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บทคดัย่อ 

 
กำรวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำอทิธพิลของกำรรบัรูค้วำมเสีย่ง กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน และ

กำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำน ต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร 
และปรมิณฑล โดยกลุ่มตวัอย่ำงที่ใช้ในกำรวจิยั จ ำนวน 400 คน ได้แก่ ผู้บรโิภคเจเนอเรชัน่วำยที่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้ำ
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมอืในกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้              
ในกำรวเิครำะห์ ได้แก่ สถิติเชงิพรรณนำ ด้วยกำรวเิครำะห์ค่ำ (ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน) สถติเิชงิอนุมำน ดว้ยวธิกีำรวเิครำะหแ์บบถดถอยเชงิพหุคณู  
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำนพบว่ำ 1.) ปจัจยัด้ำนกำรรบัรู้ประโยชน์จำกกำรใช้งำน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อควำม
ตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล อย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติิ  
ที่ระดับ 0.01 ( = .306) 2.) ปจัจัยด้ำนกำรรับรู้ควำมง่ำย มีอิทธิพลเชิงบวกต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์                
ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำย ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ( = .281)              
3.) ปจัจยัดำ้นกำรรบัรูค้วำมเสีย่ง มอีทิธพิลเชงิลบต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำย ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ( = -.136) 
 
ค าส าคญั: ควำมตัง้ใจซือ้ เสือ้ผำ้ออนไลน์ เจเนอเรชัน่วำย 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are to study the perceived risk factors, the perceived usefulness factor 
and the perceived ease of use factor that influenced intentions to purchase clothes online among Generation 
Y consumers in the Bangkok metropolitan area and vicinity. The sample group in this research included four 
hundred consumers. Questionnaires were also used for the purposes of data collection. The statistics used for 
descriptive analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistics used to 
measure influential statistics was multiple regression analysis. 
 The results of the hypothesis testing found that the sorting of the priorities of the variables, as follows 
: 1.) the factor of positive perceived usefulness influenced the online intention to purchase clothes among 
Generation Y consumers in the Bangkok metropolitan area and vicinity, with a statistically significant level of 
0.01 (  Beta = .306 ) ; 2.) the factor of perceived ease of use positively influenced intentions to make online 
clothes purchases of Generation Y consumers in the Bangkok metropolitan area and vicinity, with a statistically 
significant level of 0.01 (Beta = .281 )  ; 3.) the factors of perceived risk negatively influenced intentions to 
purchasing clothes of Generation Y consumers in the Bangkok metropolitan area and vicinity with a statistically 
significant level of 0.05 ( Beta = -.136 ). 
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บทน า 
 ปจัจุบนั เรำปฏเิสธไม่ได้ว่ำกำรสื่อสำรผ่ำนระบบอนิเทอร์เน็ตได้เขำ้มำมบีทบำทต่อชวีติประจ ำวนัเป็นอย่ำง
มำก ไม่ว่ำจะเป็นกำรตดิต่อสือ่สำร คน้หำขอ้มลู รวมไปถงึกำรท ำธุรกรรมผ่ำนอนิเทอรเ์น็ต ธุรกจิพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์
สำมำรถสรำ้งโอกำสและเพิม่ช่องทำงในกำรซือ้สนิคำ้ออนไลน์ใหก้ับผูป้ระกอบกำร ซึง่สำมำรถคำ้ขำยไดอ้ย่ำงสะดวก 
ทุกที่ทุกเวลำ ด้วยกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนอินเทอร์เน็ตผู้ประกอบกำรธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกสไ์ด้ท ำลำยขอบเขต  
กำรคำ้ขำยแบบเดมิ 
 หำกพจิำรณำมูลค่ำ e-commerce ปี 2560 รำยภูมภิำค พบว่ำมูลค่ำกำรขำยสนิค้ำและบรกิำรทำงออนไลน์ 
ของกลุ่มผูป้ระกอบกำร อนัดบัหนึ่ง มำจำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำรทำงออนไลน์ใหก้บัผู้บรโิภคในกรุงเทพมหำนคร 
และปริมณฑล ร้อยละ 65.35 รองลงมำ คือ ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 11.88 ทัง้น้ีปจัจยัหลกัที่ท ำให้ธุรกจิ               
e-commerce มีศูนย์กลำงกำรเติบโตอยู่ในพื้นที่ภำคกลำงของประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ในกรุงเทมหำนครและ
ปรมิณฑลเนื่องจำกพืน้ทีด่งักล่ำวเป็นเขตเศรษฐกจิหลกั จำกผลส ำรวจพฤตกิรรมของผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศไทย             
ปี พ.ศ. 2561 โดยส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์รมหำชน) หรอื พสธอ.พบว่ำคนไทยมกีำรซือ้สนิคำ้
และบริกำรผ่ำนทำงออนไลน์มำกขึ้น หำกเทียบกับปี พ.ศ. 2560 โดยเจเนอเรชัน่วำยเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ต               
ต่อวนัสงูสดุและครองแชมป์กำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตมำกทีส่ดุ 4 ปีซอ้น 
 เจเนอเรชัน่วำย คอื คนที่เกดิในช่วงปี พ.ศ. 2524-2543 เป็นเจเนอเรชัน่ที่มขีนำดใหญ่ทีส่ดในประเทศไทย 
โดยมจี ำนวนประมำณ 19 ลำ้นคนหรอืเกอืบ 1 ใน 3 ของประเทศ คนกลุ่มนี้เตบิโตมำพรอ้มกบัคอมพวิเตอร ์อนิเทอรเ์น็ต
และเทคโนโลยไีอททีีก่ ำลงัแพร่หลำย เจอเนอเรชัน่วำยจงึมกีำรใชอ้นิเทอรเ์น็ตสงูทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัเจเนอเรชัน่อื่น  
 กำรใช้อนิเทอร์เน็ต นอกจำกจะมปีระโยชน์มำกมำยไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของกำรติดต่อสื่อสำรที่สะดวกมำกขึน้ 
กำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ ที่เปลี่ยนจำกออฟไลน์มำสู่ออนไลน์ ในทำงกลับกันกำรใช้อินเทอร์เน็ตก็มีด้ำนมืดหรือด้ำน                
ที่อำจจะก่อให้เกิดควำมเสยีหำย หรือควำมไม่ปลอดภัยให้กบัผู้ใช้งำนได้ด้วยเช่นกนั จำกผลกำรส ำรวจส ำนักงำน
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ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์สำเหตุทีผู่บ้รโิภคไม่ซือ้สนิคำ้ทำงออนไลน์พบว่ำ อนัดบัที ่1 กลวัโดนหลอก
ร้อยละ 51.1 รองลงมำเป็น ควำมรู้สกึที่ไม่ได้สมัผสัและไม่ได้ลองสนิค้ำก่อนซื้อร้อยละ 39.9 และกำรขำยสนิค้ำทำง
ออนไลน์ต้องมกีำรปรบัปรุงและพฒันำรูปแบบกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ตลอดเวลำนอกจำกนัน้ยงัต้องค ำนึงถึง
ควำมเสีย่งต่ำง ๆ ทีลู่กคำ้มคีวำมกงัวล รวมถงึกำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน และกำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำน  
ในกำรชักจูงลูกค้ำเข้ำมำเลือกซื้อสินค้ำในร้ำนค้ำออนไลน์ (รำยงำนผลกำรส ำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต                      
ในประเทศไทยปี พ.ศ.2560) (ส ำนกังำนพฒันำธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส,์ 2560) 
 จำกเหตุผลดงักล่ำว ผูว้จิยัจงึเกดิควำมสนใจทีจ่ะศกึษำ ควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่
วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล เพื่อน ำผลกำรวิจยัที่ได้เป็นแนวทำงเพื่อให้ผู้ประกอบกำรธุรกิจเสื้อผ้ำ
ออนไลน์น ำไปใชป้ระโยชน์ในเรื่อง กำรรบัรูค้วำมเสีย่ง กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน และกำรรยัรูค้วำมง่ำยจำกกำร
ใชง้ำนใหม้ปีระสทิธภิำพและเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้สงูสดุ 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษำกำรรบัรู้ควำมเสี่ยงมีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วำย                
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

2. เพื่อศกึษำกำรรบัรู้ถึงประโยชน์มีอทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ของผู้บรโิภคเจเนอเรชัน่วำย               
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

3. เพื่อศึกษำกำรรับรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนมีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ ของผู้บริโภค                   
เจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

กรอบแนวคิด 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
    1.1 กำรรบัรูค้วำมเสีย่ง 
    1.2 กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน 
    1.3 กำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำน 
2. ตวัแปรตำม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ 
    2.1ควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ 

 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. กำรรับรู้ควำมเสี่ยงมีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรำชัน่วำยในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

2. กำรรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรำชัน่วำยในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

3. กำรรบัรู้ควำมง่ำยต่อกำรใชง้ำนมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสือ้ผ้ำออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจเนอเรำชัน่วำย            
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) M.S Cunnigngham (1967: อ้ำงใน  
สญัชยั อุปะเดยี, 2553) ไดอ้ธบิำยว่ำกำรรบัรูค้วำมเสีย่ง คอืกำรรบัรูค้วำมไม่แน่นอนของลูกคำ้ ซึง่เกีย่วขอ้งในทศิทำง
ลบเป็นส่วนส ำคญั ในสภำพแวดลอ้มออนไลน์ ควำมเสีย่งมีผลต่อกำรประเมนิเลอืกสนิคำ้หรอืบรกิำร ระบบรกัษำควำม
ปลอดภยั และกำรรกัษำขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกค้ำ ซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรซื้อสนิค้ำของลูกค้ำ ขณะที่ขอ้มูล             
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กำรน ำเสนอขององค์กร หรือเว็บไซต์ของร้ำนค้ำมผีลต่อลูกค้ำเช่นกนั หำกร้ำนค้ำหรือองค์กรมีกำรน ำเสนอขอ้มูล              
ทีช่ดัเจน ครบถว้น อำจท ำใหเ้กดิกำรรบัรูค้วำมเสีย่งในระดบัทีต่ ่ำ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่ำควำมเสีย่งนัน้ขึน้อยู่กบัระบบรกัษำ
ควำมปลอดภยั และกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคำ้รวมถงึน ำเสนอขอ้มลูของสนิคำ้บรกิำรทีค่รบถว้น 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี แบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลยเีป็นแนวคดิทีค่ดิคน้
โดย F. D Davis (1989) ไดพ้ฒันำและต่อยอดองคค์วำมรูม้ำจำกทฤษฎกีำรกระท ำดว้ยเหตุผล โดยทฤษฎกีำรกระท ำ
ดว้ยเหตุผลเป็นทฤษฎทีีว่่ำดว้ยกำรพยำกรณ์พฤตกิรรมของบุคคลว่ำจะกระท ำหรอืไม่กระท ำพฤตกิรรมต่ำงๆ หลกักำร
ของแนวคดินี้จะพจิำรณำว่ำกำรกระท ำทุกอย่ำงของบุคคลนัน้เกดิจำกกำรใช้เหตุผลและขอ้มูลประกอบกำรตดัสนิใจ    
ว่ำจะกระท ำหรือไม่กระท ำสิ่งใด ในล ำดับถัดมำ Davis et al. (1989) ได้น ำเสนอแนวคิดแบบจ ำลองกำรยอมรับ
เทคโนโลยี โดยเพิ่มตัวแปรปจัจยัภำยนอก (External variables) เข้ำไว้ในแบบจ ำลอง ประกอบไปด้วย ปจัจยัหลกั                
4 ประกำร ไดแ้ก่ ตวัแปรปจัจยัภำยนอก กำรใชป้ระโยชน์ กำรใชง้ำนง่ำย และทศันคตทิีม่ต่ีอกำรใชเ้ทคโนโลย ี 

แบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลย ี2 ไดถู้กพฒันำขึน้โดย (V. Venkatesh, & Davis, F.D, 2000) ซึง่ไดท้ ำกำร
ปรบัปรุงตวัแปรภำยนอกและบุพปจัจยั (antecedents) โดยเน้นกำรศกึษำถงึปจัจยัต่ำงๆ ทีม่อีทิธพิลต่อกำรใชป้ระโยชน์ 
ควำมตัง้ใจทีจ่ะใชเ้ทคโนโลย ีและกำรตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม่ จำกปจัจยัต่ำงๆ ที่เอื้อต่อกำรใช้งำน
เทคโนโลยใีหม่ แนวคดิดงักล่ำวในรปูแบบจ ำลองกำรยอมรบัเทคโนโลย ี2 แสดงใหเ้หน็ถงึกำรรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived 
usefulness: PU) และกำรรบัรูค้วำมง่ำยต่อกำรใชง้ำน (Perceived ease of use: PEOU) มอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจใช้ 
และทำ้ยสดุท ำใหเ้กดิพฤตกิรรมกำรใชง้ำน 
 แนวคิดเก่ียวกบัพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์ศูนยพ์ฒันำพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์(2543: 10 มกรำคม 2561) ได้
ใหค้วำมหมำยของพำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสห์รอือคีอมเมริ์ซ คอืกำรคำ้ขำยผ่ำนทำงเครอืข่ำยอนิเทอร์เน็ต ซึง่จะเปลี่ยน
วถิทีำงกำรด ำรงชวีติของทุกคน 

ว ำ ร ส ำ ร ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร ป ริ ทั ศ น์  ( 2 5 5 2 )  ก ล่ ำ ว ว่ ำ  พ ำ ณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห ม ำ ย ถึ ง  
กำรท ำกจิกรรมทำงด้ำนกำรค้ำ กำรซื้อขำยสนิค้ำและบรกิำร โดยกำรใช้สื่อกลำงอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นตวักลำงในกำร
ส่งผ่ำนขอ้มูลต่ำง ๆ ทดแทนกำรใชเ้อกสำรในรูปแบบของกระดำษ ท ำใหเ้กดิควำมสะดวกและรวดเรว็ และครอบคลุม
พืน้ทีใ่นกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ไดม้ำกขึน้ โดยจะด ำเนินกำรผ่ำนระบบเครอืขำ่ยอนิเทอรเ์น็ต  
 กติติ ภกัดวีฒันะกุลและทวศีกัดิ ์กำญจนสุวรรณ (2547) ได้ให้ค ำจ ำกดัควำมของพำณิชย์อเิลก็ทรอนิกสว์่ำ 
กำรแลกเปลีย่นขอ้มูลข่ำวสำรระหว่ำงกนัผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลข่ำวสำรทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นระหว่ำงกนันัน้ สำมำรถ              
ที่จะช่วยสนับสนุนให้บรรลุผลของกำรน ำเสนอสินค้ำและบรกิำรไม่ว่ำจะเป็นตวับุคคล องค์กร หรอืระหว่ำงตวับุคคล           
กบัองคก์ร 

ดงันัน้ จงึสรุปไดว้่ำ พำณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์หมำยถงึ กระบวนกำรด ำเนินธุรกจิกำรซื้อขำยสนิคำ้และบรกิำร
ผ่ำนเครอืข่ำยออนไลน์ และสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ุกรูปแบบ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก และรวดเรว็ใหก้บัผูซ้ือ้ และผูข้ำยทัง้
สองฝำ่ย 
 แนวคิดความตัง้ใจซ้ือ (J..A Howard, 1994)กล่ำวว่ำ ควำมตัง้ใจซื้อเป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวขอ้งกบัจติใจ              
ที่บ่งบอกถึงแผนกำรของผู้บรโิภคที่จะซื้อตรำสนิค้ำใดสนิค้ำหนึ่ง ในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่ง โดยควำมตัง้ใจซื้อจะเกดิ
ขึน้มำจำกทศันคตทิีด่ต่ีอตรำสนิคำ้ของผูบ้รโิภคและควำมมัน่ใจของผูบ้รโิภคในกำรประเมนิตรำสนิคำ้ทีผ่่ำนมำ 
 (G. Das, 2014)กล่ำวว่ำ ควำมตัง้ใจซื้อเป็นควำมพยำยำมในกำรซื้อสนิค้ำและบรกิำรของผู้บรโิภค โดยจะ
ขึน้อยู่กบัปจัจยัหลำยประกำร เช่น ตรำสนิคำ้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และเวลำ กำรซือ้สนิคำ้และบรกิำรต่ำงๆ เป็นประสบกำรณ์  
ที่เพลิดเพลนิ เช่น ควำมพงึพอใจ ควำมตัง้ใจซื้อมผีลโดยตรงต่อปริมำณกำรซื้อสนิค้ำและบรกิำรจำกผู้จดัจ ำหน่ำย               
โดยควำมตัง้ใจซือ้ของผูบ้รโิภคมกัเกดิขึน้ภำยหลงัจำกทีผู่บ้รโิภคไดร้บัรูถ้งึประโยชน์ใชส้อย และคุณค่ำของสนิคำ้และ
บรกิำร นอกจำกนี้ควำมตัง้ใจซือ้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมกำรซือ้ในทำงผลลพัธ ์คอืปรมิำณกำรซือ้ 
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จำกควำมหมำยขำ้งตน้สำมำรถสรุปไดว้่ำ ควำมตัง้ใจซือ้ เป็นกำรทีผู่บ้รโิภคไดป้ระเมนิตรำสนิคำ้และบรกิำรใช้
บริกำรแล้วเกิดควำมพึงพอใจ รวมถึงกำรมีทัศนคติที่ดีต่อตรำสินค้ำและบริษัท ส่งผลให้เกิดกำรแสดงออกทำง
พฤตกิรรมในเรื่องกำรซือ้สนิคำ้ และบรกิำรนัน้ซ ้ำ ๆ โดยเลอืกทีจ่ะใชบ้รกิำรจำกผูใ้หบ้รกิำรรำยเดมิเป็นตวัเลอืกแรก 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้ น้ี  คือ ผู้ที่ ไม่ เคยซื้อ เสื้อผ้ำผ่ ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บ ริโภค 
เจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี คือ ผู้ที่ไม่เคยซื้อเสื้อผ้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภค                    
เจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเพศชำยและเพศหญิง ช่วงอำยุ 18-36 ปี เนื่องจำกไม่ทรำบ
จ ำนวนประชำกรทีแ่น่นอน จงึค ำนวณขนำดของตวัอย่ำงโดยก ำหนดควำมเชื่อมัน่ที ่95% ควำมผดิพลำดไม่เกนิ 5% 
โดยใชส้ตูร ค ำนวณหำขนำดตวัอย่ำงในกรณีไม่ทรำบประชำกรแน่นอน (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ. 2546)  
  

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 
โดยที ่ 𝑛 แทน ขนำดของกลุ่มตวัอย่ำง 

𝑝 แทน ค่ำเปอรเ์ซน็ตท์ีต่อ้งกำรจะสุม่จำกประชำกรทัง้หมด 
𝑞  แทน 1-p 
𝑒  แทน ระดบัของควำมคลำดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้
𝑍  แทน ค่ำปกตมิำตรฐำนทีไ่ดจ้ำกตำรำงแจกแจงแบบปกตมิำตรฐำน (z = 1.96) 

 
เพรำะฉะนัน้ ขนำดกลุ่มตวัอย่ำงจงึก ำหนดไดด้งันี้ 
 

𝑛 =   
(1.96)2(0.50)(1 − 0.50)

0. 502
 

 

                     =   
0.96040

0.0025
       =    384.16 หรอื 385 รำย     

 
และเพิ่มกำรส ำรองจ ำนวนตัวอย่ำงไว้เพื่อป้องกันควำมคลำดเคลื่อน 4% ของขนำดตัวอย่ำง 400 คน                 

385 x 4% = 15 คน ดงันัน้ กลุ่มตวัอย่ำงของกำรวจิยัครัง้นี้เท่ำกบั 400 คน 
วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง มวีธิกีำรสุม่ตวัอย่ำงจะใชว้ธิตีำมขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยกำรจับฉลำกจำก 50 เขต                      

ในกรุงเทพมหำนครและ 29 อ ำเภอในปรมิณฑล ทัง้หมดจ ำนวน 79เขต/อ ำเภอ (ทีม่ำ : https://th.wikipedia.org/wiki/
กรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล) ท ำกำรเลอืกมำจ ำนวน 10 เขต/อ ำเภอ มดีงันี้  

1. เขตบำงกะปิ   6. เขตธนบุร ี
2. เขตบำงบำงแค   7. เขตบำงกอกน้อย 
3. เขตลำดพรำ้ว   8. อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี 
4. เขตบำงนำ   9. อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี  
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5. เขตคนันำยำว   10. อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี
ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก ำหนดผู้บรโิภคเจเนอเรชัน่วำย               

ทีไ่ม่เคยซือ้เสือ้ผำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เจำะจงสถำนทีใ่นแต่ละเขตทีเ่ลอืกไดใ้นขัน้ที ่1 โดยเลอืกสถำนทีบ่รเิวณรอบๆ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำรอบกรุงเทพมหำนครทีค่นนิยมไปชอ้ปป้ิงมำกทีสุ่ด (ทีม่ำ: 10 หำ้งสรรพสนิคำ้รอบกรุงทีค่นนิยม
ไปเดนิชอ้ปป้ิงมำกทีส่ดุปี 2560.TopTenThailand.http://www.toptenthailand.com/detail.php. คน้เมื่อวนัที ่8 มถุินำยน 
2560) ไดแ้ก่ 

1. หำ้งสรรพสนิคำ้เดอะมอลล ์บำงกะปิ เขตบำงกะปิ 
2. หำ้งสรรพสนิคำ้เดอะมอลล ์บำงแค เขตบำงแค 
3. หำ้งสรรพสนิคำ้เซน็ทรลัเฟสตวิลั อสีวลิล ์เขตลำดพรำ้ว 
4. หำ้งสรรพสนิคำ้เซน็ทรลับำงนำ เขตบำงนำ 
5. ศนูยก์ำรคำ้แฟชัน่ไอสแ์ลนด ์เขตคนันำยำว 
6. หำ้งสรรพสนิคำ้เดอะมอลลท์่ำพระ เขตธนบุร ี
7. หำ้งสรรพสนิคำ้เซน็ทรลัป่ินเกลำ้ เขตบำงกอกน้อย 
8. ศนูยก์ำรคำ้ฟิวเจอรพ์ำรค์รงัสติ  อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี 
9. หำ้งสรรพสนิคำ้เดอะมอลลง์ำมวงศว์ำน อ ำเภอเมอืง จงัหวดันนทบุร ี
10. หำ้งสรรพสนิคำ้เซน็ทรลัเวสเกรต อ ำเภอบำงใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี

ขัน้ท่ี 3 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท ำกำรแจกแบบสอบถำมในแต่ละเขต/
อ ำเภอจ ำนวนเท่ำๆ กนั สถำนทีล่ะ 40 ชุด 

ขัน้ท่ี 4 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใชแ้บบสอบถำมกบัผูท้ีไ่ม่เคย
ซื้อเสื้อผ้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล ให้ได้จ ำนวน             
กลุ่มตวัอย่ำงจนครบตำมจ ำนวน 400 ตวัอย่ำง 
 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในกำรเสนอกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผล กำรวิเครำะห์ข้อมูล                
ของกำรวจิยัครัง้นี้ผู้วิจยัได้วเิครำะห์และน ำเสนอในรูปแบบของตำรำงประกอบค ำอธบิำยโดยเรียงล ำดบัหวัขอ้เป็น                
2 ตอน ดงันี้ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน โดยแบ่งผลกำรวเิครำะหอ์อกเป็น 
  ส่วนที่ 1 กำรวเิครำะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ 
อำชพี และรำยไดต่้อเดอืน 
  สว่นที ่2 กำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบักำรรบัรูค้วำมเสีย่ง     
  สว่นที ่3 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน 
  สว่นที ่4 ขอ้มลูเกีย่วกบักำรรบัรูค้วำมง่ำยต่อกำรใชง้ำน 
  สว่นที ่5 กำรวเิครำะหข์อ้มลูเกีย่วกบัควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมตฐิำน จ ำนวน 3 ขอ้ ดงันี้ 
  สมมติฐำนข้อที่ 1 กำรรับรู้ควำมเสี่ยงมีอิทธิพลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ของผู้บริโภค                      
เจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
  สมมติฐำนขอ้ที ่2 กำรรบัรู้ประโยชน์จำกกำรใช้งำนมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสือ้ผ้ำออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
  สมมติฐำนขอ้ที่ 3 กำรรบัรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซื้อเสือ้ผ้ำออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 1. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำง                     
ในกำรศกึษำครัง้นี้ จ ำนวน 400 คน มรีำยละเอยีด ดงันี้ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี ำนวน 253 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.2 อำยุระหว่ำง 18-27 ปี มีจ ำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 อำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน                     
มีจ ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.8 มีรำยได้ต่อเดือน มำกกว่ำ 30,000 บำทขึ้นไป มีจ ำนวน 132 คน คิดเป็น             
รอ้ยละ 33 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ขอ้มูลกำรรบัรู้ควำมเสี่ยง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบักำรรบัรู้เกี่ยวกบักำรรบัรู้  
ควำมเสี่ยงโดยรวม มีกำรรบัรู้ อยู่ในระดบัปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.06 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อแล้ว ผู้ตอบ
แบบสอบถำมมีกำรให้ควำมส ำคัญ กำรรับรู้ควำมเสี่ยง ด้ำนควำมปลอดภัย ในเรื่องหำกผู้ตอบแบบสอบถำม                        
มีควำมกังวลเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของกำรช ำระเงิน เช่น กำรใส่ข้อมูลบัตรเครดิต มีกำรรับรู้  อยู่ในระดับมำก                     
มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.67 และด้ำนจติวทิยำ ในเรื่องหำกผู้ตอบแบบสอบถำมมคีวำมกงัวลใจว่ำกำรซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์                
ที่ซื้อมำจะใส่ไม่ได้ มกีำรรบัรู้ อยู่ในระดบัมำก โดยมคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.67 รองลงมำ ด้ำนประสทิธภิำพ ในเรื่องหำก
ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมกงัวลแบบเสื้อผ้ำที่ซื้อจะไม่เป็นไปตำมที่ลงในสื่อออนไลน์ มีกำรรบัรู้  อยู่ในระดบัมำก                   
มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.60 ตำมล ำดบั 
 3. กำรวเิครำะหข์อ้มูลกำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำน พบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมมรีะดบักำรรบัรู ้เกีย่วกบั
กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำนโดยรวม มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.70 เมื่อพจิำรณำเป็นรำยขอ้
แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรให้ควำมส ำคัญ กำรรับรู้ประโยชน์จำกกำรใช้งำน ในเรื่องกำรซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์                  
เป็นประโยชน์ต่อกำรซือ้สนิคำ้ เช่น สำมำรถเปรยีบเทยีบขอ้มลูจำกหลำยๆ แห่ง มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่
เท่ำกบั 3.73 รองลงมำ ในเรื่องกำรซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ช่วยประหยดัเวลำเพิม่มำกขึน้ เช่น กำรเดนิทำงไปทีร่ำ้นเพื่อเลอืก
สนิค้ำ มกีำรรบัรู้ อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.69 และในเรื่องกำรซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ช่วยประหยดัค่ำใช้จ่ำย               
ในกำรเดนิทำง มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.67 ตำมล ำดบั 
 4. กำรวเิครำะหข์อ้มูลกำรรบัรู้ควำมง่ำยจำกกำรใชง้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมรีะดบักำรรบัรู้เกีย่วกบั
กำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำนโดยรวม มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.79 เมื่อพจิำรณำเป็นรำยขอ้
แลว้ ผูต้อบแบบสอบถำมมกีำรใหค้วำมส ำคญั กำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำน ในเรื่องกำรซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ เป็นเรื่อง
ทีง่่ำยใครกส็ำมำรถใชง้ำนได้ มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.86 รองลงมำ ในเรื่องควำมสำมำรถคน้หำ
ขอ้มลูทีต่อ้งกำรไดง้่ำย มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.81 และในเรื่องสำมำรถท ำควำมเขำ้ใจและเรยีนรู้
กำรใชง้ำนในกำรเลอืกซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง มกีำรรบัรู ้อยู่ในระดบัมำก มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.81 ตำมล ำดบั 
 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีระดับควำมตัง้ใจซื้อเกี่ยวกบั               
ควำมตัง้ใจซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์โดยรวม มีควำมตัง้ใจซื้อ อยู่ในระดบัปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกบั 3.32 เมื่อพิจำรณำ               
เป็นรำยขอ้แล้ว ผู้ตอบแบบสอบถำมมกีำรให้ควำมส ำคญั ควำมตัง้ใจซื้อเสือ้ผ้ำออนไลน์ ในเรื่องควำมตัง้ใจจะสัง่ซือ้
เสือ้ผำ้ออนไลน์ มคีวำมตัง้ใจซือ้ อยู่ในระดบัปำนกลำง มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.38 รองลงมำ ในเรื่องในอนำคต หำกจะซือ้
เสือ้ผำ้ จะพจิำรณำกำรซือ้เสือ้ผำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ มคีวำมตัง้ใจซือ้ อยู่ในระดบัปำนกลำง มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.35 
และในเรื่องแนวโน้มกำรซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ แทนกำรเลือกซื้อจำกร้ำนค้ำ  มีควำมตัง้ใจซื้อ อยู่ในระดับปำนกลำง                   
มคี่ำเฉลีย่เท่ำกบั 3.24 ตำมล ำดบั 
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สรปุและอภิปราย 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 การรบัรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ กำรรบัรูค้วำมเสีย่งมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคเจ
เนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิำน
ที่ตัง้ไว้ โดยกำรรบัรู้ควำมเสีย่งเป็นปจัจยัที่เป็นตวัก ำหนดควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้ำออนไลน์ของผู้บรโิภคเจเนอเรชัน่วำย                
ในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล กล่ำวคอื หำกผูป้ระกอบกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรบัรูค้วำมเสีย่งเพิม่ขึน้จะมผีล
ท ำใหค้วำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ดวงกมล ลำภกำญจนพงศ ์(2553) ศกึษำเรื่อง 
ปจัจยัส ำคญัทีส่่งผลต่อควำมตัง้ใจในกำรซือ้สนิคำ้หรอืบรกิำรออนไลน์ในมติขิองกำรรบัรูถ้งึควำมเสีย่งและควำมเชื่อมัน่
ไว้วำงใจของผู้บริโภค ผลกำรวิจยัพบว่ำ กำรรบัรู้ควำมเสี่ยงส่งผลเชงิลบต่อควำมตัง้ใจในกำรซื้อสนิค้ำหรือบรกิำร              
ทำงอนิเตอรเ์น็ต 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรบัรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรงุเทพมหานคร และปริมณฑล 
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ กำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำนมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์
ของผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล อย่ำงมนียัส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว ้โดยกำรรบัรูป้ระโยชน์จำกกำรใชง้ำนเป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก ำหนดควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล กล่ำวคอื หำกผูป้ระกอบกำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรรบัรู้
ประโยชน์จำกกำรใชง้ำนเพิม่ขึน้จะมผีลท ำใหค้วำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของ ปำลดิำ 
จำรุวจิติรรตันำ (2555) ศกึษำเรื่อง ปจัจยัดำ้นกำรรบัรูข้องผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อควำมตัง้ใจซือ้สนิคำ้ออนไลน์ ผลกำรวจิยั
พบว่ำ กำรรบัรู้ถึงควำมสนุกสนำน กำรรบัรู้ประโยชน์ กำรรบัรู้ถึงควำมเชื่อมัน่ และระดบัควำมสนใจในนวตักรรม                 
มผีลต่อควำมตัง้ใจซือ้สนิคำ้ออนไลน์ผ่ำนทำงแอพพลเิคชัน่เซน็ทรลั 
 สมมติฐานข้อท่ี 3 การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซ้ือเสื้อผ้าออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 ผลกำรทดสอบสมมตฐิำน พบว่ำ กำรรบัรู้ควำมง่ำยต่อกำรใชง้ำนมอีทิธพิลต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์
ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐำนที่ตัง้ไว้ โดยกำรรบัรู้ควำมง่ำยต่อกำรใช้งำนเป็นปจัจยัทีเ่ป็นตวัก ำหนดควำมตัง้ใจซื้อเสือ้ผำ้
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วำยในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล กล่ำวคือ หำกผู้ประกอบกำรให้
ควำมส ำคญัต่อกำรรบัรูค้วำมง่ำยจำกกำรใชง้ำนเพิม่ขึน้จะมผีลท ำใหค้วำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์เพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบังำนวจิยัของ วรษิฐำ สุรยิไพฑูรย ์(2560) ศกึษำเรื่อง อทิธพิลของกำรรบัรูค้วำมมปีระโยชน์และควำมง่ำยในกำรใช้
งำนทีส่่งผลต่อทศันคตแิละควำมตัง้ใจซือ้สนิคำ้แฟชัน่ของผูบ้รโิภคผ่ำนระบบพำณิชยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผลกำรวจิยั
พบว่ำ กำรรบัรูค้วำมมปีระโยชน์ กำรรบัรูค้วำมง่ำยในกำรใชง้ำน และทศันคตมิอีทิธพิลเชงิบวกต่อควำมตัง้ ใจซือ้สนิคำ้
ผ่ำนระบบพำณิชยบ์นโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 1. ปจัจยัทีผู่ป้ระกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ควรใหค้วำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรก คอื กำรรบัรูค้วำม
ง่ำยจำกกำรใช้งำน เนื่องจำก ค่ำ(  = .306 ) ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ ควรก ำหนดกลยุทธ์และ                  
ใหค้วำมส ำคญั เรื่อง กำรซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ เป็นเรื่องทีง่่ำยใครกส็ำมำรถใชง้ำนได้ สำมำรถคน้หำขอ้มูลทีต่้องกำรได้
ง่ำย สำมำรถท ำควำมเขำ้ใจและเรยีนรูก้ำรใชง้ำนในกำรเลอืกซื้อเสือ้ผ้ำออนไลน์ ไดด้ว้ยตนเอง โดยหน้ำเวบ็ไซต์ของ
ร้ำนค้ำต้องดูง่ำย ใช้ภำษำที่อ่ำนง่ำยและท ำควำมเขำ้ใจได้ง่ำย สำมำรถตดิต่อเชื่อมโยงเวบ็ไซต์ผูข้ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ 
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โดยมีขัน้ตอนไม่ยุ่งยำก และเปิดหน้ำเว็บได้อย่ำงรวดเร็ว  โดยแสดงช่องทำงกำรติดต่อไว้หลำกหลำยช่องทำง 
ตวัอย่ำงเช่น กล่องขอ้ควำม ใช้แอพพลเิคชัน่ไลน์ เฟสบุ๊คและอนิสตรำแกรม เขำ้มำรองรบัควำมต้องกำร ในปจัจุบนั             
คนส่วนใหญ่มกีำรใชแ้อพพลเิคชัน่ต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นจ ำนวนมำก มลีิง้คส์ ำหรบัเขำ้ถงึช่องทำงกำรตดิต่อของรำ้นคำ้ได้
อย่ำงสะดวก ง่ำยและชดัเจน เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรใหแ้ก่ลกูคำ้  
 2. ปจัจยัที่ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ คอื กำรรบัรู้ประโยชน์จำกกำรใช้งำน เนื่องจำกค่ำ             
( = .281 ) ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ ควรก ำหนดกลยุทธแ์ละใหค้วำมส ำคญั เรื่องกำรซื้อเสือ้ผำ้
ออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อกำรซื้อสนิค้ำ เช่น สำมำรถเปรียบเทยีบขอ้มูลจำกหลำยๆ แห่งได้ ยงัช่วยประหยดัเวลำ            
เพิม่มำกขึน้ในกำรเดนิทำงไปทีร่ำ้นเพื่อเลอืกสนิคำ้ และช่วยประหยดัค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำง  ซึง่ผูป้ระกอบกำรธุรกจิ
จ ำหน่ำยเสือ้ผำ้ออนไลน์ ควรท ำใหลู้กคำ้รูส้กึและรบัรูป้ระโยชน์ในเรื่องต่ำงๆ โดยกำรมสีนิคำ้ใหเ้ลอืกสรรหลำกหลำย
รูปแบบ ท ำใหลู้กคำ้มคีวำมรูส้กึว่ำไม่จ ำเป็นต้องไปเลอืกซือ้เสือ้ผำ้ทำงหน้ำรำ้นกส็ำมำรถเลอืกซื้อเสือ้ผำ้ผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์ได้อย่ำงหลำกหลำย เนื่องจำกในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลกำรจรำจร ค่อนข้ำงติดขดัในหลำยพื้นที่ 
ดงันัน้ ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ ควรใช้จุดอ่อนในเรื่องนี้มำเป็นกลยุทธใ์ห้แก่ร้ำนเสือ้ผำ้ออนไลน์  
ของตนเอง เช่น หำกลูกค้ำต้องกำรซื้อเสือ้ผ้ำจำกทำงร้ำนทีอ่ยู่ในตวัเมอืงแต่ระยะทำงค่อนขำ้งไกล กำรจรำจรตดิขดั 
กำรที่มีร้ำนค้ำออนไลน์จะสำมำรถส่งเสื้อผ้ำมำให้ลูกค้ำได้ถึงทำงบ้ำนได้สะดวก โดยมีกำรส่งสินค้ำอย่ำงรวดเร็ว               
เพื่อสนิคำ้จะไดไ้ปถงึลกูคำ้ไดอ้ย่ำงทนัใจ 
 3. ปจัจยัที่ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสือ้ผ้ำออนไลน์ คอื กำรรบัรู้ควำมง่ำยจำกกำรใช้งำน เนื่องจำกค่ำ            
( = -.136 ) ผู้ประกอบกำรธุรกจิจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำออนไลน์ ควรก ำหนดกลยุทธ์ในส่วนของกำรรบัรู้ควำมเสีย่ง ดงันี้ 
เนื่องจำก ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วำยที่มีควำมตัง้ใจจะซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์มีควำมกังวลใจต่อกำรรับรู้ควำมเสี่ยง                  
ด้ำนประสทิธภิำพ เรื่องเนื้อผ้ำหรอืแบบผ้ำจะไม่เป็นไปตำมที่ลงไว้ในสื่อออนไลน์มำกที่สุด ผู้ประกอบกำรควรสร้ำง              
กำรรบัรู้ถึงคุณภำพของสนิค้ำที่มมีำตรฐำน โดยอำจจะมกีำรใส่รำยละเอยีด ประกอบรูปภำพสนิค้ำให้ชดัเจนมำกขึน้ 
เพื่อให้ลูกค้ำที่ตัง้ใจจะซื้อเสื้อผ้ำออนไลน์ เกิดควำมมัน่ใจในกำรเลือกซื้อและ ด้ำนกำรเงิน โดยผู้บริโภคเกดิควำม              
ไม่มัน่ใจเรื่องกำรสัง่ซื้อเสือ้ผ้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์แล้วจะไม่ได้สนิค้ำ ผู้ประกอบกำรธุรกจิเสือ้ผ้ำออนไลน์ จงึสร้ำง
ควำมเชื่อถอืใหแ้ก่ลูกคำ้ โดยลงรูปภำพขณะส่งสนิคำ้และส่งเลขหรอืรหสักำรส่งสนิคำ้ของบรษิทัผูส้่งสนิคำ้ใหแ้ก่ลกูคำ้ 
เพื่อลกูคำ้สำมำรถตรวจสอบสถำนะสนิคำ้ของตนเองไดผ้่ำนระบบออนไลน์ของบรษิทัขนสง่ต่ำงๆ ได ้

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมีกำรศึกษำในด้ำนควำมจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้ำ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เพื่อให้

ผูป้ระกอบกำรไดท้รำบว่ำ ผูบ้รโิภค มคีวำมจงรกัภกัดอีย่ำงไรในกำรซือ้เสือ้ผำ้ผ่ำนช่องทำงจ ำหน่ำยออนไลน์ เนื่องจำก
ลูกค้ำสำรำรถปรับเปลี่ยนไปซื้อเสื้อผ้ำร้ำนอื่นได้ เพรำะในกำรซื้ อขำยออนไลน์มี Switching cost ที่ต ่ ำ และ                
น ำผลกำรวจิยัทีไ่ด ้มำใชพ้ฒันำปรบัปรุงสนิคำ้และบรกิำรในเวบ็ไซต ์ใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค 

2. กำรศกึษำวจิยัครัง้นี้เป็นกำรศกึษำเฉพำะกลุ่มตวัอย่ำงทีอ่ำศยัในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑลเท่ำนัน้ 
เนื่องจำกธุรกิจออนไลน์สำมำรถซื้อขำยได้ทัว่ประเทศ ดังนัน้กำรศึกษำครัง้ต่อไปควรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงที่อยู่ใน
ต่ำงจงัหวดัเพิม่เตมิ เพื่อไดน้ ำผลกำรศกึษำทีไ่ดม้ำเปรยีบเทยีบควำมแตกต่ำง 

3. กำรศึกษำวิจัยครัง้นี้เป็นกำรศึกษำกลุ่มตัวอย่ำงในกลุ่มเจเนอเรชัน่วำย เท่ำนัน้ หำกเป็น ไปได้ควรมี
กำรศึกษำกลุ่มตวัอย่ำงในกลุ่มเจเนอเรชัน่อื่นเพิ่มเติม เช่น เจเนอเรชัน่แซด ซึ่งเป็นเจเนอชัน่ที่เติบโตมำพร้อมกบั
เทคโนโลยกี้ำวกระโดดอย่ำงมำก หรอืเจเนอเรชัน่อื่น ๆ เพื่อจะได้ทรำบถงึในแต่ละเจเนอเรชัน่ใดทีจ่ะส่งผลต่อควำม
ตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ ผลกำรทดสอบอำจจะสง่ผลในตวัแปรอื่นได ้เพื่อใหส้ำมำรถมองเหน็ถงึควำมแตกต่ำงของปจัจยั
ทีส่ง่ผลต่อควำมตัง้ใจซือ้เสือ้ผำ้ออนไลน์ 
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