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 การศึกษาคนควาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา     
วินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
คือผูหญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนอยางนอย 1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400คน  โดยใชแบบสอบถามในรูปแบบออนไลนเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การหาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
การทดสอบความสัมพันธโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา 
 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุ 25-34 
ป สถานะภาพโสด มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 10,000-19,999 บาท 
 2. บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา บุคลิกภาพคุณธรรม
นิยมอยูในระดับคอนขางมาก  และบุคลิกภาพมนุษยทฤษฎีนิยม มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรี
วิทยา มนุษยสมาคมนิยม และมนุษยอํานาจนิยม อยูในระดับปานกลาง 
 3. การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูความ
เสี่ยงดานประสิทธิภาพ  ความเสี่ยงดานจิตวิทยา อยูในระดับคอนขางมาก  การรับรูความเสี่ยงดาน
การเงิน ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา อยูในระดับปานกลาง    
และการรับรูความเสี่ยงดานสังคม อยูในระดับคอนขางนอย  
 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 
 1. ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางกัน ดานจํานวนชิ้นตอปและดานจํานวนบาทตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 2. บุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป ดานจํานวนชิ้นตอป และ
ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
    3. บุคลิกภาพมนุษยเศรษฐนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางตรงขาม 
ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 



 

    4. บุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
    5. บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน 
ในระดับคอนขางต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
 6. ความรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจ  มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป เปนทิศทาง
ตรงขาม ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

 7. ความรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพและความรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา              
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป เปนทิศทางตรงขาม ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 
  8. ความรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป เปนทิศทาง
ตรงขาม ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
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 The objective of this research is to study the factors relating to online purchasing 
behavior of working women on secondhand vintage clothing in Bangkok metropolis. The 
sample population in this research is group of 400 customers who have purchased the 
secondhand vintage clothing at least one time. It has been conducted by using online 
questionnaires as a tool to collect the statistic data analysis including percentage, mean, 
standard deviation and the analysis of difference by using One-way analysis of Variance, 
Least Significant Difference, Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 
 The results are analyzed as follows: 
 1. The majority of demographic characteristic in this sample group are aged 
between  25-34 years old, single whose level of education is Bachelor’s degree. They are 
government officer with the monthly average revenue of Baht 10,000-19,999. 
 2. Personality in term of Religious man is at high level and Theoretical man, 
Economic man, Aesthetic man, Social man and Political man at moderate level. 
 3. Perceived Performance risk and Psychological risk are at high level whereas 
Perceived Financial risk, Security risk and Time-loss risk are at moderate level and 
Perceived Social risk is at low level. 

 
 Test of the research hypotheses showed that: 

 1. Working women who have different occupation have online Purchasing behavior 
on secondhand vintage clothing difference in term of average purchasing amount 
(pieces/years) and average purchasing expense (baht/time) with statistical significance 
levels of 0.01  
 2. Personality in term of Social man have very low positively related to online 
purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok 
metropolis in term of average frequency (time/years) and average purchasing amount 
(pieces/years) and average purchasing expense (baht/time) with statistical significance 
levels of 0.01.  

 3. Personality in term of Economic man have very low negatively related to online 
purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok 



 

metropolis in term of average purchasing expense (baht/time) with statistical significance 
level of 0.05.  
 4. Personality in term of Aesthetic man have very low positively related to online 
purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok 
metropolis in term of average purchasing expense (baht/time)  with statistical significance 
level of 0.01.  
 5. Personality in term of Political man have low positively related to online 
purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok 
metropolis in term of average purchasing expense (baht/time) with statistical significance 
level of 0.01.  
 6. Perceived Time-loss risk have very low negatively related to online purchasing 
behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term 
of average frequency (time/years) with statistical significance level of 0.01.  
 7. Perceived Performance risk and Time-loss risk have very low negatively related 
to online purchasing behavior on secondhand vintage clothing of working women in 
Bangkok metropolis in term of average purchasing amount (pieces/years) with statistical 
significance level of 0.05.  
 8. Perceived Security risk have very low negatively related to online purchasing 
behavior on secondhand vintage clothing of working women in Bangkok metropolis in term 
of average purchasing amount (pieces/years) with statistical significance level of 0.01.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคุณูปการ 
 
 สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.ณักษ  กุลิสร อาจารยที่
ปรึกษา ที่ไดเสียสละเวลาใหคําปรึกษา ใหขอแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆในงานวิจัย 
นับตั้งแตเริ่มตนดําเนินงานจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ  ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิงและขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา และอาจารย ดร.อัจฉรียา ศักด์ิน
รงค ที่ไดกรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึ่งไดชวยแกไขเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
ครั้งนี้เปนอยางดีพรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอันดีย่ิง  และขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทานๆ ที่ไดประสิทธประสาทวิชาความรู ตลอดจนประสบการณที่ดี  ซึ่งลวนมปีระโยชน
แกผูวิจัย 
 ขอขอบพระคุณเจาหนาที่ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยทกุทาน ที่ไดอํานวนความสะดวกแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา 
ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ สาขาวิชา การจัดการ(นอกเวลา) คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ 
ที่ชวยเหลือและเปนกําลังใจในการจัดทํางานวิจัยครั้งนี้ 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามจน
ทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 

 คุณคาและประโยชนสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันย่ิงใหญของ
บิดา มารดา คณาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ในปจจุบัน ผูคนเริ่มหันมาใชสื่อออนไลนแทนสื่อแบบเดิมๆ กันมากข้ึน ในการสื่อสารขอมลู
ถึงกัน ซึ่งในชวงเริ่มแรก จะใชในลักษณะของงานอดิเรกสื่อสารกันระหวางตนเองกับคนรูจักใกลตัว 
จากนั้นไดมีการขยายไปสูภาคธุรกิจ ซึ่งไดรับการตอบรับจากผูคนอยางกวางขวาง สาเหตุสําคัญทีท่าํ
ใหสื่อออนไลนไดรับความนิยมข้ึนเรื่อยๆ มาจากการใชงานที่งาย เขาถึงกลุมคนไดรวดเร็ว มีการ
แสดงความคิดเห็นไปมาและสื่อที่มาแบงปนมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอรเน็ต สื่อออนไลนจึงเปนสื่อหลักของผูคนในโลกอนาคตที่เขมแข็ง  
 ในชวงเศรษฐกิจไมดี อัตราการวางงานเพ่ิมสูงข้ึน หลายคนจึงตองมองหาอาชีพเสริมดวย
วิธีการขายเสื้อผาออนไลนเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน ซึ่งในปจจุบันผูคนหันมาใหความสนใจในสินคาวิน
เทจมือสองเพ่ิมมากข้ึนไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา รองเทา และของตกแตงบาน รวมไปถึงแนวคิดใน
การออกแบบดังจะเห็นไดจากการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน หรือการออกแบบผลิตภัณฑตางๆ
ที่นําเอาเรื่องราวของยุคสมัยที่ผานมาแลว มาเปนแนวคิดหลักในการสรางสรรคผลงาน เสื้อผาวินเทจ
มือสองจึงมีความนาสนใจในการลงทุน เพราะสินคามีราคาถูกสามารถขายไดงายเนื่องจากสินคายัง
อยูในกระแสนิยม โดยเฉพาะในกลุมสาววัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกลุมสาววัย
ทํางานที่นั่งอยูหนาคอมพิวเตอรตลอดเวลา และตองการเสื้อผาที่เขากับบุคลิกภาพ มีแนวการแตงตัว
เปนของตนเองและไมซ้ําใคร ธุรกิจการขายเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจึงถือเปนทางเลือกของ
ธุรกิจหนึ่งที่นาสนใจ  นอกจากนี้ การสื่อสารดวยสื่อออนไลนยังทําใหเกิดความสะดวกสบายในการ
ติดตอสื่อสารกันระหวางผูขายและผูที่ตองการซื้อเสื้อผา โดยผูขายสามารถแสดงรูปภาพสินคาได
อยางชัดเจน และบรรยายรายละเอียดตางๆไดอยางครบถวน รวมทั้งผูชื้อก็สามารถเขาชมสินคาได
ตลอดเวลา ประกอบกับการพัฒนาดานระบบการชําระเงินของธนาคาร ที่สามารถทําธุรกรรมทางการ
เงินตางๆ ผานระบบออนไลนได   ย่ิงทําใหมีการซื้อขายที่งายและรวดเร็วมากย่ิง 
 ผูหญิงวัยทํางานที่ชื่นชอบการแตงกายดวยเสื้อผามือสองแนววินเทจ จึงถือเปนตัวอยางที่
ชัดเจนตอการตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะ ลดมลภาวะที่เกิดจากขบวนการผลิต
สิ่งทอและเครื่องนุงหม ตัวอยางของเสื้อผาวินเทจมือสอง ไดแก  เดรสวินเทจมือสอง เสื้อเชิ้ตวินเทจ
มือสอง กระโปรงวินเทจ รวมทั้งกระเปา และเครื่องประดับตางๆ จนเกิดเปนกระแสที่กําลังเติบโต
อยางตอเนื่อง และทําใหผูคนสนใจดานแฟชั่นการแตงกายนําเอารูปแบบจากยุคตางๆ มาประยุกตให
เขากับการแตงกายในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังประหยัดคาใชจายลงไปไดมากเนื่องจากสินคาวินเทจ
มือสองสวนใหญมีคุณภาพดีราคาถูก และสวยไมซ้ําใคร  
 การสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนจากสํานักงานสถิติ
แหงชาติไดทําการสํารวจตอเนื่องเปนประจําทุกป เพ่ือใหทราบจํานวนประชากรที่ใชคอมพิวเตอร 
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อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ พบวาเมื่อพิจารณาสัดสวนของผูใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และ
โทรศัพทมือถือเปนรายภาค พบวาในป 2555 กรุงเทพมหานครมีสัดสวนผูใชคอมพิวเตอรสูงที่สุด 
รอยละ 51.5 รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ 35.2 ภาคใต  รอยละ 32.0 ภาคเหนือรอยละ 31.6 และ
ต่ําสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 29.1 สวนการใชอินเทอรเน็ต กรุงเทพมหานครมีผูใชสูง
ที่สุดคือรอยละ 44.4 รองลงมาคือภาคกลาง รอยละ รอยละ 27.5 และภาคใตรอยละ 25.5 ภาคเหนือ
รอยละ 25.0 และต่ําที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 21.5  
 
ตารางรอยละของประชากรอายุ 6 ป ข้ึนไปที่ใชคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และโทรศัพทมือถือ  
     จําแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ.2551-2555  จากรายงานผลการสํารวจ สํานักงานสถิติ 
     แหงชาติ 
 

คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ  
ป  ในเขต

เทศบาล 
นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต 
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

ในเขต
เทศบาล 

นอกเขต
เทศบาล 

2551 39.2 23.3 29.0 13.4 65.7 47.1 
2552 42.0 23.6 32.8 14.5 68.9 51.5 
2553 43.4 25.2 35.1 16.5 72.2 57.0 
2554 44.3 25.5 36.0 17.2 74.8 62.0 
2555 45.4 27.5 37.7 20.5 77.7 66.2 

 
 เมื่อเปรียบเทียบการใชอินเทอรเน็ตระหวางเพศชายและเพศหญิง พบวาสัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตของเพศชายใกลเคียงกับเพศหญิง โดยในระหวางป 2551-2555 สัดสวนการใช
อินเทอรเน็ตของเพศชายเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 17.9 เปนรอยละ 26.3  สวนเพศหญิงเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 
18.5 เปน 26.6 และเมื่อพิจารณาการใชอินเทอรเน็ตตามกลุมอายุตางๆ พบวาในป 2555 กลุมอายุ 
15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงสุด รอยละ 54.8 รองลงมา คือกลุมอายุ 6-14 ป รอยละ 
46.5 กลุมอายุ 25-34 ป รอยละ 29.7 กลุมอายุ 35-49 ป รอยละ 17.1 และต่ําสุดในกลุมอายุ 50 ป 
ข้ึนไป รอยละ 6.2 
 จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัย สนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่นําผลการวิจัยที่ได ไปใชใน
การวางแผนการซื้อสินคา การนําเสนอขอมูลของสินคา รูปแบบเว็ปไซตและการทําการตลาด
ออนไลน  เพ่ือใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ซึ่งจะนํามาสูการตัดสินใจซื้อ 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจําแนกตามลักษณะดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 2. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการรับรูความเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย ประกอบดวย 
 1. ผูประกอบการธุรกิจจําหนายเสื้อผามือสองวินเทจออนไลนในประเทศไทย สามารถนํา
ขอมูลมาใชในการเลือกสินคา การวางแผนการนําเสนอขอมูลสินคา รูปแบบเวปไซต และการทํา
การตลาดออนไลน เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด 
 2. ผูบริโภคสามารถนําขอมูลมาเปนแนวทางในการคนหาขอมูลกอนที่จะทําการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลน เพ่ือใหไดประโยชนมากที่สุดในการเลือกซื้อสินคา 
 3. หนวยงานของรัฐและหนวยงานที่เก่ียวของ สามารถนําขอมูลมาประกอบการวางแผน
กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจจําหนายเสื้อผาวินเทจออนไลนของ
ประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูหญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนอยางนอย1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่
แนนอน 
 2. กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนอยางนอย 1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน จึงคํานวณขนาดของตัวอยางโดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใชสูตร 
คํานวนหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ไมทราบประชากรแนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา.2546) ไดขนาด
ตัวอยางจํานวน 385 คน และเพ่ิมจํานวนตัวอยางเพ่ิมอีก15 คน รวมขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน 
  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยทําการโพสตลิ้ง (Link) 
แบบสอบถามลงในเวปไซตของรานขายเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนผานชองทางอินเทอรเน็ต 
ไดแก www.weloveshopping.com, www.pantipmarket.com, www.tarad.com และ www. 
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facebook.com ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสามารถคลิกลิ้ง (Link) ไปยังหนาแบบสอบถามไดทันท ีผูวิจยั
ทําการสุมตัวอยางใหครบตามจํานวนแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางที่จะทํา
การเก็บขอมูล 
 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  1. ตัวแปรอิสระ ( Independent  Variables )ไดแก  
  1.1  ลักษณะดานประชากรศาสตร 
   1.1.1  อายุ แบงเปน 
    1) 15-24 ป  
    2) 25-34 ป  
    3) 35-44 ป  
    4) 45-54 ป  
    5) 55-64 ป  
   1.1.2 สถานภาพ แบงเปน 
    1) โสด 
    2) สมรส/ อยูดวยกัน 
    3) หยาราง/ หมาย/ แยกกันอยู 
   1.1.3  ระดับการศึกษาสูงสุด แบงเปน  
    1) ต่ํากวาปริญญาตรี 
    2) ปริญญาตรี   
    3) สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4 อาชีพ แบงเปน 
    1) พนักงานบริษัทเอกชน  
    2) รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    3) ธุรกิจสวนตัว 
    4) แมบาน 
    5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………….. 
   1.1.5 รายไดตอเดือน  แบงเปน 
    1) 10,000 - 19,999 บาท 
     2) 20,000 - 29,999 บาท 
    3) 30,000 - 39,999 บาท 
    4) 40,000 - 49,999 บาท 
    5) มากกวา 50,000 บาท ข้ึนไป 
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  1.2 บุคลิกภาพ 
   1.2.1 มนุษยทฤษฎีนิยม 
   1.2.2 มนุษยเศรษฐนิยม 
   1.2.3 มนุษยสุนทรีวิทยา 
   1.2.4 มนุษยสมาคมนิยม 
   1.2.5 มนุษยอํานาจนิยม 
   1.2.6 มนุษยคุณธรรมนิยม 
  1.3 การรับรูความเสี่ยง 
   1.3.1 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ 
   1.3.2 ความเสี่ยงดานการเงิน 
   1.3.3 ความสี่ยงดานความปลอดภัย 
   1.3.4 ความเสี่ยงดานสังคม 
   1.3.5 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา 
   1.3.6 ความเสี่ยงดานจิตวิทยา 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก  พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. เสื้อผาวินเทจ หมายถึง เสื้อผาที่ผลิตข้ึนในชวง ป 1920s' - 1980s'  ณ มีรูปแบบและ
แพทเทิรนที่สวยงาม ใหความรูสึกที่คลาสสิก และมีเสนห  โดยแตละยุค แฟชั่นเสื้อผาจะแตกตางกัน 
 2. เสื้อผามือสอง หมายถึง เสื้อผาที่ผานการใชงานมาแลว มากบางนอยบางตางกันไป 
โดยยังมีคุณภาพที่ดี  เสื้อผามือสองสวนใหญ เปนสินคาที่มาจากตางประเทศ เชน ญี่ปุนและ
แคนาดา 
 3. เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  หมายถึง เสื้อผาที่ผลิตข้ึน ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง
ในอดีต ชวงป 1920s' - 1980s' ซึ่งไดผานการใชงานแลวถูกนํามาเสนอขายใหแกผูบริโภคที่มีความ
พอใจและประสงคจะซื้อ โดยทําการซื้อผานเวปไซตออนไลน 
 4. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะอันเปนของจําเพาะแตละบุคคล ซึ่งแสดงออกทางทาทาง 
ความรูสึกนึกคิด ความเฉลียวฉลาด ตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัย และอุปนิสัย ประกอบดวย 
บุคลิกภาพตามคานิยมของผูบริโภค บุคลิกภาพตามลักษณะของผูบริโภค และบุคลิกภาพที่สะทอน
ความทันสมัยของผูบริโภค 
 5. การรับรูความเสี่ยง หมายถึง ความกังวลใจของผูบริโภควาจะเกิดความเสียหายใน
ดานตางๆ ตอตนเอง ประกอบดวย  
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  5.1 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ หมายถึง  ความกังวลใจของผูบริโภควาจะเกิดความ
เสียหายตอสินคา 
  5.2 ความเสี่ยงดานการเงิน  หมายถึง ความกังวลใจของผูบริโภคเก่ียวกับการที่จะตอง
ชําระเงินคาจัดสง  ซึ่งผูบริโภคจะรูสึกวา ทําใหสินคาราคาแพงกวา ไปซื้อสินคาจากรานจริง 
  5.3 ความเสี่ยงดานความปลอดภัย หมายถึง  ความกังวลใจของผูบริโภควาจะเกิด
ความเสียหายดานความปลอดภัย ของขอมูลที่เปดเผยกับทางเวปไซต  
  5.4 ความเสี่ยงดานสังคม หมายถึง  ความกังวลใจของผุบริโภควาจะตองเสียเวลา
มากกวาปกติ เมื่อซื้อเสื้อผาวินเทจออนไลน  
  5.5 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา หมายถึง ความกังวลใจของผูบริโภควาจะตอง
เสียเวลามากกวาปกติเมื่อซื้อเสื้อผาวินเทจออนไลน 
  5.6 ความเสี่ยงดานจิตวิทยา  หมายถึง  ความกังวลใจของผูบริโภค เก่ียวกับการซื้อ
สินคาที่มีผลจากจิตวิทยาสวนบุคคล  
 6. พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาออนไลน หมายถึง การเลือกซื้อ การตัดสินใจซื้อเสื้อผาจาก
หนารานบนเวปไซตออนไลน และความรูสึกของแตละบุคคลเก่ียวกับการซื้อไดแก ความถี่ในการซื้อ 
มูลคาในการซื้อแตละครั้ง เวปไซตในการซื้อ บุคคลที่มีผลตอการซื้อและจะกลับมาซื้อสินคาในครั้ง
ตอไปอีกหรือไม โดยลูกคาที่ตัดสินใจซื้อจะทําการชําระเงินโดยวิธีโอนเงินผานบัญชีธนาคารของราน, 
ชําระสินคาผานบัตรเครดิตหรือชําระผานทางไปรษณีย เปนตน 
 7. ลักษณะดานประชากรศาสตร หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับองคประกอบของ
ประชากร ในประเด็นที่เปนการศึกษาถึงคุณลักษณะตางๆ ของประชากรที่รวมกลุมกัน ณ พ้ืนที่ใด 
พ้ืนที่หนึ่ง เชน เพศ อายุ สัญชาติ สถานภาพการสมรส รายได อาชีพ เปนตน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้    
                         

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 
   
ลักษณะดานประชากรศาสตร (Demographic) 
1. อายุ (Age) 
2. สถานภาพ (Status) 
3. ระดับการศึกษา (Education) 
4. อาชีพ (Occupation) 
รายไดตอเดือน (Revenue) 

 

  
บุคลิกภาพ (Personality)  
  
การรับรูความเสี่ยง (Percieved Risk) 
1. ความเสี่ยงดานประสทิธิภาพ (Performance Risk) 
2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Finance Risk) 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Security-Risk) 
4. ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) 
5. ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา (Time-loss Risk) 
6. ความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk) 

 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจ 
มือสองออนไลนของผูหญิง 

วัยทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางกัน 
 2. บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 3. การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้ ผูจัดทําไดทําการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัย
ที่เก่ียวของและไดนําเสนอตามหัวขอในประเด็นดังนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตร 
 2. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
  3. แนวความคิดเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง 
  4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 
 5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 6. ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเสื้อผาวินเทจ 
 7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1. แนวคิดดานประชากรศาสตร 
 พรทิพย วรกิจโภคาทร (2529: 312-315) ไดกลาวถึงลักษณะของผูรับสารที่วิเคราะห ตาม
ลักษณะทางประชากร ซึ่งแตละบุคคลจะแตกตางกันไปโดยความแตกตางทางประชากรศาสตร จะมี
อิทธิพลตอการสื่อสารได ซึ่งลักษณะทางประชากรศาสตร คือ 
 1. อายุ (Age) การที่จะสอนงานกับผูที่มีอายุตางกันใหเชื่อฟง หรือจะเปลี่ยนทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมนั้นมีความยากงายแตกตางกันไป ผูที่มีอายุมากจะสอนใหเชื่อฟงหรือใหเปลี่ยนทัศนคติ
หรือเปลี่ยนพฤติกรรมก็ย่ิงยากดวย การวิจัยโดย ไอ แอล เจนิส และดีไรฟ (I.L. Janis; & D. Rife) 
ไดทําการวิจัยและไดผลสรุปวา การชักจูงหรือโนมนาวจิตใจของคนจะมีความยากข้ึนตามอายุของคน
ที่เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ อายุยังมีความสัมพันธกับขาวสารและการสื่อสารดวย เชน ภาษาที่จะใชในคนที่
มีวัยตางกันก็ตองใชภาษาตางกัน โดยจะพบวาภาษาใหมๆ แปลกๆ จะเกิดกับคนในวัยหนุมสาว
มากกวาเกิดกับคนสูงวัย เปนตน 
 2.  เพศ (Sex) มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ไดทําการพิสูจนวา คุณลักษณะบางประการของเพศ
ชายและ เพศหญิงที่ตางกันจะสงผลตอการสื่อสารที่แตกตางกัน เชน การวิจัยเก่ียวกับการม
ภาพยนตรโทรทัศนของเด็กวัยรุนพบวาเด็กวัยรุนชายสนใจชมภาพยนตรสงครามและจารกรรมมาก
ที่สุด สวนเด็กวัยรุนหญิงจะสนใจชมภาพยนตรวิทยาศาสตรมากที่สุด แตก็มีงานวิจัยหลายชิ้นที่
พบวา เพศชาย และเพศหญิง มีการสื่อสาร และการรับสื่อไมแตกตางกันเลย 
 3. การศึกษา (Education) ในเรื่องการศึกษานี้นับไดวาเปนตัวแปรที่สําคัญมากซึ่งมีผลตอ
ประสิทธิภาพในการรับรูขาวสารของผูรับสาร โดยมีงานวิจัยหลายชิ้นไดชี้ใหเห็นวา ระดับการศึกษา
ของผูรับสารแตละคนจะทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมกาสื่อสารแตกตางกันไป เชน ผูที่มีระดับ
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การศึกษาสูง จะสนใจรับรูขาวสารตางๆ และไมเชื่ออะไรงายๆ ซึ่งสวนใหญจะเปดรับสื่อสิ่งพิมพเปน
หลัก 
 4.  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Status) ซึ่งจะหมายถึง อาชีพ 
ระดับรายไดเชื้อชาติ ตลอดจนภูมิหลังทางครอบครัว สิ่งเหลานี้จะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ
และพฤติกรรมของบุคคล โดยมีรายงานหลายเรื่องที่ไดพิสูจนแลววา ระดับฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของมนุษยจะมีอิทธิพลตอทัศนคติ และพฤติกรรมของเขาเหลานั้น  
 สุดาดวง วงเรืองรุจิระ (2541: 67) กลาวถึง การแบงตลาดตามลักษณะประชากรนั้นเปน
การแบงตลาดตามอายุ รายได อาชีพ เชื้อชาติ และชั้นของสังคม การแบงเชนนี้ไดประโยชน
เนื่องจากไดตลาดใหญและสามารถวัดคาไดดี 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2541: 38-39) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตรรวมถึงอายุ เพศ
วงจรชีวิตของครอบครัว การศึกษา รายได เปนตน ลักษณะดังกลาวมีความสําคัญตอนักการตลาด
เพราะมันเก่ียวพันกับอุปสงค (Demand) ในตัวสินคาทั้งหลายการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร
ชี้ใหเห็นถึงการเกิดข้ึนของตลาดใหมและตลาดอ่ืนก็จะหมดไปหรือลดความสําคัญลงลักษณะ
ประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.  อายุ นักการตลาดตองคํานึงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงของประชากรในเรื่อง
ของอายุ 
 2.  เพศ จํานวนสตรี (สมรสหรือโสด) ที่ทํางานนอกบานเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ นักการตลาด
ตองคํานึงวาปจจุบันสตรีเปนผูซื้อรายใหญซึ่งที่แลวมาผูชายเปนผูตัดสินใจซื้อนอกจากนั้นบทบาท
ของสตรีและบุรุษมีบางสวนที่ซ้ํากัน 
 3.  วงจรชีวิตของครอบครัว ข้ันตอนแตละข้ันของวงจรชีวิตของครอบครัวเปนตัวกําหนดที่
สําคัญของพฤติกรรมข้ันตอนของวงจรชีวิตของครอบครัวแบงออกเปน 9 ข้ันตอน ซึ่งแตละข้ันตอน
นั้นจะมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกตางกัน 
 4.  การศึกษาและรายได การศึกษามีอิทธิพลตอรายไดเปนอยางมาก การรูวาอะไรเกิด
ข้ึนกับการศึกษาและรายไดเปนสิ่งสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายข้ึนอยูกับรายไดที่ตนมี 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2550: 57-59) กลาววาลักษณะดานประชากรศาสตร
ประกอบดวยอายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปน
เกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด ลักษณะดานประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญและสถิติที่
วัดไดของประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย ในขณะที่ลักษณะดานจิตวิทยาและสังคม
วัฒนธรรมชวยอธิบายถึงความคิดและความรูสึกของกลุมเปาหมายเทานั้น ขอมูลดานประชากร- 
ศาสตรจะสามารถเขาถึงและมีประสิทธิผลตอการกําหนดตลาดเปาหมายรวมทั้งงายตอการวัด
มากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรดานประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังนี้ 
 1.  อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑจะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่
มีอายุแตกตาง นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานประชากรศึกษาศาสตรที่
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แตกตางของสวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) 
โดยมุงความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
 2.  เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน นักการตลาดควรตอง
ศึกษาตัวแปรนี้อยางรอบคอบเพราะในปจจุบันนี้ตัวแปรทางดานเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทํางานมีมากข้ึน 
 3.  ลักษณะครอบครัว (Marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบันลักษณะครอบครัวเปน
เปาหมายที่สําคัญของการใชความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความสําคัญย่ิงข้ึนใน
สวนที่เก่ียวกับหนวยผูบริโภค นักการตลาดจะสนใจจํานวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือนที่ใช
สินคาใดสินคาหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณาลักษณะดานประชากรศาสตร และโครงสรางดานสื่อ
ที่จะเก่ียวของกับผูตัดสินใจในครัวเรือนเพ่ือชวยในการพัฒนากลยุทธการตลาดใหเหมาะสม 
 4.  รายไดการศึกษาอาชีพและสถานภาพ (Income Education Occupation and Status) 
เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความ
ร่ํารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดปานกลางและมีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ 
ปญหาสําคัญในการแบงสวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมี
หรือไมมีความสามารถในการจายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑ
รูปแบบการดํารงชีวิต รสนิยม คานิยม อาชีพ การศึกษาฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก
นักการตลาดสวนใหญจะโยงเกณฑรายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตรหรืออ่ืนๆ เพ่ือใหการ
กําหนดตลาดเปาหมายชัดเจนย่ิงข้ึน เชน กลุมรายไดสูงที่มีอายุตางๆ ถือวาใชเกณฑรายไดรวมกับ
เกณฑอายุเปนเกณฑที่นิยมใชกันมากข้ึน เกณฑรายไดอาจจะเก่ียวของกับเกณฑอายุและอาชีพ
รวมกัน 
 ในปจจุบันการนําวิชาการทางดานประชากรศาสตร มาวิเคราะหในเชิงประยุกต (Applied 
Demography) มีแนวโนมเพ่ิมมาข้ึน โดยเฉพาะในดานยุทธศาสตรการตัดสินใจ ทั้งนี้ในกระบวนการ
ตัดสินใจนั้น จะมีการนําปจจัยทางดานประชากรศาสตรมาเปนตัวแปรนําเขา หรือตัวแปรในการ
วางแผน เพ่ือปรบัปรุงใหการตัดสินใจมีคุณภาพมากข้ึน ความรูทางดานประชากรศาสตรเชงิประยุกต
จึงอํานวยใหเกิดความเขาใจถึง แนวทางที่ขอมูลทางประชากรจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และ
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจดวยวิชาการดานประชากรศาสตรเชิงประยุกต(Business Demography) 
นั้น เปนการนําระเบียบวิธีการทางดานประชากรศาสตรทั่วไปมาใชในการแกไขปญหา ตลอดจนการ
เสริมสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจ โดยเนนที่เนื้อหาที่วาดวยผลกระทบจากตัวแปรคือ อายุ รายได 
อาชีพ ที่อาจจะมีอิทธิพล หรือสงผลกระทบตอพฤติกรรมที่เก่ียวของกับบุคคล หรือ องคกร รวมทั้ง
พิจารณาถึงผลกระทบของกลุมปจจัยหรือกลุมตัวแปร ไมวาจะเปนตัวแปร ดาน อายุ รายได อาชีพ 
ที่จะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมของกิจกรรมที่กําลังดําเนินการหรือที่กําลังวางแผนวาจะ
ดําเนินการ ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะหทางดานประชากรศาสตรดังกลาว เปนการเนนเงื่อนไขปจจัย
ทางประชากรทั้งที่เปนอยูในปจจุบัน และที่คาดการณ หรือ พยากรณตอไปในอนาคตวาจะมีสวน
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กระทบตอสภาพแวดลอมของกิจกรรมที่จะดําเนินการอยางไร รวมทั้งสงผลกระทบอยางไรตอการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธที่ไดวางไว เพ่ือเปนหลักประกันความสําเร็จของธุรกิจ  
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ 
 ความหมายของบุคลิกภาพ 
 บุคลิกภาพในภาษาอังกฤษตรงกับคําวา Personality โดยมีรากศัพทมาจากภาษาละติน วา 
Persona ซึ่งหมายถึง หนากากที่ตัวละครใชสวมเวลาแสดงเพ่ือแสดงตามบทบาทที่ตนไดรับ การให
คํานิยามคําวา บุคลิกภาพ มีนักวิชาการและนักจิตวิทยาไดใหคํานิยามไวหลากหลาย ดังนี้ 
 ฮิวการด และแอทคินสัน (Hillgard; & Atkinson .1967: 462) กลาววา บุคลิกภาพเปนแบบ
แหงลักษณะของบุคคลและวิธีการแสดงออก ซึ่งกําหนดการปรับตัวตามแบบฉบับของแตละบุคคล 
แคทเทล (Cattell. 1970: 2-3) กลาววา บุคลิกภาพเปนผลรวมของพฤติกรรมทั้งหมดมีทั้งที่เปดเผย
และซอนเรน 
 แคนเนล (McCannell. 1974: 610) ใหความหมายวา บุคลิกภาพเปนคุณลักษณะที่บุคคล
คิดและแสดงเปนแบบแผนพฤติกรรมเพ่ือใชในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมซึ่งคุณลักษณะที่
กลาวถึงนี้หมายถึง คานิยม แรงจูงใจ อารมณ และทัศนคติ 
 สมิธ ซาราสัน และซาราสัน (Smith, Sarason; & Sarason: 1982) บุคลิกภาพ หมายถึง 
การรับรูพฤติกรรมรวมทั้งหมดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งในสิ่งที่ไมสามารถมองเห็นได เชน
ความคิด ความสนใจ ซึ่งจะทําใหบุคคลอ่ืนสามารถที่จะเขาใจและแยกแยะความแตกตางของบุคคล
นั้นจากบุคคลอ่ืนได 
 สุชา จันทรเอม (2533) บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะที่สําคัญตอการปรับตัวของบุคคล 
ไดแก รูปรางหนาตา ความสามารถ แรงจูงใจ การแสดงอารมณและผลที่เกิดจากประสบการณ 
 วารุณี ธนวราพิช (2534) บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะที่ปรากฏภายนอก และลักษณะ
ภายในของบุคคลนับแตรูปรางหนาตา กริยาทาทาง เจตคติ แรงจูงใจ สติปญญา ความคิดเห็น
ความสามารถ ปฏิกิริยาตอบสนองทางอารมณ ลักษณะประจําตัวตางๆ ความรูสึกที่บุคคลมีตอ
ประสบการณและสวนที่เหลือคางจากประสบการณ 
 ศรีเรือน แกวกังวาล (2536) อธิบายความหมายของบุคลิกภาพวาหมายถึงลักษณะเฉพาะ
ของบุคคลในดานตางๆ ทั้งในสวนภายในและภายนอก มีลักษณะซับซอนและมีแบบเฉพาะคน 
 ศิริกุล ตัณฑุลารักษ (2531: 44) ใหความหมายของคําวาบุคลิกภาพวา หมายถึง ทุกสิ่งทุก
อยางที่ประกอบข้ึนเปนบุคคล อันประกอบดวยรูปราง ทาทาง ลักษณะนิสัย พฤติกรรมภายนอก และ
พฤติกรรมภายในหรือทุกสิ่งทุกอยางที่รวมเปนตัวบุคคล 
 สถิต วงศสวรรค (2540: 4) กลาววา บุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะตางๆ ของแตละบุคคล
ทั้งลักษณะภายนอกและภายใน และปจจัยตางๆ อันมีอิทธิพลตอความรูสึกของผูพบเห็น 
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รวิวงศ ศรีทองรุง (2543: 3) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะตางๆ ของแตละบุคคลที่รวมกัน
แลวทําใหบุคคลนั้นแตกตางจากบุคคลอ่ืน ลักษณะตางๆ เหลานั้น อันไดแก อุปนิสัยใจคอ ความ
สนใจทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรมตางๆ ที่บุคคลนั้นแสดงออกมา 
 คอทเลอร (Kotler. 2002: 100) กลาววาบุคลิกภาพหมายถึง ลักษณะดานจิตวิทยาที่มี
ลักษณะแตกตางกันในแตละบุคคล ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอสภาพแวดลอมของบุคคลนั้นอยาง
มั่นคง และถาวร 
 ชิปแมน และคารนุก (Schiff; & Kanuk. 1994: 126) กลาววา บุคลิกภาพ หมายถึง 
ลักษณะดานจิตวิทยาภายในของบุคคล เปนสิ่งที่กําหนด และสะทอนถึงวิธีการซึ่งบุคคลหนึ่ง
ตอบสนองตอสิ่งแวดลอมของเขา  
 เสรี วงษมณฑา (2542: 66) ไดสรุปภาพรวมของบุคลิกภาพวา เปนพัฒนาที่มีมายาวนาน
ของมนุษยตั้งแตเด็กจนเติบโตเปนผูใหญ พัฒนาของบุคลิกภาพสามารถสรุปได 5 ประการ ดังนี้ 
 1. บุคลิกภาพเปนนิสัยโดยรวมของคน 
 2. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่พัฒนาระยะยาว 
 3. บุคลิกภาพเปนสิ่งที่คงทนอยูนาน 
 4. บุคลิกภาพเปนตัวกําหนดรูปแบบปฏิกิริยาโตตอบ (Reaction) ของมนุษยที่มีตอ
สิ่งแวดลอม เชน เมื่อเกิดเพลิงไหมจะทําอยางไร เมื่อเกิดแผนดินไหวจะทําอยางไร 
 5. บุคลิกภาพเปลี่ยนได มักจะเปลี่ยนไดเมื่อเกิดวิกฤติการณที่รายแรงเขามาในชีวิต ซึ่ง
เปนเหตุการณในชีวิตที่สําคัญ เชนการแตงงาน การมีบุตร การตายของผูอันเปนที่รัก 
 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ (Theories of personality)  
 ทฤษฎีฟรอยด (Freudian theory) หรือทฤษฎีจิตวิเคราะหของฟรอยด (Freud’s 
Psychoanalytic Theory) เปนหลักสําคัญของจิตวิทยาในปจจุบัน ทฤษฎีนี้กําหนดโยหลักของความ
ตองการ หรือสิ่งเราที่ไมรูสึกตัว หรือจิตใตสํานึก (Unconcious needs or drive) โดยเฉพาะสิ่งเรา
ทางเพศ และความตองการดานรางกายอ่ืนๆ เปนสิ่งสําคัญในการจูงใจมนุษย (Shiffman and 
Kanuk.1994: 128) หรืออาจหมายถึงระบบบุคลิกภาพของมนุษย ซึ่งประกอบดวย อิด อีโก ซุปเปอร
อีโก (Engel, Blackwell; & Miniard. 1993: 353) ฟรอยดกําหนดทฤษฎีนี้ โดยถือเกณฑการรวบรวม
ขอมูลซ้ําแลวซ้ําอีกจากคนไขจากประสบการณของเด็ก ในตอนแรกการวิเคราะหของฟรอยด พบวา
บุคลิกภาพของบุคคลประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ที่เก่ียวของกัน (อิด อีโก และซูปเปอรอีโก) 
 1. อิด (Id) เปนความคิดที่เก่ียวของกับสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่กระตุนใหบุคคลพยายาม
ตอบสนองความตองการของเขา (Shiffman; & Kanuk. 1994: 128) หรืออาจหมายถึงแหลงของพลัง
ดานจิตวิทยา ดานจิตใจและการแสวงหาความพึงพอใจ ตามความตองการของรางกาย และความ
ตองการตามสัญชาติญาณ (Engel, Blackwell; & Miniard. 1993: 353) จากความหมายที่กลาวมา
อิด จึงมีลักษณะคือ 
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  1.1 เปนความตองการพ้ืนฐานของรางกาย เชนความหิว กระหาย และความตองการ
ทางเพศ ซึ่งบุคคลจะตองแสวงหาความพึงพอใจในทันทีทันใด ซึ่งถือวาเปนแรงกระตุนตามสัญชาติ
ญาณ (Instincual drive) หรือแรงกระตุนพ้ืนฐาน (Basic drive)  
  1.2. เปนจิตสํานึก (Unconcious) ซึ่งเกิดจากความตองการทางรางกาย (Biodical) 
  1.3. เปาหมายของอิด คือทําใหบุคคลเกิดความสุขความพึงพอใจ และลดความเจ็บปวด 
   1.4 อิด เปนบุคลิกภาพซึ่งไมไดรับการขัดเกลา ตัวอยาง การสูบบุหรี่ หรือด่ืมสุราเพ่ือ
ลดความตึงเครียด ถือวาเกิดจากอิด 
   1.5 เมื่อบุคคลไมสามารถตอบสนองความตองการ ที่เกิดจากอิดจะเกิดความวิตกกังวล 
(Neurotic Anxiety) 
  1.6 การทํางานของอิดเปนการตัดขาดจากโลกภายนอก 
 2. อีโก (Ego) เปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพซึ่งอยูในการควบคุมโดยจิตสํานึกของแตละ
บุคคลซึ่งทําหนาที่คอยตรวจสอบภายในโดยพยายามใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการอยาง
หยาบของอิด และเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมของซุปเปอรอีโก (Shiffman; & Kanuk. 1994: 128) 
จากความหมายที่กลาวมา อีโก จึงมีลักษณะดังนี้ 
  2.1  เปนสวนหนึ่งที่จะประนีประนอมความตองการจากอิดโดยหาวิธีจะตอบสนองความ
ตองการใหถูกตองและเหมาะสม  
  2.2 เปนการรับรูที่มีสติ (Conscious perception) เพ่ือหาวีตอบสนองที่ถูกตองเปนสวน
หนึ่งของบุคลิกภาพที่มีเหตุผล และมีการรับรูที่ดี 
  2.3 อีโกจะรวบรวมการรับรู (Perception) และกระบวนการความคิด หรือความเขาใจ 
(Cognitive process) เขามาดวย 
   2.4 เปนความกังวลที่เกิดจากสถานการณโลกภายนอกที่เปนจริง (Realistic anxiety) 
ตัวอยางการด่ืมสุรา โดยทั่วไปถือวาผิดตอซุปเปอรอีโก (ความรูสึกผิดชอบชั่วดี) คือผิดศีลขอที่ 5 
นักการตลาด จึงเลี่ยงใชแนวความคิดในการโฆษณาโดยอาศัย ประเด็นการิด่ืมเพ่ือ พบปะสังสรรค
เพ่ือใหผูบริโภคลืม หรือ มองขามจุดที่ผิดตอซุปเปอรอีโก แตไมผิดตออีโก 
 3. ซุปเปอรอีโก (Superego) แสดงถึงความตองการสวนบุคคล หรือสังคม ซึ่งใชเพ่ือ
กําหนดเงื่อนไขดานจรรยาบรรณของพฤติกรรม (Engel, Blackwell and Miniard.1993: 353) หรือ
หมายถึงความคิดเก่ียวกับการแสดงความตองการภายในทางดานศีลธรรมและลักษณะจรรยาบรรณ
ที่ควรปฏิบัติของสังคม (Shiffman; & Kanuk. 1994: 128) จากความหมายที่กลาวมา ซูปเปอรอีโก 
จะมีลักษณะดังนี้ 
  3.1 บทบาทของซุปเปอรอีโก จะมองวาบทบาทของแตละบุคคลจะสนองความตองการ
ตามการยอมรับของสังคม ซูปเปอรอีโก จึงเปนขอหาม ขอผูกมัด หรือขอยับย้ัง ดานจิตใจในสิ่ง
กระตุนอยางหยาบที่เกิดจากอิด  
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  3.2 เปนระบบการควบคุม (Control system) ความตองการจากอิดใหแสดงออกตาม
ความตองการตามเงื่อนไขศีลธรรม (Moral) และจรรยาบรรณ (Ethical) 
  3.3 เปนสวนของมโนธรรม หรือจิตสํานึก (Concious) ซึ่งเปนความละอายและความ
กลัวตอบาป ตัวอยางการสูบบุหรี่ ที่มีผลตอสุขภาพของผูที่ใกลชิดถือวาผิดตอซุปเปอรอีโก 
   3.4 เปนความวิตกกังวลดานศีลธรรม (Moral anxiety) ตัวอยางบุคคลที่ไปสูบบุหรี่ใน
หองน้ํา ถือวาขัดแยงกับซุปเปอรอีโก แตไมขัดตออีโก แตถาสูบบุหรี่บนรถประจําทางผิดตออีโกและ
ซุปเปอรอีโก บุคลิกภาพทั้งสามที่อยูภายในตัวมนุษย จะคอยตอสูกัน นักการตลาดตองเขาใจทฤษฎี
ดังกลาวเปนอยางดี เพ่ือที่จะไดเขาใจพฤติกรรม ในการใชผลิตภัณฑชองผูบริโภค ซึ่งโดยทั่วไปแลว
ผูบริโภคจะใชผลิตภัณฑตามอีโก หรือยึดมั่นในความเปนตัวของตัวเอง 
 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล 
 ทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของบุคคล(Type based on basic values) เปนอีกทฤษฎี
หนึ่งที่แบงบุคลิกภาพของมนุษยออกเปน 6 ประเภท โดยข้ึนอยูกับคานิยม ซึ่งจริงๆ แลวมนุษยไมใช
วาจะมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว แตมนุษยจะมีลักษณะอ่ืนปะปนอยูบาง โดยจะมี
ความโนมเอียงเนนไปที่ใดที่หนึ่ง (เสรี วงษมณฑา.  2542: 70) บุคลิกภาพทั้ง 6 ประเภท 
 ประเภทที่ 1 มนุษยทฤษฎีนิยม (Theoretical man) เปนบุคคลที่เนนในเรื่องทฤษฎี และ
เหตุผล หมายความวาถาจะซื้อสินคา บุคคลประเภทนี้จะถามวาทําไม เพราะอะไร ถาพนักงานขาย
บอกวาเห็ดหลินจือรักษาโรคไดเขาจะถามวามีสารอะไร หรือสารนี้มีประโยชนอยางไรบุคคลประเภท
นี้จะไมยอมรับอะไรงายๆ จะมีคําถามอยูตลอดเวลา ผูที่มีการศึกษาสูงจะเปนบุคคลประเภทนี้มาก 
เชน แพทย วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี เปนตน สินคาที่ขายจะตองเปนสินคาอิเล็กทรอนิกส และเนน
ดานเหตุผลเปนสําคัญ 
 ประเภทที่ 2 มนุษยเศรษฐนิยม (Economic man) เปนบุคคลที่มีบุคลิกที่เนนถึงความ
ประหยัด คํานึงถึงความคุมคาของเงิน หาซื้อสินคาราคาถูก จะซื้อสินคาโดยพิจารณาวาคุมคาหรือไม
คุมคา ถูกที่สุดหรือยัง ชอบสวนลดของแจก ของแถม มีความหว่ันไหวตอราคา เปนลักษณะนิสัยของ
บุคคลประเภทนี้  
 ประเภทที่ 3 มนุษยสุนทรีวิทยา(Aesthetic man) เปนบุคคลที่เนนที่รูปแบบ ยึดติดกับ
รูปแบบมากกวาสิ่งใดๆ ซื้อสินคาอะไรมักจะเนนความสวยงามเปนหลักเชน ซื้อรถยนตจะไมสนใจ
เรื่องเครื่องยนต แตจะสนในถึงรูปลักษณภายใน และภายนอกของเครื่องยนต เชนสีสวย ไฟหนาสวย 
ไฟทายสวย ถาถูกใจ จะซื้อทันที สวนเครื่องยนตสตารทติดก็ใชไดแลว หรือรองเทาที่ใสทนทาน จะ
ไมอยากไดเพราะตองการใสใหขาดกอนที่รูปแบบของรองเทาจะลา บุคคลประเภทนี้จะสนใจในเรื่อง
ออกแบบ หีบหอ รูปแบบ และย่ีหอเปนหลัก สวนเองราคาคุณภาพจะไมสนใจแตถารูปลักษณสวย
บุคคลประเภทนี้จะซื้อ 
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 ประเภทที่ 4 มนุษยสมาคมนิยม (Social man)เปนกลุมบุคคลที่ทําอะไรเพ่ือคนอ่ืน จะมี
มากที่สุดในสังคมเปนผูที่ชอบออกงานสังคม ชอบแสดงออกใหคนอ่ืนดู เชนการแตงกาย การจัดบาน 
โดยจะสนใจความชอบของผูอ่ืนมากกวาความสนใจความชอบของตนเอง ดังนั้นสินคาที่ขายดีทุก
วันนี้ เพราะมนุษยเราเปนมนุษยสมาคมนิยมนั่นเอง 
 ประเภทที่ 5 มนุษยอํานาจนิยม (Political man) ผูที่ชอบแสดงความเปนผูนํา หมายความ
วาไมชอบทําอะไรซ้ําแบบใคร ตองทําสิ่งที่ไมเหมือนกับคนอ่ืน เปนผูที่ เห็นคนอ่ืนใชสินคาที่
เหมือนกับตนมากๆ แลวอยากจะเลิกใชสินคานั้นเพ่ือไปหาสิ่งใหม ๆ มีสินคาอะไรออกมา บุคคล
ประเภทนี้จะซื้อกอนคนอ่ืนเสมอ เรียกวาผูรับนวัตกรรมใหม(Innovator) 
 ประเภทที่ 6 มนุษยคุณธรรมนิยม (Religious man) เปนบุคคลที่มีลักษณะใจบุญ ทําสิ่งใด
ดวยความเคารพตอกฏระเบียบ กติกา ทําดวยความมีน้ําใจและความถูกตอง บุคคลประเภทนี้อาจซื้อ
สินคาเพ่ือชวยเหลือคนอ่ืน อยากอุดหนุนพอคา แมคา เห็นคนพิการ หรือ คนแกมาขายลอมเมตตา 
เชนเห็นคนแกขายขนม เห็นคนพิการ หรือคนแกมาขายลอตตารี่ก็ซื้อทั้งๆที่ตนเองเปนคนไมชอบ
เลนลอตตารี่ ในการซื้อสินคามักมีคําถามวา ถูกกฏหมายหรือไม ผิดธรรมเนียมนิยม หรือไมอยูดวย
เสมอ 
 
 ทฤษฎีลักษณะ 
 ทฤษฎีลักษณะ (Trait theory) เปนทฤษฎีบุคลิกภาพซึ่งมุงความสําคัญที่การวัดลักษณะ
ดานจิตวิทยาอยางใดอยางหนึ่ง หรืออาจหมายถึง ทฤษฎีที่เก่ียวของกับความแตกตางใดๆ ซึ่งมี
แนวโนมจะคงที่ซึ่งบุคคลหนึ่งแตกตางจากอีกบุคคลหนึ่ง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 667) ทฤษฎี
นี้เนนวา บุคลิกภาพของมนุษยนั้นไมไดเปนประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอยางเดียวมนุษยเราเปน
เพียงสะทอนลักษณะ (Trait) บางอยางออกมาในระดับที่ตางกัน โดยการใชหลักdifferential คือ การ
แบงออกเปน 2 ลักษณะที่มีลักษณะตรงขามกันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแลวนําไปถามบุคคลตางๆ เพ่ือแสดง
ความคิดเห็น จากนั้นก็ใหผูถูกถามเลือกวาเขาเลือกไปทางไหน เราก็จะไดบุคลิกลักษณะนิสัยของ
บุคคลนั้นไดแสดงลักษณะ (Traits) ของมนุษยในระดับที่แตกตางกัน ลักษณะ (Traits) ของผูบริโภค 
(Common Traits in consumers) มี 11 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  กระฉับกระเฉง (Active) หรือเฉ่ือยชา (Innert) บุคคลที่มีความกระฉับกระเฉงจะมีความ
กระตือรือรน สวนความเฉ่ือยชาเปนความไมกระตือรือรน 
 2.  ความเปนชาย (Masculinity) หรือความเปนหญิง (Feminity) ในที่นี้ ไมไดหมายถึงเพศ 
แตหมายถึง ลักษณะของผูหญิงหรือของผูชาย ความออนหวาน ออนโยน ความเปนคนข้ีอายก็จะมี
ลักษณะของความเปนผูหญิงสูง ความหยาบกระดาง กาวราว บันทึก แขงแกรงก็จะมีลักษณะของ
ความเปนผูชายสูง 
 3.  ความเปนตัวของตัวเอง (Independence) หรือชอบพ่ึงคนอ่ืน (Dependence) บุคคลที่มี
ความเปนตัวของตัวเองสามารถคิด ตัดสินใจ และมีพฤติกรรมดวยตัวของตัวเองได เชน ไป
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รับประทานอาหารคนเดียวได ดูภาพยนตรคนเดียวได ไปซื้อของแลวตัดสินใจคนเดียวได สวนบุคคล
ที่ชอบพ่ึงคนอ่ืน ไมสามารถตัดสินใจดวยตัวเองและพฤติกรรมตางๆ ตองคลอยตามบุคคลอ่ืน เชน
การตัดสินใจซื้อสินคาตองถามเพ่ือนใหชวยตัดสินใจใหหรือไปเที่ยวตามเพ่ือนๆ เปนตน 
 4.  มุงมั่นสูความสําเร็จ (Achievement) หรือไมสนใจความสําเร็จ (Unambitious) บุคคลที่
มุงมั่นสูความสําเร็จจะเปนบุคคลที่มีความกระตือรือรน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความขยัน      
หมั่นเพียร สวนบุคคลที่ไมสนใจความสําเร็จจะเปนบุคคลที่เฉ่ือยชา เปนคนที่ปลอยชีวิตไปเรื่อยๆ  
ไมขยันหมั่นเพียรทอถอย เปนตน 
 5.  เจาอารมณ (Emotional) หรือมีเหตุผล (Rational) บุคคลที่ใชอารมณจะหงุดหงิดงาย
โมโหงาย โกรธงาย สวนบุคคลที่ใชเหตุผลจะเปนคนหนักแนน ไมโกรธงาย และใชเหตุผลในการ
ตัดสินใจ 
 6.  ชอบเขาสังคม (Sociability) หรือเก็บตัว (Shut-in) ผูที่ชอบเขาสังคมจะพอใจไปงาน
เลี้ยงหรือไปดูภาพยนตรชอบอยูในที่ๆ มีคนมาก สวนคนที่ชอบเก็บตัวจะไมชอบคบหาสมาคม การ
ชอบเขาสังคมจะมีผลกระทบเมื่ออายุเปลี่ยนไป กลาวคือ เมื่อเปนหนุมเปนสาวคอนขางชอบเขา
สังคม (Sociability) แตเมื่ออายุมากข้ึน มักมีแนวโนมที่จะเก็บตัว (Shut-in) 
 7.  ยกตน (Dominant) หรือถอมตน (Humble) การเปนผูมีอํานาจเหนือคนอ่ืนคือการเปนผู
ที่ตองการเปนผูนํา ชอบใชความคิดเปนผูตัดสินใจเมื่อเกิดปญหา แตสวนผูที่ยอมตามเปนผูที่ชอบ
เปนผูตามโดยรอคําสั่งและปฏิบัติตาม มักไมชอบใชความคิด 
 8.  ปรับตัวงาย (Adaptability) หรือปรับตัวยาก (Inadaptability) บุคคลที่ปรับตัวงายเปน
บุคคลที่สามารถที่จะปรับตัวเองใหเหมาะกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว สวน
บุคคลที่ปรับตัวยากจะเปนบุคคลที่ตองใชเวลาในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 
 9.  จริงจัง (ไมย้ิมแยม) (Seriousness) หรือสนุกสนาน (Amusing) ผูที่จริงจังกับชีวิตจะมี
ใบหนาไมย้ิมแยมแจมใส สวนผูที่มีความสนุกสนานในชีวิตจะเปนคนที่มองโลกในแงดี อารมณแจมใส
ไมหมกมุน หรือเปนทุกขในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป 
 10.  ความกาวราว (Aggressive) หรือการยอมตาย (Submissive) บุคคลที่กาวราวจะชอบ
ตอสู ชอบถกเถียง ไมยอมแพใคร สวนบุคคลที่ยอมตายเปนผูที่ไมไดตอบโตจากการกระทําของ
บุคคลอ่ืนที่มีตอตน 
 11.  สุขุม (Cool) หรือมีความวิตกกังวล (Anxiety) ผูที่มีอารมณสุขุมจะไมหว่ันไหวงายตอ
สถานการณใหมๆ สวนผูที่มีความวิตกกังวล และมีความวาวุนตอเหตุการณตาง ที่เกิดข้ึนตลอดเวลา
โดยหลักความจริงแลว ทฤษฎีลักษณะ (Traits) นี้ใหขอเท็จจริงเก่ียวกับบุคลิกภาพไดใกลเคียงมาก 
เพราะบุคลิกภาพของมนุษยนั้นเพียงสะทอนลักษณะ 11 ประการ ดังกลาวในระดับที่ตางกันเทานั้น 
ไมมีใครเปนอยางใดอยางหนึ่งชัดเจน  
 โดยสรุปแลว ทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ หมายถึงลักษณะดานจิตวิทยาภายในแตละบุคคล
ที่แตกตางกันข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมของแตละบุคคล ในสวนของทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมของ
บุคคล (Type based on basic values) เปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่แบงบุคลิกภาพของมนุษยออกเปน 6 
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ประเภท โดยข้ึนอยูกับคานิยม ซึ่งมนุษยจะมีลักษณะบุคลิกภาพอ่ืนๆปะปนอยู โดยมีความโนมเอียง
เนนไปที่บุคลิกภาพใดบุคลิกภาพหนึ่ง และทฤษฎีลักษณะ(Traits) เปนทฤษฎีที่ใหขอเท็จจริง
เก่ียวกับบุคลิกภาพไดใกลเคียงมาก เพราะบุคลิกภาพของมนุษยนั้นเพียงสะทอนลักษณะ 11 
ประการ ดังกลาว ในระดับที่ตางกันเทานั้น ไมมีใครเปนอยางใดอยางหนึ่งชัดเจน จากลักษณะทั้ง 11 
ประการนี้ จะสามารถชี้ไดวาใครมีบุคลิกภาพเปนอยางไร และดวยสวนไหน ซึ่งจะกลายเปน
บุคลิกภาพของคนนั้น ทฤษฎีนี้จึงเปนอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีไวสําหรับใหนักการตลาดไดคิดเพ่ือทําธุรกิจ 
โดยพิจารณาวาธุรกิจของตนเก่ียวของกับลักษณะ (Traits) สวนใดมากที่สุด และตองการคนที่มี
ลักษณะ (Traits) ไดชัดเจนมาเปนลูกคาของธุรกิจ  
 
 แนวคิดในการสรางบุคลิกภาพหาองคประกอบ  
 การศึกษาบุคลิกภาพที่เปนที่ยอมรับกันมากในปจจุบันคือ แนวคิดบุคลิกภาพหา
องคประกอบ (The Big Five หรือ Five Factor Model ; FFM) ดวยเหตุที่สามารถประยุกตไดกับ
วัฒนธรรมตาง ๆ อยางไรก็ตาม ระหวางป ค.ศ. 1960 –1970 ความสําคัญของบุคลิกภาพหา
องคประกอบยังไมไดรับการยอมรับ แตเริ่มกลับมามีบทบาทอีกครั้งในชวงป ค.ศ. 1980 ซึ่งนักวิจัย
ในสาขาตาง ๆ สรุปวารูปแบบของบุคลิกภาพเหลานี้ เปนองคประกอบพ้ืนฐานของบุคลิกภาพที
สามารถพบไดจากการรายงานดวยตนเองและการประเมินในกลุมบุคคลวัยตาง ๆ (McCrae ;& 
John. 1992: citing John.1990a The “Big Five “ Factor Taconomy;Dimensions of personality in 
the Natural Languaqe and in Questionnaires.)  
 
 ลักษณะสําคัญของบุคลิกภาพหาองคประกอบ  
 คอสตา และแมคเคร ไดแบงบุคลิกภาพออกเปนหาองคประกอบ โดยแตละองคประกอบจะ
มีลักษณะสําคัญดังนี้ (วัลภา สบายย่ิง.2542 ; อางอิงจาก Licbert ; & Spiegle. 1995 Personality 
Strategies and Issue ; citing Costa; & McCrae . 1992 Recisrd NEO Persinality Inventory 
(NEO PI-R) and NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI)  
 1.  บุคลิกภาพหวั่นไหว (Neuroticism) หมายถึง เปนผูที่มีความวิตกกังวล (Anxiety) 
ความรูสึกเปนศัตรูอยางโกรธเคือง (Self Consciousness) การมีแรงกระตุนในตนเองสูง
(Impulsiveness) มีอารมณเปราะบาง (Vulnerability)  
   1.1  มีความวิตกกังวล (Anxiety) หมายถึง บุคคลที่ความวาวุน หวาดกลัวมีแนวโนมที่
จะวิตกตื่นกลัว ตึงเครียด กระสับกระสาย  
   1.2  ความรูสึกเปนศัตรูอยางโกรธเคือง (Angry Hostility) เปนลักษณะที่บงชี้แนวโนม
ของความโกรธ และภาวะที่เก่ียวของ เชน ความหงุดหงิดและความขุนเคือง  
   1.3  ความรูสึกซึมเศรา (Depression) เปนผูที่มีความรูสึกผิด เศรา สิ้นหวังและวาเหว 
เปนผูที่มีความทอแทงาย  
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   1.4  การคํานึงถึงแตตนเอง (Self Consciousness) เปนลักษณะผูที่มีอารมณความรูสึก
เต็มไปดวยความละอาย รูสึกไมสบายใจที่จะมีผูอ่ืนอยูแวดลอม ไวตอการแสดงออกที่ผูอ่ืนมีตอตน 
และมีแนวโนมที่จะรูสึกต่ําตอย เปนลักษณะที่รูสึกอาย หรือรูสึกกังวลกับการเขาสังคม  
   1.5  การมีแรงกระตุนในตัวเองสูง (Impulsiveness) หมายถึง การไมสามารถจะควบคุม
แรงกระตุน และความตองการของตนเอง  
   1.6 มีอารมณเปราะบาง (Vulnerability) หมายถึง ความออนแอตอความเครียด ไม
สามารถเผชิญกับความเครียดได เปนผูที่ตองพ่ึงพาผูอ่ืน เปนคนสิ้นหวัง ตื่นตระหนกเมื่อประสบกับ
สถานการณฉุกเฉิน  
 2.  บุคลิกภาพแสดงตัว (Extraversion) หมายถึง การเปนผูมีความอบอุน (Warmth) 
ความชอบอยูรวมกับผูอ่ืน (Gregariousness) การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness) 
การชอบมีกิจกรรม (Activity) ชอบแสวงหาความตื่นเตน (Excitement - Seeking) การมีอารมณดาน
บวก (Positive Emotions)  
   2.1  การเปนผูมีความอบอุน (Warm) หมายถึง การเปนผูที่มีความรักและเปนมิตรตอ
ผูอ่ืนเปนผูที่มีความรักผูอ่ืนอยางแทจริง  
  2.2  ความชอบอยูรวมกับผูอ่ืน (Gregariousness) หมายถึง ความชอบที่จะอยูรวมกับ
ผูอ่ืนเปนหมูคณะ  
  2.3  การแสดงออกแบบตรงไปตรงมา (Assertiveness) หมายถึง ผูที่กลาที่จะแสดง
ความเปนผูนํา หรือเปนผูที่มีอิทธิพลในสังคม  
  2.4  การชอบมีกิจกรรม (Activity) หมายถึง ผูที่มีความวองไว ตื่นตัว มีความตองการ
ทํากิจกรรมอยูเสมอ  
  2.5  ชอบแสวงหาความตื่นเตน (Excitement – Seeking) หมายถึง ผูที่ชอบสิ่งแวดลอม
ที่มีสีสันสดใส  
  2.6  การมีอารมณดานบวก (Positive Emotions) หมายถึง ผูที่มีความสนุกสนาน มี
ความสุข มีความหวัง และมองโลกในแงดี  
 3.  บุคลิกภาพเปดกวาง (Openness) หมายถึง การเปนคนชางฝน (Fantacy) ความ
สุนทรีย (Aesthetics) การเปดเผยความรูสึก (Feelings) การปฏิบัติ (Actions) การมีความคิด 
(Ideas) การยอมรับคานิยม (Values)  
  3.1  การเปนคนชางฝน (Fantacy) หมายถึง ผูที่มีชีวิตเต็มไปดวยจินตนาการและความ
ฝน มีความคิดสรางสรรคภายในตนเอง  
  3.2  ความสุนทรีย (Aesthetics) หมายถึง ผูที่หว่ันไหวกับงานและความงดงามในงาน
ศีลปะบทกวี  
  3.3  การเปดเผยความรูสึก (Feelings) หมายถึง การเปนผูที่รับรูอารมณและความรูสึก
ภายในตนเอง  
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  3.4  การปฏิบัติ (Actions) หมายถึง ผูที่พรอมที่จะลองทํากิจกรรมใหมๆ เชน
รับประทานอาหารใหม ๆ ชอบความแปลกใหมหลากหลายกวาความเคยชินที่ปฏิบัติอยู  
  3.5  การมีความคิด (Ideas) หมายถึง การมีความคิดที่จะเปดรับเหตุการณหรือเรื่อง
ใหมๆ  
  3.6  การยอมรับคานิยม(Values) หมายถึง การมีความพรอมที่จะตรวจสอบคานิยม
ตางๆ เชน คานิยมทางสังคม การเมือง และศาสนา  
 4.  บุคลิกภาพออนโยน (Agreeableness) หมายถึงการเปนผูไววางใจผูอ่ืน (Trust) 
ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) ความรูสึกเอ้ือเฟอ (Altruism)การยอมตามผูอ่ืน
(Compliance) การถอมตน(Modesty) และความมีจิตใจออนโยน (Tender-Mindedness)  
  4.1  การเปนผูไววางใจผูอ่ืน (Trust) หมายถึง การที่เชื่อวาผูอ่ืนมีความซื่อสัตยและ 
เจตนาดี  
  4.2  ความตรงไปตรงมา (Straight Forwardness) หมายถึง การมีความจริงใจที่จะ
ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางตรงไปตรงมา  
  4.3  ความรูสึกเอ้ือเฟอ (Altruism) หมายถึง ผูที่มีความหวงใยในสวัสดิภาพของผูอ่ืน  
  4.4  การยอมตามผูอ่ืน (Compliance) หมายถึง ผูที่มีลักษณะออนโยนตอบสนอง 
การกระทําของผูอ่ืนอยางสุขุม  
  4.5  การถอมตน (Modesty) หมายถึง ผูที่ถอมตนไมขมวาตนเองเหนือผูอ่ืน  
  4.6  ความมีจิตใจออนโยน (Tender-Mindedness) หมายถึง ผูที่ใหความสําคัญตอ 
ความเปนมนุษยของผูอ่ืน มีความหว่ันไหวตอความตองการของผูอ่ืน  
 5.  บุคลิกภาพมีสติ  (Conscientiousness) หมายถึง การมีความสามารถ 
(Competence) ความเปนระเบียบ (Order) การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (Dutifulness) การมี
ความตองการใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Striving) ความมีวินัยตอตนเอง (Self-Discipline) และ
ความคิดที่สามารถปฏิบัติได (Deliberation)  
  5.1  การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง ผูที่สามารถจัดการกับชีวิตตนเองได 
มีความเปนเหตุเปนผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง  
  5.2  ความเปนระเบียบ (Order) หมายถึง ผูที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย  
  5.3  การมีความรับผิดชอบในหนาที่ (Dutifulness) หมายถึง ผูที่ยึดมั่นในหลักการทาง
จริยธรรมและปฏิบัติตามคํามั่นที่ใหไว  
  5.4  การมีความตองการใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Striving) หมายถึง การทํางานหนัก
เพ่ือประสบความสําเร็จในงานตามเปาหมาย  
  5.5  ความมีวินัยตอตนเอง (Self- Discipline) หมายถึง ความสามารถที่จะเริ่มและ 
ปฏิบัติงานใหสําเร็จ แมวาเต็มไปดวยความเบ่ือหนายหรืออุปสรรคก็ตาม  
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  5.6  ความคิดที่สามารถปฏิบัติได (Deliberation) หมายถึง การมีความคิดที่สามารถ
ปฏิบัติได มีความระมัดระวังในการปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย  
 
 บุคลิกภาพที่สะทอนความทันสมัยของผูบริโภค  
  ความเปนคนทันสมัยของผูบริโภค จะสะทอนออกมาเปนบุคลิกภาพวาสนใจผลิตภัณฑมาก
นอยเพียงใด โดยบุคคลที่มีบุคลิกภาพตางกันจะมีระดับความสนใจในผลิตภัณฑที่ตางกันแบงเปน 5 
กลุม คือ 
 กลุมที่ 1 กลุมริเริ่มหรือความมีนวัตกรรมของผูบริโภค (Consumer innovativeness)
ผูบริโภคกลุมนี้จะเปนผูมีการรับรูตอผลิตภัณฑใหม บริการใหมหรือกิจกรรมใหมจะแสวงหาสิ่งใหมๆ
อยูเสมอๆ 
 กลุมที่ 2 กลุมระเบียบจัดหรือผูที่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตน (Dogmatism) เปนกลุมที่
มั่นคงในระเบียบมักตีกรอบลอมตัวเอง (Reject) ไมยอมรับสิ่งใดงายๆ จนกวาสิ่งนั้นจะเปนที่ยอมรับ
ของคนสวนใหญในสังคมแลว ไมชอบทําสิ่งใดที่แตกตางกับคนสวนใหญและไมชอบทดลองของใหม 
 กลุมที่ 3 กลุมตามแฟชั่น (Social character) เปนผูที่นิยมสิ่งใดๆ ตามสังคม เปนกลุมตาม
แฟชั่นอยางมาก แตไมถึงกับเปนผูริเริ่ม (Innovative) แตอยางนอยที่สุดเปนคนทันสมัยตามยุคแมไม
เริ่มตนกอนแตถาสิ่งใดเปนที่นิยมมากๆ แลว กลุมนี้ก็จะรีบเขามานิยมสิ่งนั้นบางทันทีคนกลุมนีม้มีาก
ที่สุด และเปนการดีสําหรับสินคาแฟชั่น 
 กลุมที่ 4 กลุมไขวควาดวงดาว [Optimum stimulation levels (OSLs)] หมายถึงผูที่ชอบไป
ใหถึงที่สุดของแรงกระตุนนั่นคือ ถาพฤติกรรมของผูบริโภคจะซื้อหรือไมซื้ออะไรใช ข้ึนอยูกับวา
ดวงดาวหรือแรงกระตุนของผูบริโภคนั้นอยูที่ตรงไหน นิสัยของคนกลุมนี้คือ เมื่อจะทําอะไรสักครั้ง
แลวจะตองทําใหดีที่สุดหรือเมื่อซื้อสินคาแลวก็จะซื้อสินคาที่ดีที่สุด กลุมนี้จะดีสําหรับสินคาระดับสูงๆ 
กลุมที่ 5 กลุมคนหาความหลากหลายความแปลกใหม (Variety-novelty seeking) คือเปนผูที่เบ่ือ
งาย มักหาอะไรใหมๆ ทําอยูเสมอ (Novelty Seeking) กลุมนี้ดีสําหรับสินคาที่ออกใหมกลุมนี้อาจจะ
เรียกวากลุมจับจด 
 
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรูความเส่ียง 
 ความหมายของการรับรู 
 โมแวล และไมเนอร (ดารา ทีปะปาล. 2542: 45; อางอิงจาก Mowen; & Minor.1998: 63) 
กลาววาการรับรูหมายถึง กระบวนการที่บุคคลเปดรับตอขอมูลขาวสาร ตั้งใจรับขอมูลนั้นและทํา
ความเขาใจความหมาย  
 แอสเซล (ดารา ทีปะปาล. 2542: 45; อางอิงจาก Assael: 84) กลาววา การรับรู หมายถึง 
กระบวนการซึ่งผูบริโภคเลือกรับ จัดองคประกอบ และแปลความหมายสิ่งเราตางๆ ออกมาเพ่ือใหมี
ความหมายเขาใจได 
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 ชิฟแมน และคานุก (ศุภกร เสรีรัตน. 2544: 143; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1991: 
146) กลาววาการรับรูหมายถึง กระบวนการที่บุคคลแตละคนมีการเลือก การประมวลและการ
ตีความกับตัวกระตุนออกมาใหมีความหมายและไดภาพของโลกที่มีเนื้อหา 
 เสรี วงษมณฑา (2542: 79) กลาววาการรับรู หมายถึง กระบวนการที่มนุษยเลือกที่จะรับรู 
สรุปการรับรู ตีความหมายการรับรูสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัส เพ่ือที่จะสรางภาพในสมอง ใหเปนภาพที่มี
ความหมายและมีความกลมกลืน 
 สุภาภรณ พลนิกร (2548: 79) กลาววา การรับรู หมายถึง กระบวนการที่แตละคนคัดสรร 
(Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความหมาย (Interpret) สิ่งที่มากระตุน (Stimuli) เพ่ือใหเกิด
ภาพในสมอง (Image) ที่มีความหมายและสอดคลองเก่ียวกับโลก (World) ที่บุคคลนั้นสามารถสมัผสั
ได (Sense) หรือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการประมวลผลขอมูล (Information) 
 
 กระบวนการรับรู 
 แอสเซล (ดารา ทีปะปาล. 2542: 58; อางอิงจาก Assael. 1998: 218) สรุปไดวาข้ันตอน
ตางๆ ของการรับรูประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 1.การเลือกรับรู 2.การจัดองคประกอบการรับรู 3 
การแปลความหมาย ดังแสดงในภาพประกอบ 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  แสดงกระบวนการรับรูของแอสเซล 
 
 ที่มา: ดารา ทีปะปาล. (2542):  พฤติกรรมผูบริโภค.  หนา 58. 
 
 1. การเลือกรับรู (Perception Selection) เมื่อผูบริโภคเปดรับตอสิ่งเราทางการตลาด 
และตั้งใจรับตอสิ่งเราที่เขามากระทบแลว ผูบริโภคจะเลือกสรรเฉพาะสิ่งเราที่ตรงกับความตองการ
และทัศนคติของตนเทานั้น ซึ่งกระบวนการเลือกรับรู แบงออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 
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   1.1  การเปดรับ (Exposure) เกิดข้ึนเมื่อประสาทสัมผัสของผูบริโภคไดรับการกระตุน
จากสิ่งเรา ทําใหเกิดความรูสึกเชน การไดเห็น การไดยิน การไดฟง และการไดกลิ่น  เปนตน 
ผูบริโภคจะเลือกเฉพาะสิ่งเราที่สนใจ และหลีกเลี่ยงไมเผชิญกับสิ่งเราที่ไมสําคัญและไมสนใจ 
  1.2  การตั้งใจรับ (Attention) เปนกระบวนการซึ่งผูบริโภคจะแบงความสนใจมาสูสิ่งเรา
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ อันเปนกิจกรรมทางจิตใจ (Mental Activity) เชน เมื่อผูบริโภคสนใจ ดู
โฆษณาทางโทรทัศน ดูรถยนตรุนใหมในโชวรูม เปนตน 
  1.3  การเลือกรับรู (Selective Perception) ผูบริโภคจะเลือกรับรูสิ่งเราทางการตลาด
ที่มากระทบ จะไมรับรูทุกอยางเนื่องจากผูบริโภคแตละคนมีความตองการ ทัศนคติ ประสบการณ 
และคุณลักษณะสวนบุคคลตางๆ ไมเหมือนกัน  
 2.  การจัดองคประกอบการเรียนรู (Perceptual Organization) หมายถึง การที่ผูบริโภค
จัดขอมูลจากแหลงตางๆ เขาดวยกันใหเปนระเบียบ เพ่ือใหมีความหมายใหเขาใจมากข้ึน และ
เพ่ือใหสามารถแสดงพฤติกรรมตอบสนองไดถูกตอง 
 3. การแปลความหมายการรับรู (Perceptual Interpretation) หมายถึงขบวนการที่
ผูบริโภคทําความเขาใจวาสิ่งเราที่รับมาคืออะไร โดยอาศัยขอมูลความรูและประสบการณที่เก็บสะสม
ไวในอดีตที่เก่ียวของในหนวยเก็บความทรงจํา มาใชเพ่ือแปลความหมายออกมา 
 
 ความเสี่ยงในการรับรู 
 ความเสี่ยงในการรับรู หมายถึง ความไมแนนอนที่ผูบริโภคเผชิญเมื่อไมสามารถเห็นผลได
ลวงหนาจากการตัดสินใจซื้อ จากความหมายนี้ชี้ใหเห็นมิติ ของการเสี่ยงในการรับรู คือความไม
แนนอน และผลสืบเนื่อง (ความเสี่ยงในการรับรู.2554: ออนไลน) 
 1. สาเหตุที่ผูบริโภครับรูความเสี่ยง ในการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ ผูบริโภครับรูความ
เสี่ยงได เพราะมีประสบการณนอยหรือไมมีประสบการณกับผลิตภัณฑ หรือประเภทกิจกรรมที่กําลัง
พิจารณาตัดสินใจรวมทั้งไมเคยใชหรือเปนผลิตภัณฑใหมในตลาด หรือผูบริโภคอาจเคยไดรับความ
ไมพอใจกับผลิตภัณฑตราอ่ืน ๆ และมีความระมัดระวังในการทําสิ่งผิดพลาดเหมือนในอดีต หาก
ทรัพยากรดานการเงินมีจํากัด การเลือกผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งอาจจําเปนตองคํานึงถึง
คาใชจายอยางอ่ืนๆในอนาคตดวย และในที่สุดผูบริโภคอาจจะรูสึกวามีความรูจํากัดเก่ียวกับพ้ืนฐาน
การตัดสินใจ หรือขาดความเชื่อมั่นในความสามารถในการตัดสินใจใหถูกตอง ความเสี่ยงสําคัญๆ ที่
ผูบริโภครับรูในการตัดสินใจเลือกสินคามี ดังนี้ คือ ความเสี่ยงตามหนาที่ (Functional Risk) ความ
เสี่ยงทางกายภาพ(Physical Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk) ความเสี่ยงทางสังคม
(Social Risk) ความเสี่ยงทางจิตวิทยา (Psychological Risk) ความเสี่ยงทางเวลา (Time Risk) 
 2. ความผันผวนของการรับรูความเสี่ยง (The Perception of Risk Value) การรับรู
ความเสี่ยงของผูบริโภคแปรผันไปตามบุคคล ผลิตภัณฑ สถานการณ และวัฒนธรรม ปริมาณความ
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เสี่ยงที่รับรูไดข้ึนอยูกับผูบริโภคเฉพาะราย บางคนจะรับรูความเสี่ยงที่มีระดับสูงในสถานการณการ
ใชจายตางๆ คนอ่ืนๆ มีแนวโนมจะรับรูความเสี่ยงนอย 
 3. การวัดความเสี่ยงในการรับรู (Measurement of Percieve Risk) โดยทั่วไปการวัด
ความเสี่ยงจะใชคําถามที่บงบอกระดับจากมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด 
 4. การจัดการกับความเสี่ยงของผูบริโภค (How Consumers Handle Risk) การลด
ความเสี่ยงชวยใหเชื่อมั่นในการตัดสินใจ แมวาการตัดสินใจบางอยางยังไมแนนอน การจัดการความ
เสี่ยงมีดังนี้ แสวงหาขอมูล (Information Seeking) ความภักดีในตราผลิตภัณฑ (Band Royalty) 
ภาพลักษณสําคัญของตราผลิตภัณฑ (Major Brand Image) ภาพลักษณของราน (Store Image) 
แบบที่แพงที่สุด (Most Expensive Model) การประกันความมั่นใจ (Reassurance) 
 กลยุทธการลดความเสี่ยงจะถูกใชโดยผูบริโภคที่แตกตางกันออกไปตามชนิดและระดับชั้น
ของผลิตภัณฑ สิ่งที่สําคัญ คือ ความภักดีในตราผลิตภัณฑดีที่สุด การประกันจายเงินคืน การ
เปรียบเทียบการซื้อสินคา 
 
 ปจจัยที่มีผลตอการรับรูของผูบริโภค 
 สถิต วงศสวรรค (2525: 79-105) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการรับรูแบงออกเปน 2 ลกัษณะ 
ดังนี้ 
 1. ลักษณะของผูรับแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
  1.1  ดานกายภาพ เชน เพศ อายุ เชื้อชาติ ระดับการศึกษาสูงสุด ซึ่งมีอิทธิพลตอการ
รับรูที่แตกตางกัน และยังตองพิจารณาถึงอวัยวะรับสัมผัสตางๆ วาปกติหรือไม อยางไร การรับรูจะมี
คุณภาพดีข้ึน ถาเราใชอวัยวะรับสัมผัสหลายชนิดชวยกัน เชน การใชตาและหูรับสัมผัสตางๆ ใน
เวลาเดียวกัน ทําใหเราสามารถแปลความหมายไดถูกตอง 
  1.2  ดานจิตวิทยา ปจจัยดานจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลตอการรับรู มีหลายประเภท 
เชน ความจํา ความพรอม สติปญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ ทักษะ คานิยม 
วัฒนธรรม ซึ่งมีผลมาจากความรูเดิม 
 2. ลักษณะของสิ่งเรา คุณสมบัติของสิ่งเราเปนปจจัยภายนอก ที่ทําใหคนเราเกิดความ
สนใจที่จะรับรูทําใหการรับรูของคนเราคลาดเคลื่อนไปจากความจริงไดแก ความใกลชิดของสิ่งเรา 
ความตอเนื่องกันของสิ่งเรา กระบวนการเกิดการรับรูประกอบดวย  
  2.1  มีสิ่งเราที่จะรับรู (Stimulus) เชน รูป รส กลิ่น เสียง 
  2.2  ประสาทสัมผัส (Sense Organ) เชน หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง ความรูสึกสัมผัส 
  2.3  ประสบการณเดิม หรือความรูเดิมเก่ียวกับสิ่งเราที่ไดสัมผัส 
  2.4  การแปลความหมายจากสิ่งที่สัมผัส 
 ลําดับข้ันของขบวนการรับรู การรับรูจะเกิดข้ึนไดตองเปนไปตามข้ันตอนของกระบวนการ 
ดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 สิ่งเรามากระทบอวัยวะสัมผัส 
 ข้ันที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสว่ิงไปยังระบบประสาทสวนการที่สมอง 
 ข้ันที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเปนความรู ความเขาใจ โดยอาศัยประสบการณเดิม 
 
 การรับรูความเสี่ยง 
 ศุภกรณ เสรีรัตน (2544: 132) กลาววา ความเสี่ยงที่ไดรับรู (Percieved Risk) ไมไดจํากัด
อยูแตการสูญเสียเงินทอง แตยังรวมถึงการสูญเสียผลประโยชนหรือขอเสียหายทั้งหมด ที่เกิดจาก
สถานการณการซื้อดวย ความเสี่ยงที่อารับรูไดอาจเปนเรื่องเก่ียวกับความไมสะดวกของผูบริโภค 
หรือการทํางานของผลิตภัณฑที่ไมดี หรือการสูญเสียสถานภาพทางสังคมอันเปนผลมาจากการซื้อ
สินคา 
 คอตเลอร และอารมสตรอง .(ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ. 2551; อางอิงจาก Kotler; & 
Armstrong. 2001) กลาววา การรับรูความเสี่ยง (Percieved Risk) คือความสามารถในการประเมิน
คาความเสี่ยงที่ผูบริโภคตองเผชิญ ในการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ซึ่งการมีความสามารถ
ดังกลาวที่แตกตางกันของผูบริโภคมีผลกระทบทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคแตกตางกันไป 
  
 ความสําคัญของการรับรูความเสี่ยง 
 คอตเลอร และอารมสตรง (ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ . 2551; อางอิงจาก Kotler; & 
Armstrong. 2001) กลาววา ปจจัยสําคัญที่เก่ียวของกับการตัดสินใจของผูบริโภคก็คือ ระดับของ
ความเสี่ยงในการซื้อสินคา ที่ผูบริโภคสามารถรับรูได ความเสี่ยง คือความไมแนนอน จากปจจัย
ตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน เมื่อผูบริโภคซื้อสินคา ซึ่งมีผลทําใหการใชประโยชนจากการซื้อสินคาชิ้นนั้น
ไมไดเปนไปตามที่ผูบริโภคคาดหวังเอาไว 
 ผูบริโภคจะสามารถปองกันความเสี่ยงโดยอาศัยประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงานของ
สินคาชิ้นหนึ่งนั้นมาทําการชวยในการวิเคราะหคาของสินคา แตเนื่องจากวาในความเปนจริง
ผูบริโภคมักมีประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสินคานอยมาก หรืออาจไมมีเลยก็ได 
นอกจากนี้ผูบริโภคอาจขาดความสามารถ ที่จะตัดสินใจใหถูกตองเหมาะสม หรืออาจมีสถานการณ
บังคับใหผูบริโภคตองตัดสินใจในทันที ซึ่งสาเหตุเหลานี้ทําใหผูบริโภคตองประสบกับความเสี่ยงใน
การซื้อสินคา 
 หากผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงของการบริโภคสินคาแตละชนิดมากก็จะทําให ผูบริโภค
มีตัวเลือกในการบริโภคนอยลง แตหากผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงต่ําก็จะทําใหผูบริโภคมีตัวเลือก
ในการซื้อสินคาเปนจํานวนมาก ซึ่งการใหขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงของประเภทสินคาเพ่ือ
ชวยในการวางแผนการตลาดจะทําใหสามารถหากลยุทธการตลาด ตําแหนงผลิตภัณฑ วีการขายทีม่ี
ประสิทธิภาพได 
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 ประเภทของการรับรูความเสี่ยง 
 คอตเลอร และอารมสตรอง (ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ. 2551; อางอิงจาก Kotler; & 
Armstrong. 2001) กลาววาผูบริโภคสามารถทําการรับรูความเสี่ยงของสินคาที่ซื้อไดหลายประเภท 
ซึ่งอาจสรุปประเภทของความเสี่ยงที่ผูบริโภคสามารถรับรูไดดังตอไปนี้ 
 1. ความเสี่ยงที่สินคาไมไดเปนไปตามที่คาดหวังเอาไว เชน การซื้อตุมหูเพชร มาใสแต
กลับไดเพชรปลอมแทน 
 2. ความเสี่ยงตอรางกายตนเองและผูอ่ืน เชนการซื้อสินคาที่มีสารเคมีอันตรายเจือปนอยู
ดวย ซึ่งอาจเปนอันตรายได หากเก็บรักษาไมดี 
 3.  ความเสี่ยงจากการไมคุมคาที่ซื้อผลิตภัณฑมา เชนการซื้อพอพันธสุนัขมา แตเมื่อถึง
บานได 2 วัน กลับถูกรถชนตาย 
 4.  ความเสี่ยงจากการเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียง เชน การทําสิ่งผิดกฎหมาย 
 5. ความเสี่ยงจากจิตใจถูกกระทบกระเทือน เชน ดารตัดสินใจผาตัดสมอง ซึ่งอาจเสียชีวิต
ได ซึ่งจะทําใหจิตใจคนรอบขางถูกกระทบกระเทือน 
 6. ความเสี่ยงจากการเสียเวลา เชน การเจรจาที่ไดผลลัพธตามที่คาด ผูบริโภคแตละราย
จะมีความสามารถในการรับรูความเสี่ยงแตละดานที่แตกตางกัน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานการณ การให
ความสําคัญของผูบริโภค และการรับรูความเสี่ยงเหลานี้ จะสงผลไปยังพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภคแตละราย 
 
 สิ่งแวดลอมและการรับรูความเสี่ยง 
 นอกจากบุคลิกลักษณะนิสัยของผูบริโภคแลว สิ่งแวดลอมก็เปนสิ่งหนึ่งที่มีผลทําให
ผูบริโภครับรูความเสี่ยงไดมากข้ึนหรือนอยลง ไมวาจะเปนสถานการณหรือตัวบุคคล 
 สถานการณจะมีผลตอการรับรูความเสี่ยงเปนอยางมาก การซื้อสินคาของผูบริโภคมี
ประสบการณมากก็จะมีความเสี่ยงต่ํากวาการไปซื้อสินคาที่ไมรูหรือประสบการณอะไรเลย เชน ใน
การซื้อคอมพิวเตอร ถาผูบริโภคไมเคยใชคอมพิวเตอรเลยอาจจะทราบแควาราคาอันไหนถูกกวากัน 
แตไมทราบวามีขอดีขอเสีย ความสามารถในการทํางานแตกตางกันเทาใด เปนตน หรือหากเปน
สถานการณที่มีเวลาในดารตัดสินใจนอยจะมีความเสี่ยงสูง เชน การซื้อของเพ่ือไปเที่ยวในวันพรุงนี้ 
หรือมีเวลากอนข้ึนเครื่องบินครึ่งชั่วโมง ทําใหตองซื้อของแพงกวาที่ควรจะเปน เปนตน นอกจากนี้ 
ภาพพจนของรานคา และประเภทสินคาก็มีผลกระทบตอการรับรูความเสี่ยงได 
 คนแตละคนจะมีนิสัยชอบเสี่ยงภัยที่แตกตางกัน ระดับของความชอบเสี่ยงนี้ จะแปรไปตาม
ประสบการณ นิสัยสวนตัว อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ศาสนา ฯลฯของคนๆนั้น ซึ่งโดยปกติคนที่มี
อายุนอยจะมีลักษณะนิสัยชอบเสี่ยงภัยมากกวาคนที่มีอายุมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากความคึกคะนอง
คิดวาตัวเองไมมีอะไรตองเสีย ในขณะที่คนที่มีอายุมาก จะมีความรูสึกไมอยากไปวุนวาย อยากได
อะไรที่แนนอน และมั่นใจไดวาจะเปนไปตามตองการ 
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 ระดับการรับรูความเสี่ยงกับกระบวนการตัดสินใจ 
 คอตเลอร และอารมสตรอง (ชนิตวสรณ ตรีวิทยาภูมิ. 2551; อางอิงจาก Kotler; & 
Armstrong. 2001) กลาววาระดับการรับรูความเสี่ยงไมไดคงที่เสมอในระหวางกระบวนการตัดสินใจ
จะมีข้ึนมีลงบาง ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบตอไปนี้ 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 
 ที่มา: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2551) 
 
 จากภาพประกอบจะเห็นไดวา เมื่อผูบริโภคเริ่มเกิดความตองการในตอนแรก ผูบริโภคจะ
ยังไมมีขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการซื้อสินคา ทําใหมีระดับความเสี่ยงที่สูงเกินไป ผูบริโภคจะไม
อาจตัดสินใจซื้อไดจึงทําใหผูบริโภคหาทางลดความเสี่ยงลงโดยการออกแสวงหาขาวสารขอมูล โดย
อาจเปนขางสารจากสื่อโฆษณา ความเห็นหรือประสบการณจากคนที่เรารูจัก หรือขอมูลจากผูแทน
ขาย ซึ่งทําใหระดับความเสี่ยงในการซื้อของผูบริโภคลดลง และนําไปสูการตัดสินใจซื้อสินคาในที่สุด 
 
 การแกไขการรับรูความเสี่ยงเพื่อใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ 
 ชิฟแมน และคานุก (สุวรรณฤทธิ์ วงศชอุม. 2551; อางอิงจาก Schiffman: & Kanuk. 
2004) กลาววา ลูกคาตองตัดสินใจวาจะเลือกซื้อสินคาบริการอะไร และเลือกซื้อที่ไหนสินคารับรูได
ถึงระดับความเสี่ยงในการตัดสินใจเลือกซื้อบริการตางๆ ซึ่งเปนผลมาจากสิ่งที่ไดรับหลังจากการ
ตัดสินใจเลือกใชนั้น เปนสิ่งที่ไมแนนอนที่ลูกคาตองการคาดการณผลใหเปนไปตามที่ตองการ ดังนัน้ 
การรับรูถึงความเสี่ยง คือ ความไมแนนอนที่ลูกคาตองเผชิญเมื่อตองตัดสินใจเลือกใชบริการซึ่งผลที่
เกิดข้ึนหลังการตัดสินใจลูกคาเองไมอาจควบคุมได จะเห็นไดวาการรับรูถึงความเสี่ยงเกิดข้ึนจากการ
ปจจัยสองประการ คือ ผลที่ตามมา และความไมแนนอน 
 ระดับการรับรู และการยอมรับ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนมีอิทธิพลตอลูกคาในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ ไมวาหลังจากซื้อแลวความเสี่ยงนั้นจะเกิดข้ึนจริงหรือไมก็ตาม หากความเสี่ยงใดก็
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ตามแมจะมีโอกาสเปนอันตรายรายแรงตอลูกคาได แตหากลูกคาไมอาจรับรูไดถึงความเสี่ยงเหลานัน้ 
ความเสี่ยงไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของลูกคา ความเสี่ยงที่ลูกคาอาจรับรูได มีดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการบกพรองตอหนาที่ (Functional Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดข้ึน
จากผูใหบริการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ตามที่ลูกคาคาดหวังไว 
 2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดกับรางกาย (Physical Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะทาง
กายภาพ ของสินคาบริการ อาจสงผลกับตัวลูกคาเอง หรือ อาจเปนอันตรายตอผูอ่ืน เชน อาหารที่
บริโภคสะอาด และปลอดภัยหรือไม หรืออาจมีอันตรายตอรางกายของลูกคาหรือไม 
 3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงจากการบริการที่เลือกซื้อไมมี
ความคุมคากับเงินที่เสยไป เชน หากรับตัดสินใจจองลวงที่พักลวงหนาอาจตองเสียจายคาหองแพง
กวาการไปจองใกลวันที่พัก เพราะลูกคาเกรงวาโรงแรมจะลดราคาลงหากไมคอยมีคนเขาพัก 
 4. ความเสี่ยงทางสังคม (Social Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการเลือกใชบริการที่
ดอยคา จนสงผลใหเกิดความรูสึกอับอายตอสังคม เชน การเลือกผูใหบริการ หรือประเภทบริการซึ่ง
ไมเปนที่ยอมรับในสังคมแลว 
 5. ความเสี่ยงทางจิตใจ (Psychological Risk) ความเสี่ยงที่เกิดจากการเลือกใชบริการที่
ดอยคา จนทําใหเกิดความรูสึกวา ขาดความมั่นใจในตัวของลูกคาเอง 
 6.  ความเสี่ยงดานเวลา (Time Risk) เปนความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกคาตองใชเวลาใน
การเลือกบริการ จนกลายเปนความรูสึกเสียดายเวลา เพราะบริการที่ไดรับไมเปนไปตามที่คาดไว 
  
 การจัดการกับความเสี่ยงของลูกคา 
 ชิฟแมน และคานุก (สุวรรณฤทธิ์ วงศชอุม. 2551; อางอิงจาก Schiffman: & Kanuk. 
2004) กลาววา ลูกคาตองหาวิธีชวยลดความรูสึกเสี่ยง ที่ชวยใหพวกเขารูสึกเพ่ิมความเชื่อมั่นเมื่อ
ตองทําการตัดสินใจเลือกซื้อและใชบริการ ซึ่งวิธีที่ลูกคาใชลดความรูสึกเสี่ยง มีดังนี้ 
 1. การคนหาขอมูล (Consumer Seek Information) การคนควาขอมูลเก่ียวกับสินคา
บริการ ผานการสื่อสารแบบปากตอปาก คือ การถามเพ่ือน ถามครอบครัว ถามคนรูจัก เก่ียวกับ
ความคิดของพวกเขาที่มีตอบริการ รวมถึงการสอบถามจากพนักงานขาย เปนตน ย่ิงความรูสึกเสี่ยง
มาก ลูกคาย่ิงใชเวลามากข้ึนในการรวบรวมขอมูล เพ่ือใชเปนตัวเลือกเก่ียวกับบริการนั้นๆ เพราะ
ความเปนจริงที่ลูกคารูสึกวา ย่ิงขอมูลมากเทาไหร ผูบริโภคย่ิงรูสึกคาดการณผลที่ไดรับตามมา
ไดมากข้ึนเทานั้น จึงทําใหรูสึกวาเสี่ยงนอยลง 
 2. การจงรักภักดีตอผูใหบริการ (Consumer are Brand Loyal) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดย
การจงรักภักดี หรือยึดติดตอผูใหบริการรายใดรายหนึ่งที่ทําใหลูกคาพึงพอใจ ซึ่งทําใหลูกคาไมมอง
หา หรือ พยายามทดลองใชผูใหบริการรายใหม ย่ิงลูกคาที่กลัวความเสี่ยงมาก ย่ิงมีแนวโนมเปน
ลูกคาประจําตอผูใหบริการรายเดิมๆ และ เปนไปไดนอยมากที่จะเปลี่ยนใจไปใชบริการที่ออกมาใหม 
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 3. การเลือกที่ภาพลักษณของผูใหบริการ (Consumer Select by Brand Image) ถาลูกคา
ไมเคยมีประสบการณในการเลือกใชบริการมากอน ลูกคามีแนวโนมในการวางใจที่จะเลือกบริการที่มี
ชื่อเสียงเปนที่รูจักดี เพราะลูกคามักคิดวา ผูใหบริการที่มีชื่อเสียง นาจะใหบริการดีกวาและคุมคากับ
การเลือกซื้อ ในแงของบริการซึ่งเปนที่ยอมรับยอมหมายถึง การการันตีถึงคุณภาพของบริการนั้นใน
ทางออม การดําเนินการสงเสริมการขาย หรือ การโปรโมทที่สงเสริมใหเกิดการรับรูถึงคุณภาพของ
บริการได จะเปนสิ่งที่ชวยรักษาภาพลักษณของบริการใหอยูในทิศทางที่ดี 
 4. การเลือกบริการที่ราคาแพง (Consumer Seek Assurance) หากลูกคาไมมีขอมูล ไม
เคยใชบริการมากอน และยอมเกิดความสงสัยวาผูบริการรายใดจะใหบริการดีกวากัน ลูกคามักใช
ราคาเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ เพราะลูกคารูสึกวาการเลือกบริการที่มีราคาแพง ยอมไดรับ
บริการที่มีคุณภาพดีตามมา ดังนั้น ราคามีความสัมพันธกับการรับรูถึงคุณภาพของลูกคา 
 5. ลูกคามักตองการสิ่งที่ชวยลดความรูสึกเสี่ยง ดวยการมองหาการรับประกันในการ
เลือกใชบริการ ไมวาจะเปนการประกันความพึงพอใจหากใชบริการแลวไมประทับใจสามารถเรยีกรบั
เงิน คือหรือรับสมนาคุณชดเชย เชน ผูใหบริการพิชซารับประกันความพึงพอใจหากสงถึงบานชา
กวา 30 นาที รับพิชซาที่สงฟรี หรือ การมองหาตราสัญลักษณที่เปนการรับประกันจากหนวยงาน
ของรัฐหรือเอกชนในการรับรองบริการที่ลูกคาเลือกใช เชน ตราสัญลักษณ Clean Food Good 
Taste ที่กระทรวงสาธารณสุขมอบใหกับรานอาหาร เพ่ือเปนการรับรองวาอาหารถูกสุขอนามัย และ
มีรสชาติที่ดี 
 ยูซินชัง (Yu-Chin Sung. 2009) กลาววา การรับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) คือความ
เสี่ยงที่ผูบริโภครับรูได และแสดงออกมาดวยความกังวลวาจะเกิดปญหานั้น เมื่อทําการซื้อสินคา
ออนไลน ประกอบดวย 
 1.  ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance Risk) คือ ความกังวลของผูบริโภควาจะ
ไดรับสินคาที่ไมดี ไมเปนไปตามที่ตองการ เชน มีความกังวลวาเนื้อผาจะไมเปนไปตามที่คาดหวังมี
ความกังวลวาขนาดของเสื้อผาที่ไดอธิบายไวในเว็บไซตไมเปนไปตามที่นําเสนอ มีความกังวลวา
เสื้อผาที่ไดรับจะมีขอบกพรอง 
 2.  ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) คือ ความกังวลของผูบริโภควาจะตองเสียง
เงินมากกวาเมื่อไปซื้อเสื้อผาออนไลน เชน กังวลวาคาจัดสงสินคาแพงเกินความจริง กังวลวาเสื้อผา
ออนไลนมีราคาแพงกวาเสื้อผาที่ขายตามรานคาจริง กังวลวาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการ
ชําระเงิน กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของข้ันตอนการสงสินคา 
 3.  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Security Risk) คือ ความกังวลของผูบริโภควาจะไม
ปลอดภัยเมื่อทําการซื้อเสื้อผาออนไลน เชน กังวลเก่ียวความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว กังวล
เก่ียวกับความปลอดภัยของการชําระเงิน 
 4.  ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) คือ การที่ผูบริโภคมีความกังวลวาเมื่อเสื้อเสื้อผา
ออนไลนแลวจะทําใหมีสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลไป เชน กังวลวาจะทําใหสถานะภาพทางสังคม
ลดลง กังวลวาจะไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน กังวลวาจะไดสินคาที่มีรูปแบบที่ไมเปนที่นิยม 
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 5.  ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา (Time-loss Risk) คือ การที่ผูบริโภคมีความกังวลวา
การซื้อเสื้อผาออนไลนจะทําใหใชเวลามากข้ึน เชน มีความกังวลวาข้ันตอนการสั่งซื้อยุงยากทําให
เสียเวลา กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาออนไลนใชเวลานานกวาการเลือกซื้อเสื้อผาจากรานคาจริง 
กังวลวาการซื้อเสื้อผาออนไลนจะตองเสียเวลาในการรอสินคา 
 6.  ความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk) คือ การที่ผูบริโภคมีความกังวลวาจะ
ไดรับสินคาและการบริการที่ไมนาพอใจ เชน มีความกังวลเก่ียวกับความพึงพอใจในการใหบริการ
หลังการขาย กังวลวาจะไมไดรับสินคา กังวลวาเสื้อผาออนไลนที่ซื้อมาจะสวมใสไมได 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 ชิฟแมน และคานุค (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 9; อางอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 2007. 
Consumer Behavior) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไววา พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา 
(Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมิน (Evaluation) และการใชจาย 
(Disposing) ในผลิตภัณฑและบริการโดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 
 คอทเลอร (Kotler. 2000: 160) พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง ผูบริโภคทั้งที่เปนบุคคล กลุม 
และองคกรนั้น เลือกซื้อใช และไมชอบสินคา บริการ ความคิด หรือ ประสบการณ ที่สรางความพึง
พอใจตามความตองการ และความปรารถนาของตนไดอยางไร 
 โซโลมอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2550: 9, อางอิงจาก Solomon. 2002: 528) กลาววา
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการ
ซื้อและการใชสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของเขา 
 สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคคือ ลักษณะกิจกรรมและกระบวนการตัดสินใจของแตละ
บุคคล ในการคนหา การประเมินผล เพ่ือเลือกซื้อและใชผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของตนเอง 
  

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน (2541: 125-126) พฤติกรรมผูบริโภค(Consumer behavior) หมายถึง
พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล และการจายในผลิตภัณฑและ
บริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรืออาจหมายถึงขบวนการตัดสินใจ และ
ลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล เมื่อทําการประเมินผลการจัดหาการใช และกรใชจายเก่ียวกับ
สินคาและบริการ คําภามที่ใชเพ่ือคนหาลักษณะพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6W และ 1H ซึ่ง
ประกอบดวย WHO? WHAT? WHY? WHERE? และ HOW? เพ่ือคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 
7O ซึ่งประกอบดวย OCCUPANT OBJECTIVE) 
 OBJECTIVE ORGANIZATIONS OUTLET และ OPERATION มีตารางแสดงการใช
คําถาม 7 คําถาม เพ่ือคําตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการใชกลยุทธ
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การตลาด ใหสอดคลองกับคําตอบที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคแสดงการประยุกตใช 7O ของ
กลุมเปาหมายและคําถามที่เก่ียวของกับพฤติกรรมผูบริโภค แสดงคําถาม 7 คําถาม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี ้
 
ตารางคําถาม 7 คําถาม (6W และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 

คําถาม (6W และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ(7O) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

1.ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target 
market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย (Occupants) 
ทางดาน 
1.ประชากรศาสตร 
2.ภูมิศาสตร 
3.จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
4.พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) ประกอบดวย
ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม และ
สามารถสนองความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมายได 

2.ผูบริโภคซื้ออะไร 
(Who does the customer 
buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซื้อ(Objects) 
สิ่งที่ผูบริโภคตองการจากผลิตภัณฑ 
ก็คือตองการคุณสมบัติหรือ
องคประกอบของผลิตภัณฑ(Product 
component) และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขง (Competitive 
Differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
Strategies) ประกอบดวย 
1.ผลิตภัณฑ 
2.รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแกการบรรจุ
ภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ บริการ 
คุณภาพ ลักษณะนวัตกรรม 
3.ผลิตภัณฑควบ 
4.ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
5.ศักยภาพผลิตภัณฑ ความแตกตาง
ทางการแขงขัน (Competitive 
Differentiation) 

3.ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ 
(Why does the customer 
buy?) 

วัตถปุระสงคในการซื้อ(Objectives) 
ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อตอบสนอง
ความตองการของเขาดานรางกาย
และดานจิตวิทยา ซึ่งตองศึกษาถึง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อ คือ 
1.ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา 
2.ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
3.ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
1.กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product 
strategies)  
2.กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Promotion Strategies)ประกอบดวย
กลยุทธการโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ
ใหขาวสาร ประชาสัมพันธ 
3.กลยุทธดานราคา(Price strategies) 
4.กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies) 
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ตาราง  (ตอ) 
 

คําถาม (6W และ 1H) คําตอบที่ตองการทราบ(7O) กลยุทธการตลาดที่เก่ียวของ 

 
4.ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซื้อ 
 (Who participants in the 
buying?) 

 
บทบาทของกลุมตางๆ
(Organization) มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซึ่งประกอบดวย 
1.ผูเริ่ม 
2.ผูมีอิทธิพล 
3.ผูตัดสินใจซื้อ 
4.ผูซื้อ 
5.ผูใช 

 
กลยุทธที่ใชมาก คือ การโฆษณา และ
(หรือ) กลยุทธการสงเสริมการตลาด
(Advertising and Promotion 
Strategies) 

 
5.ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 
(When does the customer 
buy?) 

 
โอกาสในการซื้อ(Occasion) เชน 
ชวงเดือนใดของป หรือชวงฤดูใดของ
ป ชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใด
ของโอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวัน
สําคัญตางๆ 

 
กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion Strategies) เชน 
ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

 
6.ผูบริโภคซื้อที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy?) 

 
ชองทางหรือแหลง(Outlets) ที่
ผูบริโภค ไปทําการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต 
รานขาย 

 
กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย
(Distribution Channel Strategies) 
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 

 
7.ผูบริโภคซื้ออยาง 
(How does the customer 
buy?) 

 
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operation) ประกอบดวย 
1.การรับรูปญหา 
2.การคนหาขอมูล 
3.การประเมินผลทางการเลือก 
4.ตัดสินใจซื้อ 
5.ความรูสึกหลงัการซื้อ 

 
กลยุทธที่ใชกันมากคือ กลยุทธการ
สงเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดวยการโฆษณา 
การขายโดยใชพนักงานขาย การ
สงเสริมการขาย การใหขาว และการ
ประชาสัมพันธ การตลาดทางตรง เปน
ตน 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ.  (2546):  การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 194. 
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 แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model)   
 เปนการศึกษาถึงเหตุผลจูงใจทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการ
ที่เกิดสิ่งกระตน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ สิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผู
ซื้อ (Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได 
ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ และจะมีการตอบสนองของ  
ผูซื้อ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) (ศิริวรรณ    
เสรีรัตน;  และคณะ. 2541: 128-129) 

 
ภาพประกอบ 4  แสดงแบบจําลองพฤติกรรมผูบรโิภค 

 
 ที่มา: Kotler, Philip. (1997). Marketing Management: Analysis, Implementation and 
control.  P.172. 
 
 จุดเริ่มตนของแบบจําลองอยูการมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นแบบจําลองนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมี
รายละเอียดดังนี ้(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541: 128-130) 
 1.  สิ่งกระตุน (Stimulus) สิ่งกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 
และกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก 
เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 
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(Buying motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล และใชเหตุผลจูงใจดานจิตวิทยา สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ 
  1.1  สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุม และตองจัดใหมีข้ัน เปนสิ่งกระตุนที่เก่ียวของกับสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดวย 
   1.1.1  สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพ่ือกระตุนความตองการซื้อ 
   1.1.2  สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาจากลูกคาเปาหมาย 
   1.1.3  สิ่งกระตุนดานชองทางการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน การ
จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภคซึ่งถือวาเปนการกระตุนความตองการ
ซื้อ 
   1.1.4  สิ่งกระตุนการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาสม่ําเสมอ 
การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม 
  1.2  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคกร ซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ไดแก 
   1.2.1  สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภค เหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 
   1.2.2  สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีใหมดานฝาก – 
ถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 
    1.2.3  สิ่งกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เชน กฎหมาย
เพ่ิมหรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูซื้อ 
   1.2.4  สิ่งกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาใหเทศกาลนั้น 
 2.  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของ
ผูซื้อที่เปรียบเทียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตอง
พยายามคนหา ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู
ซื้อ และกระบวนการติดสินใจซื้อ 
  2.1  ลักษณะของผูซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
  2.2  กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buyer’s decision process) ประกอบดวยข้ันตอน คือ 
การรับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมหลังการซื้อ 
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 3.  การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือ
ผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี้  
  3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา 
ผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป ขนมปง  
  3.2  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือก
ตราสินคาใด เชน โฟรโมสต เมจิ 
  3.3  การเลือกผูขาย (Dealer Choice) เชน ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใดหรือ
รานคาใกลบานรานใด 
  3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกเวลา เขา 
กลางวัน หรือ เย็น ในการซื้อนมสดกลอง 
  3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อหนึ่ง
กลอง ครึ่งโหล หรือ หนึ่งโหล 
 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
 พฤติกรรมของผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ และลักษณะทางกายภาพถูก
กําหนดดวยสภาพทางจิตวิทยา โดยสภาพทางจิตวิทยาถูกกําหนดดวยครอบครัว และครอบครัวถูก
กําหนดดวยสังคมรวมถึงสังคมถูกกําหนดดวยวัฒนธรรมแตละทองถิ่น ดังนั้นเมื่อทราบถึงสิ่งเหลานี้ 
นักการตลาดจึงตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางหลีกเลี่ยงไมได มีดังนี้  (เสรี 
วงษมณฑา. 2542: 33-35) 
 1.  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physiological condition) สรีระเปนปจจัยเบ้ืองตนใน
การกําหนดพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค 
 2.  ปจจัยดานสภาพทางจิตวิทยา (Phychological condition) เปนลักษณะความตองการที
เกิดจากสภาพทางจิตใจซึ่งเก่ียวของกับพฤติกรรมของมนุษย 
 3.  ปจจัยดานครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบ้ืองตนที่มีบุคคลที่เปนสมาชิกอยู 
ครอบครัวเปนแหลงอบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัย และคานิยม ซึ่งมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจบริโภค 
 4.  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Culture) เปนวิถีชีวิตที่คนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามกันเพ่ือความงอกงามของสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน (Man made product) 
นักการตลาดจะตองพยายามเขาใจเรื่องวัฒนธรรมในสังคม ซึ่งเปนที่มาของรูปแบบการดําเนินชีวิต
และคานิยม (Value and Lifestyle) วัฒนธรรมสามารถแบงไดดังนี้ 
  4.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เปนสิ่งที่กําหนดความตองการซื้อ และพฤติกรรมการ
ซื้อของบุคคล เชน ลักษณะนิสัยคนไทย ซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมจากสังคมไทยทําใหมี
ลักษณะเปนคนมีน้ําใจเอ้ือเฟอเผื่อแผตอบุคคลทั่วไป ขอบความสนุกสนาน 
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  4.2 วัฒนธรรมยอย (Subculture) เกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมทางภูมิศาสตร
ลักษณะของเผาพันธุของมนุษยที่มีความแตกตางกัน ไดแก เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภูมิประเทศ อาชพี 
เปนตน ที่ตางกันออกไป ทําใหขอปฏิบัติทางวัฒนธรรมของคนแตละกลุมจึงมีความแตกตางกัน ซึ่ง
สงผลตอชีวิตความเปนอยู ความตองการ แบบแผนการดํารงชีวิต ซึ่งสงผลใหพฤติกรรมการซื้อ
แตกตางกัน และภายในกลุมเดียวกันจะมีพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน 
 5.  ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors) เปนสิ่งที่อยูรอบตัวเรา ซึ่งจะมีผลที่เราตองทาํตวั
ใหสอดคลองกับบรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม ซึ่งผูบริโภคในแตละชนชั้นมีพฤติกรรมแตกตางกัน 
เชน บางคนชอบเที่ยวในประเทศ บางคนชอบเที่ยวตางจังหวัด แตบางคนตองไปพักผอน
ตางประเทศ และวัฒนธรรมของชนชั้นบงบอกถึงพฤติกรรมการบริโภค 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลที่เก่ียวของกับพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา 
ซึ่ง สุปญญา ไชยชาญ (2543: 123 – 124) ไดกลาววาปจจัยที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมผูบริโภค 
ในสวนของปจจัยดานบุคคล (Personal Factor) ที่สงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคที่
สําคัญๆ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได 
 เพศ (Sex) เปนตัวแปรในการแบงสวนตลาดที่สําคัญเชนกัน ในอดีตสตรีเปนเปาหมาย
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องสําอาง การเปลี่ยนสีผม ยาระงับกลิ่นกาย ปจจุบันจะเห็นวาสินคาเหลานี้มี
การเจริญเติบโตสูงมากในสวนตลาดชายเชนกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 41) 
 อายุ (Age) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ หรือ ตัดสินใจบริโภคของบุคคลยอมแปรเปลี่ยนไป
ตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู ขณะอยูในวัยทารก หรือวัยเด็ก พอแมจะเปนผูตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑมา
ใหบริโภคเกือบทั้งหมด เมื่อยูในวัยรุนบุคคลจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑดวยตนเองในบางอยาง
โดยเฉพาะเมื่ออยูหางจากพอแม ครั้งเขาสูวันผูใหญมีรายไดเปนของตนเอง อํานาจในการตัดสินใจ
ซื้อจะมีมากข้ึน 
 อาชีพ (Occupation) อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําใหตองบริโภค
ผลิตภัณฑแตกตางไปจากผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน นักธุรกิจที่ตองใชความคิดตลอดเวลา หากขับ
รถดวยตนเองอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ทําใหตองใชบริการของพนักงานขับรถ พนักงานสงเอกสาร
ตองการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน หากใชรถยนตยอมบังเกิดความลาชา เพราะการจราจรจะ
ติดขัด จึงตองบริโภครถจักรยานยนต 
 รายไดสวนบุคคล (Personal Income) รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอ
กระบวนการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อ ไดแก รายไดสวนบุคคลที่ถูกหักภาษีแลว หลังจากถูกหักภาษี
แลวผูบริโภคจะนําเอารายไดสวนหนึ่งไปเก็บออมไว และอีกสวนหนึ่งไปซื้อผลิตภัณฑอันจําเปนแก
การครองชีพ รายไดที่เหลือจากการออมและการซื้อผลิตภัณฑที่จําเปนแกการครองชีพเรียกวา 
Discretionary Income และรายไดสวนหนึ่งนี้เองที่ผูบริโภคจะนําไปซื้อสินคาประเภทฟุมเฟอย 
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 ปจจัยภายในที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 1.  ความตองการ (Needs) ความตองการของมนุษยนั้น เปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนให
มนุษยแสดงพฤติกรรมหรือการกระทํา ซึ่งนักจิตวิทยา เรียกวา “แรงกระตุนหรือแรงจูงใจของมนุษย” 
การศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคจึงทําใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมไดอยางถูกตอง 
เนื่องจากมนุษยจะมีความโนมเอียงที่จะประพฤติ และปฏิบัติตามอิทธิพลของความคิดที่ตนเองมีอยู
หรือตามความตองการของตนเอง 
 2.  แรงจูงใจ (Motives) หมายถึง สิ่งกระตุน หรือความรูสึกที่เปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลมกีาร
กระทํา หรือ มีพฤติกรรมในรูปแบบที่แนนอน แรงจูงใจทําใหเรารูถึงความตองการของเราเอง และ
เปนการใหเหตุผลสําหรับการกระทําที่แสดงออกอันเนื่องมาจากความรูสึกดังกลาว 
 3.  บุคลิกภาพ (Personality) ลักษณะพิเศษของมนุษย หรือลักษณะอุปนิสัยที่เราสรางข้ึน
ในตัวของบุคคลที่ทําใหบุคคลแตละคนแตกตางไปจากคนอ่ืนๆ แรงจูงใจเปนสาเหตุที่ทําใหบุคคลมี
การกระทําตามที่เขาตองการ แตบุคลิกภาพเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีการกระทําใหลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคล 
 4.  การรับรู (Awareness) หมายถึง การมีความรูในบางสิ่งบางอยางโดยผานประสาททั้ง
หาซึ่งการรับรูนั้นจะเปนสวนที่เก่ียวของโดยตรงมากที่สุดของบุคคลที่มีตอสิ่งแวดลอมภายนอกของ
เขา ในลักษณะที่บุคลิกภาพเปนเรื่องของการมองสิ่งที่อยูภายในตัวของบุคคล และการไดรูของ
ผูบริโภค เปนการมองถึงสิ่งที่อยูภายนอกของผูบริโภคมีการตีความสําหรับสิ่งที่ผูบริโภคไดเหน็ไดยิน 
ไดรูสึกและอ่ืนๆ เปนตน 
 5.  การรับ (Perception) เปนกระบวนการที่คนเราเปดรับสิ่งเราใดสิ่งเราที่กระทบรางกาย
สวนใดสวนหนึ่งของเรา การรับรูสามารถมีอิทธิพลตอความตองการแรงจูงใจและทัศนคติของ
ผูบริโภคได คนสองคนที่อยูในสถานการณเดียวกัน อาจมีการับรูที่ตางกัน เนื่องจากแตละคนตาง
เปดรับเหตุการณ และเลือกรับเลือกเนนองคประกอบของเหตุการณตางกันไป ความแตกตางในเรื่อง
ของการรับรูอาจเกิดข้ึน 
 6.  การเรียนรู  (Learning) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในความนึกคิดของผูบริโภค การ
ตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเปนผลมาจากการไดปฏิบัติ ประสบการณหรือการเกิดข้ึนของ
สัญชาตญาณ หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ความรูที่ไดจากการรับรูสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอนนั่นเอง 
 7.  ทัศนคติ (Attitude) เปนความรูสึกนึกคิดของบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของหรือความคิด 
ทัศนคติเปนสิ่งที่จะชักนําบุคคลใหเปลี่ยนพฤติกรรม นักการตลาดจําเปนตองใชเครื่องมือทาง
การตลาดเพ่ือกําหนดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑหรือชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในทางบวก
ตอผลิตภัณฑซึ่งจะมีผลชักนําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา (เสรี วงษมณฑา. 2542: 106) 
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 ปจจัยภายนอกที่มีผลอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
 พานา ทองมีอาคม (2533: 629-632) พฤติกรรมของผูบริโภคเกิดมาจากความตองการของ
ผูบริโภค ซึ่งมีความตองการพ้ืนฐานไมตางกัน แตความตองการนี้แสดงออกตางกัน ปจจัยที่ทําให
เกิดความแตกตางนี้ ไดจัดแบงไว 4 ประการดวยกัน คือ 
 1.  สภาพทางวัฒนธรรมของบุคคล เปนเหมือนโลกที่บุคคลรูจักและมีชีวิตอยู มนุษยอยูใน
สังคมโดยการเรียนรูสภาพแวดลอมที่ตนอาศัยอยู ซึ่งวัฒนธรรมเปนสิ่งแวดลอมที่กําหนดความ
ตองการและการสนองความตองการขอบบุคคล วัฒนธรรมวางแนวทางการดําเนินชีวิต การกินอยู 
ดํารงชีวิตของคนในวัฒนธรรมหนึ่ง มักจะแตกตางจากคนในวัฒนธรรมอ่ืนซึ่งสงผลใหคนมีพฤตกิรรม
แตกตางกันไปดวย ในสวนของวัฒนธรรมนี้ยังสามารถแยงออกเปนวัฒนธรรมยอย หรือระดับชน
ชั้นในสังคมซึ่งตางก็มีผลตอการซื้อสินคาและการบริโภคของบุคคลดวยทั้งนั้น 
 2.  สภาพทางสังคม สังคมของแตละบุคคลมีอิทธิพลอยางย่ิงตอพฤติกรรมของบุคคลนั้น 
อิทธิพลที่เกิดจากสภาพทางสังคมของบุคคล อาจมีที่มาจากกลุมอางอิง คือ กลุมหรือหมูที่บุคคล
ยึดถือวาเปนกลุมของตนเอง หรือตนเปนสมาชิก ซึ่งกลุมเหลานี้อาจจะเปนเพ่ือนฝูง กลุมเพ่ือนบาน 
กลุมอาชีพหรือกลุมที่เขารวมเปนสมาชิกได คานิยมตาง ๆ ของครอบครัว และลักษณะการบริโภคมี
อิทธิพลตอแบบอยางการใชและการซื้อของบุคคลนั้น ๆ 
 3.  สภาพสวนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอุปโภคของคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ 
และวัฎจักรชีวิต เด็กกับผูใหญมีลักษณะการใชของแตกตางกัน ในแตละหมวดสินคา ในลักษณะของ
บุคคลยังมีเรื่องของอาชี ฐานะทางเศรษฐกิจ ลักษณะการใชชีวิตบุคลิกและแนวคิดกับตนเอง ฐานะ
การเงินกําหนดวาบุคคลควรจะซื้ออะไรได การยึดแบบอยางของชีวิตที่แตกตางกันมีอิทธิพลตอการ
ซื้อ การใชสินคา 
 4.  สภาพทางจิตใจ ลักษณะตางๆ ของจิตใจคนเรานั้นเกิดมาจากแรงจูงใจ การรับรู การ
เรียนรู ความเชื่อ และทัศนคติ เปนผลใหการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นแตกตางกันอยางสิ้นเชิงก็ได 
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ภาพประกอบ 5  แสดงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของผูบรโิภค 

 
 ที่มา: Kotler.  (1997):  Marketing Management.  P.172. 
 
5. แนวคิดเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-Commerce) 
 ความหมายของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 ไดมีผูใหความหมายในลักษณะตางๆ ดังนี้ 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึงการทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งข้ึนอยูกับการประมวล
และการสงขอมูลที่มีขอความ เสียง และภาพ ซึ่งประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส จะรวมถึงการ
ขายสินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑที่เปนเนื้อหาขอมูลแบบดิจิทัลใน
ระบบออนไลน การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส การจําหนายหุนทางอิเล็กทรอนิกส การประมูล การ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ การขายตรง การใหบริการหลังการขาย เปนตน 
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชเปนสื่อกลาง ในการนําเสนอสินคาและ
บริการผานทางจอภาพคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี ซึ่งเปรียบไดเหมือนกับรานคาเสมือนจริง โดยที่
ผูบริโภคไมจําเปนตองเดินทางมายังสถานที่จริง เพียงแตเขาสูระบบโดยใชเทคโนโลยีที่ชวย
สนับสนุนเชน อินเทอรเน็ต (กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล; 2549)  
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 ความเปนมาของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
 พาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนการผสมผสานระหวางเทคโนโลยี อินเทอรเน็ต กับการจําหนาย
สินคาและบริการ โดยการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับตวัสินคา และบริการผานทางอินเทอรเน็ต สูคนทั่ว
โลกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งสงผลทําใหการดําเนินการซื้อขายสินคาและบริการมี
ประสิทธิภาพมาย่ิงข้ึน และกอใหเกิดรายไดในระยะเวลาอันสั้น การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเกิดข้ึน
ตั้งแตป พ.ศ. 2503 โดยเริ่มจากบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําการสงเอกสารทาง
อิเล็กทรอนิกสที่เรียกวาระบบ EDI(electronic data interchange) มาชวยในการซื้อขายสินคาและ
บริการระหวางบริษัท นอกจากนี้ สถาบันการเงินและธนาคารตางๆ ไดมีการสรางเครือขาย
คอมพิวเตอรที่เรียกวา EFT (electronic fund transfer) มาใชในการโอนเงินตราระหวางประเทศ แต
เนื่องจาก ในเวลาดังกลาวการติดตั้งระบบ EDI บริษัทจะตองติดตั้งเครือขายสื่อสารข้ึนมาเอง ซึ่งใน
ขณะนั้นถือวาเปนการลงทุนที่สูงมาก ดวยเหตุนี้ การใชงานจึงจํากัดอยูบริษัทที่มีขนาดใหญ และ
สถาบันการเงินที่มีทุนทรัพยเปนจํานวนมาก (Kosier David. 2542) ตอมาในป พ.ศ. 2534 ระบบ 
world wide web ไดถูกพัฒนาข้ึนโดย CERN Lab for Particle Physics ในกรุงเจนีวา โดยมีเว็บเบ
ราวเซอร (web Browser) ชื่อ Mosaic ซึ่งเปนเว็บเบราวเซอรรุนแรก และตอมาไดมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจนกลายเปนเว็บบราวเซอรของ Netscape และ Explorer ในปจจุบัน สงผลใหตนทุนของ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสต่ําลง จังทําใหการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย
มากข้ึน 
  
 รูปแบบการดําเนินธุรกิจของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 การดําเนินธุรกิจในรูปแบบของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสหรือการคาขายสินคาและบริการบน
อินเตอรเน็ตนั้น มักนิยมแบงตามรูปแบบการซื้อขายระหวางผูซื้อกับผูขายที่เกิดข้ึนในธุรกิจ ซึ่ง
สามารถแบงไดเปน 4 รูปแบบ ดังนี้คือ 
 1.  Business to Business หรือ B2B เปนการทําธุรกิจระหวางผูขายกับผูขาย หรือระหวาง
ผูประกอบการดวยกัน ซึ่งในการสั่งซื้อสินคาและบริการในแตละครั้งจะมีมูลคาการซื้อขายเปนจํานวน
เงินที่สูง ดังนั้น การคาในลักษณะนี้มักจะชําระเงินผานธนาคารในรูปของ letter of credit (L/C) หรือ
รูปของ bill of exchange อ่ืนๆ 
 2.  Business to Consumer หรือ B2C เปนการทําธุรกิจระหวางผูขายกับผูซื้อ หรือ
ระหวางผูประกอบการกับผูบริโภค หรือ แบบขายปลีก ซึ่งการสั่งซื้อสินคาแตละครั้งจะมีจํานวนและ
มูลคาที่ไมสูงมากนัก และการคาลักษณะนี้มักจะชําระเงินดวยบัตรเครดิต 
 3.  Consumer to Business หรือ C2B เปนการทําธุรกิจระหวางผูซื้อกับผูขาย หรือ
ระหวางผูบริโภคกับผูประกอบการ โดยผูบริโภคจะทําการเสนอซื้อสินคา ตลอดจนราคาที่ตองการ
ใหแกผูประกอบการ หากผูประกอบการมีสินคาในราคาที่ผูบริโภคตองการผูประกอบการจะแจงให
ผูบริโภคทราบทันที หรือ อาจแจงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) ของผูบริโภค 
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 4.  Consumer to Consumer หรือ C2C เปนการทําธุรกิจระหวางผูซื้อกับผูซื้อ หรือ
ระหวางบุคคลทั่วไป หรือผูใชเครือขายอินเทอรเน็ตดวยกัน ซึ่งการซื้อขายลักษณะนี้อาจทําผาน
เว็บไซตที่จัดตั้งข้ึนเปนการเฉพาะ เชน การซื้อขายในรูปของการประมูลสินคาที่ผูบริโภคแตละคน
ฝากขายไวบนเว็บไซต 
  
 ประเภทของสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 สําหรับประเภทของสินคาที่มีการซื้อขายในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแบง
ออกเปน 3 ประเภทดังนี้ 
 1.  สินคาที่มีตัวตน (Goods) สินคาที่มีตัวตนเปนสินคาที่สามารถขายตอได สามารถคืน
หรือเปลี่ยนได และมีกระบวนการขนสงสินคาที่แยกตางหากโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจาก สินคาชนิดนี้
ไมสามารถสงผานชองทางอินเทอรเน็ตได 
 2.  สินคาที่ไมมีตัวตนหรือบริการ (Services) สินคาที่ไมมีตัวตนหรือบริการเปนสินคาที่จับ
ตองไมได ดังนั้น การตัดสินใจซื้อจึงข้ึนอยูกับความพอใจของผูบริโภค สําหรับสินคาที่ไมมีตัวตนนี้ มี
ลักษณะเหมือนกับสินคาที่มีตัวตน คือมีการสงสินคาตามชองทางปกติ เนื่องจาก ไมสามารถสงทาง
ชองทางอินเทอรเน็ตไดเชนเดียวกัน 
 3.  ขอมูลขาวสาร (Information) ขอมูลขาวสารมีลักษณะเหมือนกับสินคาประเภทบริการ 
คือ ไมสามารถคืนได แตจะตางกันตรงที่สามารถสงผานอินเทอรเน็ตซึ่งเปนชองทางที่สั่งซื้อไดทันที 
กลาวคือ สินคาประเภทนี้ สามารถเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอล แลวสงไปตามสื่ออิเล็กทรอนิกสได 
เพราะฉะนั้น จึงเปนสินคาเพียงชนิดเดียวที่สามารถสงใหผูบริโภคไดทันที 
 
 รูปแบบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ต  
 ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีแนวทางในการดําเนินกลยุทธที่หลากหลายมาก
ข้ึน ทั้งนี้ เพราะการทําธุรกิจบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีลักษณะที่ลงทุนต่ําและตองอาศัยความคิด
สรางสรรคเปนหลัก จังมีธุรกิจรูปแบบใหมๆ เกิดข้ึนอยูตลอดเวลา สําหรับรูปแบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสบนอินเทอรเน็ตในปจจุบันสามารถแบงออกเปน 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 1.  แบบซื้อมา – ขายไป การคาแบบซื้อมาขายไป เปนแหลงที่ใหผูบริโภคจับจายซื้อสินคา 
โดยทั่วไปแลวกลุมเปาหมายมักจะอยูในวงจํากัดตามลักษณะของสินคาที่ขาย ซึ่งสินคาที่ทําการซื้อ
ขายจะประกอบไปดวย สินคาที่มีตัวตนและสินคาไมมีตัวตน โดยกลุมเปาหมายสําหรับธุรกิจแบบซื้อ
มากขายไปนี้ ไดแก ตลาดผูซื้อเฉพาะกลุม ซึ่งแหลงรายไดของธุรกิจจะไดจากกําไรที่เกิดข้ึนจากการ
ขายสินคา และบริการในแตละครั้งเปนสําคัญ 
 2.  แบบสื่อกลางดานขาวสาร การคาแบบสื่อกลางดานขาวสารนี้ มีลักษณะเปนศูนยกลาง
ในการอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับผูซื้อและผูขายที่มาพบกัน หรือมีหนาที่เปนสื่อกลางในการ
จับคูใหผูซื้อผูขายมาพบกันหรือ เปนตัวแทนการซื้อขาย นอกจากนี้ ยังมีบริการใหขอมูลขาวสารที่
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เก่ียวของกับสินคาผูผลิตสินคา ผูขายวัตถุดิบ หรือแมแตฝายวิจัยตลาดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่
ตองการขอมูลไปสรางคุณคาดานการบริการ สวนแหลงรายไดของธุรกิจประเภทนี้จะไดจากคา
โฆษณา คาสมาชิก คาธรรมเนียมจากความเปนหุนสวน หรือ เปนตัวแทนการซื้อขาย  
 3.  แบบสื่อกลางดานความไวใจ การคาแบบนี้แบบสื่อกลางดายความไวใจจะมีหนาที่ใน
การสรางความไววางใจระหวางผูซื้อกับผูขาย โดยการใหบริการระบบรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้ 
เพ่ือใหผูซื้อกับผูขายที่เขามาซื้อขายสนิคามีความปลอดภัยและเกิดความมั่นใจ โดยการปกปองความ
เปนสวนตัว หรือสิทธิสวนบุคคล ใหความชวยเหลือในสถานการณที่ไมนาไววางใจ สรางความมั่นใจ
ดวยตรารับรองตางๆ ซึ่งกลุมเปาหมายของธุรกิจไดแก ผูซื้อ ผูขาย กลุมสมาชิก และกลุมสมาคม
ตางๆ เปนตน สําหรับแหลงรายไดที่สําคัญจะไดจากคาลิขสิทธิ์การใชงานระบบรักษาความปลอดภัย 
และคาสมาชิก 
 4.  แบบขายเครื่องมือในการทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การคาแบบขายเครื่องมือใน
การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสก็คือ ธุรกิจที่ขายเครื่องมือสําหรับการทําการคาบนเว็บไซต ไดแก 
ระบบแคตตาลอกออนไลน ระบบตะกราสินคา ระบบการชําระเงินและติดตามผลการสั่งซื้อ เปนตน 
ตลอดจนการใหบริการที่ตอเนื่องและครบวงจร ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการติดตอกับระบบขนสงดวย 
โดยกลุมเปาหมายของธุรกิจประเภทนี้ ไดแก กลุมที่ขายสินคาและบริการบนเว็บไซต แบบซื้อมาขาย
ไป และกลุมที่เปนศูนยกลางขอมูล สวนแหลงรายไดจะไดจาก คาลิขสิทธิ์การใชงานระบบอํานวย
ความสะดวกใหกับการคาออนไลน คาสมาชิก และคาเชาระบบอํานวยความสะดวก 
 5.  แบบการใหบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การใหบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเปนการ
ขายสิ่งที่สนับสนุนการทําธุรกรรมของการขายสินคาบนเว็บไซต เชน การใหบริการอินเทอรเน็ต ไม
วาจะเปนการใหบริการตอเขาสูระบบอินเทอรเน็ต การรับสรางเว็บไซต การใหเชาพ้ืนที่ฝากเว็บไซต 
การจัดสงสินคา ตลอดจนเปนสื่อที่เปนศูนยรวมดานการโฆษณา และการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร 
รวมถึงการซอมบํารุงและรักษาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอีกดวย 
  
 องคประกอบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 องคประกอบของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 สวนดวยกันคือ 
 1. เว็บไซต (Web site) มีหนาเปรียบเสมือนรานคาหรือหองแสดงสินคา ซึ่งจะตองมีการ
วาง ระบบการจัดการภายในรานอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก จะตองใหบริการแกผูบริโภคตลอด 
24 ชั่วโมง อีกทั้ง จะตองมีความรวดเร็ว และจะตองทํางานไดหลายๆ รูปแบบในเวลาเดียวกัน 
เพ่ือใหทันกับความตองการของกลุมเปาหมายทีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
 2.  ระบบเครือขายขอมูล (Network data system) ในการทําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น
จะตองใชเครือขายอินเทอรเน็ตในการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณประเภทคอมพิวเตอรตางๆ 
เขาดวยกัน ดังนั้น การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับปริมาณการ
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ใชบริการเว็บไซตของผูบริโภคกลาวคือ ถามีผูบริโภคเขามาใชบริการของเว็บไซตมากก็ตองใช
อินเทอรเน็ตที่มีความเร็วสูง ซึ่งจะสงผลใหคาใชจายของธุรกิจสูงข้ึนตามไปดวย 
 3.  ระบบสื่อสารขอมูล (Communicate data system) เนื่องจาก พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จะตองอาศัยระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนพ้ืนฐานเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ซึ่ง
ระบบสื่อสารบนเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นจะใชขอตกลงหรือที่เรียกกันวา โพรโทคอล (Protocol) เปน
มาตรฐานในการสื่อสารขอมูล และสิ่งที่สําคัญอีกประการสําหรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส คือความ
ปลอดภัยของระบบสื่อสารขอมูล ดังนั้น เพ่ือปองกับการถูกขโมยขอมูลไประหวาง การสง จึง
จําเปนตองมีการเขารหัสขอมูล เพ่ือไมใหผูอ่ืนสามารถเปดอานขอมูลระหวางการสงได สําหรับระบบ
การรักษาความปลอดภัยของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันมีอยู 2 ระบบ คือระบบ SSL (Secure 
Socket Layer) ซึ่งเปนระบบที่คิดคนข้ึนในป พ.ศ. 2537 โดยบริษัท Netscape ซึ่งระบบ SSL นี้เปน
ระบบปองกันการลักลอบดูขอมูลจากผูอ่ืนในเครือขายอินเทอรเน็ต แตไมสามารถปองกันการโกงจาก
รานคาได และระบบรักษาความปลอดภัยทีอกระบบคือระบบ SET (Secure Electronic 
Transaction) ซึ่งเปนระบบที่พัฒนาโดยบริษัท Visa และ Master card หากเปรียบเทียบระบบรักษา
ความปลอดภัยทั้ง 2 ระบบ จะพบวา ระบบ SSL เปนไดรับความนิยมมากกวา เพราะมีราคาถูก และ
โปรแกรมเบราวเซอรทั่วไปจะมีระบบการเขารหัส SSL อยูแลว ดังนั้น ผูประกอบการจะเปนผูที่
ลงทุนแตเพียงฝายเดียวเทานั้นในขณะที่ระบบ SET ทั้งผูบริโภคและผูประกอบการจะตองติดตั้ง
ซอฟตแวร แตเนื่องจากซอฟแวรดังกลาวมีราคาแพงจังไมคอยเปนทีนิยมใชกันมากนัก แมวา ระบบ 
SET จะมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบ SSL สําหรับในประเทศไทยมักจะใชระบบ SSL เปนสวนใหญ 
 4.  ระบบการชําระเงิน (Payment system) ในการชําระเงินคาสินคาและบริการในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสสามารถแบงออกเปนประเภทใหญๆ ดังนี้ 
  4.1  การชําระเงินที่ไมผานระบบอิเล็กทรอนิกส .ในทางปฏิบัติ การชําระเงินใหแกธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสแบบไมผานระบบอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้ การโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร การสง
ไปรษณียธณาณัติ การสงเช็คทางไปรษณีย ไปรษณียเรียกเก็บเงินปลายทาง การหักบัญชีธนาคาร
โดยตรง  
  4.2  วิธีการชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส การโอนเงินหรือชําระเงินผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนสวนประกอบที่สําคัญของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะอยางย่ิงในระบบ 
B2C เนื่องจาก ชวยเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วแกผูบริโภค และสรางความมั่นใจแกผูประกอบธุรกิจใน
การรับชําระเงินคาสินคาและบริการ การชําระเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส ในทางปฏิบัติทําไดดังนี้ 
การใชบัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรเงินสดอิเล็กทรอนิกส เช็คอิเล็กทรอนิกส เงินอิเล็กทรอนิกส การ
โอนเงินขามบัญชีผานระบบอิเล็กทรอนิกส การชําระเงินผานโทรศัพทมือถือ 
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 พฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตของผูบริโภค 
 พฤติกรรมการคนหาขอมูลเพ่ือซื้อสินคา คือ กระบวนการที่ผูบริโภคทําการเสาะแสวงหา
และเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่เก่ียวกับสินคานั้นเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อใน
ความเปนจริงขอมูลที่เก่ียวกับสินคาที่อยูภายในเว็บไซตรานคาออนไลนยังไมเพียงพอสําหรับ
ผูบริโภคจึงทําใหตองทําการคนหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภายนอกเว็บไซตเพ่ือจะทําใหการตัดสินใจซื้อ
ตรงกับความตองการมากที่สุด จากทฤษฎีทางการตลาดสรุปไดวา ผูบริโภคใชแหลงขอมูลจาก
ภายในและภายนอกในการคนหาขอมูลเพ่ือที่จะลดความไมแนนอนระหวางการตัดสินใจซื้อ (Murray. 
1991) ซึ่งการคนหาขอมูลนั้นผลลัพธที่ไดจะชวยใหการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อตรงกับความ
ตองการมากที่สุด สามารถชวยลดความไมแนนอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาการซื้อสินคาได โดย 
เฉพาะอยางย่ิงในหมวดหมูของสินคาที่ผูบริโภคคุนเคยและซื้ออยูเปนประจํา ผูบริโภคจะทําการ
ตัดสินใจซื้อหลังจากไดรับขอมูลที่เพียงพอแลวเสมอ (Falk; & Campbell. 1997) 
 นอกจากนี้ มอรตี้ แรทฟอรด และตารักดาร (Moorthy; Ratchfore; & Talukdar. 1997) 
กลาววา ความแตกตางของแหลงขอมูลและความยากของการเขาถึงขอมูล ประกอบดวย 2 สิ่งที่
สําคัญมากคือ การที่จะตองคาดการณไดวาผูบริโภคจะทําการคนหาขอมูลอยางไร และ ผูบริโภคจะ
ทําการคนหาขอมูลจนกวาจะไดรับขอมูลเทากับความคาดหมาย ในเครือขายอินเทอรเน็ตนั้นสามารถ
ตอบสนองความตองการขอมูลขอผูบริโภคไดมาก เนื่องจากวาอินเทอรเต็มไปดวยขอมูลและการ
เขาถึงไดงาย 
 งานวิจัยแสดงใหเห็นวาการคนหาขอมูลเปนสิ่งที่กระทําจนกลายเปนนิสัย (Schaninger; & 
Sciglimpaglia. 1981) นิวแมน (Newman. 1977) และ ฮาวนค้ิน (Howkins; 2001) กลาววา มี 4 
อยางที่ผูบริโภคจะทําการประเมินขอมูล และคํานึงถึงเมื่อไดทําการคนหาขอมูลดังนี้  
 1.  จํานวนของรานคา 
 2.  จํานวนของทางเลือก 
 3.  จํานวนของพนักงานที่ใหขอมูล 
 4.  เวลาในการตัดสินใจซื้อ 
 ยูชินซัง (Yu-Chin Sung; 2009) กลาววาพฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตของ
ผูบริโภคเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อนั้นประกอบไปดวย    
 1.  ดานชนิดของการคนหาขอมูล (Type of Search) 
  ชนิดของการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตจะมีความแตกตางจากการคนหาขอมูลในการ
ซื้อสินคาจากรานคาจริง เนื่องจากแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ตมีความซับซอน เปลี่ยนแปลงได
รวดเร็วกวา และมีขอมูลเปนจํานวนมาก ลัซซิเออร และ โอชารตจสก้ี (Lussier; Olshavsky: 1979) 
พบวาชนิดของขอมูลที่ผูบริโภคที่ตองการคนหาไดแก ความนิยม ตราสินคา ขอมูลเก่ียวกับลักษณะ
ของสินคา รูปภาพสินคา รูปภาพที่มีการสวมใสของนางแบบหรือนายแบบ การสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติม ขอมูลจากกลุมเพ่ือน 
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 2.  ดานขอบเขตของการคนหาขอมูล (The Extent of Search)   
  ซันดาแรม และ เทเลอร (Sundaram; & Taylor) กลาวไววาผูบริโภคจะมีขอบเขตของ
การคนหาเก่ียวกับสินคาในเรื่องของการเปรียบเทียบราคา การคนหาขอมูลจากรานคาออนไลนอ่ืนๆ 
การไปดูสินคาที่รานคาจริงกอนที่จะทําการซื้อออนไลน ขอมูลที่ไดทําการคนหาจากอินเตอรเน็ต
สามารถตอบสนองผูบริโภคได เนื่องจากวาในอินเทอรเน็ตเต็มไปดวยขอมูลจํานวนมากและจะขอมูล
เหลานั้นจะชวยใหผูบริโภคมีตัดสินใจซื้อสินคาได  
 3. ดานการอางอิงขอมูล (Information Reference)  
  การอางอิงขอมูลของผูบริโภค จะทําใหผูบริโภคมีทัศนคติเก่ียวกับสินคานั้น และการ
อางอิงขอมูลเหลานั้นจะทําใหผูบริโภคมีการตัดสินใจซื้อได กลุมอางอิงจะไดมาจากชองทางดังนี้ 
(Nylen. 1993) 
  สื่อตางๆ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ โทรทัศน 
  จากตัวบุคคล เชน เพ่ือน พนักงานขาย ผูเชี่ยวชาญ 
  จากการจําหนาย เชน รานคา แคตตาลอกสินคา 
  ประสบการณสวนบุคคล เชน การไดทดลองใชสินคานั้น 
  การอางอิงของผูบริโภคที่จะใชซื้อเสื้อผาออนไลนไดมากจากแหลงตางๆ ดังนี้ (Yu-Chin 
Sung; 2009) เพ่ือนในกลุมสังคมออนไลน บทความที่มีการแลกเปลี่ยนจากเพ่ือนในกลุมสังคม
ออนไลน พนักงานขายของเว็บไซต เว็บไซตรานคาออนไลนที่ขายสินคานั้น ประวัติการประมูลสินคา 
การประเมินของผูที่เคยซื้อสินคาออนไลน เว็บไซตที่มีขอมูลเก่ียวกับสินคานั้น เว็บไซตของตรา
สินคานั้น จดหมายขาวที่สงใหลูกคา การสงเสริมการขายตางๆ 
 4.  ดานความตอเน่ืองของการคนหาขอมูล (The Sequence of search) 
  การคนหาขอมูลของผูบริโภคจากอินเทอรเน็ตนั้นจะมีจุดเริ่มตนของการคนหาของ
ผูบริโภคกอนที่จะคนพบขอมูลซึ่งจะข้ึนอยูกับความคุนเคย ความชอบ ประสบการณของแตละบุคคล 
ซึ่งเรียกวาความตอเนื่องของการคนหาขอมูล โดยจุดเริ่มตนตางๆ เหลานี้จะเริ่มตนมาจาก (Yu-Chin 
Sung; 2009) จากเว็บไซตที่มีชื่อเสียง ชุมชนออนไลนที่เปนที่นิยม เพ่ือนในกลุมสังคมออนไลนที่มี
ประสบการณ ตราสินคาที่มีชื่อเสียง ตราสินคาที่คุนเคย สินคาที่เปนที่นิยม สินคาที่มีการสงเสริมการ
ขาย 
 5.  ดานคุณภาพของการคนหาขอมูล (Quality of Search)  
  คุณภาพของการคนหา คือ การที่ผูบริโภคมีการรับรูวา ขอมูลนั้นสามารถตอบสนองตอ
ความตองการได ขอมูลนั้นมีความเพียงพอตอการตัดสินใจซื้อ ขอมูลนั้นมีคุณภาพ ขอมูลนั้นมีความ
นาเชื่อถือ (Yu-Chin Sung; 2009) หรืออาจกลาวไดวาขอมูลนั้นทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดและได
สินคาที่ตรงกับความตองการ จนทําใหเกิดความพึงพอใจ  
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6. ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับเส้ือผาวินเทจ 
 ที่มาเก่ียวกับสินคามือสอง 
 วิกพิเดีย สารานุกรมเสรี (2555), Secondhand (Online) สินคามือสองหรือสินคาเซ็คคันด
แฮนด (Second-hand Goods) หมายถึงสินคาที่ผานการใชงานแลวและถูกนําไปซื้อขายแลกเปลี่ยน
จากผูใชเดิมไปยังผูใชคนอ่ืนๆ ซึ่งเรียกไดวาสินคามือสอง คือสินคาที่อาจไมไดอยูในสภาพหรือ
ลักษณะเดิมกับตอนแรก ๆ ที่มันถูกซื้อขายมา 
 สินคามือสอง หรือก็คือสินคาที่ใชแลว (Used Goods) อาจถูกมมอบใหใช หรือใชตอกัน
อยางไมเปนกิจจะลักษณะ ภายในกลุมเพ่ือนหรือคนในครอบครัว หรืออาจเปนสิ่งของที่นําไปขายตอ
โดยลดราคาจากราคาซื้อเดิม บางประเทศในยุโรป เชน ประเทศอังกฤษ สินคามือสองอาจวางขายใน
ตลาดสินคามือสอง(Garage Sales) หรือตลาดนัดตามโบสถตางๆ (Church Bazaar)คือตลาดนัดที่
มักจัดข้ึนเพ่ือหาทุนชวยเหลือโบสถนั้นๆ 
 สินคามือสองจึงไมใชสินคาคุณภาพต่ําหรือสิ่งที่ชํารุดทรุดโทรมอยางที่หลายคนเขาใจเสมอ
ไปเพราะสินคามือสองก็อาจเปนสิ่งที่ผูใชเดิมไมไดใชตอแลว หากเปนเสื้อผาก็อาจเพราะเบ่ือแลว ใส
ไมไดแลว หรือซื้อมาแลวอาจไมชอบใจ  
 บล็อกแลกเปลี่ยนเรียนรู หอสมุดพระราชวังสนามจันทร .(2525). ทําไมตองมือสอง.
(ออนไลน) สินคามือสองคือสินคาที่ผานการใชงานมาแลว มากบางนอยบางตางกันไปมีมากมาย
หลายประเภทและมีมานานแลว สินคามือสองเปน’’ของดีราคาถูก’’ สินคามือสองสวนใหญเปนสินคา
ที่มาจากตางประเทศและมีมาตรฐานสูงในการผลิตสินคา  
 
 ความหมายของเสื้อผาวินเทจ 
 เสื้อผาวินเทจ (Vintage Clothing) หมายถึง การนําเอาเสื้อผาที่เปนของยุคกอนซึ่งอาจจะ
เปนเสื้อผามือสองหรือไมก็เปนเสื้อผามือหนึ่งที่ตกยุคมาหลายปแลว สวนมากจะใชเรียกเสื้อผาที่ผาน
กาลเวลามาไมนอยกวา 20 ป 
 ปจจุบันทั่วโลกหันมาใหความสนใจในสินคาวินเทจไมวาจะเปนเสื้อผา ขาวของเครื่องใช
และหมายรวมไปถึงแนวคิดในการออกแบบ ดังจะเห็นไดจากการออกแบบสถาปตยกรรมภายในหรือ
การออกแบบผลิตภัณฑตางๆที่นําเอาเรื่องราวของยุคสมัยที่ผานมาแลวเปนแนวคิดหลักในการ
สรางสรรคผลงานเสื้อผาวินเทจสวนใหญถูกนําเขาจากหลายประเทศ เชน แคนาดา อเมริกา ญี่ปุน 
และเกาหลี 
 การแตงกายวินเทจ เปนอีกตัวอยางที่ชัดเจนตอการตระหนักถึงความสําคัญของการลด
ปริมาณขยะซึ่งเกิดจากการบริโภคสินคาเครื่องนุงหม ปจจุบันมีสินคาเครื่องนุงหมจํานวนมากที่กําลัง
เปนที่นิยม ดังเชน กางเกงยีนสมือสอง หรือ เสื้อเชิ้ตมือสอง เดรสวินเทจ กระเปา และเครื่องประดับ
ตางๆ จนเกิดเปนกระแสที่กําลังเติบโตอยางตอเนื่อง และ ทําใหผูคนสนใจในการนําเอารูปแบบจาก
ยุคตางๆมาประยุคใหเขากับการแตงกายในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังประหยัดคาใชจายลงไปไดมาก 
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เสื้อผาวินเทจ ผลิตข้ึนในชวงป1920s' - 1980s' มีรูปแบบและแพทเทิรนที่สวยงาม ใหความรูสึกที่
คลาสสิก และมีเสนห โดยแตละยุคแฟชั่น เสื้อผาจะแตกตางกันดังนี้  วิกพิเดีย สารานุกรมเสรี.
(2555).การแตงกายวินเทจ (Online) 
 ยุค 1920s (1920 -1929) สงครามสงบ เขาสูยุค Jazz Age เปนยุคของคนรุนใหม และ
หนุมสาว ซึ่งข้ึนมารุงเรืองผูหญิงที่เคยทํางานชวงสงครามก็ไมอยากกลับไปเปนแมบานอีก ยังคง
ทํางานตอไปและมีอิสระ เสรี มากกวาเดิม 
 

       
 

ภาพประกอบ 6  เสื้อผาวินเทจยุค 1920s (1920 -1929) 
 
 ลักษณะชุด ชวงหลังสงคราม ชุดที่เปนสัญลักษณคือ "Flapper Dress" เปนชุดลําตัวตรง 
หนาอกแบนเปนไมกระดาน กระโปรงสั้นลง แฟชั่นยุคนี้ของแทตองมีการรัดหนาอกดวยสเตย เพราะ
เชื่อวา หนาอกแบนๆ กับผมสั้นกุดเปนสัญลักษณของความเปนหนุมสาว ดีไซนเนอรแหงยุคนี้ที่
ไดรับความนิยม คือ ''มาดามโคโค ชาแนล'' ผูปฏิวัติแฟชั่นดวย "Little Black Dress"  
 ยุค 1930s (1930 -1939) ชวงนี้มีเหตุการณเศรษฐกิจตกต่ํา แตไมกระทบกับผูมีฐานะ
ร่ํารวย คนกลุมนี้ยังคงเฮฮาปารตี้แตงตัวกัน เนนความเปนสาวสปอรต สุขภาพดี ผิวสีแทน ทรงผม 
บลอนด วิทยาการใหมๆ ถูกคิดคน ไมวาจะเปนผาไนลอน ผาเรยอง ซิปศัลยกรรมพลาสติก และการ
ดัดผม  
 

   
 

ภาพประกอบ 7  เสื้อผาวินเทจยุค 1930s (1930 -1939) 
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 ลักษณะชุด ยุคนี้เริ่มแบงชุดกลางวันกับกลางคืนออกจากกัน เนื่องจากสาวสมัยกอนหนา
นั้นอยูกับบาน แตงตัวสวยทั้งวันแตสาวในยุคนี้มีงานยุงข้ึน ชุดกลางวันจึงเปนแบบเรียบๆ สวน
กลางคืน จะหรูหรา ชุดที่เปนสัญลักษณคือ เดรสยาวคอวี โชวหลัง และชุดเดรสลายผาสวยๆ แขน
สามสวน เย็บตีเกล็ดดานหนาทั้ง 2 ขาง (Afternoon Dress) แตทรงผมยังคงดัดเปนลอนคลื่นเงาวับ 
และยุคนี้สุภาพสตรีเริ่มใสกางเกงขาบานเอวสูง  
 ยุค 1940s (1940 -1949) เหตุการณในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหเกิดภาวะขาดแคลน
ตองใชระบบปนสวนอาหาร เสื้อผา จากนั้นสงครามก็สิ้นสุดลงในยุคนี้ 
 

   
 

ภาพประกอบ 8  เสื้อผาวินเทจยุค 1940s (1940 -1949) 
 
 ลักษณะชุด เสื้อผาถูกตัดใหเขากับการใชงาน สีทึมๆ แหงๆ ใสเหมือนๆ กันไปหมด 
กระโปรงแคบๆ แฟชั่นหมวกที่ฮิตคือ ผาคาดกันฝุนเวลาทํางานกลางวัน และรองเทาพ้ืนยาง 
เสื้อ Cropped Jacket ตัวสั้น กางเกงทรง Baggy ทั้งขาสั้นและขายาว ถาเปนชุดวายน้ําตอง
เปน Two Pieces เอวสูง หรือแนว Bra Top เหมือนเสื้อในเต็มตัวใสคู กับขาสั้นเอวสูง 
รวมทั้ง Bow และเสื้อ Blouse ผูก Bow ก็เริ่มที่ยุคนี้ 
 ยุค 1950s (1950 -1959) เศรษฐกิจรุงเรืองข้ึน ชนชั้นกลางและคนทั่วไปเริ่มมีเงิน วัยรุนมี
เทรนดแฟชั่นเปนของตัวเองมากข้ึน 
 

  
 

ภาพประกอบ 9  เสื้อผาวินเทจยุค 1950s (1950 -1959) 
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 ลักษณะชุด สัญลักษณที่โดดเดนคือ กระโปรงบาน ความยาวคลุมเขา ขางในกระโปรง
เสริมผาตาขายหลายๆ ชั้น เนนทรวดทรงองคเอว เปนยุคเริ่มตนของดีไซเนอรชื่อดังที่เปน
ตํานาน Christian Dior เนนที่ผาเรียบและรุปแบบที่โดดเดน ชุดในยุคนี้คือ Halter Dress แบบคลอง
คอ แบบที่ Marilyn Monroe ใสเชื่อวาเปนภาพที่ติดตาของทุกคน และทรงผมดัดเปนลอนแต
ดานหนายกสูง เพราะยุคนี้เปนจุดเริ่มตนของ Rock ’n’ Roll 
 ยุค 1960s (1960 -1969) สืบเนื่องจากหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พอสงครามจบ คนก็มี
ลูกหลานกันมากมาย (รุนพอแมสมัยนี้จึงถูกเรียกวา Baby Boomers) ลูกหลานเหลานั้นก็เติบโตใน
ยุคนี้ กลายเปนกลุมวัยรุนกวา 70 ลานคนที่หลงใหลแฟชั่น ทางดานวิทยาการตางๆ ทั้งศิลปะ และ
ดนตรี  
 

  
 

ภาพประกอบ 10  เสื้อผาวินเทจยุค 1960s (1960 -1969) 
 
 ลักษณะชุด มินิสเกิรตหรือเดรส สีเมทัลลิก ถุงนองหลากสี โดยรวมสีสันจัดจาน ลายแนว
เรขาคณิต ปกเสื้อแบบ Peter Pan Collar หรือที่เรียกกันวา เสื้อคอบัว ที่สาวๆวินเทจหลงรัก ก็มา
จากยุคนี้ เดรสกับสูทเปนทรงตรงๆรูปแบบเรียบเท หรือกระโปรงบาน Full Skirt สีเดียวทั้งเซ็ท 
เขารูปดวยตะเข็บดานหนาสองเสน (คลายชุดแอรโฮสเตส) และ Sweater ทั้งแขนสั้นแขนยาว 
โดยเฉพาะแบบคอเตา มักใสคูกับมินิสเกิรต หรือไมก็ใสเปนเดรสสั้น 
 ยุค 1970s (1970 -1979) Hippie to Disco ยุคสงครามเวียดนาม สงครามในตะวันออก
กลาง เกิดกระแสการตอสูเพ่ือเรียกรองสิทธิพลเมือง ใสใจเรื่องมลภาวะ ตระหนักในปญหาของโลก
กันมากข้ึน มีการรับเอาวัฒนธรรมหลากหลายของตะวันออกเขามาดวย  
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ภาพประกอบ 11  เสื้อผาวินเทจยุค 1970s (1970 -1979) 
 
 ลักษณะชุด ยุคนี้เปนยุคที่คนเริ่มใชแฟชั่นเปนการแสดงออกถึงตัวตน เลยมีการแตงตัว
สไตลตางๆที่หลากหลาย วันนึงอาจเลือกใสมินิสเกิรตสั้น อีกวันใส Maxi Dress ยาวกรอมเทามีทั้ง
แบบแขนสั้น แขนยาว คอจีน แลววันตอมาใส Hot Pants สั้นไปเลยก็ได กางเกงและกระโปรงยุคนี้ 
ยังคงความสั้น กระโปรงทรงเอบานออกดานลางเล็กนองแตไมพอง เสื้อผาเปนแบบหลวมใสสบายข้ึน
แบบ Boho และ Gypsy นิยมเปนที่สุด สวนปลาย 1970’s Disco ก็เขามามีอิทธิพลกางเกงตองเปน
ขาบานหรือขามาเทานั้น 
 ยุค 1980s (1980 -1989) เศรษฐกิจเฟองฟู สงครามทั้งหลายสงบ กําแพงเบอรลินพัง ยุคนี้
วัยรุนไมไดกําหนดเทรนดแลว อํานาจเงินตกอยูในมือพวกผูใหญเจาของกิจการ คนหันมาสนใจแบ
รนดเนมตั้งแตน้ําหอม เสื้อผากีฬา ไปจนถึงรถยนต 
 

  
 

ภาพประกอบ 12  เสื้อผาวินเทจยุค 1980s (1980 -1989) 
 
 ลักษณะชุด  ผูหญิงหันมาแตงกายใหดูภูมิฐาน และนาเชื่อถือ เรียกวา "Power 
Dressing" ตนแบบมาจาก มารกาเร็ต แทตเชอร และเลด้ีไดอานา โดยเฉพาะเลด้ีไดอานา ถือเปนเท
รนดเซ็ตเตอรของยุคนี้ นําเทรนดแฟชั่นแบบโรแมนติกกลับมาใหม เรียกวาเปน The New 
Romantic  
 กลาวโดยสรุป เสื้อผาวินเทจ คือ การนําเอาเสื้อผาทีผ่ลิตข้ึนในชวงป1920s' - 1980s' สวน
ใหญเปนสินคามือสองที่ถูกนําเขาจากตางประเทศ เชน แคนาดา อเมริกา ญี่ปุน และเกาหลี การแตง
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กายดวยเสื้อผาแนววินเทจจึงราคาไมแพง มีรูปแบบและแพทเทิรนที่สวยงาม นอกจากนี้ยังเปนการ
ตระหนักถึงความสําคัญของการลดปริมาณขยะซึ่งเกิดจากการบริโภคสินคาเครื่องนุงหมอีกดวย 
 
7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ชลธิชา วิศวสมภพ (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
สตรีผานชองทางอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางไดแกผูบริโภคสตรี ที่เคยซื้อเสื้อผาสตรีผานชองทาง
อินเทอรเน็ตจํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุต่ํากวาหรือ
เทากับ 30 ป สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือสูงกวา เปนผูมีรายไดประจํา
ไดแก ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ พนักงานบริษัทเอกชน ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-35,000 
บาท สวนใหญมีความถี่ในการซื้อต่ํากวาหรือเทากับ 5 ครั้งตอป มีคาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง 501-1,500 
บาท โดยชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคารมากที่สุด รองลงมา คือชําระผานบัตรเครดิต และชําระ
ทางไปรษณียตามลําดับ การศึกษาทัศนคติที่มีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา ประเด็นที่
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมากที่สุดแตละดาน ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ไดแก 
รูปแบบของเสื้อผา มีการออกแบบตามสมัยนิยม ดานบริการไดแก การใหขอมูลรายละเอียดของ
สินคา ดานราคาไดแก ราคาสมเหตุสมผล ดานชองทางการจัดจําหนายไดแก รูปแบบเว็ปไซต
นาสนใจ สวยงาม ใชงายหาขอมูลงาย นาสนใจ นาเชื่อถือ ดานการสงเสริมการตลาดไดแก การ
แนะนําสินคาที่นาสนใจใหทราบลวงหนา และดานกระบวนการไดแก ความสะดวก ความหลากหลาย 
และความปลอดภัยในการชําระสินคา และพบวาสวนใหญมีแนวโนมในการซื้อเสื้อผาสตรีผานชอง
การอินเทอรเน็ตในอนาคต คิดเปนรอยละ 88.8  
 พิชยารักษ มณีเลอเลิศ (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาของผูบริโภคผานระบบออนไลนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่มี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อ และความสัมพันธระหวางปจจัยแรงจูงใจกับพฤติกรรมการซื้อ พบวา
ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิงอายุระหวาง 26-35 ป มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 15,001-30,000 บาท 
และมีภูมิลําเนาอยูที่ภาคกลาง โดยมีระดับแรงจูงใจดานเหตุผลโดยรวมอยูในระดับมาก แรงจูงใจ
ดานอารมณโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาผานระบบออนไลนสวนใหญ
ผูบริโภคเคยซื้อเสื้อผา ซื้อสินคาประเภทอ่ืนๆ ไดแก ซอฟแวรเกมสเปนสินคาที่ผูบริโภคซื้อครั้ง
ลาสุดโดยมีมูลคาสินคาตั้งแต 1,001-5,000 บาท โดยชําระคาสินคาผานบัญชีธนาคารซึ่งผูบริโภคให
เหตุผลในการซื้อสินคาผานระบบออนไลน เนื่องจากความสะดวกในการซื้อและมีแนวโนมที่จะซื้อ
สินคาผานระบบออนไลนในอนาคต ในสวนของผูบริโภคที่จะไมซื้อสินคาผานระบบออนไลนใน
อนาคตใหเหตุผลเพราะมาไดลองสินคา 
 วงศกร ปลื้มอารมณ(2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการคนหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา
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ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 21-30 ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท และพํานักอาศัยอยูใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตโดยรวมและหลายดาน
ไดแก ดานชนิดของการคนหาดานขอบเขตของการคนหาดานการอางอิงขอมูลดานความตอเนื่อง
ของการคนหาดานคุณภาพของการคนหาอยูในระดับคอนขางมาก มีความคิดเห็นสวนบุคคล การ
รับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ การรับรูความเสี่ยงดานการเงิน การรับรูความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัย การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา และการรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาอยูในระดับ
คอนขางมาก สวนการรับรูความเสี่ยงดานสังคมอยูในระดับมาก มีการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลน
โดยรวม และดานผลประโยชนที่มองไมเห็นอยูในระดับคอนขางมาก สวนดานผลประโยชนทีม่องเหน็
อยูในระดับมาก 
 นภัสกรณ อิสริยานนท (2553) ไดทําการวิจัยเรื่อง การรับรูดานจรรยาบรรณการขายทีม่ผีล
ตอขบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผาทางอินเทอรเน็ต พบวาผูบริโภคสวนใหญเปนผูหญิงมีอายุระหวาง 
21-30 ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีสถานภาพโสด มี
รายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,00-20,000 บาท ผูบริโภคมีการรับรูตอจรรยาบรรณของการขายดาน
ความรับผิดชอบตอลูกคาละตอคูแขงในระดับมาก สวนตอสังคมอยูในระดับปานกลาง และพบวา
ผูบริโภคมีกระบวนการตัดสินใจซื้อดานการประเมินทางเลือกการคนหาขอมูลและการตัดสินใจซื้อใน
ระดับมากและสวนดานการรับรูความตองการและพฤติกรรมหลังการซื้ออยูในระดับปานกลางโดย
ผูบริโภคสวนใหญมีความถี่ในการซื้อนอยกวา 5 ครั้งตอป และมีมูลคาการซื้อตอครั้งระหวาง 500 ถึง 
1,500 บาท 
 หทัยชนก มณีใส (2550) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อ
สินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ตของผูถือบัตรเดบิตในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา
ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อยูในชวงอายุระหวาง 31-
40ป และเมื่อพิจารณาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการซื้อสินคาและบริการพบวาปจจัย
ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ซึ่งไดแก การใหรายละเอียดขอมูลสินคา การ
รับประกันสินคา สินคามีคุณภาพนาเชื่อถือ ภาพตัวอยางสินคาพรอมระบุขนาด การซื้อสินคาและ
บริการไดหลากหลาย ตราย่ีหอสินคา และความสามารถในการเปรียบเทียบสินคาและบริการ 
ตามลําดับ ปจจัยดานราคา มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ไดแก ความสามารถในการซื้อสินคาใน
ราคาที่ถูกกวาชองทางปกติ สามารถเปรียบเทียบราคา บริการคืนเงินหากไมพอใจในสินคา และ
ความสารถในการชําระเงินไดหลายรูปแบบ ตามลําดับ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีผลตอ
การตัดสินใจในระดับมาก ไดแก ระบบรักษาความปลอดภัยที่เชื่อถือได ความรวดเร็วในการสั่งซื้อ 
การเลือกซื้อไดไมจํากัดเวลาและสถานที่ การซื้อสินคาไดทั่วโลก บริการจัดสงสินคา ตามลําดับ และ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจในระดับมาก ไดแตการติดตอสื่อสารกับผูขาย 
สวนลดสําหรับการซื้อครั้งตอไป และการเพ่ิมการรับประกันเปนพิเศษเพ่ือเปนการกระตุนยอดขาย 
ตามลําดับ  
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 ทัณฑิมา เชื้อเขียว (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน
ระบบเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวาผูบริโภคสวนใหญเปน
เพศหญิงชวงอายุ 26-30 ป โดยเหตุผลที่เลือกซื้อสินคาและบริการผานเวปไซตพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส คือความสะดวกในการซื้อ เพราะมีบริการ 24 ชั่วโมง โดยปจจัยที่มีผลตอการใช
อินเทอรเน็ตเลือกซื้อสินคาและบริการสูงสุดในแตละดาน ไดแก ปจจัยที่มีผลตอการใชอินเทอรเน็ต
เลือกซื้อสินคาและบริการสูงสุดในแตละดาน ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสินคาในเรือ่ง
ของคุณภาพของสินคาและบริการเปนอันดับแรก ปจจัยดานราคา ในเรื่องราคาสินคาและบริการ
สมเหตุสมผลสูงสุดเทากับระบบความปลอดภัยในการชําระเงิน ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
ในเรื่องของความสะดวกในการสั่งซื้อ ประหยัดเวลา และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ในเรือ่งการ
ลด แลก แจก แถม และชิงโชค 
 จุฑามาส อัชรีวงศไพศาล (2544) ไดผลสรุปจากการศึกษาวิจัยเพ่ือ ความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส : เปรียบเทียบการรับรูระหวาง
ผูบริโภคและผูประกอบการ ทั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาดตอการตัดสินใจซื้อพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางผูบริโภคที่เคยซื้อ ผูบริโภคที่
ไมเคยซื้อ และผูประกอบการ ผลการทดสอบหาคาความเชื่อมั่นของปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดทั้ง 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมทางการตลาด 
พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ .77 .80 .92 และ .87 ตามลําดับ ซึ่งผลการเปรียบพบวา ระหวาง
ผูบริโภคที่เคยซื้อกับผูบริโภคที่ไมเคยซื้อ มีการรับรูความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน และระหวางผูบริโภคที่เคยซื้อสินคากับผูประกอบการ มีการรับรู
ความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาใน
แตละปจจัยพบวาในเรื่องของปจจัยดานผลิตภัณฑมีความแตกตางกัน สวนการเปรียบเทียบระหวาง
ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคากับผูประกอบการ มีการรับรูความสําคัญของสวนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาในแตละปจจัยพบวามีการรับรูความสําคัญมี
ความแตกตางในเรื่องของปจจัยดานราคา 
 สิริกุล หอสถิตกุล (2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง ความตองการซื้อสินคาและบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ตของผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาและ
บริการผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสนใจกับความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของวิธีการ
ชําระเงินรองลงมาคือ การแสดงราคาของสินคาและบริการ และการแสดงรายละเอียดขอมูลที่
ครบถวนของสินคาและบริการดังกลาว โดยวิธีชําระเงินของผูที่เคยซื้อสินคาสวนใหญชําระโดย บัตร
เครดิต บัตรเดบิต โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร และชําระเงินปลายทาง ตามลําดับ และพบวา ปญหา
และอุปสรรคในการสั่งซื้อสินคาและบริการผานระบบอินเทอรเน็ต พบวาสวนใหญขาดความเชื่อมั่น
ในระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส รองลงมาคือ ความไมเชื่อมั่นในคุณภาพสินคาและบริการ 
และการไมไดสัมผัสสินคาดวยตนเอง 
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กลาวโดยสรุป 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยเลือกใชแนวคิดและทฤษฎีหรืองานวิจัยที่
เก่ียวของตางๆ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบแนวคิด และสรางแบบสอบถาม 
 1. กรอบแนวคิดและลักษณะดานประชากรศาสตร ใชแนวคิดของพรทิพย วรกิจโภคาทร 
(2529: 312-315) ที่กลาววา แตละบุคคลจะแตกตางกันไปโดยความแตกตางทางดานประชากร-
ศาสตร คือ อายุ เพศ ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อาชีพ รายได และเชื้อ
ชาติ 
 2. กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบุคลิกภาพ เพ่ือพิจารณาวาผูบริโภคมีบุคลิกภาพแบบ
ใดมากที่สุดโดยใชทฤษฎีบุคลิกภาพตามคานิยมตามแนวคิดของ (เสรี วงษมณฑา.2542: 70) ที่
แบงเปน 6 ประเภท ไดแก ประเภทที่ 1 มนุษยทฤษฎีนิยม ประเภทที่ 2 มนุษยเศรษฐนิยม ประเภท
ที่ 3 มนุษยสุนทรีวิทยา ประเภทที่ 4 มนุษยสมาคมนิยม ประเภทที่ 5 มนุษยอํานาจนิยม ประเภทที่ 
6 มนุษยคุณธรรมนิยม  
 3. กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงของผูบริโภคในการซื้อเสื้อผา
ออนไลน โดยใชผลงานวิจัยของยูชินซัง (Yu-Chin Sung. 2009) กลาววา ความเสี่ยงที่ผูบริโภครับรู
ได และแสดงออกมาดวยความกังวลวาจะเกิดปญหานั้น เมื่อทําการซื้อสินคาออนไลน ประกอบดวย 
ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความ
เสี่ยงดานความปลอดภัย (Security Risk) ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) ความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา (Time-loss Risk) และความเสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk) 
 4. กรอบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผูวิจัยไดศึกษางานวิจยั
ของ ชลธิชา วิศวสมภพ (2555) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
สตรีผานชองทางอินเทอรเน็ต โดยทําการศึกษาตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาสตรีผาน
ชองทางอินเทอรเน็ต ไดแก ความถี่ในการซื้อ คาใชจายเฉลี่ยตอครั้ง ชองทางในการชําระคาสินคา 
และแนวโนมการซื้อในอนาคต และทฤษฎีลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 6W และ 1H ซึ่งผูวิจัยได
นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
 5. งานวิจัยของ วงศกร ปลื้มอารมณ (2553) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมการคนหาขอมูล
จากอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย โดยศึกษาตัวแปร
อิสระเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล พฤติกรรมการคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต ความคิดเห็นสวนบุคคล
และการรับรูความเสี่ยง ผูวิจัยจึงนํามาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด และสรางแบบ 
สอบถามของงานวิจัย 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
สําหรับผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสาระสําคัญในการดําเนินการ ตามลําดับ ดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือผูหญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
อยางนอย 1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
 การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูหญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
อยางนอย 1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร       
ที่แนนอน ดังนั้นจึงใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางแบบไมทราบคาประชากร (กัลยา          
วานิชยบัญชา. 2544: 74) และไดกําหนดคาความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับไดไมเกิน 
5% ดังนี้ 

     
2

1 /2( )
2
pqZ

n
e
  

  
 เมื่อ  n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     Z  =  ระดับความเชื่อมั่น 
    P  =  คาเปอรเซ็นตที่คาดหวัง 
   q  =  1- p 
   e  =  ความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมใหเกิดข้ึน 
 สําหรับกรณีไมทราบ p และ q มีคาสูงสุด = p= 0.5 และ q = 0.5 
 กําหนดให α = 0.05 จะได Z = 0.95 มีคาเทากับ 1.96 
 E = 0.05 หรือ 5% 
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 แทนคาในสูตร 
 

(1.96)2(0.5)(0.5)  
n = 

(0.05)2  
9.604  

= 
0.0025 

= 384.16 ~ 385 

 
 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 ตัวอยาง และเพ่ิมตัวอยางอีก 15 ตัวอยาง รวมเปน
ขนาดตัวอยางเทากับ 400 ตัวอยาง 
 
 การวางแผนเลือกกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทําการโพสตลิ้ง 
(Link) แบบสอบถามลงในเวปไซตของรานขายเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนผานชองทาง
อินเทอรเน็ต ไดแก www.weloveshopping.com, www.pantipmarket.com, www.tarad.com และ 
www.facebook.com ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสามารถคลิกลิ้ง (Link) ไปยังหนาแบบสอบถามไดทันที 
ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางใหครบตามจํานวนแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยาง
ที่จะทําการเก็บขอมูล 
 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวจิัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับ
การศึกษาคนควาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 4 สวนดังนี้  
  สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และใหเลือกตอบผูที่ตรง
กับผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
 ขอที่ 1 อายุ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) ลักษณะคําถามมี
หลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choices) เปนขอมูลแบบ Identification Information (พรเพ็ญ 
เพชรสุขสิริ. 2540: 36) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) โดยการ
กําหนดชวงอายุ คํานวณดังนี้ 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 

จํานวนชั้น  
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 ขอมูลรายงานผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2544 ของสํานักงานสถิติ
แหงชาติ ไดใชเกณฑการสํารวจผูมีงานทําอายุตั้งแต 15-65 ป ดังนั้น การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงไดใช
ชวงอายุดังกลาวเปนเกณฑในการกําหนดชวงอายุ โดยแบงออกเปน 5 ชวง ดังนี้  
 
 65 – 15  
 

ชวงอายุ  = 
5 

=  10 
 

 
 แสดงชวงอายุของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม  
 1. 15-24 ป 
 2. 25-34 ป 
 3. 35-44 ป 
 4. 45-54 ป 
 5. 55-64 ป 
  
 ขอที่ 2 สถานภาพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) โดยใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบงสถานะภาพออกเปน 3 
สถานภาพ ดังนี้ 
 1. โสด 
 2. สมรส / อยูดวยกัน 
 3. หยาราง / หมาย / แยกกันอยู 
  
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) 
โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบงออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
 1. ต่ํากวาปริญญาตรี 
 2. ปริญญาตรี 
 3. สูงกวาปริญญาตรี 
  
 ขอที่ 4 อาชีพ เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบงออกเปน 5 กลุมอาชีพ 
 1. พนักงานบริษัทเอกชน 
 2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 3. ธุรกิจสวนตัว 
 4. แมบาน 
 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………… 
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 ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Question) 
ลักษณะคําถามมีหลายคําตอบใหเลือก(Multiple Choices)เปนขอมูลแบบIdentification Information 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal Scale) คํานวณไดดังนี้ 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
 
 รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 10,000-60,000 บาท ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงไดใชรายได
เฉลี่ยดังกลาวเปนเกณฑ โดยการกําหนดชวงรายได โดยแบงออกเปน 5 ชวง ดังนี้ 
 
 60,000 – 10,000  
 

ชวงรายได  = 
5 

=  10,000 
 

 
 โดยแสดงชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางที่ใชในแบบสอบถาม ดังนี้  
 1. 10,000 -19,999 บาท 
 2. 20,000 - 29,999 บาท 
 3. 30,000 - 39,999 บาท 
 4. 40,001 -49,999 บาท 
 5. มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 
 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน
แบบ Semantic Differential Scale โดยใชระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval 
Scale) โดยมีการกําหนดการใหคะแนนดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่เปนดานขวา 
มากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่เปนดานขวา 
มาก 
 ระดับ 3  หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่เปนดานซาย 
มาก 
 ระดับ 1  หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่เปนดานซาย 
มากที่สุด 
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 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผล โดยอาศัยสูตรการคํานวณ
ชวงกวางของชั้นดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 29) 
  

คะแนนสงูสุด – คะแนนต่ําสุด  
ความกวางของชั้น = 

จํานวนชั้น  
5 – 1 

= 5 =  0.8 

 
 เกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพ แบงออกเปน 5 ระดับ โดยใช 
คะแนนเฉลี่ยของตัวแปร ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่ 
เปนดานขวามากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง  ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่ 
เปนดานขวามาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง  ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพ 
ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง  ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่ 
เปนดานซายมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง  ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีบุคลิกภาพที่ 
เปนดานซายมากที่สุด 
 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ 
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานความปลอดภัยความเสี่ยงดานสังคม ความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา ความเสี่ยงดานจิตวิทยา เปนคําถามปลายปด (Close – ended response question) 
ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic Difference Scale วัดจากขวาไปซายดวยคําถามที่มีลักษณะ
ตรงกันขามกัน เปนระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นออกเปน 7 ระดับ ซึ่งมี เกณฑการใหคะแนน คือ การคํานวณหาอันตรภาคชั้น 
เพ่ือแปรผลคะแนนในแตละชวง ประกอบดวย 
 7  หมายถึง มากที่สุด 
 6  หมายถึง มาก 
 5  หมายถึง คอนขางมาก 
 4  หมายถึง ปานกลาง 
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 3  หมายถึง คอนขางนอย 
 2  หมายถึง นอย 
 1  หมายถึง นอยที่สุด 
 
 ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ ความ
กวางของอันตรภาคชั้น เปนดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2548: 149-150) 
 

ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  
ความกวางของอันตรภาคชั้น = 

จํานวนชั้น  
 

7 – 1 
= 

7 
=  0.857 

 
 ดังนั้น เกณฑเฉลี่ยระดับของการรับรูความเสี่ยงสามารถกําหนดได ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 6.148 – 7.000 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนมากที่สุด 
 คาเฉลีย่ 5.290 – 6.147 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนมาก 
 คาเฉลี่ย 4.432 – 5.289 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนคอนขางมาก 
 คาเฉลี่ย 3.574 – 4.431 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 2.716 – 3.573 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนคอนขางนอย 
 คาเฉลี่ย 1.858 – 2.715 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนนอย 
 คาเฉลี่ย 1.000 – 1.857 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครมีการรับรูความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนนอยที่สุด 
  
 สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายเปด (Open-ended Question) 
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) จํานวน 9 ขอ คือ  
 1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนบอยแคไหน.......ครั้งตอป เปนคําถามแบบใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
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 2. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปนจํานวนก่ีชิ้นตอป เปนคําถามแบบใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 3. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปนจํานวนเงินก่ีบาทตอครั้ง เปนคําถาม
แบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 4. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนรูปแบบใดมากที่สุด (Multiple Choice Question) 
ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
 5. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตเมื่อใด (Multiple Choice Question) 
ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
(Nominal Scale) 
 6. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตใดมากที่สุด (Multiple Choice 
Question) ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 7. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตเพราะเหตุใด (Multiple Choice 
Question) ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 8. ใครมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของคุณมากที่สุด Multiple 
Choice Question) ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภท
นามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 9. เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามแบบความหมายที่ตรงกันขาม (Semantic Differential Scale) มี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
  ระดับความคิดเห็น        คะแนน 
  กลับมาซื้อแนนอน   5 
  ซื้อแนนอน     4 
  ไมแนใจวาจะกลับมาซื้อ  3 
  ไมกลับมาซื้อ    2 
  ไมกลับมาซื้อแนนอน  1 
 
 การอภิปรายผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามที่ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตร
ภาคชั้น (Interval Scale) ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผล โดยอาศัยสูตรการคํานวณ
ชวงกวางของชั้นดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544: 29) 
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ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด  

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น  

 

7 – 1 
= 7 =  0.857 

 
 เกณฑการประเมินผลแบบสอบถาม แบงออกเปน 5 ระดับ โดยใชคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 
ดังนี้  
 คะแนนเฉลี่ย 4.21–5.00 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกลับมาซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแนนอน 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41–4.20 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครกลับมาซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61–3.40 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไมแนใจวาจะ
กลับมาซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81–2.60 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไมกลับมาซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.80 หมายถึง ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครไมกลับมาซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแนนอน 
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ศึกษาคนควาถึงวิธีการเขียนแบบสอบถาม ไดแก ประเภท เนื้อหา รูปแบบ การใช 
คําพูดของแตละแบบสอบถามจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีหลักการ งานวิจัยที่เก่ียวของกับตัวแปรที่
ศึกษาเพ่ือกําหนดเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ผู วิจัยสรางข้ึนเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เปนผู
พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสมของภาษาที่ใช  และขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขเพ่ือใหคําถามอานแลวมีความเขาใจงายชัดเจน ครอบคลุมวัตถุประสงค และนิยาม
ศัพทเฉพาะ 
 3. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเรียบรอย
แลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพ่ิมเติม
และนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกครั้ง 
 4. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) ครั้งที่1 กับกลุมประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 ชุด เพ่ือนํากลับมาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามแลวนําผลที่
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ไดมาวิเคราะหหาคาความนาเชื่อถือไดของเครื่องมือ(Reliability of the test) โดยใชวิธีหา
คาครอนบัค แอลฟา (Cronbach’s Alpha) (กัลยา วาณิชยบัญชา.2545:449) ซึ่งคาแอลฟาที่ได จะ
แสดงถึงความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาระหวาง 0 ≤ α ≤ 1 ซึ่งคาที่ใกลเคียงกับ 1 มาก 
แสดงวามีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสูง โดยคาที่ยอมรับไดมีคาเทากับ หรือหรือมากกวา 0.70 
ข้ึนไป จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใชจริงในการวัดผลการวิจัยตอไป 
  มนุษยทฤษฎีนิยม     0.894 
  มนุษยเศรษฐนิยม     0.898 
  มนุษยสุนทรีวิทยา     0.894 
  มนุษยสมาคมนิยม     0.893 
  มนุษยอํานาจนิยม     0.893 
  มนุษยคุณธรรมนิยม    0.893 
  ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ   0.889 
  ความเสี่ยงดานการเงิน    0.887 
  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  0.885 
  ความเสี่ยงดานสังคม    0.884 
  ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา  0.883 
   และความเสี่ยงดานจิตวิทยา   0.885 
 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) โดยมุงศึกษาลักษณะ
ทางดานประชากรศาสตร บุคลิกภาพ และการรับรูความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูล ที่เก่ียวของกับงานวิจัย เพ่ือนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้ 
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาจากขอมูลที่มีผู
รวบรวมไว ดังนี้ 
  1.1 จากหนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ และรายงานวิจัยที่
เก่ียวของ 
  2.2 วารสารตางๆ 
  3.2 ขอมูลจากอินเทอรเน็ต 
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม
ตัวอยางจํานวน 400 ชุด ซึ่งจะเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจากลูกคาที่ใชบริการซื้อเสื้อผาวินเทจ   
มือสองออนไลนไดแก www.weloveshopping.com, www.pantipmarket.com และ www.facebook. 
com เปนตน โดยมีข้ันตอนในการดําเนินงาน ดังนี้ 
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  2.1  ผูวิจัยเตรียมแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 ชุด 
  2.2  นําขอมูลที่มีคําตอบครบถวนสมบูรณมาทําการตรวจ เพ่ือนํามาวิเคราะหและแปร
ผลขอมูลทางสถิติตอไป 
 
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล 
 การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS/PC (Statistic Package for the Social Science/Personal Computer Plus)(กัลยา วานิชย
บัญชา.2538) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Checking) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบ 
สอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกเพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบที่สมบูรณ
ครบตามจํานวนที่ระบุไว 
 2. การบันทึกขอมูลลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดไว จากนั้นจัดกลุมคําตอบแลวจึงนับคะแนนใสรหัส โดยลงในแบบบันทึกขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ 
 3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for the Social Science/Personal Computer Plus) 
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  1.1  นําขอมูลเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบ ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได วิเคราะหและอธิบายของกลุมตัวอยาง เปนคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
  1.2  นําขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  1.3  นําขอมูลเก่ียวกับบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมอื
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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  1.4 นําขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจ มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน โดยสมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  2.1 ทดสอบสมติฐานขอที่ 1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน 
   สถิติ Independent t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุม
ประชากร 2 กลุม ใชสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ 
    สถิติ One-way Analysis of Variance เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ประชากรมากกวา 2 กลุม ไดแก ดานอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือนกรณีพบความแตก 
ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใชวีทดสอบแบบ Least Significant 
(LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 
  2.2  ทดสอบสมติฐานขอที่ 2 บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลน คาสถิติที่ใชทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
สําหรับหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน 
  2.3 ทดสอบสมติฐานขอที่ 3 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน คาสถิติที่ใชทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient สําหรับหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน 
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 
 1. การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มา
วิเคราะห  
  1.1  คาสถิติรอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2548:289) 
   
    

n
fP 100  

 
   เมื่อ  P  แทน  คาสถิติรอยละ หรือเปอรเซ็นต 
       ƒ แทน  ความถี่ของขอมูลในแตละกลุม 
      n  แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 
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  1.2  คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) (Arithmetic Mean หรือใชสัญลักษณ  x  )   (ชูศรี 
วงศรัตนะ.  2541:66)  
 

    
n
x

x   

 
   เมื่อ  x    แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
        แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D) โดยใชสูต (ชูศรี 
วงศรัตนะ.  2541:65) 
    

    S.D. =  
 1

22




nn
n   

  
   โดยที่ S.D.  แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 
    

2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
 2. สถิติที่ใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (กัลยา วานิชยบัญชา.  2546: 
449-450)  
   สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha เปนคาที่ใชความเชื่อถือได หรือเปนคาที่ใชวัดความ
สอดคลองภายในของคําตอบสัมประสิทธิ์ Alpha ที่ไดรับความนิยมมาก เพราะไมตองวัด 2 ครั้ง 
หรือไมตองมีการแบงครึ่ง โดยคา Cronbach’s Alpha เปนคาที่เกิดจากคาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธของ
คําถามทุกคําถาม โดยที่ 
     

    Cronbach’s Alpha = k covariance / var iance
1+ k 1 covariance / var iance
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   เมื่อ k  แทน จํานวนคําถาม 
   Convariance แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   Variance  แทน คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
  
  ในกรณีที่มีการ Standardized แตละคําถาม คา Cronbach’s Alpha จะกลายเปน 
   

    Cronbach’s Alpha = kr
1+ k 1 r

 

 
    r  =  คาเฉลี่ยของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคําถามตางๆ 
  
 3. สถิติการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยการทอ
สอบคา T-test เมื่อทดสอบความแปรปรวนของประชากรกลุมที่1 และกลุมที่ 2 ใช t-test (ชูศรี วงศ
รัตนะ.2541:165) 
   กรณีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากัน (S1

2 = S2
1 ) ใชสูตร 

   

    
   

21

21

21

2
21

2
121

21

2
1

nn
nn

nn
snsnn

xxt
+

+







+

+


  

 
   เมื่อ  t   แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบคาวิกฤตจากการแจกแจงแบบ  
       t-test เพ่ือทราบความมีนัยสําคัญ 
    x1  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1  
    x2  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
     S2

1 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    S2

2 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    n1  แทน  จํานวนตัวอยางในกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 
     n2  แทน  จํานวนตัวอยางในกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
  
   กรณีความแปรปรวนของกลุมตัวอยางไมเทากัน (S2

1   S2
1 ) ใชสูตร 

    t  x1  x2

s1
2

n1

+ s2
2

n2
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   โดยที่ 

1
2

2

2

2
2

1
1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1












+

















+



n
n
s

n
n
s

n
s

n
s

df  

  
   เมื่อ  t   แทน คาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 กลุม 
     x1   แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ 1 
     x2  แทน คาเฉลี่ยกลุมตัวอยางที่ 2 
     S2

1 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
     S2

2  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    n1  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
    n2  แทน จํานวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
    df  แทน  องศาอิสระ(Degree of Freedom) 
   
  3.2  การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพ่ือใช
ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 (อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน) โดยใชสูตร     
F-test  (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 249) ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มีมากกวา 2 
กลุม โดยใชสูตร ดังนี้ 
   

    F =  MSb
Msw

 

 
   เมื่อ F  แทน คาแจกแจงที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 
    MS{b} แทน คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
       (Mean Square between Group)  
    MS{W} แทน คาประมาณของความแปรปรวนในกลุม  
        (Mean Square within Group)  
    df  แทน ชั้นแหลงความอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1), ภายใน  
       กลุม (n-k) 
 
   กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการตรวจสอบความ
แตกตางเปนรายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยใชสูตรตาม
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วิธี Least Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.
2544: 333)  
   

    
1

1
2;

2 n
MSEknntLSD 

  

 
  โดยที่ 21 nn   
    r = n – k 
 
   เมื่อ LSD  แทน  คาผลตางนัยสําคัญที่คํานวณไดสําหรับประชากร กลุมที่ i  
       และ j 
    MSE แทน คา Mean Square Error จากตารางวิเคราะหความแปรปรวน 
    k  แทน กลุมตัวอยางที่ใชทดสอบ 
    n   แทน  จํานวนขอมูลตัวอยางทั้งหมด 
    α  แทน คาความเชื่อมั่น 
 
  3.3 ใชคา Brown- Forsythe ( b ) กรณีคาความแปรปรวนของแตละกลุมไมเทากัน  
(Hartung.  2001: 300) มีสูตรดังนี้ 
   

    b  = 
MS B 

MS W 

  

 

   โดยคา MS{W}=












k

i

j

N
n

1
1 S2

1 

  
   เมื่อ b   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Brown- Forsythe 
    MSB แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม  
        (Mean Square between Group)  
    MSw แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม 
         (Mean Square within Group) สําหรับ Brown- Forsythe 
     k แทน จํานวนของกลุมตัวอยาง 
     ni แทน  จํานวนตัวอยางของกลุม i 
     N แทน ขนาดของประชากร 
     S2

1 แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ i 
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   กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบ
เปนรายคู เพ่ือดูวามีคูใดที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Dunnett’s T3 (วิเชียร เกศสิงห.2543: 116) มีสูตร
ดังนี้ 
   

    t = 












+



ji
w nn

MS

xx
11

}{

21  

  
   เมื่อ t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t-distribution 
    MS{w} แทน คาประมาณความแปรปรวนภายในกลุม 
        (Mean Square within Group)สําหรับ Brown—Forsyth) 
    ix   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ i 
    jx  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ j 
    ni  แทน จํานวนตัวอยางของกลุม i 
    nj  แทน จํานวนตัวอยางของกลุม j 
 
  3.4 สถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน Pearson product moment correlation 
coefficient) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ใช หาคาความสัมพันธตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอ
กัน หรือหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 (กัลยา วานิชยบัญชา.
2546: 311-312) 
 

    
  

       
 






2222 yynxxn

yxxyn
rxy   

  
  เมื่อ  xyr    แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    x   แทน ผลรวมของคะแนน X 
    y   แทน ผลรวมของคะแนน Y 
    2x  แทน ผลรวมของคะแนน X แตละตัวอยางกําลังสอง 
     2y  แทน ผลรวมของคะแนน Y แตละตัวอยางกําลังสอง 
    xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
    n   แทน จํานวนกลุมคนหรือกลุมตัวอยาง 
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 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1< r < 1 ความหมายของ (กัลยา  
วานิชยบัญชา. 2544: 437) 
 1. ถาคา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขาม คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
 2. ถาคา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทางเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม Y 
จะเพ่ิมดวย แตถา X ลด Y จะลดดวย 
 3. ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี
ความสัมพันธกันมาก 
 4. ถาคา r มีคาเขาใกล -1แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมี
ความสัมพันธกันมาก 
 5. ถาคา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 6. ถาคา r เขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย และมีคาระดับ
ความสัมพันธของสหสัมพันธ (Salkind.  2000: 208) 
 
 คาระดับความสัมพันธ ระดับความสัมพันธ 
   0.81-1.00       สูงมาก 
   0.61-0.80       คอนขางสูง 
   0.41-0.60       ปานกลาง 
   0.21-0.40       คอนขางต่ํา 
   0.01-0.20       ต่ํามาก 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและการแปรความหมายของผลการ
วิเคราะหขอมูล ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  0H    แทน  สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)  
 1H   แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)  
 n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 X    แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง (Mean)  
 S.D.  แทน  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 Max  แทน คาสูงสุด (Maximum)  
 Min  แทน คาต่ําสุด (Minimum)  
 t     แทน คาที่ใชพิจารณาใน T-distribution 
 F-Ratio แทน คาที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
 SS   แทน  ผลบวกกําลังสองของคะแนน (Sum of Squares)  
 MS  แทน คาคะแนนเฉลี่ยของผลบวกกําลังสองของคะแนน (Mean of Squares)  
 df      แทน  ระดับชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of freedom)  
 r   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Person Correlation)  
 Prob  แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 Sig  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบใชในการสรุปผลการทดสอบ 
      สมมติฐาน 
  *      แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 **   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 5 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  
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 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม  มนุษยเศรษฐนิยม 
มนุษยสุนทรีวิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษยอํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานการรับรูความเสี่ยง ไดแก  การรับรูความเสี่ยงดาน
ประสิทธิภาพ การรับรูความเสี่ยงดานการเงิน การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย การรับรูความ
เสี่ยงดานสังคม  การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา และการรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมติฐานจํานวน 3 ขอ ดังนี้  
 
 สมมติฐานขอที่  1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที ่2 บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม  มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรี
วิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษยอํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 สมมติฐานขอที ่3 การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance 
Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Security Risk) 
ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา (Time-loss Risk) และความ
เสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  
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ตาราง 1 แสดงความถี่และคารอยละของขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถี่ (คน)  รอยละ 

1. อายุ   
 15 – 24 ป 

25 – 34 ป 
35 – 44 ป 
45 – 54 ป 

51 
251 
52 
46 

12.8 
62.8 
13.0 
11.4 

 รวม 400 100.0 
2. สถานภาพ   
 โสด 

สมรส/ อยูดวยกัน 
332 
68 

83.0 
17.0 

 รวม 400 100.0 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ต่ํากวาปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

52 
273 
70 

13.0 
69.5 
17.5 

 รวม 400 100.0 
4. อาชีพ   
 พนักงานบริษัทเอกชน 

รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจสวนตัว 
อ่ืนๆ เชน นักเรียน 

289 
54 
45 
12 

72.3 
13.5 
11.2 
3.0 

 รวม 400 100.0 
5. รายไดตอเดือน   
 10,000 – 19,999 บาท 

20,000 – 29,999 บาท 
30,000 – 39,000 บาท 
40,000 – 49,999 บาท 

166 
135 
55 
44 

41.5 
33.8 
13.7 
11.0 

 รวม 400 100.0 
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 ผลจากตาราง 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนตัวแปรไดดังนี้ 
 ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25-34ป จํานวน 251 คน คิดเปน รอยละ 
62.8 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ13 อายุ 15-24 ป จํานวน 51 คน  
คิดเปนรอยละ 12.8 อายุ 45-54 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.4 ตามลําดับ 
 ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 332  คน คิดเปน
รอยละ 83 รองลงมาคือ สถานะสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 68 คน  
 ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 
จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
17.5 ต่ํากวาปริญญาตรี 52 คน คิดเปนรอยละ13 ตามลําดับ 
 ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 289 คน 
คิดเปนรอยละ 72.3 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 คิดเปนรอยละ  
13.5 อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 อาชีพอ่ืนๆ เชน นักเขียน จํานวน 12 
คน คิกเปนรอยละ 3 ตามลําดับ 
 ดานรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายได 10,000-19,999  จํานวน 167 คน คิด
เปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือ รายได 20,000-29,999 จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รายได 
30,000-39,000 จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.7 รายได 40,000-49,000 จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 10.8 ตามลําดับ 
 เนื่องจากอันตรภาคชั้นของขอมูลดานอาชีพ มีความถี่คอนขางต่ํา ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการ
รวบรวมใหมเพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
 
ตาราง 2 แสดงความถี่และคารอยละของลักษณะทางดานประชากรศาสตรที่จัดกลุมใหมของผูตอบ 
     แบบสอบถาม 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ความถี่ (คน)  รอยละ 

1. อาชีพ   
 พนักงานบริษัทเอกชน 

รับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
289 
54 

72.3 
13.5 

 รวม 400 100.0 
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 ผลจากตาราง 2 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวนตัวแปรไดดังนี้ 
 ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 289 คน 
คิดเปนรอยละ 72.3 รองลงมาคืออาชีพธุรกิจสวนตัว และอ่ืนๆเชน นักเขียน จํานวน 57 คน คิดเปน
รอยละ 14.2 อาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 คิดเปนรอยละ 13.5 ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน  
 ในการวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน ไดแก มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรีวิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษยอํานาจนิยม และ
มนุษยคุณธรรมนิยม โดยแจกแจงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลขอมูล ดังตาราง 3 
 
ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ 
     เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 

ระดับความ
คิดเห็น บุคลิกภาพ 

X  S.D. 
แปลผล 

มนุษยทฤษฏีนิยม    
1. ซื้อตามใจตนเอง < -- >  มีเหตุผลในการซื้อ  
2. นิ่งเฉย < -- > ชอบซักถาม 
3. สนใจแตรูปแบบ < -- > คํานึงถึงประโยชน 

2.76 
3.21 
3.21 

1.344 
1.097 
1.100 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บุคลิกภาพมนุษยทฤษฎีนิยมโดยรวม 3.06 1.180 ปานกลาง 
มนุษยเศรษฐนิยม    
4. ฟุมเฟอย < -- > ประหยัด      
5. ไมสนใจราคา < -- >  หว่ันไหวตอราคา 
 
6. ซื้อเมื่ออยากได < -- > ซื้อสินคาลดราคา 

3.34 
3.48 

 
2.85 

1.042 
0.983 

 
1.244 

ปานกลาง 
คอนขาง

หว่ันไหวตอราคา 
ปานกลาง 

บุคลิกภาพมนุษยเศรษฐนิยมโดยรวม 3.22 1.089 ปานกลาง 
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ตาราง 3  (ตอ)  
 

ระดับความ
คิดเห็น บุคลิกภาพ 

X  S.D. 
แปลผล 

มนุษยสุนทรีวิทยา    
7.ปลอยตามธรรมชาติ < -- >  รักสวยรักงาม 
 
8.ชอบความสม < -- > ชอบความหรูหรา 
9.สนใจประโยชน < -- > สนใจรูปลักษณภายนอก 

3.48 
 

3.10 
3.13 

1.043 
 

0.899 
0.972 

คอนขางรักสวย
รักงาม 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

บุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวทิยาโดยรวม    
มนุษยสมาคมนิยม    
10.กลาแสดงออกนอย < -- > กลาแสดงออกมาก 
11.ชอบอยูเปนกลุม < -- > ชอบเปนจุดสนใจ 
12.สวนใหญอยูบาน < -- > ชอบสังสรรคนอกบาน 

3.22 
2.86 
2.99 

2.725 
1.035 
1.134 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยมโดยรวม 3.02 1.631 ปานกลาง 
มนุษยอํานาจนิยม    
13.เนนสินคาคลาสสิค < -- > เนนสินคานําสมัย 
14.ชอบเปนผูตาม < -- > ชอบเปนผูนํา 
15.ชอบตามแฟชั่น < -- > ชอบนําแฟชั่น 

2.96 
3.10 
2.98 

0.930 
0.796 
0.787 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยมโดยรวม 3.01 0.837 ปานกลาง 
มนุษยคุณธรรมนิยม    
16.เอาเปรียบผูอ่ืน < -- > ชอบชวยเหลือผูอ่ืน 
 
17.ด้ือรั้น < -- > เคารพกฎระเบียบ 
 
18.เอาแตใจตนเอง < -- > มีน้ําใจ 

3.90 
3.56 
3.77 

0.771 
0.977 
.0888 

คอนขางชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน 
คอนขางเคารพ

กฎระเบียบ 
คอนขางมี

คุณธรรมนิยม 
บุคลิกภาพมมนุษยคุณธรรมนิยมโดยรวม 3.70 0.878 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 3 พบวา สามารถอธิบายบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดดังนี้ 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา บุคลิกภาพมนุษยทฤษฎีนิยมโดยรวม อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ซื้อตามใจตนเอง< -- >มีเหตุผลในการ
ซื้อกับสนใจแตรูปแบบ< -- >คํานึงถึงประโยชน อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากันโดยมีคา
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เทากับ 3.21 และซื้อตามใจตนเอง< -- > มีเหตุผลในการซื้อ อยูในระดับคอนขางตามใจตนเอง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.76        
 บุคลิกภาพมนุษยเศรษฐนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ไมสนใจราคา< -- >หว่ันไหวตอราคา อยูในระดับคอนขางหว่ันไหวตอ
ราคาโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 รองลงมา ไดแก ฟุมเฟอย< -- >ประหยัด อยูในระดับปานกลาง โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 และซื้อเมื่ออยากได< -- >ซื้อสินคาลดราคา อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.85 ตามลําดับ 
 บุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวิทยาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปลอยตามธรรมชาติ< -- >รักสวยรักงาม อยูในระดับคอนขางรักสวยรัก
งาม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48 รองลงมาไดแก สนใจประโยชน< -- >สนใจรูปลักษณภายนอก อยูใน
ระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และชอบความสมถะ< -- >ชอบความหรูหรา อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ตามลําดับ 
        บุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยม โดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.02 เมื่อ
พิจารณารายขอพบวา กลาแสดงออกนอย< -- >กลาแสดงออกมาก อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 รองลงมาไดแก สวนใหญอยูบาน< -- >ชอบสังสรรคนอกบาน อยูในระดับปาน
กลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.99 และชอบอยูเปนกลุม< -- >ชอบเปนจุดสนใจ อยูในระดับปานกลาง  
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 ตามลําดับ 
 บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา เนนสินคาคลาสสิค< -- >เนนสินคานําสมัย อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 รองลงมาไดแก ชอบเปนผูตาม< -- > ชอบเปนผูนํา อยูในระดับปานกลาง  โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.10  และชอบตามแฟชั่น< -- >ชอบนําแฟชั่น อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.98  ตามลําดับ 
 บุคลิกภาพมนุษยคุณธรรมนิยมโดยรวม อยูในระดับคอนขางมีคุณธรรมนิยม โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.70 เมื่อพิจารณารายขอพบวา เอาเปรียบผูอ่ืน< -- >ชอบชวยเหลือผูอ่ืน อยูใน
ระดับคอนขางชอบชวยเหลือผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 รองลงมาไดแก เอาแตใจตนเอง< -- >
มีน้ําใจ อยูในระดับคอนขางมีน้ําใจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และด้ือรั้น< -- >เคารพกฎระเบียบ อยู
ในระดับคอนขางเคารพกฏระเบียบ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 ตามลําดับ 
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน 
 ในการวิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานความปลอดภัย 
ความเสี่ยงดานสังคม ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา และความเสี่ยงดานจิตวิทยา โดยแจกแจง
คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปรผลขอมูล ดังตาราง 4  
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ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรม 
     การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 

ระดับการรับรุ
ความเสี่ยง การรับรูความเสี่ยง 

X  S.D. 
แปลผล 

ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ    
1. กังวลวาเนื้อผาของเสื้อผาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง          
2. กังวลวาขนาดของเสื้อผาที่ไดอธิบายไวจะไมเปนไป  
   ตามที่นําเสนอ 
3. กังวลวาเสื้อผาที่ไดรับจะมีขอบกพรอง        

4.67 
4.95 

 
4.75 

1.357 
1.322 

 
1.475 

คอนขางมาก 
คอนขางมาก 

 
คอนขางมาก 

ความเสี่ยงดานประสทิธิภาพโดยรวม 4.79 1.384 คอนขางมาก 
ความเสี่ยงดานการเงิน    
4. กังวลวาคาจัดสงสินคาจะมีราคาแพงเกินความเปนจริง        
5. กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะมีราคาแพง

กวารานคาจริง            
6. กังวลวาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการชําระ

เงิน (เชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน)      

4.11 
4.22 

 
3.83 

1.391 
1.380 

 
1.546 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงดานการเงินโดยรวม 4.05 1.439 ปานกลาง 
ความเสี่ยงดานความปลอดภัย    
7. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว 
8. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการชําระเงิน 
9. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของข้ันตอนการสงสินคา 

4.29 
4.53 
4.08 

1.705 
1.825 
1.664 

ปานกลาง 
คอนขางมาก 
ปานกลาง 

ความเสี่ยงดานความปลอดภัยโดยรวม 4.30 1.731 ปานกลาง 
ความเสี่ยงดานสังคม    
10.กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให

สถานภาพทางสังคมลดลง 
11.กังวลวาการซื้อเสือ้ผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให

ไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน 
12.กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให

ไดเสื้อผาที่มีรูปแบบที่ไมเปนที่นิยม 

2.82 
 

2.62 
 

2.81 

1.550 
 

1.439 
 

1.445 

คอนขางนอย 
 

นอย 
 

คอนขางนอย 

ความเสี่ยงดานสังคมโดยรวม 2.75 1.473 คอนขางนอย 
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ตาราง 4  (ตอ)  
 

ระดับการรับรุ
ความเสี่ยง การรับรูความเสี่ยง 

X  S.D. 
แปลผล 

ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา    
13.กังวลวาข้ันตอนการสัง่ซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง

ออนไลนยุงยาก ทําใหเสียเวลา 
14.กังวลวาการเลือกซือ้เสื้อผาวินเทจ  มือสองออนไลน

จะใชเวลานานเกินกวาการเลือกจากรานคาจริง 
15.กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจ  มือสองออนไลน

จะตองเสียเวลาในการรอสินคา 

3.53 
 

3.69 
 

3.93 

1.488 
 

1.494 
 

1.418 

คอนขางนอย 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 

ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาโดยรวม 3.71 1.466 ปานกลาง 
ความเสี่ยงดานจิตวิทยา    
16.กังวลเก่ียวกับความพึงพอใจของการใหบริการหลัง

การขาย เชน การซอมแซมภายหลังการขาย 
17.มักจะกังวลวาจะไมไดรับสินคา 
18.กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่ซื้อมาจะสวม

ใสไมได 

3.97 
 

4.56 
5.03 

 

1.717 
 

1.683 
1.579 

ปานกลาง 
 

คอนขางมาก 
คอนขางมาก 

ความเสี่ยงดานจิตวิทยาโดยรวม 4.52 1.659 คอนขางมาก 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงของผูตอบแบบสอบถาม 
พบวา 
 การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ  
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดย
รวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูใน
ระดับคอนขางมาก ไดแก กังวลวาขนาดของเสือ้ผาที่ไดอธิบายไวจะไมเปนไปตามที่นําเสนอ  กังวล
วาเสื้อผาที่ไดรับจะมีขอบกพรอง  กังวลวาเนื้อผาของเสื้อผาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.95  4.75  และ 4.67 ตามลําดับ   
 การรับรูความเสี่ยงดานการเงิน 
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานการเงินในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
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 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานการเงินในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะมีราคาแพงกวารานคาจริง กังวลวาคา
จัดสงสินคาจะมีราคาแพงเกินความเปนจริง    กังวลวาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมในการชําระ
เงิน (เชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  4.11  และ 3.83 ตามลําดับ   
 การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย 
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูใน
ระดับคอนขางมาก ไดแก กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการชําระเงิน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว กังวลเก่ียวกับความปลอดภัย
ของข้ันตอนการสงสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29  4.08  ตามลําดับ 
 การรับรูความเสี่ยงดานสังคม 
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานสังคมในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยู
ในระดับคอนขางนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานสังคมในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับ
คอนขางนอย ไดแก กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําใหสถานภาพทางสังคมลดลง  
กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให ไดเสื้อผาที่มีรูปแบบที่ไมเปนที่นิยม   โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.82  4.81 ตามลําดับ             
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานสังคมในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับนอย 
ไดแก กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.62 
 การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา 
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาในการซือ้เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูใน
ระดับปานกลาง ไดแก กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน จะใชเวลานานเกินกวา
การเลือกจากรานคาจริง  กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะตองเสียเวลาในการ
รอสินคา  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  3.69 ตามลําดับ 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูใน
ระดับคอนขางนอย ไดแก กังวลวาข้ันตอนการสั่งซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนยุงยาก ทําให
เสียเวลา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
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 การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา 
 ผูบริโภคมีการรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดย
รวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับ
คอนขางมาก ไดแก กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ที่ซื้อมาจะสวมใสไมได  มักจะกังวลวาจะ
ไมไดรับสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.03  4.56 ตามลําดับ   
 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับ
ปานกลาง ไดแก กังวลเก่ียวกับความพึงพอใจของการใหบริการหลังการขาย เชน การซอมแซม โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตาราง 5 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา      
     วินเทจมือสองออนไลน 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Min Max X  S.D. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครัง้) ตอป 1 8 2.65 1.423 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอ 1 1 3.50 1.984 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปน

จํานวนเงิน (บาท) ตอครั้ง 100 2,000 529.07 296.981 
    
         จากตาราง 5 แสดงคาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจํานวนครั้งในการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนตอปต่ําสุดเทากับ  1  ครั้งตอป สูงสุดเทากับ  8  ครั้งตอป โดยมี
คาเฉลี่ยประมาณ 3   ครั้งตอป จํานวนชิ้นตอปต่ําสุดเทากับ 1  ชิ้นตอป สูงสุดเทากับ  15 ชิ้นตอป 
โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 3.50 ชิ้น จํานวนเงินโดยเฉลี่ยในการซื้อต่ําสุดเทากับ 100  บาทตอครั่ง 
สูงสุดเทากับ  2000  บาทตอครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 529.07  บาท 
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ตาราง 6  แสดงความถี่และคารอยละ ของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ความถี่  
 (คน)  

รอยละ 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนรูปแบบใดมากที่สุด   
 ชุดเดรส 

เสื้อ 
กางเกง, กระโปรง 
เสื้อคลุม, เสื้อ Jacket 

208 
122 
40 
30 

52.0 
30.5 
10.0 
7.5 

 รวม 400 100.0 
2.ทานมักซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเมื่อใด   
 เมื่อมีการลงเสื้อผาในรานใหม 

เมื่อมีการลดราคา 
เมื่อตองการเสื้อผาแตไมมีเวลาเดินเลือกซื้อ     
อ่ืนๆ เชน ถูกใจ, ชอบ 

122 
76 

184 
18 

30.4 
18.8 
46.3 
4.5 

 รวม 400 100.0 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตใดมากที่สุด   
 www.weloveshooping.com  

www.pantipmarket.com 
www.tarad.com  
www.facebook.com 

178 
21 
10 

191 

44.5 
5.3 
2.4 

47.8 
 รวม 400 100.0 
4. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพราะเหตุใด   
 ราคาถูก  

คุณภาพดี 
สะดวกในการซื้อ 
มีรูปแบบหลากหลาย 

67 
18 

125 
190 

16.8 
4.4 

31.3 
47.5 

 รวม 400 100.0 
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ตาราง 6  (ตอ)  
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ความถี่  
 (คน)  รอยละ 

5. ใครมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของคุณมาก
ที่สุด 

  

 ตัวเอง 
เพ่ือน 
ครอบครัว 
บุคคลที่มีชื่อเสียง 

314 
61 
3 

22 

78.5 
15.3 
0.7 
5.5 

 รวม 400 100.0 
 
 จากตาราง 6 แสดงความถี่และคารอยละของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน พบวาผูตอบแบบสอบถามที่ซื้อเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน จําแนก
ตัวแปรไดดังนี้ 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนรูปแบบใดมากที่สุด พบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแบบชุดเดรสวินเทจมากที่สุดจํานวน 208 คิดเปน
รอยละ 50.2 รองลงมาคือเสื้อวินเทจ จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 กางเกง,กระโปรงวินเทจ 
จํานวน 40  คิดเปนรอยละ 10 และเสื้อคลุม,เสื้อแจคเก็ตวินเทจ จํานวน 30 คิดเปนรอยละ 7.5 
ตามลําดับ 
 ทานมักซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเม่ือใด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเมื่อตองการเสื้อผาแตไมมีเวลาเลือกซื้อมากที่สุด จํานวน 185 
คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือซื้อเมื่อมีการลงสินคาใหม จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ซื้อ
เมื่อมีการลดราคา จํานวน 76  คิดเปนรอยละ 18.8 และ อ่ืนๆ เชน ชื้อเมื่อถูกใจ,ซื้อเมื่อชอบ  
จํานวน 18 คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่ เวปไซตใดมากที่สุด  พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจาก www.facbook.com มากที่สุด 
จํานวน 191 คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมา คือ www.weloveshopping.com จํานวน 178 คน คิด
เปนรอยละ 44.5 www.pantipmarket.com จํานวน 21  คิดเปนรอยละ 5.3 และ www.tarad.com  
จํานวน 10 คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพราะเหตุใด พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพราะมีรูปแบบหลากหลายมากที่สุด จํานวน 190 คิดเปน
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รอยละ 47.5 รองลงมา คือ สะดวกในการซื้อ จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.3 ราคาถูก จํานวน 
67  คิดเปนรอยละ 16.8 และคุณภาพดี จํานวน 18 คิดเปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ 
 ใครมีอิทธิพลตอการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของคุณมากที่สุด พบวาผูมี
อิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือตนเอง มาก
ที่สุด จํานวน 314 คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ เพ่ือน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 15.3 
บุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน 22  คิดเปนรอยละ 5.5 และเพ่ือน จํานวน 3 คิดเปนรอยละ 0.7 ตามลําดับ 
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นแนวโนมในการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลนในครั้งตอไป 
 

แนวโนมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ครั้งตอไป X  S.D. แนวโนมการใช 

ทานยังคงซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในครัง้ตอไป
อีกหรือไม 3.55 1.984 กลับมาใช 

 
 จากตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นแนวโนมใน
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในครั้งตอไป พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีแนวโนม
กลับมาซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในครั้งตอไป 
 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมติฐานจํานวน 3 ขอ ดังนี้  
 สมมุติฐานขอที่  1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
      สมมุติฐานขอที่ 1.1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
         0H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ไมแตกตางกัน 
 1H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมติฐานโดยใชระดับ
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ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมตัวอยางกอน ถาความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test  และถาความแปรปรวน
แตละกลุมตัวอยางไมเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง สถิติ Brown-Forsythe test ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตาง
กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparsion) โดยใชวีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnnett’ T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดย
ใช Levene Test ซึ่งตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคา Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง 8  
 
ตาราง 8 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     กับอายุ  
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df1 df2 Prob. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (ครั้ง) ตอป 2.129 3 396 .096 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป .619 3 396 .603 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) 

ตอครั้ง           .668 3 396 .572 
 
 จากตาราง 8 พบวา ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Prob. เทากับ 
.096 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของอายุแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน 
 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปมีคา Prob. เทากับ .603 ซึ่งมากกวา 0.05  
นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา คาความ
แปรปรวนของอายุแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง มีคา Prob. เทากับ .572 ซึง่
มากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา คาความแปรปรวนของอายุแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน       
 
ตาราง 9 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     จําแนกตามอายุ 
 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน

เทจมือสองออนไลน 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน  (ครัง้) ตอ
ป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

10.510 
809.928 
820.438 

3.503 
2.045 

1.713 .164 

2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน (ชิ้น) ตอป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

5.369 
1564.621 
1569.990 

1.790 
3.951 

.453 .715 

3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนโดยเฉลี่ย 
(บาท) ตอครั้ง 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

161298.506 
30529495.80 
35190794.31 

53766.169 
88458.323 

.608 .610 

 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .164 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป  โดยใชสถิติ F-test มีคา Prob. เทากับ .715 ซึ่งมี
คามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ดานจํานวนชิ้นตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอป โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .610 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนดานจํานวนบาทตอครั้ง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมุติฐานขอที่ 1.2 ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 0H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนไมแตกตางกัน 
 1H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหผูวิจัยใชวิธีการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวาง
ประชากร 2 กลุม โดยกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมนี้เปนอิสระจากกัน (Independent Sample t-test) ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 0H  ก็ตอเมื่อระดับนัยสําคัญทางสถิติมีคา
นอยกวา 0.05 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหนั้นในข้ันแรกจะทําการทดสอบความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของกลุมสถานภาพทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s test ซึ่งหากผลการทดสอบพบวาคา
ความแปรปรวนของทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกัน (คา Sig.มีคามากกวาหรือเทากับ .05) ก็จะใชคา t-
test กรณี Equal Variances Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของกลุมสถานภาพทั้ง 2 กลุม แตหากผลการทดสอบพบวาคาความ
แปรปรวนของทั้ง 2 กลุม แตกตางกัน (คา Sig.มีคานอยกวา .05) ก็จะใชคา t-test กรณี Equal 
Variances not Assumed สําหรับผลการทดสอบความแตกตางระหวางความแปรปรวนของกลุมเพศ
ทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ Levene’s Test) แสดงดังตาราง 10 
 
ตาราง 10 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 

Levene’s test for Equality of Varience พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
F Sig. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (ครั้ง) ตอป .315 .575 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป .632 .427 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครั้ง .461 .497 
 
 จากตาราง 10 ผลการทดสอบ Levene’s Test พบวา  
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Sig. เทากับ .575 ซึ่งมีคา
มากกวา .05 จึงใช t-test กรณี Equal Variances Assumed ดังนั้นผูวิจัยจึง ทดสอบความแตกตาง
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ของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของสถานภาพทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่
ระดับ ความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเมื่อคา sig.
มากกวา.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคา sig. นอยกวา .05 ซึ่งผลการทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยสถิติ t-test แสดงดังตาราง 
11 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป มีคา Sig. เทากับ .497 ซึ่งมีคา
มากกวา.05 จึงใช t-test กรณี Equal Variances Assumed ดังนั้นผูวิจัยจึง ทดสอบความแตกตาง
ของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของสถานภาพทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่
ระดับ ความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเมื่อคา sig.มากกวา 
.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคา sig. นอยกวา .05 ซึ่งผลการทดสอบความ
แตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยสถิติ t-test แสดงดังตาราง 11 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยเฉลี่ย มีคา Sig. เทากับ .427 ซึ่งมีคา
มากกวา.05 จึงใช t-test กรณี Equal Variances Assumed ดังนั้นผูวิจัยจึง ทดสอบความแตกตาง
ของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของสถานภาพทั้ง 2 กลุม โดยใชสถิติ t-test ที่
ระดับ ความเชื่อมั่น 95% ผลการทดสอบจะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) ก็ตอเมื่อคา sig.มากกวา 
.05 และจะยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคา sig. นอยกวา .05 ซึ่งผลการทดสอบความ
แตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยสถิติ t-test แสดงดังตาราง 11 
 
ตาราง 11 แสดงการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 
 

t-test for Equality of Mean พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลน 

 สถานะ 
N X  S.D. t df Sig. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน  (ครั้ง) ตอป 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 
สมรส, 
อยูดวยกัน 

332 
68 

2.60 
2.81 

1.426 
1.469 

-1.082 398 .280 

2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน (ช้ิน) ตอป 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 
สมรส, 
อยูดวยกัน 

332 
68 

3.50 
3.46 

3.50 
3.46 

.78 398 .859 

3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) 
ตอครั้ง 

Equal 
variances 
assumed 

โสด 
สมรส, 
อยูดวยกัน 

332 
68 

532.58 
511.91 

234.777    
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 จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนจําแนกตามสถานภาพ โดยใชสถิติทดสอบคาที (Independent t-test) สามารถ
วิเคราะหไดดังนี้ 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Sig. เทากับ .280 ซึ่งมากกวา 
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และจะปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิง
วัยทํางานที่มีสถานแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป มีคา Sig. เทากับ .859 ซึ่งมากกวา 
.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และจะปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิง
วัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้น
ตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง มีคา Sig. เทากับ 
.602 ซึ่งมากกวา .05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และจะปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนดานราคากับจํานวนครั้ง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูหญิงวัยทํางานที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 0H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนไมแตกตางกัน 
 1H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนแตกตางกัน 
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ตาราง 12 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  
     กับการศึกษา 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df1 df2 Prob. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (ครั้ง) ตอป 0.013 2 397 .087 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป 2.215 2 397 .603 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) 

ตอครั้ง           3.235* 2 397 .040 
 

*มีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 12 พบวา ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Prob. 
เทากับ .087 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวา คาความแปรปรวนของการศึกษาแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใช
สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปมีคา Prob. เทากับ .111 ซึ่งมากกวา 
0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา คา
ความแปรปรวนของการศึกษาแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test ในการทดสอบ
สมมติฐาน 
 ทานซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง มีคา Prob. เทากับ 
.040 ซึ่งนอยกวา 0.05  นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา กลุมอายุอยางนอย 1 กลุมที่มีความแปรปรวนแตกตางจากกลุมการศึกษาระดับอ่ืนๆ 
ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     จําแนกตามการศึกษา 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df SS Prob. 

ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท)  
ตอครั้ง 2.854 2 153.678 .061 

 
 จากตาราง 13 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้งโดยใชสถิติ Brown-
Forsythe test มีคา Prob. เทากับ 0.061 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก 
( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีการศึกษาแตกตางกันมี
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา      วินเทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ตาราง 14 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน

เทจมือสองออนไลน 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน (ครัง้) ตอป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
397 
399 

1.038 
819.399 
820.438 

.519 
2.064 

.252 .778 

2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน (ชิ้น) ตอป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
397 
399 

18.434 
1551.556 
1569.990 

9.217 
3.908 

2.358 .096 

 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .778 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป  โดยใชสถิติ F-test มีคา Prob. เทากับ 
0.096 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา    
วินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
       สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา   
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 0H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนไมแตกตางกัน 
 1H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมติฐานโดยใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมตัวอยางกอน ถาความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test  และถาความแปรปรวน
แตละกลุมตัวอยางไมเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง สถิติ Brown-Forsythe test ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตาง
กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparsion) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnnett’ T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดย
ใช Levene Test ซึ่งตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคา Prob. (p) มีคานอยกวา0.05ผลการทดสอบแสดง
ดังตาราง 16 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     กับอาชีพ 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df1 df2 Prob. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (ครั้ง) ตอป .453 2 397 .635 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป 1.946 2 397 .144 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) 

ตอครั้ง           2.564 2 397 .078 
 
 จากตาราง 15 พบวา ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Prob. 
เทากับ .636 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวา คาความแปรปรวนของอาชีพแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ 
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปมีคา Prob. เทากับ 
.144 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา คาความแปรปรวนของอาชีพแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test 
ในการทดสอบสมมติฐาน ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง มีคา Prob. 
เทากับ .078 ซึ่งมากกวา 0.05  นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวา คาความแปรปรวนของอาชีพแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ 
F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     จําแนกตามระดับการศึกษา 
 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลน 

แหลงความ 
แปรปรวน df SS MS F Sig 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลน (ครัง้) 
ตอป 

ระหวาง
กลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
397 
399 

3.283 
817.154 
820.437 

1.642 
2.058 

.798 .451 

2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลน (ชิ้น) 
ตอป 

ระหวาง
กลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
397 
399 

27.084 
1542.906 
1569.990 

13.542 
3.886 

3.484* .032 

3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนโดย
เฉลี่ย (บาท) ตอครัง้ 

ระหวาง
กลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

2 
397 
399 

1127958.063 
34062836.250 

563979.031 
85800.595 

6.573** .002 

 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .541 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป  โดยใชสถิติ F-test มีคา Prob. เทากับ 
0.032 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังตาราง 17 
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  ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอป โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .002 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนําผลการวิเคราะหไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธี
ทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ดังตาราง 17 
 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูของผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป 
 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ขาราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
และอ่ืนๆ เชน 

นักเรียน 
ระดับการศึกษา X  

3.35 4.09 3.67 
พนักงานบริษัทเอกชน 3.35 - -.743* 

(.011) 
-.317 
(.268) 

ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.09  - .426 
(.256) 

ธุรกิจสวนตัว และอ่ืนๆ เชน นักเรียน 3.67   - 
 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 17 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผูหญิงวัยทํางานที่มี
อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จากการวิเคราะหพบวา มีคา Prob. เทากับ .011 ซึ่งนอยกวา 
0.05 หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนแตกตางเปนรายคูกับผูหญิงวัยทํางานมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปนอยกวาผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .743 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลีย่รายคูของผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอครั้ง 
 

พนักงาน
บริษัท 
เอกชน 

ขาราชการ/ 
พนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว 
และอ่ืนๆ เชน 

นักเรียน 
ระดับการศึกษา X  

538.82 602.59 409.96 
พนักงานบริษัทเอกชน 538.82 - -.63.776 

(.143) 
-128.852** 

(.003) 
ขาราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 602.59  - 192.628** 

(.001) 
ธุรกิจสวนตัว และอ่ืนๆ เชน นักเรียน 409.96   - 
 

**อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
  
 จากตาราง 18 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนกับผูบริโภคที่มีอาชีพธุรกิจ
สวนตัว จากการวิเคราะหพบวา มีคา Prob. เทากับ .003 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา ผูหญิงวัย
ทํางานที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแตกตางเปน
รายคูกับผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูหญิงวัยทํางานทีม่ี
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (บาท) ตอครั้ง
มากกวาผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .128.852 
 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจกับผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว จากการวิเคราะหพบวา มีคา Prob. เทากับ .001 ซึ่งนอยกวา 0.01 หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางเปนรายคูผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยผูหญิงวัย
ทํางานที่มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
(บาท) ตอครั้งมากกวาผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากับ .192.628 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
สามารถเขียนเปนสมมติฐานทางสถิติไดดังนี้ 
 0H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนไมแตกตางกัน 
 1H : ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนแตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบดวยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) การทดสอบสมติฐานโดยใชระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมตัวอยางกอน ถาความ
แปรปรวนของกลุมตัวอยางเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test  และถาความแปรปรวน
แตละกลุมตัวอยางไมเทากันใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง สถิติ Brown-Forsythe test ซึ่งจะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตาง
กันจะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparsion) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD) หรือ Dunnnett’ T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดย
ใช Levene Test ซึ่งตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 
 0H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 1H : คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
 ผลการทดสอบความแปรปรวนโดยใชระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) ก็ตอเมื่อคาProb. (p) มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ
แสดงดังตาราง 19  
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ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบคาความแปรปรวนของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     กับรายได 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df1 df2 Prob. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน  (ครั้ง) ตอป 0.153 3 396 .927 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป 3.591* 3 396 .014 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) 

ตอครั้ง           4.700** 3 396 .003 
 

*อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
**อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 19 พบวา ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป มีคา Prob. 
เทากับ.927 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
( 1H ) หมายความวาแปรปรวนของอาชีพแตละกลุมไมแตกตางกัน ดังนั้นผูวิจัยจึงใชสถิติ F-test ใน
การทดสอบสมมติฐาน 
 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปมีคา Prob. เทากับ .014 ซึ่งนอยกวา 
0.05  นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา กลุม
อาชีพอยางนอย 1 กลุมที่มีความแปรปรวนแตกตางจากกลุมอาชีพระดับอ่ืนๆ ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชสถติ ิ
Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง มีคา Prob. เทากับ .003 ซึง่
นอยกวา 0.01  นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอรับสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา กลุมอาชีพอยางนอย 1 กลุมที่มีความแปรปรวนแตกตางจากกลุมอาชีพระดับอ่ืนๆ ดังนั้น ผูวิจัย
จึงใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
      จําแนกตามรายได 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน Levene 
Statistic 

df SS Prob. 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
(ชิ้น) ตอป 

Brown- 
Forsythe 2.430 3 161.295 .067 

2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดย
เฉลี่ย (บาท) ครั้ง 

Brown- 
Forsythe 2.391 3 158.048 .071 

 
 จากตาราง 20 พบวา ผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอปโดยใชสถิติ Brown-Forsythe Test 
มีคา Prob. เทากับ .067 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย (บาท) ตอครั้ง โดยใชสถิติ Brown-
Forsythe Test มีคา Prob. เทากับ 0.071 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก 
( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกันมี
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
0.05 
 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
     จําแนกตามรายได 
 
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ

มือสองออนไลน 
แหลงความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig 

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน (ครั้ง) ตอป 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 
รวม 

3 
396 
399 

3.896 
816.542 
820.438 

1.299 
2.062 

.630 .596 

  
 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนกับทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  โดยใชสถิติ F-test พบวา มีคา Prob. 
เทากับ .596 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติ
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ฐานรอง ( 1H ) หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 สมมติฐานขอที ่2 บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม  มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรี
วิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษยอํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม มีความ สัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานขอที ่2.1 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้งตอป 
 0H : บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
 1H : บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
 

 ใชในการทดสอบคาทางสถิติสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว ถามีคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา .05 นั่นคือ จะปฏิเสธ สมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
นั่นคือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 22 
 
ตาราง 22 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวาง บุคลิกภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ 
     มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนครั้งตอป 

บุคลิกภาพ Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

-.085 
-.005 
0.76 

.167** 
.049 
-.065 

.091 

.919 

.131 

.001 

.326 

.192 

ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

ต่ํามาก 
ไมสัมพนัธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

 

** อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 22 ใชการทดสอบทางสถิติสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนครั้งตอปพบวา 
 บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .091 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป โดยมีคา
สหสัมพันธ (r) .085 แสดงวามีความสัมพันธทางดานซายมากที่สุด 
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .919 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป โดยมีคา
สหสัมพันธ (r) .005 แสดงวามีความสัมพันธทางดานซายมากที่สุด 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .131 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป โดยมีคา
สหสัมพันธ (r) .076 แสดงวามีความสัมพันธทางดานซายมากที่สุด 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสมาคมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .001 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพสมาคมนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป โดยมีคาสหสัมพันธ (r) 
.167 แสดงวามีความสัมพันธทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก หมายความวา ถาผูหญิงวัยทํางานมี
บุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยมจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้ง
ตอปเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํามาก 
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .326 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป  
 บุคลิกภาพดานมนุษยคุณธรรมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .192 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป  
 
 สมมติฐานขอที ่2.2 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป 
 
ตาราง 23 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ 
     สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนชิ้นตอป 

บุคลิกภาพ Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

.032 

.016 
-0.32 
.131** 
.036 
-.067 

.519 

.753 

.521 

.009 

.476 

.183 

ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

ต่ํามาก 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

 
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 23 ใชการทดสอบทางสถิติสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนชิ้นตอปพบวา 
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 บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .519 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป  
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .753 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป  
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .521 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป  
 บุคลิกภาพดานมนุษยสมาคมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .009 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานสมาคมนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป โดยมีคาสหสัมพันธ (r) 
.131 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก หมายความวา ถา
ผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยมจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน ในดานจํานวนชิ้นตอปเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .476 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอ 
  บุคลิกภาพดานมนุษยคุณธรรมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .183 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป  
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 สมมติฐานขอที ่2.3 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง 
 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ 
     มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนบาทตอครั้ง 

บุคลิกภาพ Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

.010 
-.125** 
.169** 
.107* 
.218** 
.010 

.843 

.012 

.001 

.032 

.000 

.840 

ไมสัมพันธกัน 
ต่ํามาก 
ต่ํามาก 
ต่ํามาก 

คอนขางต่ํา 
ไมสัมพันธกัน 

 
* อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 24 ใชการทดสอบทางสถิติสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนบาทตอครั้งพบวา 
 บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.843 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง  
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.012 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรบัสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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หมายความวา บุคลิกภาพดานเศรษฐนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง โดยมีคาสหสัมพันธ (r) 
-.125 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับต่ํามาก หมายความวา ถา
ผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพมนุษยเศรษฐนิยมจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ในดานจํานวนบาทตอครั้งลดลงในระดับต่ํามาก เนื่องจากผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพมนุษเศรษฐ
นิยม มีนิสัยประหยัด และชอบสินคาลดราคา อาจสงผลใหมีโอกาสหันไปซื้อเสื้อผาแฟชั่นมือหนึ่งที่มี
การแขงขันลดราคากันสูง ทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนลดลง 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .001 
ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานสุนทรีวิทยามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง โดยมีคาสหสัมพันธ (r) 
.169 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก หมายความวา ถา
ผูหญิงวัยทํางานมีบุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวิทยาจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ในดานจํานวนบาทตอครั้งเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสมาคมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.032 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานสมาคมนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง โดยมีคาสหสัมพันธ (r) 
.107 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํามาก หมายความวา ถา
ผูหญิงวัยทํางานมีบุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวิทยาจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ในดานจํานวนบาทตอครั้งเพ่ิมข้ึนในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง โดยมีคา
สหสัมพันธ (r) .218 แสดงวาวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับคอนขางต่าํ 
หมายความวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมจะมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลน ในดานจํานวนบาทตอครั้งเพ่ิมข้ึนในระดับคอนขางต่ํา ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
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 บุคลิกภาพดานมนุษยคุณธรรมนิยมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.840 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา บุคลิกภาพดานคุณธรรมนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง  
 
 สมมุติฐานขอที ่3 การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ (Performance 
Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดานความปลอดภัย (Security Risk) 
ความเสี่ยงดานสังคม (Social Risk) ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา (Time-loss Risk) และความ
เสี่ยงดานจิตวิทยา (Psychological Risk) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
     สมมุติฐานขอที่  3.1 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้งตอป 
 0H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
 1H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
 
 ใชในการทดสอบคาทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว ถามีคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา .05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) นั่น
คือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 26 
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวาง การับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนครั้งตอป 

การรับรูความเสี่ยง Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

-.013 
-.076 
-.096 
-.079 

-.189** 
-.050 

.802 

.128 

.054 

.116 

.000 

.323 

ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

ต่ํามาก 
ไมสัมพันธกัน 

 
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 25 ใชการทดสอบทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 
Product  Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยง
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนครั้งตอป 
 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.802 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานการเงินกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .128 ซึ่งมี
คามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0. 
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  ความเสี่ยงดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.054 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสีย่งดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานสังคมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .116 ซึ่งมี
คามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .189 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับต่ํามาก หมายความวา ถาผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความ
เสี่ยงดานการสูญเสียเวลามากข้ึน จะทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ในดาน
จํานวนครั้งตอปลดลงในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก  ผูหญิงวัยทํางาน
มีการรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา มีความกังวลในข้ันตอนการสั่ง การเลือกสินคา และรูสึก
เสียเวลาในการรอสินคา อาจสงผลใหผูหญิงวัยทํางานหันมาซื้อเสื้อผาแฟชั่นในระหวางการเดินทาง
กลับ ซึ่งไดเห็นของจริงและเปนซื้อไดทันที ทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ลดลง 
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .323 ซึ่งมี
คามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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 สมมุติฐานขอที ่3.2 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนชิ้นตอป 
 0H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป 
 1H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป 
 
 ใชในการทดสอบคาทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว ถามีคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา .05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) นั่น
คือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 26 
 
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนชิ้นตอป 

การรับรูความเสี่ยง Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

-.117* 
-.083 

-.152** 
-.059 
-.101* 
-.090 

.019 

.099 

.002 

.239 

.043 

.072 

ต่ํามาก 
ไมสัมพันธกัน 

ต่ํามาก 
ไมสัมพันธกัน 

ต่ํามาก 
ไมสัมพันธกัน 

 
** อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 26 ใชการทดสอบทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนชิ้นตอป 
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 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.019 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .117 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับต่ํามาก หมายความวา ถาผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความ
เสี่ยงดานประสิทธิภาพมากข้ึน จะทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ในดาน
จํานวนชิ้นตอปลดลงในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก ผูหญิงวัยทํางานมี
การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ เก่ียวกับขนาดของเสื้อผาวาจะใสไมไดมากข้ึน อาจสงผลให
ผูหญิงวัยทํางานสนใจซื้อเสื้อผาจากรานคาจริง ทําใหพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ดานจํานวนชิ้นตอปลดลง 
 ความเสี่ยงดานการเงินกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .099 ซึ่งมคีา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ความเสี่ยงดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.002 ซึ่งมีคานอยกวา 0.01 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .152 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับต่ํามาก หมายความวา ถาผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความ
เสี่ยงดานความปลอดภัยมากข้ึน จะทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ในดาน
จํานวนชิ้นตอปลดลงในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก ผูหญิงวัยทํางานมี
การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย เก่ียวกับการชําระเงิน รานคาออนไลนที่ซื้ออาจยังไม
นาเชื่อถือ กังวลวาสินคาจะไมสะอาด  อาจสงผลผูหญิงวัยทํางานเพียงลองซื้อ ไมก่ีตัว ทําให
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอปลดลง 
 ความเสี่ยงดานสังคมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .239 ซึ่งมคีา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
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วา ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.043 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .101 แสดงวา ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางตรงขามในระดับต่ํามาก หมายความวา ถาผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความ
เสี่ยงดานการสูญเสียเวลามากข้ึน จะทําใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ในดาน
จํานวนชิ้นตอปลดลงในระดับต่ํามาก ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว เนื่องจาก ผูหญิงวัยทํางานมี
การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา เก่ียวกับการเลือกสินคาจากรานคาออนไลนเปนเวลานาน 
อาจสงผลผูหญิงวัยทํางานหันมาซื้อเสื้อผาจากรานคาจริง หากชอบสามารถซื้อไดทันที ทําให
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอปลดลง 
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .072 ซึ่งมคีา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ .090 
 
 สมมติฐานขอที่  3.3 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนบาทตอครั้ง 
 0H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน ไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนบาทตอครั้ง 
 1H : การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนบาทตอครั้ง 
 
 ใชในการทดสอบคาทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรสองตัว ถามีคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา .05 นั่นคือ จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก ( 0H ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( 1H ) นั่น
คือ ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตาราง 27 
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ตาราง 27 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา 
     วินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง 
 

พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ดานจํานวนบาทตอครั้ง 

การรับรูความเสี่ยง Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) ระดับความสัมพันธ 

1. มนุษยทฤษฎีนิยม 
2. มนุษยเศรษฐนิยม 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา 
4. มนุษยสมาคมนิยม 
5. มนุษยอํานาจนิยม 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม 

-.068 
-.008 
-.004 
.054 
-.081 
.023 

.174 

.873 

.934 

.283 

.105 

.648 

ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 
ไมสัมพันธกัน 

 
 จากตาราง 27 ใชการทดสอบทางสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product  
Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความเสี่ยงกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนบาทตอครั้ง 
 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้งพบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .174 
ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานการเงินกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .873 ซึ่งมีคา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.934 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
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หมายความวา ความเสี่ยงดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  ความเสี่ยงดานสังคมกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .283 ซึ่งมีคา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 
.105 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) 
หมายความวา ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยากับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ .648 ซึ่งมีคา
มากกวา 0.05 นั่นคือ จะยอมรับสมมติฐานหลัก ( 0H ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( 1H ) หมายความ
วา ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 28 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
1.ลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ  
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชพี และ 
รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ 
ซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

  

1.1 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรม 
การซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครง 
F-test ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 

1.2 ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกันมี
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน  

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป t-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป t-test ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครง 
t-test ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 

 1.3 ผูบริโภคที่มีการศึกษาแตกตางกันมี
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกตางกัน 

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป t-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครง 
Brown-

Forsythe 
ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 



 115 

ตาราง 28  (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
 1.4 ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกันมีพฤติกรรม 
การซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ 
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน 

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป F-test สอดคลองตามสมมติฐาน 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครง 
F-test สอดคลองตามสมมติฐาน 

1.4 ผูบริโภคที่มีอาชพีแตกตางกันมีพฤติกรรม 
การซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของ 
ผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง
กัน 

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป F-test สอดคลองตามสมมติฐาน 
3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 

(บาท) ตอครง 
F-test สอดคลองตามสมมติฐาน 

1.5 ผูบริโภคที่มีรายไดแตกตางกันมีพฤติกรรม 
การซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง 
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

  

1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป F-test ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิน้) ตอป Brown-

Forsythe 
ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 

3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ย 
(บาท) ตอครง 

Brown-
Forsythe 

ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
 2.บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม 
มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรีวทิยา  
มนุษยสมาคมนิยม มนุษยอํานาจนิยม  
และมนุษยคุณธรรมนิยม แตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสอง 
ออนไลนของผูหญิงวยัทํางาน ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

  

 2.1 บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดานจํานวนครั้งตอป 

  

1. มนุษยทฤษฎีนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. มนุษยเศรษฐนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
4. มนุษยสมาคมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. มนุษยอํานาจนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
 2.2 บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดานจํานวนชิ้นตอป 

  

1. มนุษยทฤษฎีนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. มนุษยเศรษฐนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
4. มนุษยสมาคมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. มนุษยอํานาจนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
2.3 บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ดานจํานวนบาทตอครั้ง 

  

1. มนุษยทฤษฎีนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. มนุษยเศรษฐนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. มนุษยสุนทรีวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
4. มนุษยสมาคมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. มนุษยอํานาจนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
6. มนุษยคุณธรรมนิยม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3 การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดาน 
ประสิทธิภาพ (Performance Risk) ความเสี่ยง 
ดานการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงดาน 
ความปลอดภยั (Security Risk) ความเสี่ยง 
ดานสังคม (Social Risk) ความเสี่ยงดานการ 
สูญเสยีเวลา (Time-loss Risk) และความเสีย่ง 
ดานจิตวิทยา (Psychological Risk) แตกตางกัน  
มีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 

  

 3.1 การรับรูความเสีย่งมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานจํานวนครั้งตอป 

  

1. ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ความเสี่ยงดานการเงิน Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
4. ความเสี่ยงดานสงัคม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา Pearson Correlation สอดคลองตามสมมติฐาน 
6. ความเสี่ยงดานจิตวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
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ตาราง 28 (ตอ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ผลการทดสอบ 
3.1 การรับรูความเสีย่งมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานจํานวนครั้งตอป 

  

1. ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ Pearson Correlation สอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ความเสี่ยงดานการเงิน Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย Pearson Correlation สอดคลองตามสมมติฐาน 
4. ความเสี่ยงดานสังคม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา Pearson Correlation สอดคลองตามสมมติฐาน 
6. ความเสี่ยงดานจิตวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3.3 การรับรูความเสีย่งมีความสัมพันธกับ 
พฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดานจํานวนบาทตอครั้ง 

  

1. ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ Pearson Correlation สอดคลองตามสมมติฐาน 
2. ความเสี่ยงดานการเงิน Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
3. ความเสี่ยงดานความปลอดภัย Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
4. ความเสี่ยงดานสังคม Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
5. ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
6. ความเสี่ยงดานจิตวิทยา Pearson Correlation ไมสอดคลองตามสมมตฐิาน 
   

 



บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ     
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้เพ่ือ
นําไปใชในการวางแผนการนําเสนอขอมูลสินคา การจัดทําเว็ปไซต การทําการตลาดออนไลน เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากที่สุด ตลอดจนนําขอมูลมาประกอบการวางแผน
กําหนดนโยบายเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการธุรกิจจําหนายเสื้อผาออนไลนในประเทศ
ไทย 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจําแนกตามลักษณะดาน
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 
 2. เพ่ือศึกษาบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาการรับรูความเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางกัน 
 2. บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 3. การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ผูหญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
อยางนอย1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ หญิงวัยทํางานที่เคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนอยางนอย 1 ครั้ง และพักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวน



 120 

ประชากรที่แนนอน จึงคํานวณขนาดของตัวอยางโดยกําหนดความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใชสูตร 
คํานวนหาขนาดตัวอยางในกรณีที่ไมทราบประชากรแนนอน (กัลยา วานิชยบัญชา.2546) ไดขนาด
ตัวอยางจํานวน  385 คน และเพ่ิมจํานวนตัวอยางเพ่ิมอีก15 คน รวมขนาดตัวอยางเทากับ 400 คน 
 
 วิธีการสุมตัวอยาง  
 การสุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยทําการโพสตลิ้ง (Link) แบบสอบถามลงในเว็ปไซตของรานขายเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนผานชองทางอินเทอรเน็ต ไดแก www.weloveshopping.com, www.pantipmarket.com 
,www.tarad.com และ www.facebook.com ซึ่งผูตอบแบบสอบถามสามารถคลิกลิ้ง (Link) ไปยัง
หนาแบบสอบถามไดทันที ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางใหครบตามจํานวนแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 
เพ่ือใหไดจํานวนตัวอยางที่จะทําการเก็บขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับ
การศึกษาคนควาเก่ียวกับปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร แบงออกเปน 4 สวนดังนี้  
      สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งลักษณะของคําถามจะเปนแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice) และใหเลือกตอบผูที่ตรง
กับผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 5 ขอ ดังนี้ 
 ขอที่ 1 อายุ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
 ขอที่ 2 สถานภาพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษาสูงสุด ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
 ขอที่ 4 อาชีพ ใชระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  
  ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน ใชระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale)  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปน
แบบ Semantic Differential Scale โดยใชระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale 
 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง ไดแก  ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ 
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานความปลอดภัยความเสี่ยงดานสังคม ความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา ความเสี่ยงดานจิตวิทยา เปนคําถามปลายปด (Close – ended response question) 
ลักษณะคําถามเปนแบบ Semantic Difference Scale วัดจากขวาไปซายดวยคําถามที่มีลักษณะ
ตรงกันขามกัน เปนระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale)  
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 สวนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะคําถามเปนคําถามปลายเปด (Open-ended Question) 
ใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) จํานวน 9 ขอ คือ  
 1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนบอยแคไหน.......ครั้งตอป เปนคําถามแบบใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 2. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปนจํานวนก่ีชิ้นตอป เปนคําถามแบบใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 3. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปนจํานวนเงินก่ีบาทตอครั้ง เปนคําถาม
แบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทอัตราสวน (Ratio Scale) 
 4. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนรูปแบบใดมากที่สุด เปนคําถามแบบใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 5. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซต เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูล
ประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 6. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตใดมากที่สุด (Multiple Choice 
Question) ผูตอบเลือกตอบไดเพียงขอเดียว เปนคําถามแบบใชระดับการวัดขอมูลประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 
 7. คุณซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตเพราะเหตุใด เปนคําถามแบบใชระดับ
การวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 8. ใครมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของคุณมาก เปนคําถามแบบใช
ระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 9. เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเปนคําถามแบบความหมายที่ตรงกันขาม (Semantic Differential Scale)  
 
 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การจัดกระทําขอมูล  การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดจัดกระทําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistic Package for the Social Science/Personal Computer 
Plus)(กัลยา วานิชยบัญชา.2538) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Checking)  ผู วิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกเพ่ือใหไดแบบสอบถามที่ไดรับคําตอบที่
สมบูรณครบตามจํานวนที่ระบุไว 
 2. การบันทึกขอมูลลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัส
ตามที่ไดกําหนดไว จากนั้นจัดกลุมคําตอบแลวจึงนับคะแนนใสรหัส โดยลงในแบบบันทึกขอมูลดวย
เครื่องคอมพิวเตอรตามลําดับ 
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 3. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 4. การประมวลผลขอมูลที่ลงรหัสแลว โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for the Social Science/Personal Computer Plus) 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมลูตามวัตถุประสงคและสมมติฐานดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
  1.1  นําขอมูลเก่ียวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบ ไดแก เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได วิเคราะหและอธิบายของกลุมตัวอยาง เปนคารอยละ 
(Percentage) คาเฉลีย่ (Mean) 
  1.2 นําขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิง      
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  1.3  นําขอมูลเก่ียวกับบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ   
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.4 นําขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน โดย
สมมติฐานของการวิจัยครั้งนี้ ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  2.1 ทดสอบสมติฐานขอที่ 1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือนแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา  
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน 
    สถิติ One-way Analysis of Variance เพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของ
ประชากรมากกวา 2 กลุม ไดแก ดานอายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน กรณีพบความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงทําการทดสอบเปนรายคู โดยใช วีทดสอบแบบ Least 
Significant (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของกลุมประชากร 
  2.2  ทดสอบสมติฐานขอที่ 2 บุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลน คาสถิติที่ใชทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
สําหรับหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน 
  2.3 ทดสอบสมติฐานขอที่ 3 การรับรูความเสี่ยงมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ 
ซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน คาสถิติที่ใชทดสอบคือ Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient สําหรับหาความสัมพันธระหวาง 2 ตัวแปรที่เปนอิสระตอกัน 
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สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได  
 ดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุ 25-34ป จํานวน 251 คน คิดเปน รอยละ 
62.8 รองลงมาคือ อายุ 35-44 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ13 อายุ 15-24 ป จํานวน 51 คน  
คิดเปนรอยละ 12.8 อายุ 45-54 ป จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.5 ตามลําดับ 
 ดานสถานภาพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 332  คน คิดเปน
รอยละ 83 รองลงมาคือ สถานะสมรส/อยูดวยกัน จํานวน 68 คน  
 ดานระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับการศึกษาระดับ  ปริญญาตรี 
จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.5 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ
17.5 ต่ํากวาปริญญาตรี 52 คน คิดเปนรอยละ13 ตามลําดับ 
 ดานอาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 289 คน 
คิดเปนรอยละ 72.3 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 54 คิดเปนรอยละ  
13.5 อาชีพธุรกิจสวนตัว จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.2 อาชีพอ่ืนๆ เชน นักเขียน จํานวน 12 
คน คิกเปนรอยละ 3 ตามลําดับ 
 ดานรายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายได 10,000-19,999  จํานวน 167 คน คิด
เปนรอยละ 41.8 รองลงมาคือ รายได 20,000-29,999 จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ 33.8 รายได 
30,000-39,000 จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.7 รายได 40,000-49,000 จํานวน 43 คน คิดเปน
รอยละ 10.8 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานบุคลิกภาพที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลน ไดแก มนุษยเศรษฐนิยม มนุษยสุนทรีวิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษย
อํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม โดยแจกแจงคาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
แปรผลขอมูล 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 บุคลิกภาพมนุษยทฤษนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ซื้อตามใจตนเอง <--> มีเหตุผลในการซื้อกับสนใจแตรูปแบบ<--> 
คํานึงถึงประโยชน อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 และซื้อตามใจตนเอง --- มี
เหตุผลในการซื้อ อยูในระดับคอนขางตามใจตนเอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.76        
 บุคลิกภาพมนุษยเศรษฐนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ไมสนใจราคา<-->หว่ันไหวตอราคา อยูในระดับคอนขางหว่ันไหวตอราคา
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48  ฟุมเฟอย<-->ประหยัด อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 
และซื้อเมื่ออยากได<-->ซื้อสินคาลดราคา อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85    
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 บุคลิกภาพมนุษยสุนทรีวิทยาโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ปลอยตามธรรมชาต<ิ-->รักสวยรักงาม อยูในระดับคอนขางรักสวยรักงาม 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.48  สนใจประโยชน<-->สนใจรูปลักษณภายนอก อยูในระดับปานกลาง  โดย
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 และชอบความสมถะ<-->ชอบความหรูหรา อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.10  
         บุคลิกภาพมนุษยสมาคมนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.02 เมื่อพิจารณารายขอพบวา กลาแสดงออกนอย<-->กลาแสดงออกมาก อยูในระดับปานกลาง 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 สวนใหญอยูบาน<-->ชอบสังสรรคนอกบาน อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.99 และชอบอยูเปนกลุม<-->ชอบเปนจุดสนใจ อยูในระดับปานกลาง  โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.86 
 บุคลิกภาพมนุษยอํานาจนิยมโดยรวม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.01 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา เนนสินคาคลาสสิค<-->เนนสินคานําสมัย อยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ชอบเปนผูตาม<-->ชอบเปนผูนํา อยูในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.10  และชอบตามแฟชั่น<-->ชอบนําแฟชั่น อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98   
 บุคลิกภาพมนุษยคุณธรรมนิยมโดยรวม อยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.70 เมื่อพิจารณารายขอพบวา เอาเปรียบผูอ่ืน<-->ชอบชวยเหลือผูอ่ืน อยูในระดับคอนขางชอบ
ชวยเหลือผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 เอาแตใจตนเอง<-->มีน้ําใจ อยูในระดับคอนขางมีน้ําใจ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.77 และด้ือรั้น<-->เคารพกฎระเบียบ อยูในระดับคอนขางเคารพกฏระเบียบ 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56   
 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลการรับรูความเสี่ยงในการตัดสินใจซ้ือเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยงของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
 การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดาน
ประสิทธิภาพในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.79 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพในการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับคอนขางมาก ไดแก กังวลวาขนาดของเสื้อผาที่ไดอธิบาย
ไวจะไมเปนไปตามที่นําเสนอ  กังวลวาเสื้อผาที่ไดรับจะมีขอบกพรอง   กังวลวาเนื้อผาของเสื้อผาจะ
ไมเปนไปตามที่คาดหวัง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95  4.75  และ 4.67 ตามลําดับ   
 การรับรูความเสี่ยงดานการเงิน ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดานการเงินในการ
ซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานการเงินในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะมีราคาแพงกวา
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รานคาจริง กังวลวาคาจัดสงสินคาจะมีราคาแพงเกินความเปนจริง กังวลวาจะตองเสียคาธรรมเนียม
เพ่ิมเติมในการชําระเงิน (เชน คาธรรมเนียมการโอนเงิน) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  4.11  และ 
3.83 ตามลําดับ   
 การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดานความ
ปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.30 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลน อยูในระดับคอนขางมาก ไดแก กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการชําระเงิน 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูลสวนตัว กังวล
เก่ียวกับความปลอดภัยของข้ันตอนการสงสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29  4.08  ตามลําดับ 
 การรับรูความเสี่ยงดานสังคม ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดานสังคมในการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานสังคมในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน อยูในระดับคอนขางนอย ไดแก กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให
สถานภาพทางสังคมลดลง  กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะทําให ไดเสื้อผาที่มี
รูปแบบที่ไมเปนที่นิยม   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.82  4.81 ตามลําดับ  ขอที่การรับรูความเสี่ยงดาน
สังคมในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับนอย ไดแก กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนจะทําไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.62 
 การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาในการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน จะใชเวลานานเกินกวาการเลือกจากรานคาจริง  กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนจะตองเสียเวลาในการรอสินคา  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  3.69 ตามลําดับ ขอที่การรับรู
ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับคอนขางนอย 
ไดแก กังวลวาข้ันตอนการสั่งซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนยุงยาก ทําใหเสียเวลา โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.53 
 การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยา ผูหญิงวัยทํางานมีการรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาใน
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยรวมอยูในระดับคอนขางมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่การรับรูความเสี่ยงดานจิตวิทยาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลน อยูในระดับคอนขางมาก ไดแก กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ที่ซื้อมาจะสวมใส
ไมได  มักจะกังวลวาจะไมไดรับสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.03  4.56 ตามลําดับ  ขอที่การรับรู
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ความเสี่ยงดานจิตวิทยาในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน อยูในระดับปานกลาง ไดแก กังวล
เก่ียวกับความพึงพอใจของการใหบริการหลังการขาย เชน การซอมแซม โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97  
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญมีจํานวนครั้งในการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนตอปต่ําสุด
เทากับ 1 ครั้งตอป สูงสุดเทากับ 8  ครั้งตอป โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 3  ครั้งตอป จํานวนชิ้นตอป
ต่ําสุดเทากับ 1  ชิ้นตอป สูงสุดเทากับ 15 ชิ้นตอป โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 4 ชิ้น จํานวนเงินโดย
เฉลี่ยในการซื้อต่ําสุดเทากับ 100  บาทตอครั้ง สูงสุดเทากับ  2000  บาทตอครั้ง โดยมีคาเฉลี่ย
ประมาณ 529.07 บาท 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแบบชุดเดรสวินเทจมาก
ที่สุดจํานวน 208 คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมาคือเสื้อวินเทจ จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 
กางเกง,กระโปรงวินเทจ จํานวน 40  คิดเปนรอยละ 10 และเสื้อคลุม, เสื้อแจคเก็ตวินเทจ จํานวน 
30 คิดเปนรอยละ 7.5 ตามลําดับ 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเมื่อตองการเสื้อผาแตไมมี
เวลาเลือกซื้อมากที่สุด จํานวน 185 คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมาคือซื้อเมื่อมีการลงสินคาใหม 
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ซื้อเมื่อมีการลดราคา จํานวน 76  คิดเปนรอยละ 18.8 และ 
อ่ืนๆ เชน ซื้อเมื่อชอบ,ชื้อเมื่อถูกใจ  จํานวน 18 คิดเปนรอยละ 4.5 ตามลําดับ 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจาก www.facbook.com 
มากที่สุด จํานวน 191 คิดเปนรอยละ 47.8 รองลงมา คือ www.weloveshopping.com จํานวน 178 
คน คิดเปนรอยละ 44.5 www.pantipmarket.com จํานวน 21  คิดเปนรอยละ 5.3 และ 
www.tarad.com  จํานวน 10 คิดเปนรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพราะมีรูปแบบ
หลากหลายมากที่สุด จํานวน 190 คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมา คือ สะดวกในการซื้อ จํานวน 125 
คน คิดเปนรอยละ 31.3 ราคาถูก จํานวน 67  คิดเปนรอยละ 16.8 และคุณภาพดี จํานวน 18 คิด
เปนรอยละ 4.4 ตามลําดับ 
 ผูมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานสวนใหญ คือ
ตนเอง มากที่สุด จํานวน 314 คิดเปนรอยละ 78.5 รองลงมา คือ เพ่ือน จํานวน 61 คน คิดเปนรอย
ละ 15.3 บุคคลที่มีชื่อเสียง จํานวน 22  คิดเปนรอยละ 5.5 และเพ่ือน จํานวน 3 คิดเปนรอยละ 0.7 
ตามลําดับ 
 ผูหญิงวัยทํางานสวนใหญมีแนวโนมกลับมาซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในครั้งตอไป
แนนอน 
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 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมติฐานจํานวน 3 ขอ ดังน้ี  
 สมมุติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน  
 สมมุติฐานขอที่ 1.1 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา     
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง)ตอป  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น)ตอป  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีอายุ
แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป ไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
อายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนบาทตอครั้ง ไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
   สมมุติฐานขอที่ 1.2 ผูหญิงวัยทํางานที่มีสถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง)ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
สถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป พบวาวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
สถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอครั้ง พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
สถานภาพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานราคากับจํานวนครั้ง ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.3 ผูหญิงวัยทํางานที่มีการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผา
วินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
ระดับการศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน( (ชิ้น)ตอป  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มีระดับ
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนชิ้นตอป ไม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน(บาท)ตอครั้ง พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
การศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานขอที่ 1.4 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ชิ้น) ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่อาชพี
แตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (บาท) ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่
อาชีพแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
 สมมติฐานขอที่ 1.5 ผูหญิงวัยทํางานที่มีรายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน (ครั้ง) ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน(ชิ้น)ตอป พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน(บาท)ตอครั้ง พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
รายไดแตกตางกันมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 2 บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม  มนุษยเศรษฐนิยม มนุษย
สุนทรีวิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษย อํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 สมมติฐานขอที ่2.1 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้งตอป  
 บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพสมาคมนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพมนุษยคุณธรรมนิยมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานขอที ่2.2 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป 
 บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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 บุคลิกภาพดานสมาคมนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพมนุษยคุณธรรมนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานขอที ่2.3 บุคลิกภาพของผูหญิงวัยทํางานมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
เสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง 
บุคลิกภาพดานมนุษยทฤษฎีนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานเศรษฐนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานสุนทรีวิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวบุคลิกภาพดานสมาคมนิยม มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดาน
จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 บุคลิกภาพดานคุณธรรมนิยม ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครดานจํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานขอที่ 3 การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ ความ
เสี่ยงดานการเงิน  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ความเสี่ยงดานสังคม ความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา และความเสี่ยงดานจิตวิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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     สมมุติฐานขอที่  3.1 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้งตอป 
 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมุติฐานขอที่  3.2 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนชิ้นตอป 
 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว   
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 ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 สมมติฐานขอที่  3.3 การรับรูความเสี่ยงของผูหญิงวัยทํางาน มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนบาทตอครั้ง 
 ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการเงินไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานความปลอดภัยไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  ความเสี่ยงดานสังคมไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 ความเสี่ยงดานจิตวิทยาไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนบาทตอครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
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อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอธิบายไดดังนี ้
สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน พบวา 
 ผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
แตกตางกันดานจํานวนชิ้นตอป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีอาชีพ
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อดานจํานวนชิ้นตอป และจํานวนบาทตอครั้ง มากกวา
อาชีพอ่ืน ทั้งนี้เนื่องมาจากอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจเปนอาชีพที่มีความมั่นคง มีอายุการทํางาน
นาน ระบบการทํางานมีความกดดันนอย เวลาทํางานคอนขางแนนอน ทําใหมีเวลาวางในการใช
อินเทอรเน็ตมาก ประกอบกับเสื้อวินเทจผามือสองมีราคาถูก คุณภาพดี มีรูปแบบที่หลากหลาย ทํา
ใหมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนมากกวากลุมอาชีพอ่ืน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  จิราพร ชัยวัฒน (2556) เรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผามือสองออนไลนของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา กลุมตัวอยางที่
มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผามือสองออนไลน มากกวาอาชีพอ่ืน ในดาน
ปริมาณเฉลี่ยในการซื้อและดานจํานวนเงินที่ใชในการซื้อ 
 สมมติฐานขอที่ 2 บุคลิกภาพ ไดแก มนุษยทฤษฎีนิยม  มนุษยเศรษฐนิยม มนุษย
สุนทรีวิทยา มนุษยสมาคมนิยม มนุษย อํานาจนิยม และมนุษยคุณธรรมนิยม มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา 
 บุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยม  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง มีความสัมพันธ 
เปนทิศทางตรงขาม ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลิกภาพ
ดานมนุษยเศรษฐนิยม  จะมีนิสัยประหยัดและหว่ันไหวตอราคา แตก็ชอบในความสวยงาม ราคาถูก
และคุณภาพดี ของเสื้อผาแนววินเทจจึงมีพฤติกรรมการซื้อเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุ
มาพร โยธาศรี. (2551) เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อย่ีหอ Lacoste ที่
กลาววา ลักษณะบุคลิกภาพมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อ Lacoste ในดานงบประมาณ
การซื้อ เปนทิศทางตรงกันขาม ในระดับต่ํา 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสมาคมนิยม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป และดานจํานวนชิ้น
ตอปเปนทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้เนื่องมาจากบุคลิกภาพ
ดานมนุษยสมาคมนิยมมีบุคลิกกลาแสดงออก และชอบเปนจุดสนใจจึงชื่นชอบในการแตงกายหลาย
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รูปแบบ รวมทั้งรูปแบบวินเทจและแบบอ่ืนๆ จึงมีพฤติกรรมการซื้อดานจํานวนครั้งตอปและจํานวน
ชิ้นตอปมากที่สุด 
 บุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยามีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  ดานมนุษยสมาคมนิยม ความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดาน
จํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ํามาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และดาน
มนุษยอํานาจนิยม ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน ในระดับคอนขางต่ํา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้เนื่องมาจากมนุษยสุนทรีวิทยา มีบุคลิกรักสวยรักงาม จึงชอบ
ในความคลาสสิค สวยงามของเสื้อผาแนววินเทจ มนุษยสมาคมวิทยา มีบุคลิกกลาแสดงออกและ
ชอบเปนจุดสนใจ จึงชอบในความโดดเดนเปนเอกลักษณไมเหมือนใครของเสื้อผาแนววินเทจ และ
มนุษยอํานาจนิยม มีบุคลิกเปนผูนําแฟชั่นชอบสินคานําสมัย จึงชอบสไตลการแตงตัวแนววินเทจ ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของภาสวรรณ ธีรอรรถ (2555) ทําการศึกษาวิจัยเรื่องบุคลิกภาพและคานิยมที่
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคเพศหญิง ในการเลือกซื้อกระเปาหลุยซ วิตตอง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวาบุคลิกภาพรักสวยรักงามมี บุคลิกภาพแบบชอบเปนจุดสนใจ บุคลิกภาพ
เนนสินคานําสมัย มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกซื้อกระเปา หลุยซ วิตตอง ในทิศทาง
เดียวกัน เพราะเปนบุคลิกภาพที่นํามาซึ่งการเขาสังคม 
 สมมุติฐานขอที่ 3 การรับรูความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ ความ
เสี่ยงดานการเงิน  ความเสี่ยงดานความปลอดภัย  ความเสี่ยงดานสังคม ความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา และความเสี่ยงดานจิตวิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 การรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจ     
มือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนครั้งตอป  เปนทิศทางตรง
ขาม ในระดับต่ํามาก ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้เนื่องมาจากผูหญิงวัยทํางานมีความกังวล
เก่ียวกับข้ันตอนในการสั่งซื้อที่ยุงยาก ทําใหเสียเวลา และใชเวลานานเกินไปในการเลือก ทําใหมีการ
รับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลามากข้ึน จึงมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
เพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วงศกร ปลื้มอารมณ (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
การคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ตในการตัดสินใจซื้อเสื้อผาออนไลนของผูบริโภคในประเทศไทย โดย
พบวาความคิดเห็นสวนบุคคล การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ การรับรูความเสี่ยงดานการเงิน 
การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย การรับรูความเสี่ยงดานสังคม การรับรูความเสี่ยงดานการ
สูญเสียเวลา และการรับรูความเสี่ยงจิตวิทยา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการคนหาขอมูลจาก
อินเทอรเน็ตโดยรวม เปนทิศทางเดียวกัน 



 135 

 การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย การรับรู
ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน
ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ดานจํานวนชิ้นตอป เปนทิศทางตรงขาม ในระดับต่ํา
มาก ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ กังวลวา
เนื้อผาจะไมเปนไปตามที่คาดหวัง การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย กังวลเก่ียวกับขอมูล
สวนตัว  กังวลการชําระเงิน และความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลาทําใหใชเวลานานเกินการเลือกจาก
รานคาจริง แตถาเว็ปไซตที่ขายมีความนาเชื่อถือหรือเปนเว็ปไซตที่คุนเคย ทําใหแมจะมีความกังวล
แตก็ยังมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง เนื่องจาก สินคามีคุณภาพดีราคาถูก เสื้อผาวินเทจ
หาซื้อยากตามรานคาจริง การซื้อเสื้อผาวินเทจออนไลนจึงไมเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อ  ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จุฑามาศ พงษสุวินัย (2554) เรื่อง การรับรูความเสี่ยง ความไววางใจ 
และแนวโนมการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทางการตลาดทางโทรศัพทของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร กลาววา การรับรูความเสี่ยงเก่ียวกับการทําประกันชีวิตผานชองทาง
โทรศัพทโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจซื้อกรมธรรมประกันชีวิตผานชองทาง
โทรศัพท เปนทิศทางตรงขาม ในระดับปานกลาง 
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 
 1. ผูประกอบการควรมีกลยุทธทางการตลาดเพ่ือปรับปรุงพัฒนาเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุมอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวิน
เทจมือสองออนไลนมากที่สุด ควรคํานึงถึงการนําเสนอเสื้อผาวินเทจมือสองที่มีรูปแบบหลากหลาย
มากย่ิงข้ึน โดยลักษณะของเสื้อผาควรมีความเหมาะสมสวยงาม เพ่ือใหตรงกับความตองการของ
กลุมเปาหมายมากที่สุด เนื่องจากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร  พบวา ผูหญิงวัยทํางานที่มี
อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนแตกตางกัน  
 2. ผูประกอบการควรมีการวงแผนการตลาด ใหมีการลดราคาสินคา หรือแจกของแถม
สมนาคุณ เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยมใหมี
พฤติกรรมการซื้อเพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากการศึกษาบุคลิกภาพผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดาน
มนุษยเศรษฐนิยม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวน
บาทตอครั้ง เปนทิศทางตรงกันขาม โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษยเศรษฐนิยม จะมี
ลักษณะเปนคนประหยัดและหว่ันไหวตอราคา แตยังชอบในความสวยงาม ราคาถูกและคุณภาพดี
ของเสื้อผาวินเทจมือสอง  
 3. ผูประกอบการควรมีการวางแผนการตลาดและจัดทําเวปไชตใหมีความนาสนใจ มีการ
ปรับปรุงรูปแบบการโชวเสื้อผาใหมีความสวยงาม  เชนการโชวเสื้อผาวินเทจมือสองรวมกับ
เครื่องประดับที่หรูหรา เพ่ือเพ่ิมมูลคาและความนาสนใจใหกับเสื้อผาวินเทจมือสอง  เนื่องจากผูหญิง
ทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษยสุนทรีวิทยา มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
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สองออนไลนดานจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดาน
มนุษยสุนทรีวิทยามีลักษณะรักสวยรักงาม ชอบความหรูหรา และสนใจในรูปลักษณภายนอก  
 5. ผูประกอบการควรมีการคัดเลือกรูปแบบเสื้อผาวินเทจมือสองที่ไมเหมือนใคร มีความ
เปนเอกลักษณและโดดเดน จัดทําเวปไชตที่มีรูปภาพที่สวยงามสะดุดตา เพ่ิมสงเสริมพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนใหมากย่ิงข้ึน เนื่องจากผูหญิงทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษย
สมาคมนิยม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดานจํานวนครั้งตอป 
จํานวนชิ้นตอป และจํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดาน
มนุษยสมาคมนิยม มีลักษณะกลาแสดงออก ชอบเปนจุดสนใจ และชอบสังสรรคนอกบาน   
 6. ผูประกอบการควรมีการวางแผนการตลาด ติดตามเทรนดแฟชั่นวาในปจจจุบันคนหัน
มาใสเสื้อผาวินเทจยุคใด จึงคัดเลือกเสื้อผายุคนั้นมาเปนจุดขาย เพ่ือดึงดูดใหผูหญิงวัยทํางานที่มี
บุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมมีพฤติกรรมการซื้อเพ่ิมข้ึน เนื่องจากผูหญิงทํางานที่มีบุคลิกภาพ
ดานมนุษยอํานาจนิยม มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนดาน
จํานวนบาทตอครั้ง เปนทิศทางเดียวกัน โดยผูหญิงวัยทํางานที่มีบุคลิกภาพดานมนุษยอํานาจนิยมมี
ลักษณะเนนสินคานําสมัย ชอบเปนผูนํา และชอบแตงกายนําแฟชั่น  
 7. ผูประกอบการควรมีการปรับปรุงรูปแบบของเว็ปไซตใหใชงานไดงาย บอกวิธีการสั่งซื้อ
และการชําระเงินที่ชัดเจน เพ่ือลดความกังวลเก่ียวกับข้ันตอนในการสั่งซื้อที่ยุงยาก ทําใหไมเสียเวลา
ในการสั่งซื้อสินคา เนื่องจากการรับรูความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนครั้งตอป เปนทิศทางตรงขาม  
 8. ผูประกอบการควรคัดเลือกเสื้อผาวินเทจมือสองที่มีคุณภาพดี ผานการซักฆาเชื้อทํา
ความสะอาด ไมมีตําหนิหรือหากมีควรแจงจุดของตําหนิใหชัดเจน บอกรายละเอียดเก่ียวกับเสื้อผา 
และโครงสรางใหชัดเจน เพ่ือลดความกังวลวาเสื้อผาวินเทจมือที่สั่งซื้อออนไลนจะไมเปนไปตามที่
คาดหวัง มีการวางระบบการสั่งซื้อและการแจงชําระเงินที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหขอมูลของลูกคาจะ
ไมถูกเปดเผยตอบุคคลอ่ืน เพ่ือลดความกังวลเก่ียวกับขอมูลสวนตัว นอกจากนี้ผูประกอบการควร
ปรับปรุงเว็ปไซตใหมีวิธีการเลือกสินคาที่งาย แยกกลุมของสินคาเพ่ือสะดวกในการคนหา การ
บริการสงสินคาที่รวดเร็ว เพ่ือลดความกังวลกับการเสียเวลาในการซื้อสินคาในแตละครั้ง เนื่องจาก
การรับรูความเสี่ยงดานประสิทธิภาพ การรับรูความเสี่ยงดานความปลอดภัย การรับรูความเสี่ยงดาน
การสูญเสียเวลา  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน ดานจํานวนชิ้น
ตอป เปนทิศทางตรงกันขาม  
 
ขอเสนอสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตร บุคลิกภาพและการรับรูความ
เสี่ยงที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเทานั้น แตยังมีปจจัยอ่ืนๆที่
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เก่ียวของอีก เชน สวนผสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อ และแรงจูงใจในดานเหตุผล
และอารมณในการซื้อ เปนตน 
 2. ควรทําการศึกษาขอมลูเก่ียวกับเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพ่ิมเติมจากตางประเทศ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงในการนําเสนอเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในประเทศไทย ซึ่งอาจเปนชองทาง
ในการขายสินคาใหกับประเทศอ่ืนๆ ในแถบเอเชียได 
 3. ควรมรการศึกษาปริมาณการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยละเอียด เชน มี
จํานวนรานคาจํานวนก่ีราน คาเฉลี่ยโดยประมาณตอตัวของสินคา คาใชจายในการซื้อเสื้อผาวินเทจ
มือสองออนไลนตอเดือน เปนตน 
 4. ควรมีการศึกษาแนวโนมการทําธุรกิจจําหนายเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในอนาคต 
เพ่ือผูประกอบการจะไดนําขอมูลมาใชในการวางแผนธุรกิจของตนเองในอนาคตตอไป 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวนิเทจมือสองออนไลน 
ของผูหญิงวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนเพ่ือเปนสวนประกอบหนึ่งการทําสารนิพนธของนิสิต
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร’’ 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคที่จะคนควา รวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหผลเก่ียวกับ
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของผูหญิงวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ทุกคําตอบของทานจะเก็บรวบรวมไวเปนความลับโดยใชขอมูลนําเสนอใหเห็น
ภาพรวม ความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนอยาง ย่ิงสําหรับงานวิจัยนิ้  ทางผูจัดทํา
ขอขอบพระคุณเปนอยางย่ิง สําหรับเวลาอันมีคาของทานและความรวมมือที่ทานชวยเปนสวนหนึ่ง
ในการทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวง 

แบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 ตอนที่ 1แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
 
 

ผูวิจัย 
นิสิตปรญิญาโท 

สาขาวิชา การจัดการ ภาควิชา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูลที่เปนจริงของทานมากที่สุด 
 
 ทานเคยซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนหรือไม  
   ไมเคยซื้อ   เคยซื้อ (ทําแบบสอบถามตอนที่ 1-4) 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชอง  ที่ตรงกับขอมูลที่เปนจริงของทานมาก 
 ที่สดุ 
 1. อายุ 
    15-24 ป   25-34 ป 
     35-44 ป   45-54 ป 
     55-64 ป 
 2. สถานภาพ 
    โสด   สมรส/อยูดวยกัน 
    หยาราง/หมาย/แยกกันอยู 
 3. ระดับการศึกษาสงูสุด 
    ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตร ี
    สูงกวาปริญญาตร ี
 4. อาชีพ 
   พนักงานบริษทัเอกชน  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
   ธุรกิจสวนตัว  แมบาน 
    อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………. 
 5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    10,000-19,999 บาท     20,000-29,999 บาท 
    30,000-39,999 บาท     40,000-49,999 บาท 
    มากกวา 50,000 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับบุคลิกภาพลักษณะบุคลิกภาพตามคานิยมของผูบรโิภค 
คําชี้แจง โปรดประเมินคุณลักษณะของทานวามีลักษณะตอไปน้ีมากนอยเพียงใดและทํา 
 เครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับความคดิเห็นของทานมากที่สุด 
 
มนุษยทฤษฏีนิยม 
1.มีเหตผุลในการซื้อ   .............. :  .............. : .............. : .............. : .............. :  ซื้อตามใจตนเอง 
                  5            4              3              2              1 
2.ชอบซักถาม         .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :   นิ่งเฉย 
                  5            4              3              2              1 
3.คํานึงถึงประโยชน  .............. : .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  สนในแตรูปแบบ 
                  5            4              3              2              1 
 
มนุษยเศรษฐนิยม 
1.ประหยัด          .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  ฟุมเฟอย 
              5            4              3              2             1 
2.หว่ันไหวตอราคา .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :   ไมสนใจราคา 
             5            4              3              2             1 
3.ซื้อสินคาลดราคา  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :   ซื้อเมื่ออยากได 
             5            4              3              2             1 

 
มนุษยสุนทรีวทิยา 
1.รักสวยรักงาม     .............. : .............. : .............. : .............. : .............. :  ปลอยตามธรรมชาต ิ   
                               5           4             3             2            1 
2. ชอบความหรูหรา.............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. : ชอบความสมถะ 
             5            4              3              2             1 
3.สนใจรูปลักษณภายนอก............. : .............. : .............. : .............. : .............. : สนใจประโยชน 
             5            4              3              2             1 
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มนุษยสมาคมนิยม 
1.กลาแสดงออกมาก .............. : .............. :.............. : .............. :  .............. :  กลาแสดงออกนอย 
             5            4              3              2             1 
2.ชอบเปนจุดสนใจ  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  ชอบอยูในกลุม 
             5            4              3              2             1 
3.ชอบสังสรรคนอกบาน.............. : .............. : .............. : .............. : .............. :  สวนใหญอยูบาน 
             5            4              3              2             1 

 
มนุษยอํานาจนิยม 
1.เนนสินคานําสมัย .............. :.............. : ............. : .............. :  .............. :  เนนสนิคาที่คลาสสิค 
             5            4              3              2             1 
2. ชอบเปนผูนํา      .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  ชอบเปนผูตาม 
             5            4              3              2             1 
3. ชอบนําแฟชั่น     .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  ชอบตามแฟชั่น 
             5            4              3              2             1 
 
มนุษยคุณธรรมนิยม 
1.ชอบชวยเหลือผูอ่ืน .............. : .............. : .............. :  .............. :  .............. :   เอาเปรียบผูอ่ืน 
             5            4              3              2             1 
2.เคารพกฎระเบียบ   ............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. : ด้ือรั้น 
             5            4              3              2             1 
3.มีน้ําใจ       .............. :  .............. :  .............. :  .............. :  .............. :   เอาแตใจตนเอง 
             5            4              3              2             1 
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ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูความเสี่ยง 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองวางที่ตรงกับการรับรูความเสี่ยงของทานมากที่สุด 
 

นอ
ยท

ี่สุด
 

นอ
ย 

คอ
นข

าง
นอ

ย 

ปา
นก

ลา
ง 

คอ
นข

าง
มา

ก 

มา
ก 

มา
กท

ี่สุด
 

การรับรูความเสี่ยง 

1 2 3 4 5 6 7 
ความเสี่ยงดานประสทิธิภาพ        
1. กังวลวาเนื้อผาของเสื้อผาจะไมเปนไป

ตามที่คาดหวัง 
       

2. กังวลวาขนาดของเสื้อผาที่ไดอธิบายไว
จะไมเปนไปตามที่นําเสนอ 

       

3. กังวลวาเสื้อผาที่ไดรับจะมีขอบกพรอง        
ความเสี่ยงดานการเงิน        
4. กังวลวาคาจัดสงสินคาจะมีราคาแพงเกิน

ความเปนจริง 
       

5. กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนจะ
มีราคาแพงกวารานคาจริง 

       

6. กังวลวาจะตองเสียคาธรรมเนียมเพ่ิมเติม
ในการชําระเงิน (เชน คาธรรมเนียมการ
โอนเงิน) 

       

ความเสี่ยงดานความปลอดภัย        
7. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของขอมูล

สวนตัว 
       

8. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยในการชําระ
เงิน 

       

9. กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของข้ันตอน
การสงสินคา 
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การรับรูความเสี่ยง 

1 2 3 4 5 6 7 
ความเสี่ยงดานสังคม        
10.กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง

ออนไลนจะทําใหสถานภาพทางสังคม
ลดลง 

       

11.กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนจะทําใหไมไดรับการยอมรับ
จากผูอ่ืน 

       

12.กังวลวาการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสอง
ออนไลนจะทําใหไดเสื้อผาทีม่ีรูปแบบที่
ไมเปนที่นิยม 

       

ความเสี่ยงดานการสูญเสียเวลา        
13.กังวลวาข้ันตอนการสัง่ซื้อเสื้อผาวินเทจ

มือสองออนไลนยุงยาก ทําใหเสียเวลา 
       

14.กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจมือ
สองออนไลนจะใชเวลานานเกินกวาการ
เลือกจากรานคาจริง 

       

15.กังวลวาการเลือกซื้อเสื้อผาวินเทจ  มือ
สองออนไลนจะตองเสียเวลาในการรอ
สินคา 

       

ความเสี่ยงดานจิตวิทยา        
16.กังวลเก่ียวกับความพึงพอใจของการ

ใหบริการหลังการขาย เชน การ
ซอมแซมภายหลังการขาย 

       

17.มักจะกังวลวาจะไมไดรับสินคา        
18.กังวลวาเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่

ซื้อมาจะสวมใสไมได 
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน 
คําชี้แจง กรุณาตอบคําถามที่ตรงกับขอมูลที่เปนจริงของทานมากที่สุด 
 
 1. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน.............ครั้ง / ป 
 2. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลน.............ชิ้น / ป  
 3. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนโดยเฉลี่ยเปนจํานวนเงิน.............บาทตอครั้ง 
 4. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนรูปแบบใดมากที่สุด 
          1.ชุดเดรส     
    2.เสื้อ 
          3.กางเกง, กระโปรง     
    4.เสื้อคลุม, เสื้อ Jacket 
          5.อ่ืนๆ โปรดระบุ………………… 
 5. ทานมักซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเมื่อใด 
         1.เมื่อมีการลงเสื้อผาในรานใหม 
    2.เมื่อมีการลดราคา 
         3.เมื่อตองการเสื้อผาแตไมมีเวลาเดินเลือกซื้อ     
    4.อ่ืนๆ โปรดระบุ……………. 
 6. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนที่เวปไซตใดมากที่สุด 

    1.www.weloveshooping.com                      
    2.www.pantipmarket.com 
    3.www.tarad.com                                    
    4.www.facebook.com 
    5.อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

 7. ทานซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนเพราะเหตุใด 
          1.ราคาถูก     
    2.คุณภาพดี 
          3.สะดวกในการซื้อ      
    4.มีรูปแบบหลากหลาย 
       5. อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
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 8. ใครมีอิทธิพลตอการซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนของคุณมากที่สุด 
   1. ตัวเอง 
   2. เพ่ือน 
   3. ครอบครัว 
   4.บุคคลที่มีชื่อเสียง 
   5. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
 
 9. คุณยังคงซื้อเสื้อผาวินเทจมือสองออนไลนในครั้งตอไปอีกหรือไม 

  ซื้อแนนอน ............ :  ............ :  ............ :  ............ :  ............ : ไมซื้อแนนอน 
                     5           4             3            2           1 
 
 

ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
 

รายชื่อผูเชีย่วชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 
 รายชื่อ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
1. รองศาสตราจารยสุพาดา สิริกุตา   อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
      คณะสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารย ดร.อัจฉรียา  ศักด์ินรงค อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ 
      คณะสังคมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวเสาวลักษณ   สุขผล 
วันเดือนปเกิด  27 กันยายน 2528 
สถานทีเ่กิด  จังหวัดสมทุรสาคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  62 หมู 8 ต.นาดี  อ.เมือง จ.สมุทรสาคร  74000 
สถานทีท่ํางานปจจุบัน  บริษัท ฉัตรทวีกิจคอรเปอเรชั่น จํากัด เลขที่ 3 ถนนเย็นจิตต  

   แขวงทุงวัดดอน  เขตสาธร  กรงุเทพฯ 10120 
 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ.2551   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิง่ทอ  

  จาก  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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