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การศึกษาวิจัยในครัง้นีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือโออ้วด, 

ควาสความเช่ือมั่นต่อเฟซบุ๊คแฟนเพจ, การรบัรูค้ณุค่าตนเอง ,และการตดัสินใจซือ้สินคา้แบรนดเ์นม

มือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องลกัษณะทางประชากรท่ีสง่ผลต่อการตดัสิน 

ใจซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 3) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธข์องการบรโิภคเพ่ือโอว้ด 

ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 

4) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องความเช่ือมั่นต่อเฟซบุ๊คแฟนเพจท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แบ

รนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 5) เพ่ือศึกษาความสมัพนัธข์องการรบัรูคุ้ณค่าตนเองท่ีส่งผลต่อ

การตดัสินใจซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ ซึ่งการศึกษาวิจยัฉบบันีเ้ป็นงานวิจยัเชิง

ปริมาณ ทาํการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 400 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกในเฟซบุ๊ค 

แฟนเพจท่ีมีการซือ้ขายสินคา้แบรนดเ์นมมือสองโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน ์โดยสถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห ์ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี คา่รอ้ยละ คา่เฉล่ีย คา่สถิติ T-test Independent และคา่สถิติ F-test  

 ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยู่

ในช่วง 20-25 ปี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และ 

มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 15,001-25,000 บาท 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 1) ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้

สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้2) พฤติกรรมการบรโิภค

เพ่ือโอ้อวดท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าแบรนด์เนมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ 
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สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้3) ความเช่ือมั่นตอ่เฟซบุ๊ค แฟนเพจท่ีแตกตา่งกนัสง่ผลตอ่การตดัสินใจ

ซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ สอดคลอ้งกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้4) การรบัรูคุ้ณค่า 

ตนเองท่ีแตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้แบรนดเ์นมมือสองบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ สอดคลอ้ง

กบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้
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This research’s purposes were: i) to study the conspicuous consumption behavior, 

trust on Facebook fanpage, self-esteem, and making decision to purchase the second-hand 

brandname products. 2) to study the relationship of the demographic characteristics that 

affect making the decision to purchase the second-hand brandname products on Facebook 

fanpage. 3) to study the relationship of the conspicuous consumption that affect making 

the decision to purchase the second-hand brandname products on Facebook fanpage.  

4) to study the relationship of the trust on Facebook fanpage that affect making the decision 

to purchase the second-hand brandname products on Facebook fanpage; and 5) to study 

the relationship of the self-esteem that affect making the decision to purchase the second-

hand brandname products on Facebook fanpage. This study was conducted based on the 

Quantitative Research. The online questionnaires were applied as a tool for collecting the 

data from the sample group of 400 customers, who were the followers of Facebook fanpage 

selling the second-hand brandname products. The statistics employed for data analysis were 

frequency, percentage, mean, T-test Independent and F-test.   

 The research findings revealed that for demographic characteristics, the most of 

sample groups were female, aged between 20-25 years old, had occupation as employee in 

private company, graduated with Bachelor’s degree, and earned the average income of 
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15,001-25,000 baht per month.   

 The hypothesis testing results showed that 1) the different demographic 

characteristics affected making the decision to purchase the second-hand brandname 

products that was consistent with the preset hypotheses; 2) the different conspicuous 

consumption behavior affected making the decision to purchase the second-hand 

brandname products that was consistent with the preset hypotheses; 3) the different trust on 

Facebook fanpage affected making the decision to purchase the second-hand brandname 

products that was consistent with the preset hypotheses; and 4) the different self-esteem 

affected making the decision to purchase the second-hand brandname products that was 

consistent with the preset hypotheses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


