ดัง นั้ น
ผูป้ ระกอบการจึงควรหันมาทาให้ผูบ้ ริ โภครู ้ สึกมีความสุ ขและสบายใจในการเลื อกซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี ทาง Facebook มากขึ้น เพื่อให้ได้รับความนิ ยมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ในการทาการตลาด
ออนไลน์ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นที่จะต้องใช้ก ารนาเสนอสิ นค้าที่ ดูสบายตามากขึ้ น ใช้สีสันที่
เหมาะสมกับเสื้ อผ้าที่วางขายใน Facebook มีเนื้อหาและคาอธิบายที่น่าสนใจ มีการใช้สัญลักษณ์
นางแบบ หรื อรู ปภาพที่น่าสนใจ เนื่องจากเพจมีการโฆษณาที่น่าสนใจ โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยง
และเป็ นที่รู้จกั มี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook)
นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการควรนาเสนอความรู ้สึกมีความสุ ข และความสบายใจให้กับผูบ้ ริ โภค
ผ่านการไลฟ์ สด หรื อสร้ างคลิปที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคอารมณ์ดี ซึ่ งนาไปสู่ ความสบายใจที่จะเลื อก
สิ นค้าภายในเพจของผูป้ ระกอบการ และสามารถช่วยให้ผปู ้ ระกอบการสร้างค่านิ ยมที่ดีในการ
เลือกซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ทาง Facebook ได้อีกด้วย
1.2 ผูป้ ระกอบการจาเป็ นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจด้านความไว้วางใจ โดยสร้าง
ศูนย์ขอ้ มูลเพื่อผูบ้ ริ โภคภายในเพจของตนเอง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
สิ นค้าและตัวเพจเอง สร้ างทางเลือกในการสื่ อทางกับผูบ้ ริ โภคมี หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะ
เป็ น Website, Line add, Instagram, Twitter และ Application ส่ วนตัว หรื อแม้แต่การตอบคาถาม
ผู บ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ สิ น ค้า ที่ จ ัด จ าหน่ า ยอยู่ เ สมอ ซึ่ งการก าหนดกลยุ ท ธ์ เ หล่ า นี้ จะท าให้

ผู ป้ ระกอบการสามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ผู บ้ ริ โ ภคได้เ ป็ นจ านวนมาก และในเวลาอัน สั้ น ทั้ง นี้
ผูป้ ระกอบการจะต้องเน้นในส่ วนของการสร้ างความไว้วางใจในเรื่ องของความรู ้สึกปลอดภัย
ทางการเงิน โดยทาให้ลูกค้ามัน่ ใจว่า เมื่ อโอนเงินมาแล้วจะได้รับสิ นค้าอย่างแน่ นอน โดยการ
ออกแบบหน้า เพจที่ มี ความน่ า เชื่ อถื อ และเป็ นมื ออาชี พ และทาการรี วิ ว ผลการตอบรั บจาก
ผูบ้ ริ โภคที่เคยสั่งซื้ อสิ นค้าไปแล้วอยูเ่ สมอ ทั้งในเรื่ องของการได้รับของแน่ นอนเมื่อโอนเงินเพื่อ
จ่ ายค่ าสิ นค้า และในเรื่ องของการได้รับสิ นค้าตรงตามภาพที่โฆษณาไว้ ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบการ
จะต้องมีการรี วิวผลการตอบรับจากผูบ้ ริ โภคในรู ปแบบของรู ปภาพ คลิปวีดีโอ และการรี วิวผ่าน
ตัวผูบ้ ริ โภคเอง ซึ่ งสามารถทาได้ผ่านการตั้งค่าใน Facebook ให้ผบู ้ ริ โภคเลือกให้คะแนนสิ นค้า
และบริ การใน Facebook ได้ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจในร้านของผูป้ ระกอบการ จาเป้ นอย่างยิง่
ที่ผปู ้ ระกอบการจะต้องยึดหลักดังต่อไปนี้
1.2.1 แสดงถึงความจริ งใจ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องคิดไว้เสมอว่า การทา
ธุรกิจในโลกออนไลน์น้ นั "ความจริ งใจ" สาคัญที่สุด เนื่องจากโลกออนไลน์ทาให้ธุรกิจเดินหน้า
ได้เ ร็ ว แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน โลกออนไลน์ทาให้ผูบ้ ริ โ ภคและผูป้ ระกอบการเห็ นกันและกัน
น้อยลง ดังนั้นผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้องให้บริ การและดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบที่ทาให้ผบู ้ ริ โภค
สัมผัสได้ถึงความจริ งใจ
1.2.2 สร้ า งความโปร่ งใส ในกรณี ที่ผูป้ ระกอบการต้องขอใช้ขอ้ มู ลของ
ผูบ้ ริ โภคในการทาการตลาด ให้ทาการขออนุญาต และบอกผูบ้ ริ โภคไปตรงๆ ห้ามแอบนาไปใช้
และทุกกระบวนการในการดาเนิ นธุ รกิ จต้องตรวจสอบและเช็ค สถานะได้ ซึ่ งหากผูบ้ ริ โภค
สามารถเข้าถึ งการทางานของผูป้ ระกอบการและได้เห็ นกระบวนการทางานที่โปร่ งใส ความ
ไว้ใจและความเชื่อถือของผูบ้ ริ โภคก็จะตามมา
1.2.3 ใช้ข ้อมู ลของลู ก ค้า เพื่ อทาการตลาดเชิ งลึ กกับลู กค้า ข้อมู ล เชิ งลึ ก
สามารถทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถทาการตลาดที่เข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้มากกว่าการตลาดทัว่ ไป
ซึ่ งนั้นนามาซึ่ งความรู ้ สึกประทับใจและความน่ าเชื่อถือจากการเข้าหาผูบ้ ริ โภคแบบใส่ ใจและ
ตรงไปตรงมา ทั้งนี้ การใช้ขอ้ มูลเชิ งลึ กนั้น เพื่อทาความเข้าใจในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคให้ดี
ยิง่ ขึ้น ตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภคต้องกาหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดั เจน เพื่อส่ งข้อเสนอหรื อโปรโมชัน่
ที่จดั ทาขึ้นเฉพาะสาหรับผูบ้ ริ โภคกลุ่มนั้นๆ เมื่อผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านข้อเสนอนั้น จะ
ทาให้ผปู ้ ระกอบการได้ขอ้ มู ลเชิ งลึ ก ที่สามารถบอกถึงลักษณะการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภคได้ ว่า

