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การเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน์ ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การคน้ควา้อิสระนีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

โครงการพเิศษ หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต Professional leader รุ่นที  

(กลุ่มวิชาเอกการตลาด) 

ปีการศึกษา 3 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษานีมีวตัถุประสงคเ์พอืศึกษาการเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน์ ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ของ

นกัศึกษาระดบัปริญญาโท มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทาํการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เครืองมือในการวิจยั สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี  ค่าร้อยละ และใชส้ถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square) 

เพอืหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

ผลการศึกษาพบว่า 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุวฒุิการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน และสถานสมรส มีความสมัพนัธต์่อความ

คาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และยงัคงมีความสมัพนัธ์ต่อ

พฤติกรรมผูบ้ริโภค อีกดว้ย ทงัในดา้นรูปแบบสินคา้ทีสนใจ ช่วงเวลาทีสะดวกในการซือ ช่องทางทีสะดวกในการซือ ช่องทาง

ในการติดต่อ วิธีการชาํระเงิน และวิธีการในการเลือกซือสินคา้เสือผา้มือสอง 

 

คาํสาํคญั : ความคาดหวงั, พฤติกรรมผูบ้ริโภค, เสือผา้มือสอง, สือสังคมออนไลน ์

 

บทนาํ  

ในปัจจุบนั เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสีของปี 2562 ขยายตวัร้อยละ 1.6 ชะลอลงจากการขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ในไตร

มาสก่อนหนา้ (%YOY) และเมือปรับผลของฤดูกาลออกแลว้ เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีสีของปี 2562 ขยายตวัจากไตรมาสที
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สามของปี 2562 ร้อยละ 0.2(%QoQ SA) รวมทงัปี 2562 เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 2.4 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 4.2 ในปี 

2561 การชะลอตวัของเศรษฐกิจในไตรมาสนีมีปัจจยัสาํคญัมาจาก (1) การขยายตวัในเกณฑท์ีตาํของเศรษฐกิจโลก ความไม่

แน่นอนของทศิทางมาตรการกีดกนัทางการคา้ และการแขง็ค่าของเงินบาท (2) ความล่าชา้ของกระบวนการ งบประมาณ (3) 

ผลกระทบจากปัญหาภยัแลง้ และปัจจยัชวัคราวในการผลิตสินคา้อุตสาหกรรมบางรายการ 

เศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 1.5 - 2.5 ชะลอตวัลงจากปี 2562 ตามขอ้จาํกดั ทีเกิดจากการระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 ปัญหาภยัแลง้ และความล่าชา้ของงบประมาณรายจ่ายรัฐบาล แต่ยงัมีปัจจยัสนบัสนุนจาก  

(1) การปรับตวัดีขึนอยา่งชา้ ๆ ของเศรษฐกิจและการคา้โลกตามการลดลงของแรงกดดนั จากมาตรการกีดกนัทาง

การคา้ และความเสียงจากการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรแบบไร้ขอ้ตกลง  

(2) การขยายตวัในเกณฑท์ีน่าพอใจของการใชจ้่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทนุภาครัฐ  

(3) แรงขบัเคลือนจากมาตรการภาครัฐ และ  

(4) ฐานการขยายตวัทีตาํในไตรมาสสุดทา้ยของปี2562  

ทงันีคาดว่า มูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวัร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 

3.5 และร้อยละ 3.6ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทวัไปเฉลียอยูใ่นช่วงร้อยละ 0.4 – 1.4 และบญัชีเดินสะพดัเกินดุลร้อยละ 5.3 ของ 

GDP 

การใชจ่้ายเพอือุปโภคบริโภค (1) การใชจ่้ายเพอืการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะ ขยายตวัร้อยละ 3.5 ชะลอลง

จากร้อยละ 4.5 ในปี 2562 ตามแนวโนม้การขยายตวัทางเศรษฐกิจและฐานรายไดใ้นภาพรวมทีอยูใ่นระดบัตาํกว่าการประมาณ

