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การเปดรับขาวสารและปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ 
การตัดสินใจซื้อสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 

 

Media Exposure and Marketing Mix Factor Affecting Decision Making  
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บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับขาวสารและปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก 
จําแนกตาม ชวงอายุ อาชีพ ชวงรายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และภูมิลําเนาท่ีอยูอาศัย  
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

ร้านค้าแฟชัน่ผ่านเครือข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 1-5 ครัง้ตอ่สปัดาห์ ในช่วงเวลา 18.01 น.- 24.00  น. 

ใช้เวลาโดยเฉล่ีย 30 นาที - 1 ชัว่โมงตอ่การเปิดรับข่าวสารในแตล่ะครัง้ ใช้คอมพิวเตอร์/แล็ปท็อป

เป็นอปุกรณ์ในการเปิดรับข่าวสาร และจะเข้าถึงข่าวสารจากการกดไลค์ร้านค้าแฟน ส่วนใหญ่เปิดรับ

ข่าวสารเพราะต้องการหาข้อมูล เก่ียวกับแฟชัน่และการแต่งตวั 

 จากการศกึษาปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด

ด้านราคา (Price) มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าของกลุ่มตวัอย่างมากเป็นอนัดบัท่ี 1  

 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันบางลักษณะมี
พฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขาวสารท่ีแตกตาง และลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันบาง
ลักษณะมีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นออนไลนท่ี
แตกตางกัน ท้ังนี้ไดทําการศึกษาวิเคราะหปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 
พบวามีท้ังสิ้น 16 องคประกอบท่ีสามารถอธิบายหรือดึงความแปรปรวนของปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก โดยสามารถ
อธิบายไดถึงรอยละ 65.120      
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 คําสําคัญ ไดแก สินคาแฟชั่น เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก การเปดรับขาวสาร ปจจัยดาน
สวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซ้ือ 
 

บทนํา 
 

ความกาวหนาในเทคโนโลยีดานการติดตอสื่อสารในปจจุบัน ทําใหเกิดรูปแบบความสัมพันธ
ระหวางประชาคมโลกในรูปแบบใหม ท่ีเรียกวา เครือขายสังคมออนไลน (Social network) และหนึ่งใน
โปรแกรมเครือขายทางสังคมซ่ึงเปนท่ีรูจักกันดีคือ เฟซบุก (Facebook) ในปจจุบันการดําเนินธุรกิจ
การคาหรือการซ้ือขายไดหันมาใชเครือขายสังคมออนไลนอยางเฟซบุก เปนชองทางท่ีสรางโอกาสในการ
ทําธุรกิจในปจจุบัน เจาของธุรกิจ (Brand/Seller) สามารถทําการคาไดอยางสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 
มีตนทุนต่ํา แตสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดโดยตรง และสามารถสรางความสัมพันธแบบใกลชิดกับ
ลูกคาไดอีกดวย สวนผูซ้ือ (Customer) สามารถเขาถึงสินคาไดงาย สะดวก รวดเร็ว ทุกเวลาท่ี
ตองการ โดยไมตองเสียเวลาเดินทาง และสามารถเปรียบเทียบขอมูลสินคาไดอยางงายดาย ซ่ึงสินคาท่ี
มีการคาขายกันมากในเฟซบุก คือสินคาแฟชั่นสตรี ซ่ึงมีกลุมเปาหมายหลักคือ ผูหญิง นอกจากปจจัย
ดานจิตวิทยา สังคมวัฒนธรรมท่ีผูหญิงรักการแตงตัวและการชอปปงโดยธรรมชาติท่ีเปนตัวกระตุนให
เกิดการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นแลวนั้น ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดก็เปนตัวกระตุนสําคัญท่ี
ทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือสินคา  