ผูบ้ ริ โภคชอบสิ่ งไหนและไม่ชอบสิ่ งไหนไม่ชอบ เป็ นการสร้างความใกล้ชิดกับผูบ้ ริ โภครู ปแบบ
หนึ่งที่สามารถใช้สร้างความน่าเชื่อถือได้ดว้ ย
1.3 ผูป้ ระกอบการจาเป็ นที่จะต้องสร้างแรงจูงใจด้านการรับรู ้ประโยชน์ โดย
ต้องนาเสนอประโยชน์ของการเสื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ว่าสามารถช่วยประหยัดเวลาในการเลือก
ซื้ อสิ นค้าได้ สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น
นอกเหนือจากการเดินทางไปซื้ อสิ นค้า รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มีราคาถูกกว่า
การซื้ อสิ นค้าทัว่ ไป เนื่ องจากไม่ตอ้ งมีตน้ ทุนเกี่ ยวกับพื้นที่จดั จาหน่ าย ทาให้สามารถขายได้ใน
ราคาที่ถูกกว่าปกติ อีกทั้งผูป้ ระกอบการควรแสดงให้ผบู ้ ริ โภคเห็นว่า การซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี
ออนไลน์ทาง Facebook ช่ วยเพิ่มทางเลื อกในการซื้ อสิ นค้าได้ เนื่ องจากสามารถเปรี ยบเทียบ
ราคาและคุณภาพของสิ นค้าได้อย่างรวดเร็ ว ทั้งนี้ ในการวางกลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจด้านการ
รับรู ้ประโยชน์ อาจต้องใช้วิธี การสร้างความประทับใจเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความรู ้สึกในทางบวก
เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความพึงพอใจ และนึ กถึงสิ นค้าของผูป้ ระกอบการเมื่ อต้องการซื้ อเสื้ อผ้า
แฟชัน่ สตรี เช่น การใส่ ของแถมเล็กๆ เมื่อส่ งสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจากเพจมีการลด แลก
แจก และแถมสิ นค้าเป็ นประจานั้นมี อิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่ สตรี ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Facebook)

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ เสื้ อผ้า แฟชั่น สตรี ผ่ า นระบบ
ออนไลน์ (Facebook) คนทุกจังหวัด เพื่อขยายวงกว้างของกลุ่มตัวอย่างออกไป
2.ควรศึกษาขยายการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเสื้ อผ้าแฟชัน่
สตรี ผา่ นระบบออนไลน์ (Facebook) ในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่ว่าจะเป็ นพฤติกรรมการบริ โภค
ภาพลักษณ์ ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความต้องการของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น