การครังทีผา่นมา โดยเฉพาะฐานรายไดใ้นภาคการท่องเทียว ซึงไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และฐาน

รายไดใ้นภาคเกษตรซึงไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้ และ (2) การใชจ้่ายเพือการอุปโภคภาครัฐบาล คาดวา่จะขยายตวัร้อยละ 2.6 

เท่ากบัประมาณการครังก่อน และเร่งขนึจากการขยายตวัร้อยละ 1.4 ในปี 2562 สอดคลอ้งกบักรอบวงเงินรายจ่ายประจาํภายใต ้

งบประมาณประจาํปี 2563.  (สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต, 2563). 

ในดา้นการคา้ออนไลน์ ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศทีมีอัตราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูง

เป็นอันดับที 1 ของอาเซียน เมือเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กบัปี 2560 พบว่า มีมูลค่าเพิมถึงกว่า 1 แสน 6 หมืนลา้นบาท 

ส่วนหนึงมาจากความเชือมนัในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment ทีสะดวกมากขึน การขนส่งทีรวดเร็วทาํให้ผูบ้ริโภคหันมาให้

ความนิยมซือของออนไลน์อย่างต่อเนือง เมือมองมาถึงโอกาสของสินคา้และบริการ จะเห็นไดว่้าธุรกิจห้างสรรพสินคา้

ออนไลน์เติบโต เนืองจาก Promotion ทีดึงดูดใจลูกคา้ ความน่าเชือถือ และความเชือมนัในแหล่งขายทีมีตวัตน นอกจากนี ใน

ส่วนของอาหาร เครืองดืม เครืองสาํอาง และอาหารเสริม ก็กาํลงัเติบโตมาติด ๆ ด้วยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีนิยมอาหาร

และรักสุขภาพมากขึน มีการกระตุน้ความตอ้งการซือผ่านทาง Influencer ตลอดจน YouTuber ซึงเติบโตมาตลอดช่วงปีทีผ่าน

มา. (สํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562). 
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ข้อมูลจากสํานกังานสถิติแห่งชาต ิเปิดเผยว่าปี 2560 คนไทยอายุ 6 ปีขึนไปใช้อินเทอร์เน็ตรวม 33,349,477 คน โดยมี

กรุงเทพฯ มากเป็นอันดบัหนงึจํานวน 6,064,929 คนรองลงมาคือสมุทรปราการ 1,304,131 คน และนครราชสีมา 1,176,308 คน 

ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าคนไทยทีมีอายุ 6 ปีขึนไปเข้าถึงอนิเทอร์เน็ตได้ 52% จากจํานวนเต็ม 63,052,111 คน  การซือและจอง

สินคา้หรือบริการผ่านช่องทางออนไลน์เองก็มีความเชือมโยงกบัการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตเช่นกนั โดยมีขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติ

แห่งชาติระบุว่ามีจาํนวนคนไทยทีเคยซือและจองสินคา้หรือบริการผา่นทางอินเทอร์เน็ตในปี 2560 รวมกนักว่า 3,619,525 คน 

แบ่งเป็นภาคกลางและภาคตะวนัออก 1,179,902 คน  กรุงเทพฯ 836,362 คน ภาคเหนือ 553,481 คน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

550,715 คน และภาคใต ้499,066 คน ตามลาํดบั โดยประเภทสินคา้ทีไดรั้บความนิยมในการซือและจองผ่านช่องทาง

อินเทอร์เน็ตสูงทีสุดคือ เครืองแตง่กาย และเครืองประดบั จาํนวน 2,162,483 คน รองลงมาคืออาหาร เครืองดืม และสินคา้

สุขภาพ 827,643 คน และ ตวัเครืองบิน ตวัคอนเสิร์ต และตวัหนงั 457,289 คน โดยมีกลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี 33.1% กลุ่มอาย ุ35-