จึงเปนท่ีมาของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาวาผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกันทางดานลักษณะ
ประชากร อันไดแก ชวงอายุ อาชีพ ชวงรายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและท่ีอยูอาศัย จะมีพฤติกรรม
ในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับสินคาแฟชั่นผานเฟซบุกอยางไร และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด
แตละตัวนั้นมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกของผูบริโภค
อยางไรบาง  เพ่ือจะไดนําผลการศึกษาในครั้งนี้มาเปนแนวทางในการวางกลยุทธการคาขายสินคาแฟชั่น
ออนไลนสําหรับผูประกอบการท้ังรายใหมและรายเดิม เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการสื่อสารและ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหประสบความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจบนเครือขายสังคมออนไลน 

 
 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมการเปิดรับขา่วสารเก่ียวกบัร้านค้าแฟชัน่ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์

เฟซบุ๊กของผู้บริโภค 

2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการซือ้สินค้าแฟชัน่ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่

ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กของผู้บริโภค 
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4. เพ่ือศกึษาลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนักบัพฤตกิรรมการเปิดรับข่าวสารเก่ียวกบั

ร้านค้าแฟชัน่ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

5. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีแตกตา่งกนักับปัจจยัด้านส่วนประสมทางตลาดท่ีมี

ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าแฟชัน่ผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

 
วิธีการวิจัย 

 
กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูหญิง ท่ีมีชวงอายุตั้งแต 18-35 ป และมีประสบการณ

การซ้ือสินคาแฟชั่นประเภทเสื้อผาเครื่องแตงกาย ท่ีมีราคาขายตั้งแต 500-2,000 บาทตอชิ้น ผาน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก จํานวน 300 คน โดยในการเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ได
กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร Taro Yamane ซ่ึงกําหนดระดับความเชื่อม่ันไวท่ี
รอยละ 95 และกําหนดความคลาดเคลื่อนไวท่ี 0.06 โดยมีการสุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการ

สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) และการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 

Sampling) และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม

ดวยตนเอง(Self Administered Questionnaire) พรอมท้ังไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง 
(Validity) และความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม กอนนําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลจริง  
โดยมีสถิติท่ีใชในการวิเคราะห ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาคาสถิติพ้ืนฐาน คือ การแจกแจงความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากร พฤติกรรม
การเปดรับ พฤติกรรมการซ้ือ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA Analysis) โดยใช F-test เพ่ือทดสอบคาความแตกตางของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมความถี่ในการเปดรับ
ขาวสาร (ครั้ง/สัปดาห) เกี่ยวกับรานคาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันบางลักษณะ มีพฤติกรรม
ความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/สัปดาห) เก่ียวกับรานคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุก
ท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดดานลักษณะทางประชากรกับการเปดรับสื่อท่ีระบุวามวลชนผูรับสาร 
ท่ีอยูในกลุมลักษณะทางประชากรเดียวกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาคลายคลึงกัน และคนท่ีมีลักษณะ
ทางประชากรตางกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาแตกตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2539)  
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สําหรับการศึกษาครั้งนี้ มี 2 ตัวแปรท่ีสงผลใหพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขาวสาร
แตกตางกัน ไดแก ชวงอายุ และชวงรายไดตอเดือน โดยสามารถสรุปผลการอภิปรายไดดังนี้  

