
179   NRRU Community Research Journal Vol.11 No.2 (May - August 2017)

บทคัดย่อ
	 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	เพื่อศึกษา	1)	ปัจจัยด้านทัศนคติ	ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และด้านการ

รับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 ท่ีมีผลต่อระดับความตั้งใจซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด	 2)	 ความตั้งใจ

ซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด	 และพฤติกรรมการซ้ือสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด	 และ												

3)	ปัจจยัด้านความตัง้ใจซ้ือทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิค้ามอืสองของผูบ้รโิภคในตลาดนดั	โดยใช้แบบสอบถาม

จ�านวน	 400	 ชุดในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา	 และจังหวัดขอนแก่น	

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 analysis)	 โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (Standard	 deviation)	 และสถิติเชิงอนุมาน							

ด้วย	f-test	อีกทั้งการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ	(Multiple	regression	analysis)

	 ผลการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยด้านทัศนคติมีผลต่อระดับความตั้งใจซื้อสินค้ามือสองในระดับค่อนข้างมาก								

(X	 =	 4.98)	 รองลงมา	 ปัจจัยด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 (X	 =	 4.69)	 และปัจจัยด้านการคล้อยตาม								

กลุม่อ้างองิ	(X	=	3.79)	ตามล�าดบั	ด้านความตัง้ใจซ้ือสนิค้ามอืสองของผูบ้รโิภคในตลาดนดัพบว่า	ผูบ้รโิภคให้ความ	

คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก	(X	=	4.58)	ด้านพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง	 (X	 =	 4.28)	 ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภค							

มากที่สุด	คือ	ปัจจัยด้านทัศนคติ	(β
1
	=	0.367)	รองลงมา	ปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง		(β

2
	=	0.256)		

และปัจจัยด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	(β
3
	=	0.140)

ค�ำส�ำคัญ:	ความตั้งใจซื้อ,	พฤติกรรมการซื้อ,	สินค้ามือสอง,	ตลาดนัด
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ABSTRACT
	 This	research	aimed	to	study	the	following,	1)	3	factors;	attitude,	subjective	norms	and	

perceived	behavioral	 control	 that	affect	 the	purchase	 intention	of	 secondhand	consumer	

products	in	the	flea	market;	2)	purchasing	Intentionand	purchasing	intention	and	consumer	

behavior	 of	 buying	 secondhand	 products	 in	 the	 flea	market;	 and	 3)	 factors	 affecting	 the								

purchase	 intention	 of	 consumers	 for	 secondhand	 products	 in	 the	 flea	market.	 The	 400										

Questionnaires	 were	 collected	 from	 reference	 sample	 group	 who	 live	 in	 the	 Nakhon																			

Ratchasima	and	KhonKaen	Provinces.	The	statistics	were	analysis	by	quantitative	method.	By	

using	 quantitative	 analysis	 consist;	 percentage,	mean	 and	 standard	 deviation.	 F-Test	 and	

Multiple	Regression	Analysis	were	used	for	analysis	of	the	inferential	statistics.

	 The	results	of	the	study	found	that	the	attitude	factors	which	affected		the	level	of	

purchasing	intention	of	secondhand	products	with	a	rather	in	high	level	(X	=	4.98),	subjective	

norms	 (X	=	 3.79)	 and	perceived	behavioral	 control	 (X	=	 4.69).	 The	purchase	 Intention	of										

secondhand	products	by	customers	in	the	flea	market	also	expressed	a	rather	in	high	level	

(X	=	4.58).	The	buying	behavior	of	second	hand	products	by	customers	expressed	in	medium	

level	 (X	 =	 4.28).	 The	 highest	 	factor	 of	 purchasing	 Intention	 factor	 that	 influenced	 the																

purchasing	behavior	of	secondhand	products	were	factor	of	attitude;	(β	=	0.367),	subjective	

norms	(β	=	0.256),		and	perceived	behavioral	control	(β	=	0.140).

Keywords:	Purchase	intention,	Buying	behavior,	Secondhand	product,	Flea	market.

บทน�ำ
	 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวร้อยละ	2.8	 ภาคนอกเกษตรชะลอตัว		

ร้อยละ	 3.5	 ภาคเกษตรหดตัวร้อยละ	 5.9	 และ	 GDP	 ที่มีการทรงตัวร้อยละ	 4	 มีอัตราการว่างงานที่สูงขึ้น													

เมื่อเปรียบเทียบกับปี	พ.ศ.	2557	รวมถึงเกิดความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งท�าให้เศรษฐกิจไทยเกิดการชะลอตัว										

นักลงทุนชาวต่างชาติไม่มีความม่ันใจในสถานการณ์ทางการเมืองจึงชะลอการเข้ามาลงทุน	 ท�าให้การลงทุน							

ชะลอตัวร้อยละ	2.5	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2558)

	 จากปัญหาด้านเศรษฐกิจดังกล่าว	 ท�าให้สินค้ามือสองเข้ามามีบทบาทส�าคัญในยุคเศรษฐกิจถดถอย	

เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย	 ถึงแม้ว่าสินค้ามือสองจะเป็นสินค้าที่ผ่าน																

การใช้งานมาแล้ว	แต่มคีณุภาพเทียบเท่ากบัสนิค้าใหม่	มรีาคาทีถ่กูและเป็นทีช่ืน่ชอบของนกัสะสมของเก่าในด้าน

สิ่งแวดล้อมยังช่วยในเรื่องของการลดปริมาณขยะ	 รวมถึงผู้บริโภคเองนั้นก็ยังมีการแสวงหาความรู้เรื่องสินค้า	

มือสองก่อนที่จะซื้อสินค้าอยู่เสมอ	 อย่างไรก็ตามผู้บริโภคก็ยังคงมีความกังวลเรื่องความเส่ียงของเช้ือโรคที่มา	

กบัสนิค้ามอืสอง	เช่น	เสือ้ผ้า	รองเท้า	กระเป๋า	ดงันัน้ตลาดนดัจงึเป็นแหล่งรวมสนิค้ามอืหนึง่และมอืสอง	มสีนิค้า

ทุกประเภทวางจ�าหน่าย	 โดยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้า	 เครื่องประดับและของใช้	 รวมถึงเป็นแหล่งสร้างรายได	้						

ของผู้ที่ต้องการมีอาชีพเสริม	 ซ่ึงผู้ประกอบการสามารถน�าสินค้ามือสองวางจ�าหน่ายได้ในตลาดนัด	 เนื่องจาก	

เป็นสถานทีร่วมตวัของผูบ้รโิภคทีช่ืน่ชอบลกัษณะของสนิค้าทีผ่่านการใช้งานมาแล้ว	(สทุธาสนิ	ีแก้วขอด,	2553;	

Sarah	LaBrecque,	Hannah	Gould,	2015;	Karen	Tranberg-Hansen,	2004)
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              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรส่งผ่ำน         ตัวแปรตำม

ภำพที่ 1		กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา:	 ปรับปรุงจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Theory	of	planned	behavior)	พัฒนามาจากทฤษฎี		
	 การกระท�าด้วยเหตุผล	(A	theory	of	reasoned	action)	ของ	Ajzen	(1991).	

ทัศนคติ	(Attitude)
-	คุณภาพ	 -	สิ่งแวดล้อม
-	ราคา	 	 -	ความรู้ผลิตภัณฑ์
-	คุณค่า		 -	ความเสี่ยง

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
(Subjective	norm)
-	ครอบครัว				 -	เพื่อน			
-	เพื่อนร่วมงาน

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
(Perceived	behavioral	control)
-	ความรู้		 	 -		อารมณ์			
-	ตอบสนองความต้องการ
-	ความง่ายในการซื้อ

ความตั้งใจซื้อ

(Intention	to	purchase)

พฤติกรรมการซื้อสินค้า

(Buying	behavior)

 จากความส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจดังกล่าวข้างต้น	 สินค้ามือสองจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญต่อการ												
ด�ารงชีวิตของผู้บริโภค	 ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการวิจัยเรื่องปัจจัยด้านความตั้งใจซ้ือที่มีผลต่อพฤติกรรม																	
การซือ้สนิค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนดั	ซ่ึงศกึษาในสองพ้ืนที	่ได้แก่	จงัหวัดนครราชสมีาและจงัหวดัขอนแก่น	
เนื่องจากเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานตอนล่างและตอนบน	 ผู้บริโภคมีรายได้เฉล่ียต่อคนเท่ากับ	
96,690	บาท	และ	109,556	บาท	ตามล�าดบั	รวมถงึมีภาระหนีส้ินของครวัเรือนต่อปีเท่ากบั	170,703	บาท	และ	
79,850	บาท	ตามล�าดับ	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2558)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ	 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม									
ที่มีผลต่อระดับความตั้งใจซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด
	 2.	 เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด
	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความตั้งใจซ้ือท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภค																					
ในตลาดนัด

ประโยชน์ของกำรวิจัย
	 การวิจัยเรื่องปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้ามือสองของผู ้บริโภค																									
ในตลาดนัด	 สามารถท�านายและอธิบายพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองในตลาดนัดได้ดี	 และมีประสิทธิภาพ								
มากขึ้น	ใช้ท�านายความตั้งใจในการที่จะซื้อสินค้ามือสอง	โดยมีการเลือกซื้อสินค้าจากหลายๆ	ปัจจัยผ่านทฤษฎี
พฤตกิรรมตามแผน	ด้านทศันคต	ิการคล้อยตามกลุม่อ้างองิ	และการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรม	สามารถน�าข้อมลู
ที่ได้จากผลการวิจัย	น�าไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายเก่า	และรายใหม่	ที่สนใจในด้านการจ�าหน่ายสินค้า
มือสอง	 อีกทั้งผลการศึกษายังน�าไปวางแผน	 พัฒนา	 และปรับปรุงปัจจัยด้านต่างๆ	 ที่ผู้บริโภคให้ความคิดเห็น	
และเสนอแนะในการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด
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 สมมติฐำนกำรวิจัย

	 ปัจจยัด้านความตัง้ใจซือ้	ได้แก่	ด้านทศันคต	ิด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และด้านการรบัรู้การควบคมุ

พฤติกรรม	 ส่งผลทางบวกต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัดโดยการคล้อยตามกลุ่ม	

อ้างอิง	 (Subjective	 norm)	 หมายถึง	 เป็นการรับรู้ของบุคคลว่าคนอื่นๆ	ที่มีความส�าคัญส�าหรับเขาต้องการ									

ให้เขาท�าพฤติกรรมนั้นๆ	 หรือไม่	 ซึ่งการรับรู้นี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้	 บุคคลที่มีความส�าคัญ														

ต่อตัวเขา	 ได้กระท�าพฤติกรรมใดๆ	 ก็มีแนวโน้มท่ีจะท�าตามด้วย	 ซึ่งได้แก่	 กลุ่มปฐมภูมิ	 คือสมาชิกครอบครัว	

เพื่อน	เพื่อนร่วมงาน	กลุ่มทุติยภูมิ	คือบุคคลที่มีชื่อเสียง	กลุ่มสมาคม	องค์การ	เป็นต้นส่วนการรับรู้การควบคุม

พฤติกรรม	 (Perceived	 behavioral)	 หมายถึง	 การรับรู้ของบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายที่จะกระท�า																		

พฤติกรรมนั้นๆ	 และการที่บุคคลจะตัดสินใจกระท�าพฤติกรรมใดต้องเช่ือว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุม

พฤติกรรมนั้นได้และมีโอกาสประสบผลส�าเร็จ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
	 การวจิยัครัง้นี	้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	research)	เนือ่งจากต้องการเกบ็ข้อมลูเป็นตวัเลข

เพื่อน�าไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ	มีรูปแบบการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	research)

	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา	 คือ	 กลุ่มผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น	

เนื่องจาก	 เป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานตอนล่างและตอนบน	 โดยจังหวัดนครราชสีมามีประชากร	

2,610,614	คน	และจังหวัดขอนแก่นมีประชากร	1,774,816	คน	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2558)

	 การก�าหนดขนาดตัวอย่าง	 ซึ่งไม่ทราบจ�านวนที่แน่นอนของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ามือสองในตลาดนัด										

ด้วยสตูรของ	Cochran	(1953)	ได้จ�านวนตวัอย่างขัน้ต�า่	384	ตวัอย่าง	แต่ผูว้จิยัได้ก�าหนดการเกบ็	400	ตวัอย่าง

ท�าการสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น	(Probability	sampling)	ด้วยวธิแีบบกลุม่	(Cluster	random	

sampling)	 โดยเน้นการเก็บจากผู้บริโภคที่ซ้ือสินค้ามือสองในจังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 237	 ตัวอย่าง													

และจังหวัดขอนแก่น	จ�านวน	163	ตัวอย่าง	จ�านวนตัวอย่างแบ่งตามสัดส่วนของจ�านวนประชากรจริง	เครื่องมือ							

เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล	 ซ่ึงมีค่าความเท่ียงตรง	 (Validity)	 หรือค่าความสอดคล้องระหว่าง									

ข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา	 (Index	of	 item	objective	 congruence:	 IOC)	 เท่ากับ	 0.67-1.00									

ซ่ึงมากกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนด	คอื	ตัง้แต่	0.50	ขึน้ไป	(Rovinelli	&	Hombleton,	1977,	pp.	49-60)	และท�าการวเิคราะห์

ความน่าเชื่อถือ	 (Reliability)	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามปัจจัยพฤติกรรม																										

ตามแผน	 ได้แก่	 ด้านทัศนคติ	 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 และด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 มีค่า														

อยู่ระหว่าง	 0.76-0.95	 ปัจจัยด้านความตั้งใจซื้อสินค้ามือสอง	 มีค่า	 0.92	 และพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสอง																																

มีค่า	0.95	ซึ่งมากกว่าเกณฑ์	0.70	ขึ้นไป	(Ebel	&	Frishie,	1986)
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ผลกำรวิจัย
	 กลุ่มตัวอย่าง	เป็นเพศชาย	จ�านวน	126	คน	หรือร้อยละ	31.5	และเป็นเพศหญิง	จ�านวน	274	คน	หรือ

ร้อยละ	68.50	ส่วนใหญ่มีอายุ	21-30	ปี	จ�านวน	196	คน	หรือร้อยละ	49.00	มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับ						

ปริญญาตรีมากที่สุด	จ�านวน	255	คน	หรือร้อยละ	63.70	และมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน	ต�่ากว่าหรือเท่ากับ	

5,000	 บาท	 5,001-10,000	 บาท	 10,001-15,000	 บาท	 15,001-20,000	 บาท	 20,001-25,000	 บาท													

25,001-30,000	บาท	ในจ�านวน	57	ตัวอย่างเท่ากัน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.25	ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้

มากกว่า	30,000	บาทขึ้นไปมีจ�านวน	58	คน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.50	ผลการวิจัยสรุปได้ตามล�าดับ	ดังนี้

	 1.	 ผลการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติ	ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	

ทีม่ผีลต่อระดบัความตัง้ใจซือ้สนิค้ามอืสองของผูบ้รโิภคในตลาดนดั	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างมคีวามคดิเหน็ด้านปัจจยั

ทัศนคติในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก	 (X	 =	 4.98)	 โดยมีทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก																				

(X	 =	 5.47)	 รองลงมาคือ	 ด้านราคาสินค้าอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 5.38)	 ด้านคุณค่าอยู่ในระดับค่อนข้างมาก														

(X	=	5.03)	ด้านความรูผ้ลติภัณฑ์อยูใ่นระดับค่อนข้างมาก	(X	=	4.84)		และด้านความเส่ียงอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก 

(X	 =	 4.83)	 ตามล�าดับ	 ด้านคุณภาพสินค้าผู้บริโภคให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 4.36)																						

ตามล�าดับ	ส่วนด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	3.79)	โดยมีการใช้สินค้า

มือสองตามสมาชิกในครอบครัวอยู ่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 3.92)	 รองลงมาคือ	 จะใช้สินค้ามือสอง																								

ตามเพ่ือนสนทิอยูใ่นระดบัปานกลาง	(X	=	3.87)	และจะใช้สินค้ามอืสองตามเพือ่นร่วมงานอยูใ่นระดบัปานกลาง							

(X	=3.75)	ตามล�าดบั	ส�าหรับด้านการรบัรูก้ารควบคมุพฤตกิรรมในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก	(X	=	4.69)	

โดยมีการใช้ความรู้ในการตัดสินใจซื้อสินค้ามือสองอยู่เสมออยู่ในระดับค่อนข้างมาก	(X	=	4.98)	รองลงมาคือ																

จะซือ้สนิค้ามอืสองเนือ่งจากสนิค้ามอืสองสามารถตอบสนองความต้องการอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก	(X	=	4.70)	

ส่วนจะมีความรู้สึกที่ดีเมื่อใช้สินค้ามือสองผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	(X	=	4.41)	ตามล�าดับ

	 2.	 ผลการศึกษาระดับความตั้งใจซ้ือและพฤติกรรมการซ้ือที่ส่งผลต่อความต้ังใจซ้ือสินค้ามือสอง													

ของผู้บริโภคในตลาดนัด	พบว่า	กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก	(X	=	4.58)	โดยมี							

ความคิดเห็นว่ามีความยินดีท่ีจะซ้ือสินค้ามือสองถ้ามีความพร้อมที่จะซื้ออยู่ในระดับค่อนข้างมาก	 (X	 =	 4.91)	

รองลงมาคอื	จะพยายามซือ้สนิค้ามอืสองถ้าพร้อมท่ีจะซือ้อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก	(X	=	4.64)	และมคีวามมุง่ม่ัน

ที่จะซื้อสินค้ามือสองถ้ามีความพร้อมที่จะซื้ออยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 4.43)	 ส่วนจะวางแผนที่จะซื้อ															

สินค้ามือสองอยู่เสมอมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	=	4.37)	ตามล�าดับ	ส�าหรับผลการศึกษาระดับ

พฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภค	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง		

(X	 =	 4.28)	 โดยมีความคิดเห็นว่าซื้อสินค้ามือสองเสมอถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว																				

และจะยงัคงซือ้สนิค้ามอืสองต่อไปอยูใ่นระดบัสงูท่ีสดุ	(X	=	4.39)	รองลงมาคอื	จะได้แนะน�าเกีย่วกบัข้อดขีองการซ้ือ	

สินค้ามือสองให้กับคนใกล้ชิด	 และเพื่อนเสมออยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 4.34)	 พึงพอใจสินค้ามือสอง																	

หลังจากที่ได้ใช้แล้วอยู่ในระดับปานกลาง	 (X	 =	 4.31)	 และจะมีความพยายามซื้อสินค้ามือสองอยู่เสมอ																			

อยู่ในระดับต�่าที่สุด	(X	=	4.01)	ตามล�าดับ

	 3.	 ผลการศึกษาปัจจัยด้านความต้ังใจซ้ือที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภค																		

ในตลาดนัด	สรุปผลได้ดังตารางที่	1



184   วารสารชุมชนวิจัย ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)

	 จากตารางที่	1	น�ามาเขียนในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณ	ดังนี้

	 	 	 Behav		 =	 β
1
Att		+β

2
Ref		+	β

3
Per

	 	 	 Behav		 =	 0.367Att	+	0.256Ref	+	0.140Per

	 โดยที่	 Behav		 =	 พฤติกรรมการซื้อสินค้า

   β	 	 =	 ค่าอิทธิพล	 หรือ	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์	 ของตัวแปรอิสระ							

ที่มีต่อตัวแปรตาม,	i	=			1	,	2	และ	3

	 	 	 Att	 	 =	 ทัศนคติ

	 	 	 Ref	 	 =	 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง

	 	 	 Per	 	 =	 การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม

	 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยความตั้งใจซื้อ	ด้านทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสอง

ของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ	 (β
1
=	 0.367)	 รองลงมาคอื	 ด้านการคล้อยตามกลุม่อ้างอิง	 (β

2
=0.256)	 และด้านการรับรู้					

การควบคุมพฤติกรรม	(β
3
=	0.140)	ตามล�าดับ

อภิปรำยผล
	 ผลการศึกษา	 ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด	 ได้แก่	 ปัจจัยด้าน

ทัศนคติ	 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 และด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 ตามล�าดับ	 สอดคล้องกับ												

งานวิจัยของ	 Stavros	 et	 al.	 (1999)	 ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการซ้ือสินค้าที่ใช้ในครัวเรือน														

ของชาวประมงในหลานโจ	ประเทศจนี	พบว่า	ปัจจยัด้านทัศนคตมิคีวามสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจซือ้สนิค้า						

เพื่อสิ่งแวดล้อม	 Canniere,	 Pelsmaker	 and	 Geuens	 (2007)	 ที่ศึกษาความตั้งใจในการซื้อรองเท้า																					

ของผู้บริโภค	 :	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 พบว่า	 บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงสามารถท�านายความต้ังใจ																	

และพฤติกรรมการซื้อสินค้า	 ส�าหรับการอภิปรายผลในประเด็นการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของผู้บริโภค											

ในตลาดนัด	 Masoud	 Yazdanpanah	 and	Masoumeh	 Forouzani	 (2015)	 ที่ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรม													

ตำรำงที่ 1	ผลการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหคูุณของปัจจยัด้านความตัง้ใจซือ้	ได้แก่	ด้านทศันคต	ิด้านการ

	 	 คล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	และด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า	

	 	 มือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด

 ปัจจัยด้ำนควำมตั้งใจซื้อ ค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอยมำตรฐำน (Beta) t p-Value

ด้านทัศนคติ	 	 0.367	 6.464	 .000*

ด้านการคล้อยกลุ่มอ้างอิง	 0.256	 5.705	 .000*

ด้านการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 0.140	 2.560	 .011*

R2	 =		 0.418		 Adj	R2			 =		 0.413	 SEE		 =		 1.17259

F				 =		 94.701	 Sig		 =		 0.000

*	มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05

ที่มา:	จากผลการส�ารวจ	ระหว่างวันที่	27	ธันวาคม	2558	-	31	มกราคม	2559	และการค�านวณ
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ตามแผน	(Theory	planned	behavior)	ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิกส์ของนักเรียนในประเทศ

อิหร่าน	 พบว่า	 นักเรียนมีการรับรู้ทางบวกต่อความตั้งใจซื้ออาหารออร์แกนิกส์	 และ	 Losifbotetzagais,														

Andora-Fanidima	and	Chrisovaladismalesios	(2015)	ทีศ่กึษาทฤษฎพีฤตกิรรมตามแผนในบรบิทของการ

รไีซเคลิ	:	ต้นแบบจากบรรทดัฐานทางศลีธรรม	พบว่า	การรบัรูก้ารควบคุมพฤตกิรรมมคีวามส�าคัญทีจ่ะพยากรณ์

ความตั้งใจในการรีไซเคิล

	 ในด้านการศึกษาระดับความตั้งใจซ้ือ	 และพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด												

พบว่า	 ระดับความตั้งใจซ้ือไม่ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของนักวิชาการท่านใดเลย	 เพราะไม่ได้สรุปผลถึงระดับ

ความตั้งใจซื้อโดยภาพรวมว่าอยู่ในระดับใด	 ส่วนพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย							

ของเอือ้มพร	 พูดเพราะ	 (2548)	ทีศ่กึษาทศันคตขิองนกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์	 เกีย่วกบัการใช้	

สินค้ามือสอง	 พบว่า	 พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ส่วนใหญ่เคยใช้สินค้ามือสอง	

นิยมใช้สินค้ามือสอง	 รู้สึกชอบสินค้ามือสอง	 และมีความพึงพอใจในการใช้สินค้ามือสอง	 และ	Weiping	 and	

Steffanie	(2014)	ทีศ่กึษาการรบัรูค้วามผกูพนัของผูซ้ือ้และผลกระทบต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าเกษตรอนิทรย์ี	

พบว่า	การรบัรูรู้ปแบบการด�าเนนิชวีติแบบ	เรยีบง่าย	และการรบัรูด้้านความเป็นธรรมชาต	ิมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์

	 ส�าหรับปัจจัยด้านทัศนคติ	 ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง	 และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม	 ที่มีผล						

ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัด	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	Canniere,	Pelsmaker	

and	 Geuens	 (2007)	 ที่ศึกษาความตั้งใจในการซื้อรองเท้าของผู้บริโภค	 :	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	พบว่า	

ทศันคตมิอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า	นอกจากนี	้ผลการศึกษาพฤตกิรรมการซือ้สินค้ามอืสองของผู้บรโิภค

ในตลาดนัด	และ	Stavros	et	al.	(1999)	ที่ศึกษาการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม	และทฤษฎีการกระท�าด้วยเหตุผล

ของ	Fishbein	พบว่า	ทัศนคติ	มีอิทธิพลมากที่สุดต่อความตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัย

	 1.	 ผู้ประกอบการในตลาดนัดควรที่จะน�ากลยุทธ์ทางสิ่งแวดล้อม	 ในการท�าความสะอาดสินค้ามือสอง

ก่อนน�ามาจ�าหน่ายในตลาดนดั	หรือซกัรดีสนิค้าก่อนน�ามาวางจ�าหน่ายทกุครัง้	เพือ่ลดความเสีย่งด้านโรคตดิต่อ

ที่มากับตัวสินค้าซึ่งจูงใจให้ผู้ซ้ือทดลองสวมใส่	 โดยไม่กังวลด้านเชื้อโรคที่มากับตัวสินค้า	 เช่น	 สินค้าประเภท

เสื้อผ้า	 และรองเท้า	 เป็นต้น	 อีกทั้งควรจัดหมวดหมู่สินค้ามือสองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย	 ผู้บริโภคจะได้เห็น

สินค้าทั่วถึง	 เช่น	 เซรามิค	 เสื้อผ้า	 รองเท้า	 กระเป๋า	 เฟอร์นิเจอร์	 ตุ๊กตาและสินค้ามือสองทุกช้ินติดป้ายราคา

ชัดเจน	เพื่อสะดวกในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค	ส่วน	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 โทรศัพท์	 เครื่องเสียง	ผู้ประกอบการ

ควรให้มีการตรวจสอบคุณภาพและควรจะมีการรับประกันสินค้า	 ซึ่งหากมีการรับประกันตัวสินค้า	 ก็จะท�าให	้					

ผู้บริโภคมีความม่ันใจ	 และคิดว่าคุ้มค่ากับราคาท่ีไม่สูงนัก	 ประเด็นที่ส�าคัญในการจ�าหน่ายสินค้ามือสองคือ													

ผู้ขายต้องมีความรู้ในสินค้าน้ันๆ	 เป็นอย่างดีด้วย	 เช่น	 รู้เรื่องระบบและรุ่นของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและก็ต้องมี												

ความสามารถในการซ่อมได้	 การท่ีผู้ขายสินค้ามือสองมีความรู้ในตัวสินค้าที่ขายเป็นอย่างดี	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง	

จะเป็นอกีหนึง่ปัจจยัทีด่งึดดูให้มคีวามน่าเชือ่ถือและจงูใจให้ผูผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้	อกีทัง้ผูข้ายอาจเปิดหน้าร้าน

ออนไลน์ควบคู่ไปด้วย	เน่ืองจากปัจจุบันผู ้บริโภคเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นและเน้นการส่งเสริมการขาย																					

ณ	จุดขาย
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	 2.	 สินค้ามือสองควรห่อด้วยบรรจุภัณฑ์ท่ีใหม่ท่ีต้นทุนไม่สูงนัก	 นอกจากนี้ผู้ขายต้องมีความสนใจ												

ในสนิค้ามอืสองแต่ละประเภทอย่างแท้จรงิ	เพราะความสนใจจะท�าให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัสนิค้ามอืสองได้เป็นอย่างดี	

ตัวอย่างเช่น	ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องซ่อมเป็น	ขายหนังสือจะต้องรักการอ่าน	เป็นต้น	ซึ่งการมีข้อมูลในสินค้า	

ที่ขายเป็นอย่างดีจะเป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้มีความน่าเชื่อถือ	เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ

	 3.	 ผู้ขายหรือผู้ประกอบการควรจะใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย	 โดยพนักงานขายด้วยการจูงใจ													

ให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว	 โดยมีการแนะน�าตัวสินค้า	 แบรนด์	 และการใช้งานอย่างมีความรู้และ								

ความช�านาญ	 ต้องตัดสินใจขายถ้าผู้บริโภคต่อรองราคาท่ีเหมาะสมและสินค้ามือสองบางชนิด	 เช่น	 เครื่องใช้

ไฟฟ้า	 หรือโทรศัพท์มือถือ	 ควรมีความสามารถในการซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน	 จะท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจ															

ซื้อสินค้ามือสองมากขึ้น	 อีกทั้งผู้จัดการตลาดนัดต้องมีการจัดโซนการวางจ�าหน่ายสินค้ามือสองอย่างชัดเจน									

มีที่จอดรถเพียงพอ	และมีป้ายบอกทางด้วย
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