49 ปี 30.6% และ 50 ปีขนึไป 8.6% กล่าวไดว่้าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางการซือสินคา้และบริการใหม่ทีกาํลงัเติบโตอยูท่วั

ประเทศโดยเฉพาะลูกคา้ในหมู่วยักลางคนทีมีกาํลงัจบัจ่ายใชส้อยและตอ้งการความสะดวกในการซือหรือจองสินคา้ (คอลมัน์ 

ดาตา้ภูธร, 2561) 

ในดา้นชอปปิงออนไลน์ ผูห้ญิงไทยนิยมชอปปิงออนไลน์มากกว่าผูช้าย คิดเป็นเปอร์เซนตค์ือ 59% และ 41%

ตามลาํดบั ส่วนคนรุ่นใหม่ คือกลุม่ทีชืนชอบการชอปปิงออนไลนม์ากทีสุด มีมากกว่าครึงหนึงของนกัชอปปิง ออนไลน์ทงัหมด

ถึง 51% คือช่วงอายรุะหวา่ง    25 – 34 ปี และตามมาดว้ยกลุ่มคนอาย ุ35 – 44 ปี (21%) และ 18 – 24ปี (16%) ส่วนทีเหลืออีก 

12% เป็นผูบ้ริโภคทีมีอายมุากกว่า 45 ปี (BLT, 2019). 

                หากมองจากตลาดของเสือผา้มือ 2 ในขณะนี  จะพบว่ามีการขยายตวัของผูป้ระกอบการเพิมขึนเป็นจาํนวน

มาก  เนืองจากมีตน้ทนุทีไม่สูงมาก  ทาํให้มีผูป้ระกอบการเริมตน้ทีขายเสือผา้มือ 2 เพมิมากขนึ   ซึงมกัจะเห็นไดต้าม

ห้างสรรพสินคา้ต่างๆ ทีจะมีผูป้ระกอบการนาํเสือผา้มือ 2 มาจาํหน่าย  รวมไปถึงตลาดนดัสะพานพุทธ  ซึงถือไดว้่าเป็นแหล่ง

ขายเสือผา้มือ 2 ชือดงัในกรุงเทพอีกแห่งหนึง  ทีนบัว่าเป็นเหล่งของคนทีชอบเสือผา้มือ 2 จะตอ้งรู้จกักนัเป็นอยา่งดี  เพราะ

เสือผา้มือ 2 จะมีจุดเด่นอยูท่ีราคาถูกและไม่วา่สภาพเศรษฐกิจในช่วงนนัๆจะเป็นอยา่งไร   ผูบ้ริโภคก็ยงัมีความตอ้งการทีจะซือ

เสือผา้อยา่งต่อเนือง  หรือหากช่วงไหนเศรษฐกิจดีกาํลงัซือของผูบ้ริโภคก็จะมีมากขนึ  โดยจะเห็นไดจ้ากการซือสินคา้มากขึน

จากเดิมของผูบ้ริโภค  เช่นถา้ช่วงไหนเศรษฐกิจดีผูบ้ริโภคอาจจะซือเสือผา้ 2 – 3 ตวั จากเดิมทีซือเพยีงตวัเดียวเท่านนั  ทาํให้

ภาพรวมของตลาดเสือผา้มือ 2 ในขณะนีถือวา่อยูใ่นช่วงทีกาํลงัเตบิโตขนึไปไดเ้รือยๆ (smart sme, 2557). 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทาํให้เห็นว่า เสือผา้มือสองไดรั้บความนิยมเพิมสูงขึนเนืองจาก สภาพเศรษฐกิจ สังคมและ 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีในปัจจุบนัมีการชอปปิงออนไลน์เพมิสูงขนึ โดยเฉพาะผูห้ญิง จึงทาํให้การซือเสือผา้มือสอง ผา่นทาง

ช่องทางออนไลน์เพมิสูงขนึ และการแข่งขนัในธุรกิจนีมีแนวโนม้จะสูงขนึ ทาํให้เจา้ของธุรกิจควรทราบถึงความคาดหวงัของ

ลูกคา้ และ พฤติกรรมของลูกคา้ทีมาซือสินคา้ เพอืใชว้างกลยทุธ์ทางการตลาดทีตอบโจทยข์องลูกคา้มากทีสุด ดงันนั การจดัทาํ

งานวจิยัเรือง ความคาดหวงั และพฤติกรรม ในการซือเสือผา้มือสองออนไลน์ ของผูห้ญงิวยัทาํงาน โดยใชพื้นทีเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงเป็นพนืที ทมีีการซือและจองสินคา้หรือบริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต สูงทีสุดในประเทศ ในการทาํวิจยัใน

ครังนี 
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วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

1.เพอืหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบคุคล และความคาดหวงัในการเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน์ 

2.เพอืหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบคุคล และพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน ์

ประโยชนจ์ากการวิจยั 

.ผูป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพือเพิมประสิทธิภาพ และยอดขายได ้

.เพอืนาํไปใชป้รับปรุง แกไ้ขกระบวนการในการดาํเนินการให้สอดคลองกบัความคาดหวงัและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคไดดี้ยงิขึน 

.เพอืเป็นแนวทางในการสร้างแผนธุรกิจแก่ผูท้ีสนใจในการทาํธุรกิจเสือผา้มือสอง ออนไลน ์

ขอบเขตการวจิยั 

ด้านเนือหา 

 กรอบที 1 

  ตวัแปรตน้ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

  ตวัแปรตาม 1.ปัจจยัดา้นความคาดหวงั 

    2.พฤติกรรมในการเลือกซือ 

       

ด้านประชากร 

ในการศึกษาเรือง การเลือกซือเสือผา้มือสอง ออนไลน์ ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในกรุงเทพมหานคร ไดก้าํหนด

กลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริโภคทีเป็น เพศหญงิ อาย ุ -  ปี โดยซือเสือผา้มือสองผ่านทางออนไลน ์  

ด้านพืนท ี  

พนืทีในการศึกษาอยูภ่ายใน เขตกรุงเทพมหานคร 
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ด้านระยะเวลา  

ระยะเวลาตงัแต่ วนัที  เมษายน 4 -วนัที  เมษายน 4 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 

เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนี คอื แบบสอบถาม ทีผูว้จิยัสร้างขึน ซึงแบบออกเป็น 4 ตอน ดงันี 

ตอนที  เป็นแบบสอบถามคดักรอง เพอืคดักรองผูต้อบแบบสอบถามว่าจะตอ้งเป็นผูที้เคยซือเสือผา้มือสองมาก่อน 

เท่านนั 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถาม ดา้นปัจจยัส่วนบุคคลทีใชใ้นการวจิยั เกียวกบั อาย ุวฒุิการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดือน 

และสถานภาพสมรส 

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามดา้นความคาดหวงั ในการซือเสือผา้มือสองของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร  

ตอนที 4 เป็นแบบสอบถามดา้นพฤติกรรมการซือเสือผา้มือสอง ของผูห้ญิงวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

คาํถามในการวดัพฤติกรรมการซือ  

 

ผลการวิจยั 

การวิจยัเรืองการเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน์ ของผูห้ญิงวยัทาํงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นแบบวจิยัเชิง

ปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจยัส่วนบุคคล และความคาดหวงัในการเลือกซือเสือผา้มือสอง

ออนไลน์ และเพอืหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการเลือกซือเสือผา้มือสองออนไลน์ เพอืเป็น

แนวทางใหผู้ป้ระกอบการสามารถนาํผลการวิจยัไปพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด เพือเพิมประสิทธิภาพ และยอดขายได ้หรือเพอื

นาํไปใชป้รับปรุง แกไ้ขกระบวนการในการดาํเนินการให้สอดคลองกบัความคาดหวงัและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดดี้ยิงขึน อีก

ทงัยงัสามารถเป็นแนวทางในการสร้างแผนธุรกิจแก่ผูท้ีสนใจในการทาํธุรกิจเสือผา้มือสอง ออนไลน์ ไดอี้กดว้ย 

สรุปผลการวิจยั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบั ความคาดหวงั ในการเลือกซือเสือผา้มือสอง 

ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในคาํถามเรือง 

เสือผา้มือสองควรถูกทาํความสะอาดดว้ยนาํยาฆ่าเชือโรคก่อนนาํมาขาย  
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พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในคาํถาม

เรือง เสือผา้มือสองมีตาํหนิ เป็นจุดเลก็ๆ สีดาํหรือเหลืองบนผา้ ( -3 จุด) ไดห้รือไม่, ในคาํถามเรือง เสือผา้มือสองสามารถมีรอย

คราบเหลือง บริเวณปกคอ ไดห้รือไม่  และในคาํถามเรือง เสือผา้มือสองสามารถมีรอยขาดหรือเป็นรูเล็กๆ ( -3 จดุ) (เท่าปลาย

ดินสอ) ไดห้รือไม่   

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในคาํถามเรือง 

เสือผา้มือสองควรถูกทาํความสะอาดดว้ยนาํยาฆ่าเชือโรคก่อนนาํมาขาย  , ในคาํถามเรือง เสือผา้มือสองมีตาํหนิ เป็นจุดเลก็ๆ สี

ดาํหรือเหลืองบนผา้ ( -3 จุด) ไดห้รือไม่ และเสือผา้มือสองสามารถมีรอยขาดหรือเป็นรูเลก็ๆ ( -3 จุด) (เท่าปลายดินสอ) ได้

หรือไม่  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายไดต้่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในคาํถาม

เรือง เสือผา้มือสองสามารถมีรอยขาดหรือเป็นรูเลก็ๆ ( -3 จุด) (เทา่ปลายดินสอ) โดยส่วนใหญ่ ผูที้มีรายไดต้่อเดือนในช่วง ตาํ

กว่า ,  บาท, , - ,  บาท, ,  – , บาท และ ,  บาท ขึนไปตอบวา่ ไม่ควรมีรอยขาด หรือ เป็นรู ได้

หรือไม่  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ในดา้นสถานะสมรส  มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นผลิตภณัฑ ์ในคาํถาม

เรือง เสือผา้มือสองมีตาํหนิ เป็นจุดเล็กๆ สีดาํหรือเหลืองบนผา้ ( -3 จุด) ไดห้รือไม่ และ ในคาํถามเรือง เสือผา้มือสองสามารถมี

รอยขาดหรือเป็นรูเลก็ๆ ( -3 จุด) (เท่าปลายดินสอ) ไดห้รือไม่   

ดา้นราคา  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นราคา ในคาํถามเรือง 

ท่านคิดว่าสินคา้นี (เสือแขนสัน) ราคาเท่าไร  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นราคา ในคาํถามเรือง ท่านคิด

ว่าสินคา้นี (เสือสูท) ราคาเท่าไร และ ในคาํถามเรือง  ท่านคิดวา่สินคา้นี (ชุดเดรส) ราคาเท่าไร  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได ้ต่อ เดือน มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นราคา ในคาํถาม

เรือง ท่านคิดวา่สินคา้นี (เสือสูท) ราคาเท่าไร  

ดา้นสถานที 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา และ รายได ้ต่อ เดือน มีความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้น

สถานที ในคาํถามเรือง ตอ้งการให้ช่องทางจดัจาํหน่าย มีการแจง้เตือนในสินคา้ทีกาํลงัสนใจ หรือไม่  

ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอายุ, วุฒิการศึกษา, อาชีพ, รายได ้ต่อ เดือน และสถานะสมรส มี

ความสัมพนัธ์กบั ความคาดหวงัในดา้นการส่งเสริมการตลาด ในคาํถามเรือง โปรชนัทน่ีาสนใจมากทีสุด  

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ กบั  พฤติกรรมผูบ้ริโภคในการเลือกซือเสือผา้มือสอง 

 ซืออะไร 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ซืออะไร) ในคาํถามเรือง ชอบ

ซือเสือแขนสัน/แขนกุด หรือไม่, ชอบซือ เสือคลุม/เสือกนัหนาว หรือไม่, ชอบซือ กางเกงขายาว หรือไม่ และชอบซือ กางเกง

ยีนส์ หรือไม่  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวุฒิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ซืออะไร) ในคาํถาม

เรือง ชอบซือ กางเกงยีนส์ หรือไม่ และ ชอบซือ ชุดเดรส หรือไม่  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ซืออะไร) ในคาํถามเรืองชอบ

ซือ เสือแขนสัน/แขนกุด หรือไม่, ชอบซือ เสือสูท หรือไม่, ชอบซือ กระโปรง หรือไม่, ชอบซือ กางเกงขายาว หรือไม่, ชอบซือ 

กางเกงยีนส์ หรือไม่ และชอบซือ ชุดเดรส หรือไม่ ซึงในคาํถามทงัหมดดงักล่าว  โดยส่วนใหญ่ผูท้ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/

Freelance, ราชการ/รัฐวิสาหกิจ และ พนกังานบริษทั  ตอบวา่ ไม่ชอบซือ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที .  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะสมรส มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ซืออะไร) ในคาํถาม

เรืองชอบซือ เสือแขนสนั/แขนกุด หรือไม ่และ  ชอบซือ กางเกงขายาว หรือไม ่ 

ซือเมือไร 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(เมือไร) ในช่วงเวลา วนัจนัทร์ ถึง 

ศุกร์ เวลา . - .  และ วนัเสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(เมือไร) ในช่วงเวลา วนั

จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 16.00-24.00 และวนั เสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(เมือไร) ในช่วงเวลาวนัจนัทร์ 

ถึง ศุกร์ เวลา 16.00-24.00,  วนัเสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .  และ วนัเสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได ้ต่อ เดือน  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(เมือไร) ในช่วงเวลา

วนัเสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .   

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะสมรส  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(เมือไร) ในช่วงเวลา 

วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา . - . , วนัจนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา . - .  , เสาร์ และ อาทิตย ์เวลา . - .  และ เสาร์ และ 

อาทิตย ์เวลา . - .  
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ซือทีไหน  ในดา้นช่องทางการซือขาย 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทางการซือ

ขาย ในหวัขอ้ ซือผา่น Web page ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Facebook ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Instagramของทาง

ร้านคา้ หรือไม,่ ซือผา่นทาง Shopee หรือไม่และ  ซือผา่นทาง Lazada หรือไม่ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทาง

การซือขาย ในหวัขอ้ ซือผา่น Web page ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Facebook ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Instagram

ของทางร้านคา้ หรือไม่  และ  ซือผา่นทาง Shopee หรือไม่ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทางการ

ซือขาย ในหวัขอ้ ซือผา่น Web page ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Facebook ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Instagramของ

ทางร้านคา้ หรือไม่  และ  ซือผา่นทาง Shopee หรือไม่ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได ้ต่อ เดือน  มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้น

ช่องทางการซือขาย ในหวัขอ้ ซือผา่นทาง Shopee หรือไม่ 

ซึงในคาํถามเรือง ซือผา่นทาง Shopee หรือไม่ พบวา่   โดยส่วนใหญ่กลุ่มผูที้มีรายได ้ตาํกว่า ,  บาท, , -

,  บาท, ,  – , บาท และ ,  บาท ขึนไป  ตอบวา่ ไม่ไดซื้อผา่น Shopee 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะสมรส มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้น

ช่องทางการซือขาย ในหวัขอ้ ซือผา่น Web page ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น Facebook ของทางร้านคา้ หรือไม่, ซือผา่น

ทาง Shopee หรือไม่และ  ซือผา่นทาง Lazada หรือไม่ 

ซือทีไหน  ในดา้นช่องทางการตดิต่อ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทางการ

ติดต่อ ในหัวขอ้  ติดต่อผา่นทาง Line ส่วนตวัของผูข้าย หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Line @ ของทางรา้น หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง 

Shopee หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Lazada หรือไม ่และ ติดต่อผา่นทาง โทรศพัท์ หรือไม่ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทาง

การติดต่อ ในหวัขอ้  ติดต่อผา่นทาง Line @ ของทางร้าน หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Shopee หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Lazada 

หรือไม่ และ ติดต่อผา่นทาง โทรศพัท์ หรือไม่ 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทางการ

ติดต่อ ในหัวขอ้  ติดต่อผา่นทาง Line @ ของทางร้าน หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Facebook หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Instagram

หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Shopee หรือไม่ และ ติดต่อผา่นทาง โทรศพัท์ 
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พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได ้ต่อ เดือนมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้น

ช่องทางการติดต่อ ในหวัขอ้   ติดต่อผา่นทาง Line ส่วนตวัของผูข้าย หรือไม่ และ ติดต่อผา่นทาง Shopee หรือไม่ 

   

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้น สถานะสมรส มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้น

ช่องทางการติดต่อ ในหวัขอ้   ติดต่อผา่นทาง Line ส่วนตวัของผูข้าย หรือไม่, ติดต่อผา่นทาง Line @ ของทางร้าน หรือไม่ และ 

ติดต่อผา่นทาง Facebook หรือไม่ 

ซือทีไหน  ในดา้นช่องทางการชาํระเงิน 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทางการ

ชาํระเงิน ในหวัขอ้ สะดวกเก็บเงินปลายทาง หรือไม่  โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผูท้ีมีอายชุ่วง 20-29 ปี ตอบวา่ ไม่สะดวกชาํระเงิน

ปลายทาง และ ตงัแต่  ปี ขนึไป ส่วนใหญ่ ตอบว่า สะดวกชาํระเงินปลายทาง 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้นช่องทาง

การชาํระเงิน ในหวัขอ้ สะดวกเก็บเงินปลายทาง หรือไม่  โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผูท้ีมีวุฒิ  ม.  หรือ ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี 

และ ปริญญาเอกตอบว่า ไม่สะดวกชาํระเงินปลายทาง และผูที้มีวุฒิปริญญาโท ส่วนใหญ่ ตอบวา่ สะดวกชาํระเงินปลายทาง  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะสมรส มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค(ทีไหน) ในดา้น

ช่องทางการชาํระเงิน ในหวัขอ้ สะดวกเก็บเงินปลายทาง หรือไม่ และในหวัขอ้สะดวกโอนเงินผ่าน mobile banking  หรือไม่ 

ซืออยา่งไร 

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาย ุมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค (อยา่งไร)  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นวฒุิการศึกษา มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค (อยา่งไร)  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นอาชีพ มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค (อยา่งไร) ในคาํถามเรือง 

สินคา้ทีซือ จาํเป็นตอ้งใส่ไดพ้อดีเสมอไปหรือไม่ โดยส่วนใหญ่ กลุ่มผูท้ีมีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั/Freelance ตอบว่าหลวม หรือ คบั 

ก็ไดแ้ต่ไม่มากจนเกินไป  และผูที้มีอาชีพ  ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และ พนกังานบริษทั ส่วนใหญ ่ตอบวา่ หลวมได ้เล็กน้อย ไม่เกิน 

 นิว  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นรายได ้ต่อ เดือน มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค (อยา่งไร)  

พบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ในดา้นสถานะสมรส มีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมผูบ้ริโภค (อยา่งไร)  
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