ชวงอายุ ท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับ (ครั้ง/สัปดาห) เก่ียวกับรานคา
แฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน โดยผลการศึกษาพบวา ผูท่ีมีอายุอยูในชวง 26 -
35 ป มีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขาวสาร (ครั้ง/สัปดาห) เก่ียวกับรานคาแฟชั่นผานเครือขาย
สังคมออนไลนเฟซบุกมากกวาผูท่ีมีอายุอยูในชวง 18-25 ป สอดคลองกับแนวคิดดานลักษณะทาง
ประชากรท่ีกลาววา อายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคลและเปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถในการทํา
ความเขาใจในเนื้อหาและขาวสาร รวมถึงการรับรูตาง ๆ ไดมากนอยตางกัน อายุจะเปนเครื่องบงชี้ถึง
ความสนใจในประเด็นตางๆ (ปรมะ สตะเวทิน, 2539)  
 นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดในเรื่องลักษณะทางประชากรกับการเปดรับสื่อตาง ๆ ท่ี
พบวาบุคคลท่ีอยูในแตละกลุมประชากรยอมมีกิจกรรมและการดําเนินชีวิตตลอดจนการมีเวลาวาง
แตกตางกัน (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534) จึงอาจเปนไปไดวา ผูท่ีมีอายุมากกวาจะเปดรับขาวสารเก่ียวกับ
รานคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกมากกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา เนื่องจากตองการขอมูลท่ี
เพียงพอประกอบการตัดสินใจกอนการสั่งซ้ือสินคา ประกอบกับชวงวัยดังกลาว นาจะอยูในวัยทํางาน 
เวลาท่ีจะออกไปเดินซ้ือสินคาตามรานคาออฟไลนอาจจะมีไมมาก รูปแบบการดําเนินชีวิตสวนใหญอยู 
หนาคอมพิวเตอร สามารถเขาถึงขาวสารเก่ียวกับรานคาแฟชั่นออนไลนผานเฟซบุกไดตลอดเวลา ตางจาก
ผูท่ีมีอายุนอยกวาซ่ึงนาจะอยูในชวงวัยเรียน มีเวลาและกิจกรรมแตกตางออกไป อีกท้ังยังเด็ก มักจะ
ตัดสินใจซ้ือสินคาไดงายโดยไมจําเปนตองอาศัยขอมูลมากมายมาประกอบการตัดสินใจ จึงทําใหผูท่ีอยู
ในชวงอายุท่ีแตกตางกันดังกลาว มีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับรานคาแฟชั่นผาน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน 
 ชวงรายไดตอเดือน ท่ีแตกตางกันจะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับ (ครั้ง/สัปดาห) เก่ียวกับ
รานคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน พบวา ผูท่ีมีรายไดตอเดือนอยูในชวง 
10,001-20,000 บาท มีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับขาวสารเก่ียวกับรานคาแฟชั่นผานเครือขาย
สังคมออนไลนเฟซบุกมากกวาผูท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท สอดคลองกับแนวคิด
ดานลักษณะทางประชากรท่ีระบุวา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จะเปนเครื่องบงชี้ถึงเรื่องท่ีกลุมจะ
สนใจรับรูขาวสาร บุคคลท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน ยอมสงผลตอการเปดรับ
ขาวสารท่ีแตกตางกันดวย (ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ์, 2551) อาจเปนไดวา ผูท่ีมีรายไดสูงกวาจะเปดรับ
ขาวสารมากกวา เนื่องจากมีโอกาสในการเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกมากกวา (มือถือ/แท็บเล็ต 
หรือสามารถเขาถึงสัญญาณอินเทอรเน็ตความเร็วสูง) ตางจากผูท่ีมีรายไดนอยกวา ซ่ึงอาจจะมีโอกาส
ในการเขาถึงเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกหรือสัญญาณอินเทอรเน็ตท่ีนอยกวา อีกท้ังตองจํากัดการ
จับจายใชสอย จึงอาจจะไมมีความสนใจเก่ียวกับรานคาแฟชั่นออนไลนมากนัก ตางจากผูท่ีมีรายไดมาก 
มีกําลังความสามารถในการจับจายใชสอย ยอมมีความสนใจท่ีจะเปดรับขาวสารเก่ียวกับรานคาแฟชั่น
ออนไลนมากกวา 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน มีปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟช่ันผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีแตกตางกัน  
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จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกันบางลักษณะมีปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลน     
เฟซบุกท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดดานลักษณะทางประชากร พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาด ท่ีกลาววา ผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกันดานลักษณะประชากร จะมี
กิจกรรมการบริโภค ความสนใจ ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีแตกตางกัน ซ่ึงความแตกตางกันดังกลาว
ทําใหผูบริโภคมีความตองการท่ีแตกตางกัน (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) ดังนี้ 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) พบวา ผูท่ีมีรายไดตอเดือน  
ไมเกิน 30,000 บาท มีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกมากกวาผูท่ีมีรายไดตอเดือน 30,001 บาทข้ึนไป 
สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือท่ีกลาววา โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic 
circumstances) หรือรายได (Income) มีอิทธิพลตอรูปแบบการบริโภค เนื่องจากบางคนมีความตองการซ้ือ 
แตรายไดไมเพียงพอทําใหตองเปรียบเทียบในการจับจายใชสอย (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) จึงอาจ
เปนไปไดวา ผูท่ีมีเงินเดือนไมเกิน 30,000 บาท จะใหความสําคัญกับการพิจารณาปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ซ่ึงก็คือตัวสินคากอนท่ีจะตัดสินใจซ้ือ เนื่องจากการท่ีมีรายไดนอยตอง
ระมัดระวังในการจับจายใชสอย  

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) พบวา ลักษณะทางประชากรท่ี
แตกตางกันมีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่น   
ผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกท่ีไมแตกตางกัน   

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจําหนาย (Place) พบวา  ผูท่ีมีอายุอยู
ในชวง 18-25 ป มีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจําหนายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคามากกวาผูท่ีมีอายุอยูในชวง 26-30 ป สอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจซ้ือท่ี
กลาววาผูบริโภคท่ีมีความแตกตางกันดานลักษณะประชากรจะมีกิจกรรมการบริโภค ความสนใจ 
ความคิดเห็นและทัศนคติท่ีแตกตางกัน ความแตกตางกันดังกลาวทําใหผูบริโภคมีความตองการท่ี
แตกตางกัน (อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) จึงอาจเปนไดวา เพราะชวงอายุท่ีแตกตางกันจะมีความ
ตองการแตกตางกัน ดังนั้น ผูท่ีมีอายุนอยกวาอาจจะมีความสนใจในสินคาแฟชั่นและการแตงตัว
มากกวาผูท่ีมีอายุมากกวา การออกแบบตกแตงรานคาแฟนเพจท่ีสวยงามอาจจะทําใหกลุมวัยรุนหรือ  
ผูท่ีมีอายุนอยเกิดความสนใจ และตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานนั้น ๆ ไดงายกวา 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) พบวา ผูท่ี
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดท่ีมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคามากกวาผูท่ีมีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี สอดคลองกับแนวคิด
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีกลาววาผูท่ีมีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีมากกวาผูท่ี
มีการศึกษาต่ํา พรอมท้ังมีโอกาสในการเปดรับและเลือกรับสื่อไดหลายชองทางเพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย 
(อดุลย จาตุรงคกุล, 2550) ท้ังนี้การท่ีผูท่ีมีการศึกษาระดับต่ํากวามีปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการขายท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคามากกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับสูงนั้น 
อาจจะเปนเพราะผูท่ีมีการศึกษา ในระดับต่ํานั้น ออนไหวงายตอการถูกชักจูงจากการโฆษณา หรือ
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถมตาง ๆ ท่ีรานคานํามาใชเปนกลยุทธในการเพ่ิมยอดขาย ตางจากผูท่ีมี
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การศึกษาสูงท่ีจะสามารถตีความ และประมวลผลไดลึกซ้ึงมากกวา วาอะไรคือสิ่งท่ีตองการจากการซ้ือ
สินคานั้น ๆ ไมหวั่นไหวตอคําโฆษณาชวนเชื่อ และกลยุทธท่ีรานคานํามาใชเพ่ือดึงดูดใหซ้ือสินคา  
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาดานพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร พบวา ผูบริโภคจะเปดรับขาวสารในชวงเวลา 
18.01 น.-24.00 น. เขาถึงขาวสารเก่ียวกับรานคาแฟชั่นผานเครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกจากวิธีการ
กดไลครานคาแฟนเพจ ดังนั้นผูประกอบการรานคาแฟชั่นออนไลนควรวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ 
ในชวงเวลาดังกลาว และควรใหความสําคัญกับการเพ่ิมจํานวนสมาชิกท่ีกดไลค เพราะนอกจากจะทําให
ขาวสารถึงกลุมเปาหมายโดยตรงแลว ยังเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับรานคามีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาของผูบริโภคอีกดวย 
 ในสวนของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาแฟชั่นผาน
เครือขายสังคมออนไลนเฟซบุกมีขอเสนอแนะโดยเรียงตามลําดับความสําคัญ ดังตอไปนี้ 

1. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคา (Price) เปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือมากท่ีสุด มีขอเสนอแนะวาผูประกอบการตองเขาใจพฤติกรรมการบริโภคของกลุมเปาหมาย 
โดยเฉพาะลักษณะทางประชากรในสวนของรายได แลวประเมินถึงความสามารถซ้ือของกลุมเปาหมาย 
อีกท้ังควรตรวจสอบราคาสินคาในตลาดเทียบกับรานคาอ่ืน ๆ เพ่ือนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา
ในการตั้งราคาท่ีเหมาะสม 

2. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคจะคาดหวังและใหความสําคัญกับการมีปฏิสัมพันธของรานคา จึงขอเสนอแนะวาผูขาย
จะตองบริการดวยความสุภาพ เต็มใจ อดทน ซ่ึงนอกจากจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ ยังเปนการสราง
และรักษาความสัมพันธ สามารถสรางความภักดีตอรานคาเรา นอกจากนี้ผูประกอบการยังตองให
ความสําคัญกับการคิดหาวิธีกลยุทธในการตั้งราคาขายและกลยุทธการสงเสริมการตลาดท่ีสามารถ
สรางความแตกตางและไดเปรียบรานคาคูแขง  

3. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ (Product) จากการศึกษาพบวา 
ผูบริโภคคาดหวังและใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคาวาจะคุมคากับเงินท่ีเสียไป ซ่ึงการประเมิน
หรือคาดหวังคุณภาพสินคาของผูบริโภคนั้น มาจากรูปภาพและการใหขอมูลของรานคา ดังนั้น รานคาควร
ใหความสําคัญกับการแสดงภาพสินคาจริง หรือการบรรยายรายละเอียดท่ีชัดเจน ไมควรแตงภาพจนทําให      
สีผิดเพ้ียนไปจากสินคาจริงเนื่องจากจะทําใหผูซ้ือเขาใจผิดได  

4. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางจําหนาย (Place) ขอเสนอแนะวา      
รานคาควรแจงรายละเอียดขอมูลเชิงลึกของสินคาไวท่ีรานคาแฟนเพจ จะทําใหผูบริโภคสามารถ
พิจารณาและตัดสินใจซ้ือไดเร็วกวาการท่ีตองติดตอสอบถามจากผูขาย อีกท้ังผูบริโภคบางคนอาจ
เลือกท่ีจะไปหาซ้ือจากรานอ่ืนท่ีมีขอมูลใหเพียงพอแทนการสอบถามจากรานดังกลาว  
 
 
 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 7 
 

เอกสารอางอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 
ปรมะ สตะเวทิน. (2539). หลักและทฤษฏีการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช. 
ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. การวิเคราะหผูรับสาร. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534 
อดุลย จาตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผูบริโภค. (พิมพครั้งท่ี 8, ปรับปรุง) กรุงเทพฯ: โรงพิมพ 
             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550.  
              
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 
ธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ์. (2551). ประชากรศึกษา. สืบคนเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ2556, จาก  
             http://computer.pcru.ac.th/emoodledata/19/38 
 

http://computer.pcru.ac.th/emoodledata/19/�

