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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้วิจยั เบญจพร เจียมศรีพงษ์ 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. วรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์  

  
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยง  การรับรู้ประโยชน์

จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน ตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั จ านวน 400 คน ได้แก่ 
ผู้ บ ริโภคเจเนอเรชั่นวายท่ีไม่เคยซือ้เสื อ้ผ้าออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 
ด้วยการวิเคราะห์ (ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน) สถิติเชิงอนุมาน ด้วย
วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหคุณู  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1.) ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร  และ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Beta = .306 ) 2.) ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่าย มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (Beta = .281 ) 3.) ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง มี
อิทธิพลเชิงลบตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ( Beta = -.136 ) 
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งาน, ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์, เจเนอเรชัน่วาย 
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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 ). 

 
Keyword : perceived risk, perceived usefulness, perceived ease of use, the intention online 
purchasing clothes, generation Y 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
 ปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการส่ือสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อ

ชีวิตประจ าวนัเป็นอยา่งมาก ไม่วา่จะเป็นการตดิตอ่ส่ือสาร ค้นหาข้อมลู ตดิตามขา่วสาร รวมไปถึง

การท าธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต จากการท่ีประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทลัยคุท่ีหลาย

กิจกรรมเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี ซึ่งท าให้เกิดธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างโอกาสและ

เพิ่มช่องทางในการซือ้สินค้าออนไลน์ให้กับผู้ ประกอบการ ซึ่งสามารถค้าขายได้อย่างสะดวก 

รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา ด้วยการติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ ประกอบการธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ได้ท าลายขอบเขตการค้าขายแบบเดมิ  

 หากพิจารณามูลค่า e-commerce ปี 2560 รายภูมิภาค พบว่ามูลค่าการขายสินค้าและ

บริการทางออนไลน์ของกลุ่มผู้ ประกอบการ อันดับหนึ่ง มาจากการขายสินค้าและบริการทาง

ออนไลน์ให้กับผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ร้อยละ 65.35 รองลงมา คือ ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 11.88 ทัง้นีปั้จจยัหลักท่ีท าให้ธุรกิจ e-commerce มีศนูย์กลางการ

เติบโตอยู่ในพืน้ท่ีภาคกลางของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรุงเทมหานครและปริมณฑล

เน่ืองจากพืน้ท่ีดงักล่าวเป็นเขตเศรษฐกิจหลัก ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพืน้ฐานทัง้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร ตลอดจนการขนสง่ท่ีได้รับการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว (ส านกังานพฒันา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2561) จากผลส ารวจพฤติกรรมของผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 

พ.ศ. 2561 โดยส านกังานพฒันาธุรกรรมทาอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) หรือ พสธอ.พบว่าคน

ไทยมีการซือ้สินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์มากขึน้ หากเทียบกบัปี พ.ศ. 2560 โดยเจเนอเรชัน่

วายเป็นกลุม่ท่ีใช้อินเทอร์เน็ตตอ่วนัสงูสดุและครองแชมป์การใช้อินเทอร์เน็ตมากท่ีสดุ 4 ปีซ้อน 

 เจเนอเรชัน่วาย คือ คนท่ีเกิดในชว่งปี พ.ศ. 2524-2543 เป็นเจเนอเรชัน่ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสด

ในประเทศไทย โดยมีจ านวนประมาณ 19 ล้านคนหรือเกือบ 1 ใน 3 ของประเทศ คนกลุ่มนีเ้ติบโต

มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอทีท่ีก าลงัแพร่หลาย เจอเนอเรชัน่วายจึงมี

การใช้อินเทอร์เน็ตสงูท่ีสดุเม่ือเทียบกบัเจเนอเรชัน่อ่ืน เหตผุลในการซือ้สิค้าออนไลน์ของคนกลุม่นี ้
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คือ สะดวกสบาย มีบริการส่งถึงบ้าน, มีร้านค้าออนไลน์ให้เลือกซือ้มากขึน้และราคาถกูกวา่ซือ้หน้า

ร้าน โดยคนเจเนอเรชัน่วายมีลกัษณะการเลือกซือ้สินค้า ดงันี ้1. ตดัสินใจบนข้อมูล โดยใช้ข้อมูล

มาพิจารณาและตรวจสอบให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซือ้สินค้า 2. เป็นเจเนอเรชัน่ท่ีช่างเลือก เพราะเจ

เนอเรชัน่วายมีมาตรฐานสงูมกัจะพิจารณาคณุภาพจนกว่าจะเจอตวัเลือกท่ีดีท่ีสดุ 3. ชอบมีสงัคม 

ผ่านการแชร์ประสบการณ์หรือเร่ืองราวท่ีสนใจผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือเป็นการแสดงตัวตนท่ี

แตกต่าง ดงันัน้ธุรกิจร้านขายเสือ้ผ้าออนไลน์ท่ีมีกลุ่มเปา้หมายเป็นคนเจเนอเรชัน่วาย ต้องศกึษา

ถึงคณุลกัษณะดงัข้างต้นนี ้

 การใช้อินเทอร์เน็ต นอกจากจะมีประโยชน์มากมายไมว่่าจะเป็นเร่ืองของการตดิตอ่ส่ือสาร

ท่ีสะดวกมากขึน้ การท าธุรกรรมตา่ง ๆ ท่ีเปล่ียนจากออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ ในทางกลบักันการใช้

อินเทอร์เน็ตก็มีด้านมืดหรือด้านท่ีอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัยให้กับ

ผู้ ใช้งานได้ด้วยเช่นกัน หากผู้ ใช้งานขาดความระมัดระวัง ขาดความตระหนัก และจากผลการ

ส ารวจส านักงานส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สาเหตุท่ีผู้บริโภคไม่ซือ้สินค้าทาง

ออนไลน์พบว่า อนัดบัท่ี 1 กลวัโดนหลอกร้อยละ 51.1 รองลงมาเป็น ความรู้สึกท่ีไม่ได้สมัผสัและ

ไม่ได้ลองสินค้าก่อนซือ้ร้อยละ 39.9, ไม่ได้เจอผู้ขายโดยตรงร้อยละ 22, คา่ใช้จ่ายในการซือ้สินค้า

ทางออนไลน์สูง เช่น ค่าขนส่ง ค่าธรรมเนียม ร้อยละ 16.2, ราคาสินค้าแพงกว่าหน้าร้านร้อยละ 

10.8 และการซือ้สินค้าทางออนไลน์ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการขายผ่านช่องทาง

ออนไลน์ตลอดเวลานอกจากนัน้ยงัต้องค านงึถึงความเส่ียงตา่ง ๆ ท่ีลกูค้ามีความกงัวล รวมถึงการ

รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานในการชกัจูงลกูค้าเข้ามาเลือก

ซือ้สินค้าในร้านค้าออนไลน์ (รายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 

พ.ศ.2560) (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) 

 จากเหตผุลดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึเกิดความสนใจท่ีจะศกึษา ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือน าผลการวิจยัท่ีได้เป็นแนวทาง

เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจเสือ้ผ้าออนไลน์น าไปใช้ประโยชน์ในเร่ือง การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้

ประโยชน์จากการใช้งาน และการรัยรู้ความง่ายจากการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าสงูสดุ 

 



  3 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. เพ่ือศกึษาการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์

ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์

ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากงานวิจยั 

1. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ร้านค้าเสือ้ผ้าออนไลน์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายให้ได้มากท่ีสดุ 

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ได้รับข้อมูลท่ี
เป็นประโยชน์ เพ่ือหาทางพฒันาแนวทางลดความเส่ียง การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และการ
รับรู้ความง่ายจากการใช้งานให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย 

3. เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการร้านค้าเสือ้ผ้าออนไลน์ สามารถน าข้อมลูมาใช้
ในการวางแผนและด าเนินธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นีคื้อ ผู้ ท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยก าหนดช่วงอายุของกลุ่ม
ตวัอยา่งอยูร่ะหวา่ง 18-36 ปี 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นีคื้อ ผู้ ท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพศชายและเพศหญิง ช่วงอาย ุ
18-36 ปี เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณขนาดของตวัอย่างโดยก าหนด
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% โดยใช้สูตร ค านวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีไม่
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ทราบประชากรแน่นอน (กัลยา วานิชย์บญัชา.2550) ได้ขนาดตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่ม
จ านวนตวัอยา่ง 15 คน รวมขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง จะใช้วิธีตามขัน้ตอน ดงันี ้
กลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเพศชายและเพศหญิง ช่วงอาย ุ 
18 – 36 ปี จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีสุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

 
ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจบั

ฉลากจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานครและ 29 อ าเภอในปริมณฑล ทัง้หมดจ านวน 79 เขต/อ าเภอ  
(วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี, 2555: 10 มกราคม 2561)ท าการจบัฉลากมาจ านวน 10 เขต/อ าเภอ มี
ดงันี ้

1. เขตบางกะปิ   6. เขตธนบรีุ 
2. เขตบางบางแค  7. เขตบางกอกน้อย 
3. เขตลาดพร้าว   8. อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
4. เขตบางนา   9. อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ  
5. เขตคนันายาว  10. อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

  ขัน้ที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดผู้บริโภคเจ

เนอเรชัน่วายที่ไมเ่คยซือ้เสือ้ผ้าผา่นช่องทางออนไลน์ เจาะจงสถานท่ีในแตล่ะเขตที่เลอืกได้ในขัน้ท่ี 1 โดยเลอืก

สถานท่ีบริเวณรอบ ๆ ห้างสรรพสนิค้าชัน้น ารอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีคนนิยมไปช้อปปิง้มากที่สดุ (ท็

อปเท็นไทยแลนด์, 2560: 8 มิถนุายน 2561) ได้แก ่

1. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ  เขตบางกะปิ 
2. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค  เขตบางแค 
3. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั อีสวิลล์ เขตลาดพร้าว 
4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา  เขตบางนา 
5. ศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์   เขตคนันายาว 
6. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทา่พระ  เขตธนบรีุ 
7. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่ินเกล้า  เขตบางกอกน้อย 
8. ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
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9. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
10. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกรต อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 
 
ขัน้ที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท าการแจก

แบบสอบถามในแตล่ะเขต/อ าเภอจ านวนเทา่ ๆ กนั สถานท่ีละ 40 ชดุ 
 
ขัน้ที่ 4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้

แบบสอบถามกับผู้ ท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ได้จ านวนตวัอยา่งจนครบตามจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรในการศกึษาครัง้นี ้สามารถแบง่เป็น 2 กลุม่ คือ ตวัแปรอิสระ และ ตวัแปรตาม ซึง่

มีรายละเอียดดงันี ้
1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

1.1 การรับรู้ความเส่ียง 
1.2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
1.3 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1. เสือ้ผ้า หมายถึง เคร่ืองแตง่กายท่ีได้รับการยอมรับในกลุม่ผู้บริโภคจ านวนมากใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ซึง่มีการเปล่ียนแปลงไปตามกระแสความนิยมและแบบแผนของ 
แตล่ะยคุ ซึง่เรียกว่า สไตล์ (Style) 

2. เสือ้ผ้าออนไลน์ หมายถึง เสือ้ผ้าท่ีมีการจดัจ าหนา่ยผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ระบบออนไลน์ หมายถึง แหลง่ท่ีมีการบนัทกึข้อมลูสารสนเทศตา่ง ๆ ไว้ในส่ือท่ี
คอมพิวเตอร์อา่นได้ เพ่ือให้มีการค้นหาข้อมลูได้ถกูต้อง มีระบบ สะดวก และรวดเร็วในการ
ปฏิบตังิานตา่ง ๆ 

4. การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ความกงัวลใจของผู้บริโภควา่จะเกิดความเสียหายใน
ด้านตา่ง ๆ ตอ่ตนเอง ประกอบด้วย 
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4.1 ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ หมายถึง ความกังวลใจของผู้ บริโภคว่าจะเกิด
ความเสียหายตอ่สินค้าท่ีท าการสัง่ซือ้และไมมี่ประสิทธิภาพตามท่ีคาดหวงั 

4.2 ความเส่ียงด้านการเงิน หมายถึง ความกังวลใจของผู้ บริโภคเก่ียวกับการท่ี
จะต้องช าระเงินค่าจดัส่งเพิ่มเติมหรือเกินกว่าราคาท่ีซือ้จากร้านค้าหน้าร้านทัว่ไปและความกงัวล
ใจท่ีเกิดจากผลิตภณัฑ์ไมคุ่้มคา่กบัเงินท่ีเสียไป 

4.3 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย หมายถึง ความกังวลใจของผู้บริโภคว่าจะเกิด
ความเสียหายด้านความปลอดภัย ของข้อมูลท่ีเปิดเผยกับทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตวั
หรือข้อมลูบตัรเครดติในการช าระเงิน 

4.4 ความเส่ียงด้านสังคม หมายถึง ความกังวลใจของผู้ บริโภคว่าจะเกิดความ
เสียหายทางด้านสงัคมตอ่ตนเอง เป็นการเสียหน้า อบัอายตอ่หน้าเพ่ือนฝงู 

4.5 ความเส่ียงด้านการสูญเสียเวลา หมายถึง ความกงัวลใจของผู้บริโภคว่าจะต้อง
เสียเวลา เม่ือซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าหน้าร้านปกติมากกว่าการซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าออนไลน์และ
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการใช้เวลาในการค้นหาผลิตภณัฑ์แตผ่ลิตภณัฑ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ 

4.6 ความเส่ียงด้านจิตวิทยา หมายถึง ความกังวลใจของผู้บริโภคเก่ียวกับการซือ้
สินค้าท่ีมีผลจากจิตวิทยาส่วนบุคคล เกิดจากการเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ดีพอท่ีไปท าลายความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภคลดลง 

5. การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัท่ี
ผู้ บริโภคเช่ือว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าวจะมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ซึง่มีอิทธิพลโดยตรงกบัทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งานและพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

6. การรับรู้ความง่ายจากกการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง ระดบัท่ี
ผู้บริโภคเช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้มีความง่ายจากการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้
ความพยายามสงู ซึง่มีอิทธิพลโดยตรงกบัการรับรู้ถึงประโยชน์และทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้งาน 

7. อินเทอร์เน็ต หมายถึง ระบบเครือข่ายท่ีใช้ในการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกนั 
เพ่ือใช้ในการส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมลู และค้นหาข้อมลูตอ่การซือ้สินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

8. ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับจิตใจ และเป็นการวางแผน
ของผู้บริโภคท่ีจะซือ้สินค้าใด ๆ และความตัง้ใจซือ้นัน้เกิดขึน้มาจากส่ือสงัคมออนไลน์ ในชว่งเวลา
ใดเวลาหนึ่ง และความตัง้ใจซือ้นัน้เกิดขึน้มาจากทศันคติและความมัน่ใจ การศึกษาครัง้นี ้ความ
ตัง้ใจซือ้ยงัหมายถึง ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคท่ีจะซือ้ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดย
อาจจะซือ้เร็ว ๆ นี ้หรือ ในอนาคต 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 
 ตวัแปรต้น      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเราชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

 

  

การรับรู้ความเส่ียง 

1. ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ  
2. ความเส่ียงด้านการเงิน  
3. ความเส่ียงด้านความปลอดภยั  
4. ความเส่ียงด้านสงัคม  
5. ความเส่ียงด้านการสญูเสียเวลา  
6. ความเส่ียงด้านจิตวิทยา  

 

ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรช่ันวายในเขต
กรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้

การศกึษาด าเนินไปตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) และ (TAM2) 
3. แนวคดิเก่ียวเก่ียวกบัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
4. แนวคดิเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ 
5. ธุรกิจเสือ้ผ้าในตลาดออนไลน์ 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) 

ความส าคัญของการรับรู้ความเส่ียง 
คอตเลอร์ และ แกร่ี อาร์มสตรอง. (2001 อ้างใน ชนิตว์สรณ์ ตรีวิทยาภมูิ) กล่าววา่ ปัจจยั

ท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภคก็คือ ระดบัของความเส่ียงในการซือ้สินค้าท่ี
ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ ความเส่ียงคือความไมแ่นน่อนจากปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้เม่ือผู้บริโภค
ซือ้สินค้า ซึง่มีผลท าให้การใช้ประโยชน์จากการซือ้สินค้าชิน้นัน้ไมไ่ด้เป็นไปตามท่ีผู้บริโภคคาดหวงั
ไว้ 

ผู้บริโภคจะสามารถปอ้งกนัความเส่ียงโดยอาศยัประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตังิาน
ของสินค้าชิน้นัน้มาท าการช่วยในการวิเคราะห์ของสินค้า แตเ่น่ืองจากวา่ในความเป็นจริงผู้บริโภค
มกัมีประสบการณ์เก่ียวกบัการปฏิบตังิานของสินค้าน้อยมากหรืออาจไมมี่เลยก็ได้ นอกจากนี ้
ผู้บริโภคอาจขาดความสามารถ ท่ีจะตดัสินใจให้ถกูต้องเหมาะสม หรืออาจมีสถานการณ์บงัคบัให้
ผู้บริโภคต้องตดัสินใจทนัที ซึ่งสาเหตเุหลา่นีท้ าให้ผู้บริโภคต้องประสบกบัความเส่ียง ในการซือ้
สินค้า 

หากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงของการบริโภคสินค้าแตล่ะชนิดมากก็จะท าให้ผู้บริโภค
มีตวัเลือกในการบริโภคน้อยลง แตห่ากผู้บริโภคมีการรับรู้ความเส่ียงต ่าก็จะท าให้ผู้บริโภคมี
ตวัเลือกในการเลือกซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก ซึง่การใช้ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงของ
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ประเภทสินค้าเพ่ือชว่ยในการวางแผนการตลาดจะท าให้สามารถหากกลยทุธ์การตลาด ต าแหนง่
ผลิตภณัฑ์ วิธีการขายท่ีมีประสิทธิภาพได้ 

R.A Bauer (1960: อ้างใน สญัชยั อปุะเดีย, 2553) เป็นผู้น าเสนอแนวความคิดเก่ียวกบั
การรับรู้ความเส่ียง ซึง่ได้อธิบายว่าความเส่ียงท่ีมีอยูใ่นความไมแ่นน่อน และมีความส าคญัท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมของลกูค้า โดยนกัวิจยัมากมายน าการรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risk) ไปใช้
ในการศกึษาในเวลาตอ่มา 

M.S Cunnigngham (1967: อ้างใน สญัชยั อปุะเดีย, 2553) ได้อธิบายวา่การรับรู้ความ
เส่ียง คือการรับรู้ความไมแ่น่นอนของลกูค้า ซึง่เก่ียวข้องในทิศทางลบเป็นส่วนส าคญั ใน
สภาพแวดล้อมออนไลน์ ความเส่ียงมีผลตอ่การประเมินเลือกสินค้าหรือบริการ ระบบรักษาความ
ปลอดภยั และการรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของลกูค้า ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การซือ้สินค้าของ
ลกูค้า ขณะท่ีข้อมลูการน าเสนอขององค์กร หรือเว็บไซต์ของร้านค้ามีผลตอ่ลกูค้าเชน่กนั หาก
ร้านค้าหรือองค์กรมีการน าเสนอข้อมลูท่ีชดัเจน ครบถ้วน อาจท าให้เกิดการรับรู้ความเส่ียงในระดบั
ท่ีต ่า ซึง่แสดงให้เห็นว่าความเส่ียงนัน้ขึน้อยูก่บัระบบรักษาความปลอดภยั และการเก็บรักษาข้อมลู
สว่นบคุคลของลกูค้ารวมถึงน าเสนอข้อมลูของสินค้าบริการท่ีครบถ้วน 

S.S. Matin, & Camarero C (2008: อ้างใน จิรภา รุ่งเรืองศกัดิ์, 2558) ได้อธิบายวา่การ
รับรู้ความเส่ียงท่ีใช้ส าหรับการซือ้สินค้าหรือบริการออนไลน์ของลกูค้านัน้ขึน้อยู่กบัการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบ และมีการเก็บข้อมลูสว่นตวัของลกูค้าท่ีเหมาะสมหากมีการน าเสนอข้อมลูของ
องค์กรและได้มีการอธิบายข้อมลูสินค้าหรือบริการครบถ้วนจะท าให้เกิดการรับรู้ความเส่ียงใน
ระดบัท่ีต ่า 

T Zhou (2013: อ้างใน จิรภา รุ่งเรืองศกัดิ์, 2558) อธิบายวา่ การรับรู้ความเส่ียงมีผลตอ่
ความตัง้ใจใช้บริการระบตุ าแหนง่ในทางลบ โดยเฉพาะในเร่ืองของความเป็นส่วนตวัของ
ผู้ใช้บริการท่ีมีความกงัวลเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลู และการควบคมุระบบฐานข้อมลูท่ีดี ซึง่การ
รับรู้ความเส่ียงจะลดน้อยลง เม่ือมีการใช้โครงสร้างทางกฎหมายและได้รับรองมาตรฐานหรือจาก
บคุคลท่ีสามท่ีน่าเช่ือถือหรืออ้างอิงได้ 

Yu-Chin Sung (2009) การรับรู้ความเส่ียง (PerceivedRisk) คือความเส่ียงท่ีผู้บริโภค
รับรู้ได้ และแสดงออกมาด้วยความกงัวลวา่จะเกิดปัญหานัน้ เม่ือท าการซือ้สินค้า มีดงันี  ้

1. ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ (Performance Risk) คือ ความกงัวลของผู้บริโภคว่า
จะได้รับสินค้าท่ีไม่ดี ไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ เช่น มีความกังวลว่าเนือ้ผ้าจะไม่เป็นไปตามท่ี
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คาดหวงั มีความกงัวลวา่ขนาดของเสือ้ผ้าท่ีได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ไมเ่ป็นไปตามท่ีน าเสนอ มีความ
กงัวลวา่เสือ้ผ้าท่ีได้รับจะมีข้อบกพร่อง 

2. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความกังวลของผู้บริโภคว่าจะต้อง
เสียเงินมากกว่าเม่ือไปซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เช่น กังวลว่าค่าจดัส่งสินค้าแพงเกินความจริง กังวลว่า
เสือ้ผ้าออนไลน์มีราคาแพงกว่าเสือ้ผ้าท่ีขายตามร้านค้าจริง กังวลว่าจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
เพิ่มเตมิในการช าระเงิน กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของขัน้ตอนการสง่สินค้า 

3. ความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Security Risk) คือ ความกงัวลของผู้บริโภคว่าจะ
ไม่ปลอดภัยเม่ือท าการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เช่น กังวลเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว 
กงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของการช าระเงิน 

4. ความเส่ียงด้านสังคม (Social Risk) คือ การท่ีผู้ บริโภคมีความกังวลว่าเม่ือซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์แล้วจะท าให้มีสถานะทางสงัคมเปล่ียนแปลงไป เช่น กงัวลว่าจะท าให้สถานะภาพ
ทางสงัคมลดลง กงัวลวา่จะไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ อ่ืน กงัวลว่าจะได้สินค้าท่ีมีรูปแบบท่ีไม่เป็นท่ี
นิยม  

5. ความเส่ียงด้านการสญูเสียเวลา (Time-loss Risk) คือ การท่ีผู้บริโภคมีความกงัวล
ว่าการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ใช้เวลามากขึน้ เช่น มีความกงัวลว่าขัน้ตอนการสัง่ซือ้ยุ่งยากท า
ให้เสียเวลา กงัวลว่าการเลือกซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลานานกวา่การเลือกซือ้เสือ้ผ้าจากร้านค้าจริง 
กงัวลวา่การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะต้องเสียเวลาในการรอสินค้า 

6. ความเส่ียงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) คือ การท่ีผู้บริโภคมีความกงัวลว่า
จะได้รับสินค้าและการบริการท่ีไม่น่าพอใจ เช่น มีความกังวลเก่ียวกับความพึงพอใจในการ
ให้บริการหลงัการขาย กงัวลวา่จะไมไ่ด้รับสินค้า กงัวลวา่เสือ้ผ้าออนไลน์ท่ีซือ้มาจะสวมใสไ่มไ่ด้ 

ดงันัน้ สามารถสรุปได้ว่า การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ผลจากการเส่ียงท่ีอาจได้รับรู้
ข้อมูลท่ีผิดพลาด หรือข้อมูลท่ีไม่ชัดเจน ซึ่งจะแสดงผลในรูปความปลอดภัยการใช้งาน และการ
เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า รวมถึงน าเสนอข้อมูลของสินค้าบริการท่ีครบถ้วน ซึ่งอาจ
น าไปสู่ความไม่พอใจ ความไม่วางใจ ความเช่ือมัน่ และอาจท าให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าตดัสินใจท่ี
ด าเนินการช าระเงินผา่นระบบออนไลน์ตอ่ไปในอนาคต 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีเป็นแนวคดิท่ีคิดค้นโดย F. D Davis (1989) ได้พฒันา

และตอ่ยอดองค์ความรู้มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุล  
โดยทฤษฎีการกระท าด้วยเหตผุลเป็นทฤษฎีท่ีวา่ด้วยการพยากรณ์พฤติกรรมของบคุคล

วา่จะกระท าหรือไมก่ระท าพฤตกิรรมตา่ง ๆ หลกัการของแนวคิดนีจ้ะพิจารณาว่าการกระท าทกุ
อยา่งของบคุคลนัน้เกิดจากการใช้เหตผุลและข้อมลูประกอบการตดัสินใจว่าจะกระท าหรือไม่
กระท าสิ่งใด โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การแสดงพฤตกิรรมของแตล่ะบคุคล (Individual behavior) 
ได้แก่ ความตัง้ใจเชิงพฤตกิรรม (Behavior intention) ซึง่ได้รับอิทธิพลมาจากทศันคต ิ(Attitude) 
และ ปทสัถานทางจิตใจ (Subjective norm)  

การใช้ประโยชน์และการใช้งานง่ายนบัได้วา่เป็น 2 ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสดุส าหรับการ
พยากรณ์พฤติกรรมในการใช้งานระบบ ซึง่เป็น 2 ปัจจยัด้านความเช่ือของผู้ใช้งานท่ีเป็นการ
ตอบสนองเก่ียวกบัการรู้คิด (Cognitive response) โดยจะมีอิทธิพลทางตรงท่ีใช้ในการพยากรณ์
ทศันคตขิองผู้ใช้ระบบท่ีเป็นการตอบสนองเก่ียวกบัความรักใคร่ (Affective response) และ
ทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้ระบบนัน้มีอิทธิพลทางตรงเพื่อใช้ในการพยากรณ์การใช้ระบบ ซึง่การใช้ระบบ
นัน้เป็นการตอบสนองเก่ียวกบัพฤตกิรรมของผู้ใช้งาน (Behavior Response)  

ในล าดบัถดัมา Davis et al. (1989) ได้น าเสนอแนวคดิแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
โดยเพิ่มตวัแปรปัจจยัภายนอก (External variables) เข้าไว้ในแบบจ าลอง เพื่อใช้ในการพยากรณ์
ความตัง้ใจเชิงพฤตกิรรมของการใช้เทคโนโลยี (Behavior Intention of use) และการใช้เทคโนโลยี 
(Actual System Use) โดยแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีท่ีได้พฒันาขึน้ใหมนี่ ้ประกอบไปด้วย 
ปัจจยัหลกั 4 ประการ ได้แก่ ตวัแปรปัจจยัภายนอก การใช้ประโยชน์ การใช้งานง่าย และทศันคตท่ีิ
มีตอ่การใช้เทคโนโลยี ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่ง ๆ แนวคิดดงักล่าว แสดงในรูปแบบจ าลอง
การยอมรับเทคโนโลยี (วิรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2558)  

ทฤษฎี TAM ได้แสดงให้เห็นวา่พฤตกิรรมท่ีเจตนาหรือตัง้ใจใช้ (Behavioral intention to 
use) ขึน้กบัการรับรู้ 2 เร่ือง คือ 

2.1 การรับรู้ความมีประโยชน์จากการใช้งาน หมายถึง การท่ีบุคคลรับรู้ว่าระบบ
สารสนเทศท่ีน ามาใช้นัน้ก่อให้เกิดประโยชน์ซึง่การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงตอ่ความตัง้ใจใช้
ระบบสารสนเทศ (Agarwal & Prasad, 1999; Davis et al., 1989; Jackson et al., 1 997; 
Venkatesh, 1999) สร้างความพึงพอใจของผู้ ใช้ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ดงันัน้การรับรู้
ประโยชน์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีบง่ชีถ้ึงความตัง้ใจใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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2.2 การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน หมายถึง ระดบัความเช่ือของผู้ ใช้งานท่ีคาดหวงั
ตอ่ระบบสารสนเทศท่ีมีการพฒันาขึน้มาเพ่ือให้เกิดความง่ายไม่ซบัซ้อน และไม่ต้องอาศยัความรู้
ความสามารถ ตอ่การเรียนรู้ท่ีจะใช้งาน การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทางตรงตอ่การใช้
ระบบ (Agarwal & Prasad, 1999; Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Jackson, Chow & 
Leitch, 1997; Venkatesh, 1999)  

 

 

 
ภาพประกอบ 1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 

 
ท่ีมา: User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of two 

Theoretical Models, by F. D. Davis, R. P. Bagozzi, and P. R. Warshaw, 1989, 
Management Science, 35(8), p. 985. 

 

แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 (Technology Acceptance Model 2—TAM2) 
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 ได้ถกูพฒันาขึน้โดย (V. Venkatesh, & Davis, F.D, 

2000) ซึง่ได้ท าการปรับปรุงตวัแปรภายนอกและบพุปัจจยั (antecedents) โดยเน้นการศกึษาถึง
ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้ประโยชน์ ความตัง้ใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี และการตดัสินใจใช้
เทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ แนวคิดแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 น าเสนอกระบวนการ
ทางทฤษฎีสองแนวคิด ประกอบไปด้วยกระบวนการอิทธิพลทางสงัคม (social influence 
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processes) และกระบวนการด้านการรู้คดิ (cognitive instrumental process) ซึง่ใช้อธิบาย
ผลกระทบของปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีมีตอ่การใช้ประโยชน์ และความตัง้ใจท่ีจะใช้เทคโนโลยี โดย
กระบวนการของอิทธิพลทางสงัคม ประกอบไปด้วย ปทสัถานทางจิตใจ (subject norm)  
ความสมคัรใจ (voluntariness) ภาพลกัษณ์ (image) และประสบการณ์ (experience) 
กระบวนการด้านการรู้คดิ ประกอบไปด้วย ความสมัพนัธ์กบังาน (job relevance) คณุภาพผลผลิต 
(output quality) และผลลพัธ์ท่ีพิสจูน์ได้ (result demonstrability) และการใช้งานง่าย 
(perceived case of use) ซึง่จากงานวิจยัพบว่า ปัจจยัตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ีเอือ้ตอ่การใช้งาน
เทคโนโลยีใหม ่แนวคดิดงักล่าวแสดงในรูปแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 (ดงัแสดงในภาพ) 
(วิรินร าไพ รุ่งเรืองจิตต์, 2558) 

 

 

ภาพประกอบ 2 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 2 
 

ท่ีมา : Davis, (1989). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance 
Model: Four Longitudinal Field Studie, by V. Venkatesh and F.D. Davis, 2000, 
Management Science, 46(2); 188.  

 
จากภาพ จะเห็นวา่แบบจ าลอง TAM2 แสดงให้เห็นถึงการรับรู้ประโยชน์ (Perceived 

usefulness: PU) และการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน (Perceived ease of use: PEOU) มี
อิทธิพลตอ่ความตัง้ใจใช้ และท้ายสดุท าให้เกิดพฤติกรรมการใช้งาน 
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3. แนวคิดเก่ียวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาจากค าวา่ 

Electronic Commerce 
 
ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
กิตต ิภกัดีวฒันะกลุและทวีศกัดิ ์กาญจนสวุรรณ (2547) ได้ให้ค าจ ากดัความของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วา่ การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสารระหวา่งกนัผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ข้อมลู
ขา่วสารท่ีใช้แลกเปล่ียนระหวา่งกนันัน้ สามารถท่ีจะชว่ยสนบัสนนุให้บรรลผุลของการน าเสนอ
สินค้าและบริการไมว่า่จะเป็นตวับคุคล องค์กร หรือระหว่างตวับคุคลกบัองค์กร 

สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย์ (2542) ได้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ การด าเนินการทางเศรษฐกิจ
ใดๆ ระหวา่งบคุคลสองฝ่ายขึน้ไปท่ีกระท าบนเครือข่ายส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้นีก้ารด าเนินการทาง
เศรษฐกิจดงักลา่ว อาจรวมถึงการออกแบบ การผลิต การโฆษณาสินค้า การค้าทัง้ปลีกและสง่ 
และการท าธุรกรรมตลอดจนการช าระเงิน 

นภดล กมลวิลาศเสถียร (2545)ได้ให้ค าจ ากดัความไว้วา่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง การพาณิชย์ท่ีใช้การส่ือสารผา่นระบบเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นองค์ประกอบส าคญัใน
กระบวนการตา่งๆ เป็นเสมือนการแลกเปล่ียนข้อมลูทางธุรกิจด้วย 

วารสารทางวิชาการปริทศัน์ (2552) กล่าววา่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง  
การท ากิจกรรมทางด้านการค้า การซือ้ขายสินค้าและบริการ โดยการใช้ส่ือกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็น
ตวักลางในการสง่ผา่นข้อมลูตา่ง ๆ ทดแทนการใช้เอกสารในรูปแบบของกระดาษ ท าให้เกิดความ
สะดวกและรวดเร็ว และครอบคลมุพืน้ท่ีในการท าธุรกิจการค้าได้มากขึน้ โดยจะด าเนินการผา่น
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ศนูย์พฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543: 10 มกราคม 2561) ได้ให้ความหมายของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีคอมเมิร์ซ คือการค้าขายผา่นทางเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ซึง่จะเปล่ียน
วิถีทางการด ารงชีวิตของทกุคน 

ดงันัน้ จงึสรุปได้วา่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง กระบวนการด าเนินธุรกิจการซือ้ขาย
สินค้าและบริการผ่านเครือข่ายออนไลน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทกุรูปแบบ เพื่ออ านวยความสะดวก 
และรวดเร็วให้กบัผู้ ซือ้ และผู้ขายทัง้สองฝ่าย 
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ประเภทการให้บริการของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ศนูย์พฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543) ได้จดัประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ออกเป็นประเภทหลกัๆ ดงันี ้
1. การด าเนินงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B to C (Business to Customer) 

ได้แก่ การขายปลีก การขายปลีกผ่านทางเครือขา่ย ปัจจบุนัมีการขายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ มีการ
โฆษณาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ หรือมีข้อมลูท่ีให้ลกูค้าเรียกดไูด้ สามารถสัง่สินค้า หรือท าค าสัง่ซือ้
ซือ้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการด าเนินธุรกิจค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตเป็นจ านวน
มาก มีร้านค้าขายของท่ีสามารถสัง่ซือ้ได้โดยตรง สินค้าท่ีนิยมซือ้ขายทางด้านนี ้ได้แก่ หนงัสือ CD 
VDO เทปเพลง Software ผลิตภณัฑ์ทางคอมพิวเตอร์ ของท่ีระลกึ เป็นต้น 

2. การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B to B (Business to Business) คือ 
ประเภทท่ีธุรกิจกับธุรกิจติดต่อซือ้ขายผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีการน าไปใช้กับธุรกิจ เช่น 
การจดัซือ้ ช่วยให้จดัซือ้ได้ดีขึน้ ทัง้ด้านราคาและระยะเวลาการส่งสินค้า การจดัการสินค้าคงคลงั 
การจดัสง่สินค้า การจดัชอ่งทางขายสินค้าและการจดัการด้านการเงิน 

3. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ B to G (Business to Government) คือ การ
สร้างระบบให้รัฐบาลสามารถตดิตอ่กบัธุรกิจผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 

4. การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ C to C (Customer to Customer) คือ 
ผู้บริโภคท าการซือ้ขายกนัเองโดยตรง มีการขายของใช้แล้ว หรือประมลูของท่ีผู้ ใช้ไม่ต้องการ การ
เปล่ียนสินค้าระหว่างลูกค้ากันเอง เพ่ือให้กิจกรรมทางด้าน C to C เป็นไปได้ดีขึน้ รูปแบบท่ีได้รับ
ความนิยม คือ การประมลูออนไลน์ผา่นเว็บไซต์ www.eBay.com 

5. การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ G to C (Government to Customer) หรือ
เรียกอีกอย่างได้ว่า เป็นงานบริการประชาชน ด าเนินการโดยไม่ใช่วตัถปุระสงค์เพ่ือการค้า แต่เป็น
การบริการของภาครัฐผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตวัอย่างเช่น การย่ืนแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ผา่นเว็บไซต์ การตรวจดผูลสอบเข้ามหาวิทยาลยัทางเว็บไซต์ เป็นต้น 

6. การด าเนินพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบ G to G (Government to Government) 
เป็นงานแลกเปล่ียนข้อมลูระหวา่งหน่วยงานรัฐบาล เช่น การตรวจสอบสิทธ์ิรักษาโรค 30 บาทของ
ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ มีการเช่ือมกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์แบบออนไลน์กับ
ส านกังานบริหารการทะเบียน (สนบท.) ในสงักัดกระทรวงมหาดไทย โครงการ EMIS (Economic 
Management Information System) เช่ือมฐานข้อมูลของ 4 หน่วยงานรัฐบาลได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส านักงบประมาณ ส านักงานเศรษฐกิจคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เพ่ือท าให้การวิเคราะห์ตวัเลขทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
แม่นย า (http://www.fpo.go.th) ปัจจุบนัรัฐบาลไทยก าลงัสร้างมาตรฐานข้อมูลส าหรับหน่วยงาน
รัฐบาลในโครงการ GDX (Government Data Exchange) ซึ่งจะยิ่งท าให้การแลกเปล่ียนข้อมูล
ระหวา่งหนว่ยงานรัฐบาลเป็นไปโดยสะดวกมากขึน้ 

 
รูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ศนูย์พฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543: 20 ธนัวาคม 2560) ได้จ าแนกประเภทของ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบการค้า ดงัตอ่ไปนี ้
1. รายการสินค้าออนไลน์ (Online Catalogue) เป็นร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตเพ่ือแสดง

รายการสินค้าอย่างเดียว มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างภาพพจน์บริษัท และให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้า
เบือ้งต้นแก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ ค้าส่ง การสั่งซือ้มักกระท าผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
โทรสาร เพราะร้านค้ามกัไม่ระบุราคาในเว็บไซต์ แต่ต้องการเจรจาต่อรองกับลูกค้า เม่ือตกลงซือ้
ขายแล้วการช าระเงินมกัอยูใ่นรูปแบบการค้าดัง้เดมิ คือ โอนเงินทางธนาคารหรือเปิด L/C 

2. ร้านค้าปลีก (E-Tailor) แบบจ าลองธุรกิจประเภทนี ้มีลักษณะท่ีร้านค้าบน
อินเทอร์เน็ตเสนอขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เว็บไซต์จะระบุราคาสินค้าและค่าขนส่งอย่าง
ชดัเจน การรับค าสัง่ซือ้กระท าโดยอตัโนมตัิผ่านเว็บไซต์ และนิยมรับช าระเงินด้วยบตัรเครดิตเพ่ือ
เพิ่มความสะดวกให้กบัผู้ ซือ้ 

3. การประมลูสินค้า (Auction) ร้านค้าอาจไม่จ าเป็นต้องมีเว็บไซต์ แตอ่าศยัเว็บไซต์
ประมูลสินค้าท่ีมีอยู่แล้วเป็นส่ือในการค้า โดยยินดีเสียค่าบริการส่วนหนึ่งให้แก่เว็บไซต์ ลกัษณะ
การประมูลเป็นได้ทัง้สองทาง คือ ผู้ขายเสนอขายก่อนแล้วให้ผู้ ซือ้แข่งขนักนัเสนอราคาซือ้ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ ได้รับสิทธ์ิซือ้สินค้าเช่นเดียวกับการประมูลปกต ิ
เว็บไซต์ประมูลท่ีให้บริการลกัษณะนี ้ได้แก่ eBay,com Amozon.com และอีกรูปแบบหนึ่งท่ีให้ผู้
ซือ้เป็นผู้ เสนอซือ้ก่อน แล้วให้ผู้ ขายแข่งขันกันเสนอราคาขายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ เสนอ
ขายราคาต ่าสุดจะได้รับสิทธ์ิขายสินค้านัน้กับผู้ ซือ้ การประมูลประเภทหลังนีจ้ึงถูกเรียกว่า 
Reverse Auction หรือการประมลูแบบย้อนกลบั ตวัอย่างเว็บไซต์ได้แก่ Priceline.com นอกจากนี ้
กลุ่มผู้ ซือ้ท่ีเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และมีปริมาณการสัง่ซือ้มาก เช่น บริษัทเยนเนอรัลมอเตอร์ 
หรือจีอี อาจสร้างเว็บไซต์เพ่ือท าการจดัซือ้ โดยให้ผู้ขายแข่งขนักนัเสนอราคาขาย อาจเรียกรูปแบบ
นี ว้่ า  ระบบจัด ซื อ้ อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ห รือ  e-Procurement ก็ ได้  ในป ระ เทศไทย มี เว็บ ไซ ต์ 
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Pantavanij.com ซึ่งเป็นการรวมการจดัซือ้ของกลุ่มธุรกิจ เช่น เจริญโภคภัณฑ์ ธนาคารกรุงเทพ 
ฯลฯ เป็นตวัอยา่งของรูปแบบธุรกิจนี ้

4. การประกาศขายสินค้า (Web Board) เว็บไซต์ประเภทชุมชนเป็นท่ีนิยมใช้
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของผู้ ใช้ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ชุมชนหลายแห่ง เช่น Pantip.com 
Sanook.com จึงมักจัดให้มีเว็บบอร์ดเฉพาะส าหรับซือ้ขายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย คล้ายกับ
ลกัษณะโฆษณายอ่ยในหนงัสือพิมพ์ ซึง่ส่วนใหญ่ผู้ ต้องการขายมกัจะเป็นผู้ลงประกาศข้อความนัน้ 
และให้เบอร์โทรศพัท์หรือ E-mail เพ่ือผู้ ซือ้ติดตอ่เน่ืองจากการค้าส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ เม่ือ
ตกลงราคากนัเรียบร้อยผู้ขายจะนดัสง่มอบสินค้าให้แก่ผู้ ซือ้พร้อมรับช าระเงินทนัที 

5. ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-marketplace) การสร้างเว็บไซต์ของบริษัทเองนัน้ 
แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการสร้างไม่สูงมากนกั แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดสูงเพ่ือดึงให้ลูกค้าท่ี
สนใจเข้ามาท่ีเว็บไซต์ ในขณะท่ีเว็บไซต์ชมุชนท่ีผู้ขายสามารถลงประกาศขายสินค้าได้แม้จะมีผู้ เข้า
ชมมากแตล่กัษณะของผู้ เข้าชมมีหลากหลาย ท าให้โอกาสท่ีจะพบผู้สนใจซือ้สินค้ามีต ่า จงึเกิดการ
ตัง้เว็บไซต์ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือซือ้ขายสินค้าเฉพาะเร่ืองขึน้มาเช่นเดียวกบัตลาดไทเป็น
ตลาดกลางส าหรับสินค้าเกษตรเว็บไซต์ www.foodmarketexchange.com เป็นตัวอย่างของ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการซือ้ขายสินค้าเกษตรในประเทศไทย โดยผู้ขายต้องสมคัรเป็น
สมาชิกของเว็บไซต์เหลา่นีก้่อนใช้บริการ 

 
องค์ประกอบของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ศนูย์พฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543: 20 ธนัวาคม 2560) ได้จดัองค์ประกอบของ

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 4 สว่น คือ 
1. เว็บไซต์ (Web site) มีหน้าท่ีเปรียบเสมือนร้านค้าหรือห้องแสดงสินค้า ซึง่จะต้องมี

การวางระบบการจดัการภายในร้ายอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก จะต้องให้บริการแก่ผู้บริโภค
ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทัง้ จะต้องมีความรวดเร็ว และจะต้องท างานได้หลายๆ รูปแบบในเวลา
เดียวกนั เพ่ือให้ทนักบัความต้องการของกลุม่เปา้หมายท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

2. ระบบเครือข่ายข้อมูล (Network data system) ในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
นัน้ จะต้องใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตในการเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์ และอปุกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ดงันัน้ การเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ต จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ปริมาณการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้บริโภค กล่าวคือ ถ้ามีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์มาก
ก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ซึง่จะสง่ผลให้คา่ใช้จา่ยของธุรกิจสงูขึน้ตามไปด้วย 
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3 . ระบ บ ส่ื อส าร ข้ อมู ล  (Communicate data system) เ น่ื อ งจ าก  พ าณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องอาศัยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นพืน้ฐานเช่ือมโยงคอมพิวเตอร์เข้า
ด้วยกัน ซึ่งระบบส่ือสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนัน้จะใช้ข้อตกลงหรือท่ีเรียกกันว่า โพรโทคอล 
(Protocol) 

4. ระบบการช าระเงิน (Payment system) ในการช าระเงินค่าสินค้าและบริการใน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถแบง่ออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

4.1 การช าระเงินท่ีไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในทางปฏิบตัิ การช าระเงินให้แก่
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แบบไม่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร 
การสง่ไปรษณีย์ธนาณตั ิการสง่เช็คทางไปรษณีย์ การหกับญัชีธนาคารโดยตรง 

4.2 อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบB2C เน่ืองจาก ช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้บริโภค และสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ ประกอบธุรกิจในการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการ การช าระเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช็คอิเล็กทรอนิกส์ การโอนเงินข้ามบญัชีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การช าระเงินผ่าน
โทรศพัท์มือถือ 

 
ประเภทของสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับประเภทของสินค้าท่ีมีการซือ้ขายในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถแบง่

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
1. สินค้าท่ีมีตวัตน  (Goods) สินค้าท่ีมีตวัตนเป็นสินค้าท่ีสามารถขายตอ่ได้ สามารถ

คืนหรือเปล่ียนได้ และมีกระบวนการขนส่งสินค้าท่ีแยกต่างหากโดยเฉพาะ ทัง้นีเ้น่ืองจาก สินค้า
ชนิดนีไ้มส่ามารถสง่ผา่นชอ่งทางอินเทอร์เน็ตได้ 

2. สินค้าท่ีไม่มีตวัตนหรือบริการ (Services) สินค้าท่ีไม่มีตวัตนหรือบริการเป็นสินค้า
ท่ีจับต้องไม่ได้ ดงันัน้ การตดัสินใจซือ้จึงขึน้อยู่กับความพอใจของผู้ บริโภค ส าหรับสินค้าท่ีไม่มี
ตวัตนนี ้มีลักษณะเหมือนกับสินค้าท่ีมีตวัตน คือมีการส่งสินค้าตามช่องทางปกติ เน่ืองจาก ไม่
สามารถสง่ทางชอ่งทางอินเทอร์เน็ตได้เชน่เดียวกนั 

3. ข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะเหมือนกับสินค้าประเภท
บริการ คือ ไม่สามารถคืนได้ แตจ่ะตา่งกนัตรงท่ีสามารถสง่ผ่านอินเทอร์เน็ตซึง่เป็นช่องทางท่ีสัง่ซือ้
ได้ทันที กล่าวคือ สินค้าประเภทนี ้สามารถเปล่ียนเป็นสัญญาณดิจิทัล แล้วส่งไปตามส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นสินค้าเพียงชนิดเดียวท่ีสามารถสง่ให้ผู้บริโภคได้ทนัที 
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ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ศนูย์พฒันาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2543: 20 ธนัวาคม 2560) พบวา่มีข้อมลูท่ีเป็น

ประโยชน์ร่วมกนัของทัง้ผู้ ซือ้ ผู้ขาย ผู้ผลิตอยู ่3 ประเดน็ คือ 
1. ประหยดัค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายบุคลากรบางส่วน ลดขัน้ตอนการประกอบธุรกิจ 

ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการตดิตอ่แบบเดมิ ๆ 
2. ไมมี่ข้อจ ากดัเร่ืองสถานท่ี สามารถเข้าถึงลกูค้าได้ทัว่โลก (หมายความว่าต้องสร้าง

เว็บไซต์ให้มีข้อมูลเป็นภาษาสากล หรือภาษาท่ีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใช้มาก  ๆ เช่น ภาษาจีน  
เป็นต้น)  

3. ไมมี่ข้อจ ากดัด้านเวลา สามารถท าการค้าได้ 24 ชัว่โมง 7 วนั ผา่นระบบอตัโนมตัิ 
 

4. แนวคิดความตัง้ใจซือ้  
ปาลิดา จารุวิจิตรรัตนา ได้สรุปไว้วา่ ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ของลกูค้านัน้จะตดัสิน

จากความแนว่แน่ของความตัง้ใจซือ้ของลกูค้าท่ีท าให้พฤติกรรมการซือ้สินค้าผา่นทางอินเทอร์เน็ต
นัน้ส าเร็จลลุว่ง (Salisbury et al., 2001) ยิ่งไปกวา่นัน้ทฤษฎีการกระท าอย่างมีเหตผุล (TRA) 
(Ajzen and Fishbein, 1980) ได้กลา่ววา่พฤตกิรรมของลกูค้าสามารถคาดการณ์ได้จากความ
ตัง้ใจท่ีสอดคล้องในทิศทางตรงกบัการกระท า กลุม่เปา้หมาย และสภาพแวดล้อมท่ีลกูค้าแสดง
พฤตกิรรมท่ีวดัจากความคิดของลกูค้าขณะท่ีลกูค้าท าการซือ้สินค้า เน่ืองจากมีข้อจ ากดั โดยการ
วดัความตัง้ใจสามารถวดัจากความชอบเม่ือพิจารณาท่ีจะซือ้สินค้า 

นอกจากนี ้Pavlou (2003) ได้กลา่ววา่ ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ คือสถานการณ์เม่ือ
ลกูค้ามีความยินดี และตัง้ใจท่ีจะเร่ิมมีความเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรมออนไลน์ โดยการท า
ธุรกรรมออนไลน์เป็นกระบวนการท่ีมีการน าข้อมลูมาใช้ โอนย้ายข้อมลู และเกิดการซือ้สินค้า โดย
ลกูค้าจะพิจารณากระบวนการตา่ง ๆ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ของ
ลกูค้า โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องค้นหาอิทธิพลท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ของ
ลกูค้า Ling et al., (2010)  

(J..A Howard, 1994)กลา่ววา่ ความตัง้ใจซือ้เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกบัจิตใจ ท่ีบง่
บอกถึงแผนการของผู้บริโภคท่ีจะซือ้ตราสินค้าใดสินค้าหนึง่ ในชว่งเวลาใดเวลาหนึง่ โดยความ
ตัง้ใจซือ้จะเกิดขึน้มาจากทศันคติท่ีดีตอ่ตราสินค้าของผู้บริโภคและความมัน่ใจของผู้บริโภคในการ
ประเมินตราสินค้าท่ีผา่นมา 

(G. Das, 2014)กล่าววา่ ความตัง้ใจซือ้เป็นความพยายามในการซือ้สินค้าและบริการ
ของผู้บริโภค โดยจะขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ เช่น ตราสินค้า ผู้จดัจ าหนา่ย และเวลา การซือ้
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สินค้าและบริการตา่ง ๆ เป็นประสบการณ์ท่ีเพลิดเพลิน เชน่ ความพงึพอใจ ความตัง้ใจซือ้มีผล
โดยตรงตอ่ปริมาณการซือ้สินค้าและบริการจากผู้จดัจ าหนา่ย โดยความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภคมกั
เกิดขึน้ภายหลงัจากท่ีผู้บริโภคได้รับรู้ถึงประโยชน์ใช้สอย และคณุคา่ของสินค้าและบริการ 
นอกจากนีค้วามตัง้ใจซือ้มีอิทธิพลตอ่พฤตกิรรมการซือ้ในทางผลลพัธ์ คือปริมาณการซือ้ 

จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ ความตัง้ใจซือ้ เป็นการท่ีผู้บริโภคได้ประเมิน
ตราสินค้าและบริการใช้บริการแล้วเกิดความพงึพอใจ รวมถึงการมีทศันคตท่ีิดีตอ่ตราสินค้าและ
บริษัท สง่ผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมในเร่ืองการซือ้สินค้า และบริการนัน้ซ า้ ๆ โดยเลือก
ท่ีจะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายเดมิเป็นตวัเลือกแรก 
5. ธุรกิจเสือ้ผ้าในตลาดออนไลน์ 

 รูปแบบการขายเสือ้ผ้าผ่านเว็บไซต์ในตลาดออนไลน์ 
ปัจจุบนัรูปแบบการขายเสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนใหญ่จะมีรูปแบบเว็บไซต์

อยู ่2 ประเภท คือ 
1) รูปแบบท่ีเป็นร้านค้าออนไลน์ (E-Shop Web Site) ซึ่งมีระบบจัดการสินค้า 

ระบบตระกร้าสินค้า (Shopping Cart) ระบบการช าระเงิน รวมถึงการขนส่งสินค้า ครบสมบูรณ์
แบบ ท าให้ผู้ ซือ้สามารถสัง่ซือ้สินค้าและท าการช าระเงินผา่นเว็บไซต์ได้ทนัที โดยรูปแบบเว็บไซต์ใน
ลกัษณะนีผู้้ประกอบการอาจท าการซือ้โปรแกรมมาเขียนเว็บไซต์เอง หรือจ้างเว็บไซต์มืออาชีพท่ี
ให้บริการเขียนเว็บตามท่ีผู้ประกอบการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ การท าให้เว็บไซต์เป็นท่ีรู้จกัร่วมอยู่
ด้วย แตจ่ะไมร่วมกนักบัคา่บริการในสว่นของการเรียนและดแูลเว็บไซต์ 

2) รูปแบบท่ีมีการใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์กับเว็บไซต์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ซึ่งเว็บไซต์ลกัษณะนีจ้ะมีรูปแบบเป็นตลาดนดัขนาดใหญ่ 
โดยภายในเว็บไซต์จะมีการรวบรวมเว็บไซต์ของร้านค้าและบริษัทต่าง ๆ มากมาย โดยมีการแบ่ง
หมวดหมู่ของสินค้าเอาไว้ เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถเข้าไปดสูินค้าภายในร้านค้าตา่ง ๆ ภายในตลาดได้
อย่างง่ายดายและสะดวก โดยมากเว็บไซต์ขนาดใหญ่เหล่านีจ้ะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
รวมถึงการท าโปรโมชัน่ร่วมกับร้านค้าโดยผู้ประกอบการสามารถเลือกราคาหรือแพคเกจได้ตาม
ความพอใจ ขึน้อยู่กบัจ านวนทนุทรัพย์ เช่น www.weloveshopping.com เป็นเว็บไซต์ Shopping 
Mall Online อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะมีรายละเอียดแพคเกจท่ีหลากหลายให้
ประกอบการเลือกใช้บริการ อาทิเชน่  ระดบั Premium คา่บริการ 1,200 บาท/ปี สามารถใช้พืน้ท่ีได้
ไมจ่ ากดั แตผู่้ให้บริการจะไมส่นบัสนนุระบบ SEP ไมมี่ระบบเมนสู่วนตวั แตถ้่าเป็นระดบั Platinum 
คา่บริการ 5,500 บาท/ปี จะสามารถใช้บริการได้เต็มรูปแบบ ทัง้ในเร่ืองของพืน้ท่ี ระบบสนบัสนุน 
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SEO ระบบแก้ไขข้อมลูผ่านหน้าร้านค้า ระบบท่ีตัง้ร้านค้า ระบบสมุดเย่ียม (Guest Book) เป็นต้น 
(ณฏัฐ์ทิพา เทียบเทียมเมธา, 2556) 
 

 6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
การรับรู้ความเส่ียง 
นันทวัน โรจน์วัชรเสวี (2558) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยด้านตราสินค้าของเว็บไซต์ร้านค้า

ออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าออนไลน์ ในบริบทของสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากัด 
มุ่งศึกษา ตัวแปรสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากัด(Information overload) ตัวแปรความไม่เป็น
ระเบียบของข้อมูลบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์(Information disorganization) ตวัแปรด้านตรา
สินค้าของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์(Website brand) และตวัแปรการรับรู้ความเส่ียงจากการซือ้
สินค้าออนไลน์ (Perceived risk) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สภาวะสารสณเทศเกินขีดจ ากดั 
ความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และตราสินค้าของเว็บไซต์ของร้านค้า
ออนไลน์ส่งผลตอ่การรับรู้ความเส่ียงจากการซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ผลการทดสอบ
ยงัพบว่า การรับรู้ความเส่ียงจากการซือ้สินค้าออนไลน์ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ภสัสราณฐั รวยธนาสมบตัิ (2558) ได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาพฤติกรรมและปัจจยัท่ีส่งผล
ให้เกิดความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในแตล่ะเจเนอเรชัน่ มุ่งศึกษา ตวัแปรใน
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคล (UTAUT2) ซึ่งประกอบด้วย 
ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังในความพยายาม 
(Effort Expectancy) อิทธิพลทางสงัคม (Social Influence) และความเคยชิน (Habit) ตวัแปรการ
ยอมรับความเส่ียงและตวัแปรความเช่ือมัน่ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผู้บริโภคในแตล่ะเจเนอเรชัน่(เจเนอเรชัน่
เอ็ก เจเนอเรชั่นวาย และเบบี บู้มเมอร์) ท่ีท าให้เกิดความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตท่ีทัง้ 3 เจเนอเรชั่นมี
เหมือนกัน คือ แรงจูงใจด้านบันเทิง (HM) และความเช่ือมั่นไว้วางใจ(PT) โดยตัวแปรใน
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีและการใช้เทคโนโลยีส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความคาดหวังใน
ความพยายาม(EE) แรงจูงใจด้านความบันเทิง(SI) และปัจจัยด้านการรับรู้ความเส่ียง(PR) ไม่
สง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าผา่นอินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
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ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลตอ่ความตัง้ใจใน
การซือ้สินค้าหรือบริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเส่ียงและความเช่ือมั่นไว้วางใจของ
ผู้บริโภค มุ่งศกึษา ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความตัง้ใจซือ้สินค้าหรือบริการ (Intention 
to buy) ในมิติของการรับรู้ความเส่ียง (Risk Perception) และความเช่ือมัน่ไว้วางใจ (Trust) ของ
ผู้บริโภคท่ีมีตอ่ผู้ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต (E-commerce) ผลการทดสอบสมมตุิฐาน
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติส่วนตัว(Cognition-based) ซึ่งประกอบด้วยคุณภาพของข้อมูล
(Information Quality) การปอ้งกนัความเป็นส่วนตวัและการรักษาความปลอดภัยของข้อมลูของผู้
ซือ้(Privacy and security protection) และการออกแบบหน้าเว็บไซต์(Web interface design) 
รวมถึงปัจจยัการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีได้รับอิทธิพลจากทศันคติของบุคคลอ่ืนนัน้(Affect-based) ซึ่ง
ประกอบด้วยช่ือเสียงของเว็บไซต์(Web reputation) และการบอกต่อทางอินเทอร์เน็ตในเชิงบวก 
(Positive E-Word of mouth) ส่งผลตอ่การรับรู้ความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไว้วางใจของผู้บริโภคท่ี
มีต่อเว็บไซต์ขายสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ตได้ นอกจากนีผ้ลการวิจยัยงัพบว่า ปัจจยัด้าน
การรับรู้ความเส่ียงและความเช่ือมัน่ไว้วางใจส่งผลต่อความตัง้ใจในการซือ้สินค้าหรือบริการทาง
อินเทอร์เน็ต ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 

วงศกร ปลืม้อารมณ์ (2553) ได้ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการค้นหาข้อมลูจากอินเทอร์เน็ตใน
การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย มุ่งศึกษา พฤติกรรมการค้นหาข้อมูล
จากอินเทอร์เน็ตของผู้ บริโภค ความคิดเห็นส่วนบุคคลและการรับรู้ความเส่ียงของผู้ บริโภคท่ี
สามารถท านายการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถท านาย
การตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ท่ีมองเห็น ได้ร้อยละ 92.2 โดยเรียงล าดบัจาก
มากไปถึงน้อย ได้แก่ การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย การรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม การ
รับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน ความคิดเห็นส่วนบคุคล การรับรู้ความเส่ียงด้านการสญูเสียเวลา การ
รับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ และการรับรู้ความเส่ียงด้านจิตวิทยา ตามล าดับ และผลการ
วิเคราะห์ยงัพบวา่ ตวัแปรท่ีสามารถท านายการตดัสินใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ด้านผลประโยชน์ท่ีมอง
ไม่ เห็น ได้ร้อยละ 99.5 โดยเรียงล าดับจากมากไปถึงน้อย ได้แก่  การรับรู้ความเส่ียงด้าน
ประสิทธิภาพ การรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย การรับรู้
ความเส่ียงด้านจิตวิทยา ความคิดเห็นส่วนบุคคล และการรับรู้ความเส่ียงด้านสงัคม ตามล าดบั ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.01 
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การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานและการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
วริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของการรับรู้ความมีประโยชน์และ

ความง่ายในการใช้งานท่ส่งผลต่อทศันคติและความตัง้ใจซือ้สินค้าแฟชัน่ของผู้บริโภคผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยการรับรู้ประโยชน์และการรับรู้
ความง่ายในการใช้งานท่ีส่งผลต่อทัศนคติและความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านระบบพาณิชย์บน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี จากผลการวิจยั พบว่า ในระยะเวลา 6 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้
สินค้าแฟชัน่ผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 1 ครัง้ ภายในระยะเวลา 1-2 เดือน ซึ่งในแต่
ละครัง้ซือ้สินค้าเป็นจ านวนเงิน 501-1,000 บาท และเสือ้ผ้าเป็นสินค้าแฟชั่นท่ีนิยมมากท่ีสุด 
นอกจากนีพ้บว่า เฟสบุ๊คเป็นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอย่างนิยมใช้และมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้
สินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่จะใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใน
ช่วงเวลา 18.01-21.00 น. และจากผลการศกึษาอิทธิพลของตวัแปรท่ีส่งผลต่อทศันคติและความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พบว่า การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ทศันคติในการซือ้สินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความมีประโยชน์ในการซือ้สินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี รวมถึงการรับรู้ความมีประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และ
ทศันคติมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบัสถิต ิ0.01  

เกวริทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ผู้ บ ริโภคออนไลน์ ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิ เล็กทรอนิก ส์ของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา ตวัแปรการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์ท่ีท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอาย ุ20-29 ปี มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา มีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่า 15,000 บาท ใช้เวลาในการอา่นหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เนือ้หาประเภทหนงัสือ
นวนิยาย และเคยตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mebmarket.com ส่ืออนไลน์ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ Dek-d.com โดยราคาเฉล่ียของหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เลือกซือ้ในแตล่ะครัง้ราคา 100-300 บาท สถานท่ีท่ีผู้บริโภคใช้งานหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์มากท่ีสดุ 
คือ บ้าน และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการน ามาใช้งานจริง
ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด 
รองลงมา คือ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทศันคติท่ีมีต่อส่ือออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี 
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ด้านความง่ายในการใช้งาน พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านความบนัเทิงทางออนไลน์ ด้านการ
รับรู้ทางออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยีด้านความตัง้ใจท่ีจะใช้ตามล าดับ โดยร่วมกัน
พยากรณ์การตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 
47.10 ในขณะท่ีการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ด้านการรับรู้ความเส่ียงไม่มีผลตอ่
การตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

ปาลิดา จารุวิจิตรรัตนา (2555) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัด้านการรับรู้ของผู้บริโภคท่ีมีผลต่อ
ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทาง Mobile Application กรณีศึกษา Central Department 
Store Application มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านบรรทดัฐานทางสงัคม (Subjective norms) 
ปัจจัยด้านระดบัความสนใจในนวตักรรม (Innovativeness) ปัจจัยด้านความสอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิต (Compatibility) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ในเชิงเปรียบเทียบ (Perceived 
Relative Advantage) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ (Perceived usefulness) ปัจจัย
ด้านการรับรู้ถึงความง่าย (Perceived ease of use) ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความเช่ือมั่น 
(Perceived Trust) และปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความสนุกสนาน (Perceived Enjoyment) ท่ีส่งผล
ต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า มี 4 ปัจจยัท่ีส่งผลอย่างมีนยัส าคญัต่อความ
ตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านทางแอพพลิเคชัน่เซ็นทรัล เรียงล าดบัจากปัจจยัท่ีส่งผลสูงสุด ได้แก่ 
ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงความสนกุสนาน (Perceived Enjoyment) ปัจจยัด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับท่ีสอดคล้องกับการด าเนินชีวิต (Perceived Usefulness & Compatibility) ปัจจยัด้านการ
รับ รู้ถึงความเช่ือมั่น  (Perceived Trust) และปัจจัยด้านระดับความสนใจในนวัตกรรม 
(Innovativeness) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

อรวิสา งามสรรพ์ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซือ้
สินค้าออนไลน์ (Eshopping) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาถึงปัจจยัท่ี
ส่งผลตอ่การยอมรับเทคโนโลยีการซือ้สินค้า และพฤติกรรมในการใช้บริการซือ้สินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ โดยใช้แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี Technology Acceptance Model (TAM) เป็น
กรอบในการศกึษาวิจยั กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เจาะจงไปยงักลุ่มผู้ใช้บริการท่ีมีประสบการณ์ด้านการซือ้สินค้าออนไลน์ ผลการศกึษาพบวา่ปัจจยั
ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทศันคติท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยี
การซือ้สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อิทธิพลทางสงัคม การรับรู้ถึงความปลอดภยัท่ีผู้ ให้บริการ และ
ความเช่ือมัน่ในการใช้บริการซือ้สินค้าออนไลน์เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการซือ้
สินค้าออนไลน์ (E-shopping) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศกึษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยัอยา่งเป็น
ขัน้ตอน เพ่ือให้ได้มาซึง่กลุม่ตวัอยา่งและน าไปวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิตติอ่ไป  

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการวิจยัตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี  ้
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ผู้ ท่ีไมเ่คยซือ้เสือ้ผ้าผ่านชอ่งทางออนไลน์ของผู้บริโภค

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นีคื้อ ผู้ ท่ีไมเ่คยซือ้เสือ้ผ้าผา่นช่องทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพศชายและเพศหญิง ชว่งอาย ุ18-
36 ปี เน่ืองจากไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน จงึค านวณขนาดของตวัอยา่งโดยก าหนดความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไมเ่กิน 5% โดยใช้สตูร ค านวณหาขนาดตวัอยา่งในกรณีไมท่ราบ
ประชากรแน่นอน (กลัยา วานิชย์บญัชา. 2550: 27-28) ดงันี ้

 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

 

โดยท่ี  𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

  𝑝 แทน คา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมด 
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  𝑞  แทน 1-p 

  𝑒  แทน ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 

   𝑍  แทน ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐาน (z = 1.96) 

 
เพราะฉะนัน้ ขนาดกลุม่ตวัอยา่งจงึก าหนดได้ดงันี  ้
 

  𝑛 =   
(1.96)2(0.50)(1−0.50)

0.502  

        =   
0.96040

0.0025
       =    384.16 หรือ 385 ราย 

  
และเพิ่มการส ารองจ านวนตวัอยา่งไว้เพ่ือปอ้งกนัความคลาดเคล่ือน 4% ของขนาด

ตวัอยา่ง 400 คน  385 x 4% = 15 คน ดงันัน้ กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นีเ้ทา่กบั 400 คน 
 

วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีตามขัน้ตอน ดังนี ้
ขัน้ที่  1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยการจับ

ฉลากจาก 50 เขตในกรุงเทพมหานครและ 29 อ าเภอในปริมณฑล ทัง้หมดจ านวน 79เขต/อ าเภอ 
(ท่ีมา : https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ท าการเลือกมาจ านวน 10 
เขต/อ าเภอ มีดงันี ้ 

1. เขตบางกะปิ   6. เขตธนบรีุ 
2. เขตบางบางแค  7. เขตบางกอกน้อย 
3. เขตลาดพร้าว   8. อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
4. เขตบางนา   9. อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ  
5. เขตคนันายาว  10. อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

 
ขัน้ที่  2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนด

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผา่นช่องทางออนไลน์ เจาะจงสถานท่ีในแตล่ะเขตท่ีเลือก
ได้ในขัน้ท่ี 1 โดยเลือกสถานท่ีบริเวณรอบ ๆ ห้างสรรพสินค้าชัน้น ารอบกรุงเทพมหานครท่ีคนนิยม
ไปช้อปปิง้มากท่ีสุด (ท่ีมา: 10 ห้างสรรพสินค้ารอบกรุงท่ีคนนิยมไปเดินช้อปปิง้มากท่ีสุดปี 
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2560.TopTenThailand. http://www.toptenthailand.com/detail.php?id=201804100917 
09619. ค้นเม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2560) ได้แก่ 

1. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เขตบางกะปิ 
2. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เขตบางแค 
3. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสตวิลั อีสวิลล์ เขตลาดพร้าว 
4. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลบางนา เขตบางนา 
5. ศนูย์การค้าแฟชัน่ไอส์แลนด์ เขตคนันายาว 
6. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทา่พระ เขตธนบรีุ 
7. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลป่ินเกล้า เขตบางกอกน้อย 
8. ศนูย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  อ าเภอธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี 
9. ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
10. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสเกรต อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบรีุ 

 
ขัน้ที่  3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยท าการแจก

แบบสอบถามในแตล่ะเขต/อ าเภอจ านวนเทา่ ๆ กนั สถานท่ีละ 40 ชดุ 
 
ขัน้ที่  4 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยใช้

แบบสอบถามกับผู้ ท่ีไม่เคยซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ให้ได้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งจนครบตามจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือและขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ คือ การออกแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมลู การด าเนินการสร้าง มีขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี  ้

1. ก าหนดกรอบความคิดในงานวิจัย และศึกษาข้อมูลจากต ารา เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionair) ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือ
ศึกษาการรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ประโยชน์และการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานทมีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
เป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended) โดยแบง่โครงสร้างแบบสอบถามออกเป็น 5 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถาม

ทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ตอ่เดือน ประกอบด้วยแบบสอบถามท่ีมี
ค าถามแบบปลายปิดแบบให้เลือกตอบ จ านวน 4 ข้อ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ ความ
เส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียงด้านความปลอดภยั ความเส่ียงด้านสงัคม ความเส่ียงด้านการสญูเสีย
เวลา ความเส่ียงด้านจิตวิทยา มีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามท่ีมี
ค าถามปลายปิด (Close-Ended Questions) มีทัง้หมด 20 ข้อ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราสว่นประเมินค าตอบ (Likert scales Questions) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ  จ านวน 4 ข้อ ข้อ 1 - 4 
ความเส่ียงด้านการเงิน  จ านวน 5 ข้อ ข้อ 5 - 7 
ความเส่ียงด้านความปลอดภยั จ านวน 3 ข้อ ข้อ 8 - 10 
ความเส่ียงด้านสงัคม  จ านวน 3 ข้อ ข้อ 11 - 13 
ความเส่ียงด้านการสญูเสียเวลา จ านวน 4 ข้อ ข้อ 14 - 17 
ความเส่ียงด้านจิตวิทยา  จ านวน 3 ข้อ ข้อ 18 - 20 

 
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดสเกล 5 ระดบั ตัง้แต ่

1-5 โดยท่ี 5 จะเป็นตวัเลขแทนความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ รับรู้มากท่ีสดุ และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ี
แทนความหมายในทางลบท่ีสดุ คือ รับรู้น้อยท่ีสดุ ซึง่มีการก าหนดคา่ระดบัคะแนน ดงันี ้

ระดับการรับรู้    คะแนนข้อค าถาม 
มากท่ีสดุ     5 
มาก     4 
ปานกลาง     3 
น้อย     2 
น้อยท่ีสดุ     1 

เกณฑ์เฉล่ียระดบัความส าคญัของการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใช้สตูรค านวณ
ชว่งกว้างของชัน้ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค. 2537 : 29) 
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  อนัตรภาคชัน้  = 
 Range(R)

Class(C)
 

 

     = 
5−1

5
             = 0.080 

 
เกณฑ์เฉล่ียระดบัการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลวดัได้ ดงันี ้
คา่เฉล่ียท่ีวดัได้   ระดบัการรับรู้ข้อค าถาม 
4.21 – 5.00   การรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   การรับรู้อยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 
2.61 – 3.40   การรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) มีทัง้หมด 
3 ข้อ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินคา่ตอบ (Likert scales Questions) โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ด้านการรับรู้ประโยชน์  จ านวน 3 ข้อ ข้อ 21 - 23 
   
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดสเกล 5 ระดบั ตัง้แต ่

1-5 โดยท่ี 5 จะเป็นตวัเลขแทนความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ รับรู้มากท่ีสดุ และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ี
แทนความหมายในทางลบท่ีสดุ คือ รับรู้น้อยท่ีสดุ ซึง่มีการก าหนดคา่ระดบัคะแนน ดงันี ้

ระดับการรับรู้   คะแนนข้อค าถาม 
มากท่ีสดุ    5 
มาก    4 
ปานกลาง    3 
น้อย    2 
น้อยท่ีสดุ    1 
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เกณฑ์เฉล่ียระดบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใช้สตูรค านวณ
ชว่งกว้างของชัน้ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค. 2537 : 29) 

 

  อนัตรภาคชัน้  = 
 Range(R)

Class(C)
 

 

     = 
5−1

5
             = 0.080 

 
เกณฑ์เฉล่ียระดบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคา่เฉล่ียวดัได้ ดงันี ้
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้   ระดับการรับรู้ข้อค าถาม 

4.21 – 5.00   การรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40   การรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความ
ตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามปลายปิด (Close – Ended Questions) มี
ทัง้หมด 4 ข้อ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ตอบ (Likert scales 
Questions) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน จ านวน 4 ข้อ ข้อ 24 – 27 
 
ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดสเกล 5 ระดบั ตัง้แต ่

1-5 โดยท่ี 5 จะเป็นตวัเลขแทนความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ รับรู้มากท่ีสดุ และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ี
แทนความหมายในทางลบท่ีสดุ คือ รับรู้น้อยท่ีสดุ ซึง่มีการก าหนดคา่ระดบัคะแนน ดงันี ้

ระดับการรับรู้   คะแนนข้อค าถาม 
มากท่ีสดุ    5 
มาก    4 
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ปานกลาง    3 
น้อย    2 
น้อยท่ีสดุ    1 

 

เกณฑ์เฉล่ียระดบัการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใช้สตูรค านวณ
ชว่งกว้างของชัน้ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค. 2537 : 29) 

 

  อนัตรภาคชัน้  = 
 Range(R)

Class(C)
 

 

     = 
5−1

5
             = 0.080 

 
เกณฑ์เฉล่ียระดบัการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคา่เฉล่ียวดัได้ ดงันี ้
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้   ระดับการรับรู้ข้อค าถาม 

4.21 – 5.00   การรับรู้อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   การรับรู้อยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40   การรับรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80   การรับรู้อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามท่ีมี

ค าถามปลายปิด (Close – Ended Questions)  มีทัง้หมด 3 ข้อลกัษณะของค าถามเป็นแบบ
มาตราสว่นประเมินคา่ตอบ (Likert scales Questions) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์  จ านวน 4 ข้อ ข้อ 28 – 30 
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ระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาค (Interval Scale) โดยก าหนดสเกล 5 ระดบั ตัง้แต ่
1-5 โดยท่ี 5 จะเป็นตวัเลขแทนความหมายทางบวกท่ีสดุ คือ ตัง้ใจมากท่ีสดุ และ 1 จะเป็นตวัเลขท่ี
แทนความหมายในทางลบท่ีสดุ คือ ตัง้ใจน้อยท่ีสดุ ซึง่มีการก าหนดคา่ระดบัคะแนน ดงันี  ้

ระดับความตัง้ใจ   คะแนนข้อค าถาม 
มากท่ีสดุ     5 
มาก     4 
ปานกลาง     3 
น้อย     2 
น้อยท่ีสดุ     1 

 

เกณฑ์เฉล่ียระดบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใช้สตูรค านวณช่วงกว้างของชัน้ดงันี ้(มลัลิกา บนุนาค. 2537 : 29) 

 

  อนัตรภาคชัน้  = 
 Range(R)

Class(C)
 

 

     = 
5−1

5
             = 0.080 

 
เกณฑ์เฉล่ียระดบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคา่เฉล่ียวดัได้ ดงันี ้
ค่าเฉล่ียท่ีวัดได้   ระดับความตัง้ใจข้อค าถาม 

4.21 – 5.00   ความตัง้ใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
3.41 – 4.20   ความตัง้ใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40   ความตัง้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60   ความตัง้ใจอยูใ่นระดบัน้อย 
1.00 – 1.80   ความตัง้ใจอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ จากต าราหนังสือ เอกสารแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2. รวบรวมสาระและเนือ้หาต่าง ๆ ท่ีได้จากต าราหนงัสือเอกสารแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องน ามาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง การ รับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

3. สร้างแบบสอบถามทัง้หมด 5 สว่น ดงันี ้
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลด้านลักษณะส่วนบุคคลของผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ส่วนท่ี 2 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ส่วนท่ี 3 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ส่วนท่ี 4 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้ซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
ส่วนท่ี 5 ความตัง้ใจซือ้ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้ บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ เสนออาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือพิจารณาตรวจสอบและให้

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
5. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
6. น าแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงตาม

เนือ้หา (Comtent Validity) และตรวจสอบความถกูต้องของภาษา 
7. น าแบบสอบถาม ท่ี ได้ป รับปรุงแล้วไปทดลองความเช่ือมั่น  โดยการน า

แบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์นัน้ไปทดลอง (Try out) ใช้กับกลุ่มผู้ ซือ้ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหา
ความเช่ือมั่น (Reliability) จ านวน 30 คน โดยใช้สูตร ครอนบัคแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) 

คา่อลัฟ่าท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 < 𝛼 < 1 ค่าท่ี
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ใกล้เคียง 1 มากแสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง (กัลยา วานิชย์บญัชา. 2545: 449) ซึ่งเกณฑ์ท่ีเป็นท่ี

ยอมรับต้องมีคา่ 𝛼 มากกวา่และเทา่กบั 0.7 ส าหรับงานวิชยัเชิงส ารวจ (Exploratory Research) 
7.1 ค าถามเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง     = 0.886 
7.2 ค าถามเก่ียวกบัด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน   = 0.785 
7.3 ค าถามเก่ียวกบัด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน   = 0.735 
7.4 ค าถามเก่ียวกบัด้านความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์   = 0.918 

 
3. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอน ดงันี  ้
1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมโดยใช้วิธีการแจกแจง

แบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 400 ชุด ซึ่งจะเก็บข้อมูลจาก
กลุม่ตวัอยา่งจากลกูค้าท่ีไมเ่คยเคยซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

2. แหล่งข้อมลูทตุิยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศกึษาค้นคว้าจากหนงัสือทาง
วิชาการ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
4. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดกระท าข้อมูล 
1. การตรวจสอบข้อมูล  (Editing) ผู้ วิจัยตรวจความสมบูรณ์ ของการตอบ

แบบสอบถามและแยกแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. น าแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว น ามาลงรหสั (Coding) ในแบบ

ลงรหสัส าหรับประมวลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
3. การประมวลผลข้อมูล (Processing) น าข้อมูลท่ีได้ลงรหัสแล้วมาบันทึกลงใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ ในการด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมลู 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายถึง

ลกัษณะกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
1.1 แจกแจงความถ่ี (Frequency) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 1 

ข้อมลูสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูล

เก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้านการเงิน ด้านความปลอดภยั ด้านสงัคม 
ด้านสูญเสียเวลา ด้านจิตวิทยา ส่วนท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ส่วนท่ี 4 
การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน สว่นท่ี 5 ข้อมลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

1.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ ด้าน
การเงิน ด้านความปลอดภัย ด้านสงัคม ด้านสูญเสียเวลา ด้านจิตวิทยา ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับ
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ส่วนท่ี 4 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน ส่วนท่ี 5 ข้อมูล
เก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
แตล่ะข้อ โดยมีสถิตท่ีิใช้ ได้แก่ 

2.1 สมมติฐานข้อท่ี 1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะท าการทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Regression)  

2.2 สมมติฐานข้อท่ี 2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะท าการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 
Regression) 

2.3 สมมติฐานข้อท่ี 3 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจะท าการ
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ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple 
Regression) 

 
5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 คา่สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 
5.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) (อภินนัท์ จนัตะนี. 2538: 75) 
 

  สตูรการค านวณ  ᴘ =
𝑓 ×100

𝑛
   

 
  เม่ือ P แทน คา่ร้อยละ 

   𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการเปล่ียนแปลงให้เป็นร้อยละ 

   𝑛 แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมด 
 
5.1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) ใช้สตูร (กลัยา วิณิชย์บญัชา. 2544: 36) 
 

  สตูรการค านวณ  �̅� =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

  

  เม่ือ �̅� แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 

   ∑ 𝑥𝑖  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

   𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 
5.1.3 คา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สตูร (กลัยา วิณิชย์

บญัชา. 2544: 55) 
 

สตูรการค านวณ  𝑠 = √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
  เม่ือ S  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของ

กลุม่ตวัอยา่ง 
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   (∑ 𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   ∑ 𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 

   𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
5.2 สถิตทิดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

การทดสอบหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (∞ 
- Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) มีสตูรดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา 2546: 449)  

   

  α =
𝐾𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 
 เม่ือ α แทน คา่สมัประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 
  k แทน จ านวนข้อของแบบสอบถาม 
 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน คา่เฉล่ียของคา่ความแปรปรวนร่วมกบัค าถามตา่ง ๆ 
 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

5.3 สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน 
สถิติความถดถอยเชิงพหุคณู (Multiple Regression) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์ของ

ตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร 
 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 
 
เม่ือ X แทน ตวัแปรอิสระ 
  Y แทน ตวัแปรตาม 
  𝛽0 แทน สว่นตดัแกน Y เม่ือก าหนดให้ 𝑥1 = 𝑥2 = . . . = 𝑥𝑘  

 

𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘  เป็นสัมประสิท ธ์ิความถดถอยเชิงส่วน 

(Partial Regression Coefficient) โดยท่ี 𝛽𝑖  เป็นค่าท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตวัแปร i ตาม 

Y เม่ือตัวแปรอิสระ 𝑥𝑖  เปล่ียนไป 1 หน่วย โดยท่ีตัวแปรอิสระ X ตัวอ่ืน ๆ มีค่าคงท่ี เช่น 𝑥1 

เปล่ียนไป 1 หนว่ย คา่ Y จะเปล่ียนไป 𝛽𝑖  หนว่ย โดยท่ี 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑘 



  38 

เง่ือนไขของการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหจุะเหมือนกบัเง่ือนไขของวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงเส้นอยา่งง่าย จากสมการความถดถอยเชิงพหคุณู 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝑒 
เง่ือนไขมี ดงันี ้

ความคลาดเคล่ือน  e เป็นตวัแปรท่ีมีการแจกแจงปกติ 
คา่เฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเป็นศนูย์ นัน่คือ E(e) 

คา่ความแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเป็นคา่คงท่ีท่ีไมท่ราบคา่ V(e)=𝜎𝑒
2 

𝑒𝑖  และ 𝑒𝑗เป็นอิสระตอ่กนั ; I = j นัน้คือ covariance (𝑒𝑖 , 𝑒𝑗) = 0 โดยมีเง่ือนไข

ท่ีเพิ่มจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายอีก 1  เง่ือนไข คือ ตวัแปรอิสระ 𝑋𝑖และ 𝑋𝑗  
ต้องเป็นอิสระกนั 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
x̅  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D.  แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS  แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean Squares) 
df  แทน ชัน้ของความอิสระ (Degree of  Freedom) 
F  แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา F-Distribution 
p.  แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
B  แทน คา่สมัประสิทธ์การถอดถอย (Unstandardized) 
β  แทน คา่สมัประสิทธ์การถดถอยมาตรฐาน (Standardized) 
Y  แทน ความตัง้ใจซือ้ 
𝑥1  แทน การรับรู้ความเส่ียง 
𝑥2  แทน การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
𝑥3  แทน การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 
H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 
R²  แทน ประสิทธิภาพการพยากรณ์ 
Adjusted R² แทน ประสิทธิภาพการพยากรณ์ท่ีปรับแล้ว 

  



  40 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัได้น าเสนอผลตามความมุง่หมายของการวิจยั โดยการแบง่การ

น าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง 
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 
ส่วนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ข้อ ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้

เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สมมติฐานข้อที่  3 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้

เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่ เพศ อาย ุอาชีพ และรายได้ตอ่เดือน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามเพศ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 147 36.8 
หญิง 253 63.2 
รวม 400 100 

 

จากตาราง 1 แสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตาม เพศ พบวา่ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง มีจ านวน 253 คน คดิเป็นร้อยละ 63.2 และเพศชาย มีจ านวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 
36.8 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก 
ตามอาย ุ
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
อายุ   
18 - 27 ปี 203 50.7 
28 - 36 ปี 197 49.3 
รวม 400 100 

 
จากตาราง 2 แสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น

กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตาม อาย ุพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่ อาย ุ18-27 ปี มีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาคืออาย ุ28-36 ปี มีจ านวน 
197 คน คดิเป็นร้อยละ 49.3  
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ตาราง 3 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามอาชีพ 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
อาชีพ   
นกัเรียน/นกัศกึษา 113 28.2 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 55 13.8 
พนกังานบริษัทเอกชน 189 47.2 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 25 6.3 
พอ่บ้าน/แมบ้่าน 18 4.5 
รวม 400 100 

 

จากตาราง 3 แสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตาม อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีจ านวน 189 คน คดิเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาคืออาชีพ
นกัเรียน/นกัศกึษา จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 อาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ มีจ านวน 
55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 อาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.3 และอาชีพพอ่บ้าน/แมบ้่าน มีจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก
ตามราได้ตอ่เดือน 
 

ลักษณะส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน   
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาท 75 18.8 
10,001-20,000 บาท 113 28.2 
20,001-30,000 บาท 80 20 
มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป 132 33 
รวม 400 100 

 

จากตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีใช้เป็น
กลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้จ านวน 400 คน จ าแนกตามรายได้ตอ่เดือน พบวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือน มากกวา่ 30,000 บาทขึน้ไป มีจ านวน 132 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33 รองลงมาคือ 10,001-20,000 บาท มีจ านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 28.2 รายได้ 
20,001-30,000 บาท มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และรายได้ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง 
 

ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านการรับรู้ความเส่ียง จ าแนกตาม 
ด้านประสิทธิภาพ 

การรับรู้ความเส่ียง �̅� S.D. ระดับการ
รับรู้ 

ด้านประสิทธิภาพ 3.55 .866 มาก 
1. ท่านมีความกังวลเร่ืองแบบเสือ้ผ้าท่ี
ซือ้จะไมเ่ป็นไปตามท่ีลงในส่ือออนไลน์ 

3.60 1.003 มาก 

2. ท่านมีความกังวลเร่ืองเนื อ้ ผ้าไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ 

3.59 .980 มาก 

3. ท่านมีความกังวลเร่ืองขนาดของ
เสือ้ผ้าท่ีอธิบายไว้ในส่ือออนไลน์ไม่
เป็นไปตามท่ีได้น าเสนอไว้ 

3.55 1.047 มาก 

4. ท่านไม่มั่นใจในคุณภาพของเสือ้ผ้า
ออนไลน์ 

3.46 .957 มาก 

ด้านการเงนิ 3.09 .926 ปานกลาง 
5. ทา่นจา่ยเงินแล้วจะไมไ่ด้รับสินค้า 3.34 1.025 ปานกลาง 
6. ท่านกังวลถึงการจ่ายค่าสินค้าจะไม่
รวมคา่จดัสง่ 

3.04 1.037 ปานกลาง 

7. ท่านกงัวลถึงคา่ใช้จ่ายในการติดตาม
สินค้า 

2.90 1.065 ปานกลาง 

ด้านความปลอดภัย 3.43 .856 มาก 
8. ท่านมีความกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนตวั เช่น การใส่
ช่ือและท่ีอยู ่

3.18 .983 ปานกลาง 

9. ท่านมีความกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของการช าระเงิน เช่น การใส่
ข้อมลูบตัรเครดติ 

3.67 1.039 มาก 
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การรับรู้ความเส่ียง �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
10. ท่านมีความกังวลเก่ียวกับความ
ปลอดภัยของขัน้ตอนการส่งสินค้า เช่น 
สินค้าเกิดช ารุดในขัน้ตอนการสง่สินค้า 

3.46 .972 มาก 

ด้านสังคม 2.05 .992 น้อย 
11. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ดไูม่
ดีในสายตาคนรอบข้าง 

2.08 1.031 น้อย 

12. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ท าให้ไม่ได้
รับการยอมรับจากเพ่ือนฝงู 

1.96 1.052 น้อย 

13. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ได้
เสือ้ผ้าท่ีมีรูปแบบไมเ่ป็นท่ีนิยม 

2.11 1.109 น้อย 

ด้านการสูญเสียเวลา 2.81 .740 ปานกลาง 
14. ขัน้ตอนในการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์
ยุง่ยากท าให้เสียเวลา 

2.51 .898 น้อย 

15. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ต้องรอรับ
สินค้าเป็นเวลานาน 

2.94 .869 ปานกลาง 

16. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลาใน
การตดิตามสินค้า 

2.88 .863 ปานกลาง 

17. การซื อ้ เสื อ้ ผ้าออนไลน์ ใช้ เวลา
มากกว่าการไปซื อ้ เสื อ้ ผ้าจากหน้า
ร้านค้า 

2.91 1.034 ปานกลาง 

ด้านจิตวิทยา 3.44 .883 มาก 
18. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์มีโอกาส
สญูเสียเงินไปโดยไมไ่ด้รับสินค้า 

3.14 .961 ปานกลาง 

19. ทา่นมีความกงัวลใจเก่ียวกบับริการ
หลงัการขาย กรณีหากได้รับสินค้าท่ี
ช ารุด 

3.51 .999 มาก 

20. ทา่นมีความกงัวลใจวา่การซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ท่ีซือ้มาจะใส่ไมไ่ด้ 

3.67 1.074 มาก 

การรับรู้ความเส่ียงโดยรวม 3.06 .642 ปานกลาง 
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เส่ียง อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.06 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .642 หมายความว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบวา่  

ด้านประสิทธิภาพ มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 
และมีคา่S.D. เทา่กบั .866 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลเร่ืองแบบเสือ้ผ้าท่ีซือ้
จะไมเ่ป็นไปตามท่ีลงในส่ือออนไลน์ จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.60 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 1.003 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั รองลงมา ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลเร่ืองเนือ้ผ้า
ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.59 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .980 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ี
สอดคล้องกนัและในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลเร่ืองขนาดของเสือ้ผ้าท่ีอธิบายไว้ใน
ส่ือออนไลน์ไมเ่ป็นไปตามท่ีน าเสนอไว้ จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 1.047 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั  

ด้านจิตวิทยา มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.44 และ
มีคา่S.D. เทา่กบั .883 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองความกงัวลใจวา่การซือ้ผ้าออนไลน์ท่ีซือ้มาจะใสไ่มไ่ด้ จะ
ท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 และมีคา่ S.D. 
เทา่กบั 1.074 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั รองลงมา 
ในเร่ืองความกงัวลใจเก่ียวกบับริการหลงัการขาย กรณีหากได้รับสินค้าท่ีช ารุด จะท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .999 
และ ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์มีโอกาสสญูเสียเงินไปโดยไมไ่ด้รับสินค้า จะท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.14 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 
.961 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั 

ด้านความปลอดภยั มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.43 และมีคา่S.D. เทา่กบั .856 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของการช าระเงิน 
เชน่ การใสข้่อมลูบตัรเครดิต จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 1.039 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
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คดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั รองลงมา ในเร่ืองความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของขัน้ตอนการ
สง่สินค้า เชน่ สินค้าเกิดช ารุดในขัน้ตอนการสง่สินค้า จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียง
ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.46 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .972 และในเร่ืองความกงัวล
เก่ียวกบัความปลอดภยัของข้อมลูสว่นตวั เชน่ การใสช่ื่อและท่ีอยู ่จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.18 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .983 หมายความ
วา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั 

ด้านการเงิน มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.09 
และมีคา่S.D. เทา่กบั .926 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองจา่ยเงินแล้วจะไม่ได้รับสินค้า จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
รับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.34 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 1.025 
รองลงมา ในเร่ืองความกงัวลกงัวลถึงการจา่ยคา่สินค้าจะไมร่วมคา่จดัสง่ จะท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.34 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 
1.025 และในเร่ืองความกงัวลถึงคา่ใช้จา่ยในการติดตามสินค้า จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้
ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.90 และมีคา่ S.D. เทา่กบั 1.065 
หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั 

ด้านการสญูเสียเวลา มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 2.81 และมีคา่S.D. เทา่กบั .740 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ี
สอดคล้องกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ต้องรอรับสินค้า
เป็นเวลานาน จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
2.94 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .869 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กนั รองลงมา ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลามากกวา่การไปซือ้เสือ้ผ้าจากหน้าร้านค้า จะท า
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 2.91 และมีคา่ 
S.D. เทา่กบั 1.034 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั และ
ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลาในการติดตามสินค้า จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความ
เส่ียงในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.88 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .863 หมายความว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั 

ด้านสงัคม เวลา มีการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม อยูใ่นระดบัน้อย มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.05 
และมีคา่S.D. เทา่กบั .992 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ได้เสือ้ผ้าท่ีมีรูปแบบไมเ่ป็น
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ท่ีนิยม จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัน้อย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.11 และมี
คา่ S.D. เทา่กบั 1.109 รองลงมา ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ดไูมดี่ในสายตาคนรอบ 
ข้างจะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัน้อย โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.08 และมีคา่ 
S.D. เทา่กบั 1.031 และในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ท าให้ไมไ่ด้รับการยอมรับจากเพ่ือนฝงู จะท า
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความเส่ียงในระดบัน้อย โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 1.96 และมีคา่ S.D. 
เทา่กบั 1.052  หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีคอ่นข้างแตกตา่งกนั 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
 

ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งา 

 
  

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่
การซือ้สินค้าของทา่น เชน่ สามารถ
เปรียบเทียบข้อมลูจากหลาย ๆ แหง่ 

3.73 .792 มาก 

2. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ช่วยประหยดัเวลา
เพิ่มมากขึน้ เชน่ การเดนิทางไปท่ีร้านเพ่ือ
เลือกสินค้า 

3.69 .873 มาก 

3. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ช่วยประหยดั
คา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 

3.67 .948 มาก 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน
โดยรวม 

3.70 .769 มาก 
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จากตาราง 6 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดบัการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานโดยรวม มีการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน อยูใ่นระดบั
มาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .769 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่การซือ้สินค้า เชน่ สามารถเปรียบเทียบข้อมลูจาก
หลาย ๆ แหง่ จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.73 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .792 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั รองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ชว่ยประหยดัเวลาเพิ่มมากขึน้ เชน่ การเดนิทางไปท่ีร้านเพ่ือเลือกสินค้า จะท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.69 และมีคา่ S.D. 
เทา่กบั .948 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั ล าดบัท่ี 3 คือ การ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 
จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 
และมีคา่ S.D. เทา่กบั .948 หมายความวา่ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั  
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ส่วนที่ 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน 
 

ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน 
 

 
จ

าก
ตาราง 
7 เม่ือ
พิจาร
ณาใน
ภาพรว
มของ
ระดบั
การ
รับรู้
ของ
ผู้ตอบ
แบบส
อบถาม เก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานโดยรวม มีการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน อยู่
ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.79 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .699 หมายความวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบวา่ การรับรู้ความง่าย
จากการใช้งาน ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ จะท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความง่ายจากการใช้งานในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86 และมี
คา่ S.D. เทา่กบั .766 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั รองลงมา 
คือ การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน ในเร่ืองความสามารถค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้ง่าย จะท าให้
ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความง่ายจากการใช้งานในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 และมี
คา่ S.D. เทา่กบั .796 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั และการ
รับรู้ความง่ายจากการใช้งาน ในเร่ืองสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานในการเลือกซือ้

การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน �̅� S.D. ระดับการรับรู้ 
1. ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูท่ี
ต้องการได้ง่าย 

3.81 .796 มาก 

2. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ี
ง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ 

3.86 .766 มาก 

3. ทา่นสามารถท าความเข้าใจและ
เรียนรู้การใช้งานในการเลือกซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง 

3.81 .806 มาก 

4. ทา่นสามารถติดตอ่เช่ือมโยง
เว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้าออนไลน์ โดยมี
ขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บได้
อยา่งรวดเร็ว 
 

3.66 .853 มาก 

การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน
โดยรวม 

3.79 .699 มาก 
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เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความง่ายจากการใช้งานในระดบั
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .806 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั ล าดบัท่ี 3 คือ การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน ในเร่ืองการสามารถ
ตดิตอ่เช่ือมโยงเว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้าออนไลน์ โดยมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บได้อยา่ง
รวดเร็ว จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามรับรู้ความง่ายจากการใช้งานในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.66 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .853 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคดิเห็นท่ี
สอดคล้องกนั ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 5 ข้อมลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจยัด้านความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 
 

 

จ
าก
ตาราง 
8 เม่ือ
พิจาร
ณาใน
ภาพรว
มของ
ระดบั
ความตัง้ใจซือ้ของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์โดยรวม มีความตัง้
ในซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.32 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .881 
หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว 
พบวา่ ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในเร่ืองความตัง้ใจจะสัง่ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ จะท าให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามตัง้ใจจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.38 และมีคา่ 
S.D. เทา่กบั .955 หมายความวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั รองลงมา คือ 
ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในเร่ืองในอนาคต หากจะซือ้เสือ้ผ้า จะพิจารณาการซือ้เสือ้ผ้าผ่าน

ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ �̅� S.D. ระดับความ
ตัง้ใจซือ้ 

1. ทา่นมีความตัง้ใจจะสัง่ซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ 

3.38 .955 ปานกลาง 

2. ทา่นมีแนวโน้มจะซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ แทนการเลือกซือ้จากร้านค้า 

3.24 .972 ปานกลาง 

3. ในอนาคต หากทา่นจะซือ้เสือ้ผ้า 
ทา่นจะพิจารณาซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ผา่น
ชอ่งทางออนไลน์ 

3.35 .954 ปานกลาง 

ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์
โดยรวม 

3.32 .881 ปานกลาง 
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ชอ่งทางออนไลน์ จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัง้ใจจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในระดบัปานกลาง โดย
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.35 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .954 หมายความว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คดิเห็นท่ีสอดคล้องกนั ล าดบัท่ี 3 คือ ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในเร่ืองแนวโน้มการซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ แทนการเลือกซือ้จากร้านค้า จะท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามตัง้ใจจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.24 และมีคา่ S.D. เทา่กบั .972 หมายความวา่ ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกนั ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุาน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H0: การรับรู้ความเส่ียงไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้ บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H1: การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้ บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สมมติฐานข้อที่  2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้

เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H0: การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์

ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H1: การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
สมมติฐานข้อที่  3 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้

เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H0: การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานไม่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์

ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
H1: การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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สถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู (Multiple 
Regression Analysis) ในการคดัเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Stepwise โดย
ใช้การทดสอบการมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(F-test) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้จะปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั (H0) ก็ตอ่เม่ือ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 ซึง่ผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใช้การวิเคราะห์ Multiple Regression 

 

 
  **มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ พบวา่คา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 

หมายความวา่ ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
0.01 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรง ซึง่จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู
สามารถค านวณหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 79.374 3 26.458 45.438** .000 
Residual 230.586 396 .582   
Total 309.960 399    
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ตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปรอิสระ 
Unstandrdized 

B 
Standardarized 

 
SE t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 1.242 - .256 4.849** .000 
การรับรู้ความส่ียง (X1) -.186 -.136 .062 -3.012* .003 
การรับรู้ประโยชน์จากการใช้
งาน (X2) 

.322 .281 .063 5.126** .000 

การรับรู้ความง่ายจากการใช้
งาน (X3) 

.386 .306 .069 5.562** .000 

   **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
   *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์พบวา่ เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้

เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression) ด้วยวิธี Stepwise พบวา่ มีตวัแปรด้านการรับรู้
ความเส่ียง (X1) ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (X2) และด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้
งาน (X3) ท่ีร่วมกนัพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่ตวัแปรทัง้ 3 นี ้
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ 25 (Adjust R2 = 0.250) 

ผลทดสอบท่ีได้มีความสอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึได้น าคา่
สมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) โดยใช้คะแนนดิบ ดงันี ้

Y1 = 1.242 + (-.186) (ด้านการรับรู้ความเส่ียง) + 0.322 (ด้านการรับรู้ประโยชน์จาก
การใช้งาน) + 0.386 (ด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน) 

r  
R2  

= .506 
= .256 

Adjusted R2  
SE 

= .250 
= .763 
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เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดงัตอ่ไปนี ้
Y1 = 1.242 - .186 (X1) + 0.322 (X2) + 0.386 (X3) 
 
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้

 
ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วาย

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 หากเรียงล าดบั

ตามความส าคญั พบว่า ตวัแปรอนัดบัท่ี 1 คือ ด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน (X3) (  = 

.386 ) ล าดบัท่ี 2 คือ ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (X2) ( = .322 ) และล าดบัสดุท้าย 

คือ ด้านการรับรู้ความเส่ียง (X1) (  = -.186 ) ตามล าดบั ซึง่หมายความวา่ ด้านการรับรู้ความ
เส่ียง (X1) ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (X2) และด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 
(X3) เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) ซึง่คา่สมัประสิทธ์ิดงักลา่วสามารถอธิบายผลได้ ดงันี ้

หากด้านการรับรู้ความเส่ียง (X1) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) ลดลง .186 หนว่ย 
ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (X2) และด้านการรับรู้ความง่าย (X3) มี
คา่คงท่ี 

หากด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) เพิ่มขึน้ 
.322 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ด้านการรับรู้ความเส่ียง (X1) และด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้
งาน (X3) มีคา่คงท่ี 

หากด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน (X3) เพิ่มขึน้ 1 หนว่ย จะมีผลท าให้ความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Y1) เพิ่มขึน้ 
.386 หนว่ย ทัง้นีเ้ม่ือก าหนดให้ด้านการรับรู้ความเส่ียง (X1) ด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
(X2) มีคา่คงท่ี 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 11 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

  

สมมตฐิาน ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่  1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที่ 2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่
ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที่ 3 การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่
ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

เป็นไปตามสมมตฐิาน 



  58 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมุง่ศกึษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจ าแนกตาม
ลกัษณะสว่นบคุคล รวมถึงเนือ้หาของ การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ
การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพ่ือท่ีจะน าผลการศกึษาท่ีได้นี ้มาใช้ในการ
พฒันา และปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือหาทางพฒันาแนวทางลดความเส่ียง และการยอมรับ
เทคโนโลยีให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค รวมไปถึงการวิจยันีย้งัเป็นประโยชน์แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าเสือ้ผ้าออนไลน์ และผู้ ท่ีต้องการศกึษาเก่ียวกบัความความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 

เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. เพ่ือศกึษาการรับรู้ถึงประโยชน์จากการมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. เพ่ือศกึษาการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์

ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 
ความส าคัญของการวิจัย 
ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากงานวิจยั 
1. ท าให้ทราบถึงการรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. ท าให้ทราบถึงการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
3. ท าให้ทราบถึงการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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4. เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้ประกอบการธุรกิจจ าหนา่ยเสือ้ผ้าออนไลน์ได้รับข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ เพ่ือหาทางพฒันาแนวทางลดความเส่ียง และการยอมรับเทคโนโลยีให้ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บริโภค 

5. เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการร้านค้าเสือ้ผ้าออนไลน์ สามารถน าข้อมลูมาใช้ใน
การวางแผนและด าเนินธุรกิจ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 
สมมตฐิานในการวิจัย 
1. การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่

วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
2. การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
3. การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
จากการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบั การรับรู้ความเส่ียง การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และ

การรับรู้ความง่ายจากการใช้งานท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ
เรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถสรุปผลได้ดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน มี

รายละเอียด ดงันี ้ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 
อายรุะหวา่ง 18 - 27ปี มีจ านวน 203 คน คดิเป็นร้อยละ 50.7 อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 
189 คน คดิเป็นร้อยละ 47.8 และรายได้ตอ่เดือน มากกว่า 30,000 บาทขึน้ไป จ านวน 132 คน  
คดิเป็นร้อยละ 33 

  



  60 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง 
จากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ถึงความเส่ียงโดยรวม อยูใ่น

ระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.06 โดยรายด้านท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุคือ ด้านประสิทธิภาพ มี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 3.55 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ ด้านจิตวิทยา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.44 อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ล าดบัท่ี 3 คือ ด้านความปลอดภยั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.43 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ล าดบัท่ี 4 คือ ด้านการเงิน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.09 อยูใ่นระดบัปานกลาง ล าดบัท่ี 5 คือ ด้านการ
สญูเสียเวลา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.81 อยูใ่นระดบัปานกลาง และด้านสงัคม มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 2.05 
อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ และหากพิจารณาเป็นรายข้อสามารถจ าแนกได้ ดงันี  ้

ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง ด้านความ
ปลอดภยั ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของการช าระเงิน 
เชน่ การใสข้่อมลูบตัรเครดิต อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.67 และการรับรู้ความเส่ียง 
ด้านจิตวิทยา ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลใจวา่การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ท่ีซือ้มาจะ
ใสไ่มไ่ด้ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 รองลงมาคือ การรับรู้ความเส่ียง ด้าน
ประสิทธิภาพ ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลแบบเสือ้ผ้าท่ีซือ้จะไมเ่ป็นไปตามท่ีลง
ในส่ือออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.60 การรับรู้ความเส่ียง ด้านประสิทธิภาพ 
ในเร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบถามมีความกงัวลเร่ืองเนือ้ผ้าไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว้ อยูใ่นระดบั
มาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.59 การรับรู้ความเส่ียง ด้านประสิทธิภาพ ในเร่ืองหากผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความกงัวลเร่ืองขนาดของเสือ้ผ้าท่ีอธิบายไว้ในส่ือออนไลน์ไมเ่ป็นไปตามท่ีได้
น าเสนอไว้ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.55 และการรับรู้ความเส่ียง ด้านจิตวิทยา ใน
เร่ืองหากผู้ตอบแบบสอบมีความกงัวลใจเก่ียวกบับริการหลงัการขาย กรณีหากได้รับสินค้าท่ีช ารุด 
อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.51 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
จากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานโดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.70 หากพิจารณาเป็นรายข้อสามารถจ าแนกได้ ดงันี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ใน

เร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่การซือ้สินค้า เชน่ สามารถเปรียบเทียบข้อมลูจาก
หลาย ๆ แหง่ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.73 รองลงมา คือ ในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ชว่ยประหยดัเวลาเพิ่มมากขึน้ เชน่ การเดนิทางไปท่ีร้านเพ่ือเลือกสินค้า อยูใ่นระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 และในเร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการ
เดนิทาง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.67 ตามล าดบั 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
จากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานโดยรวม 

อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.79 หากพิจารณาเป็นรายข้อสามารถจ าแนกได้ ดงันี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ความส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งาน ใน

เร่ืองการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 3.86 รองลงมาคือ ในเร่ืองสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานในการเลือกซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 ในเร่ืองความสามารถ
ค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้ง่าย อยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.81 และในเร่ืองการสามารถ
ตดิตอ่เช่ือมโยงเว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้าออนไลน์ โดยมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บได้อยา่ง
รวดเร็ว อยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.66 ตามล าดบั 
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ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 
จากการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์โดยรวม อยู่

ในระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.32 หากพิจารณาเป็นรายข้อสามารถจ าแนกได้ ดงันี ้
ผู้ตอบแบบสอบถามมีการให้ความส าคญัเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ในเร่ือง 

ทา่นมีความตัง้ใจจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.38 รองลงมา คือ 
ในเร่ืองในอนาคต หากจะซือ้เสือ้ผ้า จะพิจารณาการซือ้เสือ้ผ้าผา่นช่องทางออนไลน์ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.35 และในเร่ืองแนวโน้มการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ แทนการเลือกซือ้จาก
ร้านค้า อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.24 ตามล าดบั 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิานข้อที่ 1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยการรับรู้ความเส่ียงเป็นปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล  

สมมตฐิานข้อที่ 2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความ
ตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยการรับรู้ประโยชน์จากการ
ใช้งานเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
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สมมตฐิานข้อที่ 3 การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจ
ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยการรับรู้ความง่ายตอ่การใช้
งานเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 
การอภปิรายผล 
 

จากผลการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจ
เนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถสรุปประเดน็ส าคญัมาอธิบายได้ ดงันี  ้

สมมตฐิานข้อที่ 1 การรับรู้ความเส่ียงมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สามารถอธิบายได้วา่ ผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะให้ความส าคญักบัความปลอดภยัของการช าระเงิน รวมไป
ถึงกงัวลวา่การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ท่ีซือ้มาจะใสไ่มไ่ด้ และแบบเสือ้ผ้าท่ีซือ้จะไมเ่ป็นไปท่ีลงในส่ือ
ออนไลน์ ซึง่สอดคล้องกบั งานวิจยัของดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ศกึษาเร่ือง ปัจจยั
ส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการซือ้สินค้าหรือบริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ถึงความเส่ียง
และความเช่ือมัน่ไว้วางใจของผู้บริโภค ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ความเส่ียงสง่ผลเชิงลบตอ่ความ
ตัง้ใจในการซือ้สินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต 

สอดคล้องกบั งานวิจยัของวราพร วรเนตรและคณะ (2554) ศกึษาเร่ือง การรับรู้ความ
เส่ียง ความไว้วางใจ และความตัง้ใจซือ้ประกนัภยัผา่นอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้
ความเส่ียงในการซือ้ประกนัภยัผา่นทางอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลเชิงลบตอ่ความตัง้ใจซือ้ของผู้บริโภค 

และสอดคล้องกบั งานวิจยัของนิธินาถ วงศ์สวสัดิแ์ละคณะ (2557) ศกึษาเร่ือง ความ
ตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งานเส่ียงมีผลกระทบตอ่ระดบัความตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต 
และการรับรู้ความเส่ียงมีผลกระทบเชิงลบตอ่ระดบัความตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่น
อินเทอร์เน็ต 
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สมมตฐิานข้อที่ 2 การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สามารถอธิบายได้วา่ ผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายใน
เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จะให้ความส าคญักบัการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่
การซือ้สินค้า เชน่ สามารถเปรียบเทียบข้อมลูจากหลาย ๆ แหง่ รวมไปถึงการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์
ชว่ยประหยดัเวลาเพิ่มมากขึน้ เชน่ การเดนิทางไปท่ีร้านเพ่ือเลือกสินค้า และการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์
ชว่ยประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง ซึง่สอดคล้องกบั งานวิจยัของนิธินาถ วงศ์สวสัดิแ์ละคณะ 
(2557) ศกึษาเร่ือง ความตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียง มีผลกระทบตอ่ระดบัความตัง้ใจ
ของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต 

สอดคล้องกบั งานวิจยัของปาลิดา จารุวิจิตรรัตนา (2555) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัด้านการรับรู้
ของผู้บริโภคท่ีมีผลตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลน์ ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ถึงความสนกุสนาน 
การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ถึงความเช่ือมัน่ และระดบัความสนใจในนวตักรรม มีผลตอ่ความตัง้ใจ
ซือ้สินค้าออนไลน์ผา่นทางแอพพลิเคชัน่เซ็นทรัล 

และสอดคล้องกบั งานวิจยัของวริษฐา สริุยไพฑรูย์ (2560) ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของการ
รับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานท่ีสง่ผลตอ่ทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้สินค้าแฟชัน่
ของผู้บริโภคผา่นระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความมีประโยชน์ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทศันคตมีิอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าผา่นระบบ
พาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

สมมตฐิานข้อที่ 3 การรับรู้ความง่ายตอ่การใช้งานมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่เป็นไปตาม
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ สามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริโภคกลุม่เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จะให้ความส าคญักบัการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ 
สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงสามารถค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้ง่าย และสามารถตดิตอ่เช่ือมโยงเว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้าออนไลน์ 
โดยมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บได้อยา่งรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกบั งานวิจยัของนิธินาถ วงศ์
สวสัดิแ์ละคณะ (2557) ศกึษาเร่ือง ความตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต 
ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ความเส่ียง มี
ผลกระทบตอ่ระดบัความตัง้ใจของผู้ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ผา่นอินเทอร์เน็ต 
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สอดคล้องกบั งานวิจยัของกรณษา แสนละเอียดและคณะ (2560) ศกึษาเร่ือง การ
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีทธิพลตอ่แนวโน้มความตัง้ใจในการใช้บริการซือ้สินค้าผา่นชอ่งทางออนไลน์
ของกลุม่เบบีบ้มูเมอร์ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความง่าย อิทธิพลทางสงัคม 
การรับรู้ความเส่ียง และทศันคตท่ีิมีตอ่การใช้ มีผลตอ่แนวโน้มความตัง้ใจในการใช้บริการซือ้สินค้า
ผา่นชอ่งทางออนไลน์ของกลุ่มเบบีบ้มูเมอร์ในกรุงเทพมหานคร 

และสอดคล้องกบั งานวิจยัของวริษฐา สริุยไพฑรูย์ (2560) ศกึษาเร่ือง อิทธิพลของการ
รับรู้ความมีประโยชน์และความง่ายในการใช้งานท่ีสง่ผลตอ่ทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้สินค้าแฟชัน่
ของผู้บริโภคผา่นระบบพาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความมีประโยชน์ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และทศันคตมีิอิทธิพลเชิงบวกตอ่ความตัง้ใจซือ้สินค้าผา่นระบบ
พาณิชย์บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

จากผลการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัปัจจยั

ทัง้ 3 ด้าน ตามล าดบัความส าคญั ดงันี ้1. การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน (  = .306 ) 2. การ

รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน ( = .281 ) 3. การรับรู้ความเส่ียงจากการใช้งาน (  = -.136 )  
 
1.การรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน  
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรก าหนดกลยทุธ์ในสว่นของการรับรู้

ความง่ายจากการใช้งาน ดงันี ้ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรให้ความส าคญั
เร่ือง การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็สามารถใช้งานได้ สามารถค้นหาข้อมลูท่ีต้องการ
ได้ง่าย สามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งานในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง 
โดยหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าต้องดงู่าย ใช้ภาษาท่ีอา่นง่ายและท าความเข้าใจได้ง่าย สามารถติดตอ่
เช่ือมโยงเว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้าออนไลน์ โดยมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บได้อย่างรวดเร็ว 
โดยแสดงชอ่งทางการตดิตอ่ไว้หลากหลายชอ่งทาง ตวัอยา่งเชน่ กล่องข้อความ ใช้แอพพลิเคชัน่
ไลน์ เฟสบุ๊คและอินสตราแกรม เข้ามารองรับความต้องการ ในปัจจบุนั คนสว่นใหญ่มีการใช้
แอพพลิเคชัน่ตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็นจ านวนมาก มีลิง้ค์ส าหรับเข้าถึงชอ่งทางการติดตอ่ของร้านค้าได้
อยา่งสะดวก ง่ายและชดัเจน เพ่ือตอบสนองความต้องการให้แก่ลกูค้า เน่ืองจากธุรกิจจ าหนา่ย
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เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นร้านค้าออนไลน์ ซึง่เป็นช่องทางหลกัในการตดิตอ่ร้านค้าของลกูค้า 
ผู้ประกอบการจงึต้องมีการพฒันาระบบหน้าเว็บไซต์อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือไมใ่ห้เกิดข้อผิดพลาดหรือ
การติดตอ่ส่ือสารท่ีตดิขดั และหากผู้ประกอบการมีการดแูลระบบเว็บไซต์เป็นอย่างดี สามารถใช้
งานได้ง่าย ลกูค้าสามารถรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน จะเกิดการบอกตอ่ ซึง่เป็นช่องทางท่ีเข้าถึง
กลุม่ลกูค้าอีกช่องทางหนึง่ได้เป็นอย่างดี 

2.การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรก าหนดกลยทุธ์ในสว่นของการรับรู้

ประโยชน์จากการใช้งาน ดงันี ้ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรให้ความส าคญั
เร่ือง การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่การซือ้สินค้า เชน่ สามารถเปรียบเทียบข้อมลูจาก
หลาย ๆ แหง่ได้ ยงัชว่ยประหยดัเวลาเพิ่มมากขึน้ในการเดินทางไปท่ีร้านเพ่ือเลือกสินค้า และชว่ย
ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการเดินทาง ซึง่ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหนา่ยเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรท าให้ลกูค้า
รู้สกึและรับรู้ประโยชน์ในเร่ืองตา่ง ๆ โดยการมีสินค้าให้เลือกสรรหลากหลายรูปแบบ ท าให้ลกูค้ามี
ความรู้สกึวา่ไมจ่ าเป็นต้องไปเลือกซือ้เสือ้ผ้าทางหน้าร้านก็สามารถเลือกซือ้เสือ้ผ้าผา่นชอ่งทาง
ออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย เน่ืองจากในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการจราจร คอ่นข้าง
ตดิขดัในหลายพืน้ท่ี ดงันัน้ ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรใช้จดุอ่อนในเร่ืองนีม้า
เป็นกลยทุธ์ให้แก่ร้านเสือ้ผ้าออนไลน์ของตนเอง เชน่ หากลกูค้าต้องการซือ้เสือ้ผ้าจากทางร้านท่ีอยู่
ในตวัเมืองแตร่ะยะทางคอ่นข้างไกล การจราจรติดขดั การท่ีมีร้านค้าออนไลน์จะสามารถสง่เสือ้ผ้า
มาให้ลกูค้าได้ถึงทางบ้านได้สะดวก โดยมีการสง่สินค้าอยา่งรวดเร็ว เพ่ือสินค้าจะได้ไปถึงลกูค้าได้
อยา่งทนัใจ และยงัประหยดัคา่ใช้จา่ยและประหยดัเวลาในการออกไปเลือกซือ้เสือ้ผ้าตามร้านค้า
และสถานท่ีตา่ง ๆ หากผู้ประกอบการธุรกิจจ าหนา่ยเสือ้ผ้าออนไลน์ใช้ประโยชน์จากสิ่งตา่ง ๆ 
เหลา่นี ้ลกูค้าจะเกิดความรู้สึกการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 
และสิ่งนีจ้ะสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
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3.การรับรู้ความเส่ียง 
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายเสือ้ผ้าออนไลน์ ควรก าหนดกลยทุธ์ในสว่นของการรับรู้

ความเส่ียง ดงันี ้เน่ืองจาก ผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายท่ีมีความตัง้ใจจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์มีความ
กงัวลใจตอ่การรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ เร่ืองเนือ้ผ้าหรือแบบผ้าจะไมเ่ป็นไปตามท่ีลงไว้ใน
ส่ือออนไลน์มากท่ีสดุ ผู้ประกอบการควรสร้างการรับรู้ถึงคณุภาพของสินค้าท่ีมีมาตรฐาน โดย
อาจจะมีการใสร่ายละเอียด ประกอบรูปภาพสินค้าให้ชดัเจนมากขึน้ เพ่ือให้ลกูค้าท่ีตัง้ใจจะซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ เกิดความมัน่ใจในการเลือกซือ้และ ด้านการเงิน โดยผู้บริโภคเกิดความไมม่ัน่ใจ
เร่ืองการสัง่ซือ้เสือ้ผ้าผา่นชอ่งทางออนไลน์แล้วจะไมไ่ด้สินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจเสือ้ผ้าออนไลน์ 
จงึสร้างความเช่ือถือให้แก่ลกูค้า โดยลงรูปภาพขณะสง่สินค้าและสง่เลขหรือรหสัการสง่สินค้าของ
บริษัทผู้สง่สินค้าให้แก่ลกูค้า เพ่ือลกูค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าของตนเองได้ผ่านระบบ
ออนไลน์ของบริษัทขนสง่ตา่ง ๆ ได้ ด้านความปลอดภยั เร่ืองความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยั
ของการช าระเงิน เช่น การใส่ข้อมลูบตัรเครดิตผู้ประกอบการธุรกิจจ าหนา่ยเสือ้ผ้าออนไลน์ อาจจะ
มีชอ่งทางในการช าระเงินโดยใช้วิธีการโอนเงินผา่นระบบธนาคารออนไลน์ชัน้น าตา่ง ๆ หรือการใช้
จา่ยผา่นระบบ paypal ซึง่เป็นชอ่งทางท่ีมีความนา่เช่ือถือสงูในการใสข้่อมลูสว่นตวัของผู้ใช้บริการ 
นอกจากเร่ืองความปลอดภยัในการช าระเงิน นอกจากนัน้ควรให้ความส าคญักบัด้านจิวิทยา เร่ือง 
ความกงัวลใจในการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ท่ีซือ้มาจะใสไ่มไ่ด้ ซึง่เป็นเร่ืองท่ีผู้บริโภคให้ความส าคญัอยู่
ในระดบัมาก ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหนา่ยเสือ้ผ้าออนไลน์ จงึต้องมีการใสร่ายละเอียดของไซต์
รวมถึงระบถุึงสดัส่วนท่ีของแตล่ะไซต์ แตล่ะแบบอยา่งแม่นย าและชดัเจน เพ่ือลกูค้าจะสามารถวดั
สดัสว่นของตนเอง เพื่อเปรียบเทียบกบัสินค้าของทางร้าน ประกอบการตัง้ใจในการสัง่เสือ้ผ้า
ออนไลน์ได้เป็นอยา่งดี 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 
 
จากผลการวิจยั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอ

เรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะในงานวิจยัตอ่ไป ดงันี ้
1. ควรมีการศกึษาในด้านความจงรักภกัดีของผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้ทราบว่า 

ผู้บริโภค มีความจงรักภกัดีอยา่งไรในการซือ้เสือ้ผ้าผ่านช่องทางจ าหนา่ยออนไลน์ เน่ืองจากลกูค้า
สามารถปรับเปล่ียนไปซือ้เสือ้ผ้าร้านอ่ืนได้ เพราะในการซือ้ขายออนไลน์มี Switching cost ท่ี
คอ่นข้างต ่า และน าผลการวิจยัท่ีได้ มาใช้พฒันาปรับปรุงสินค้าและบริการในเว็บไซต์ ให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภค 

2. การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเฉพาะกลุม่ตวัอยา่งท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเทา่นัน้ เน่ืองจากธุรกิจออนไลน์สามารถซือ้ขายได้ทัว่ประเทศ ดงันัน้การศกึษาครัง้ตอ่ไป
ควรศกึษากลุม่ตวัอย่างท่ีอยูใ่นตา่งจงัหวดัเพิ่มเตมิ เพ่ือได้น าผลการศกึษาท่ีได้มาเปรียบเทียบ
ความแตกตา่ง 

3. การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษากลุม่ตวัอยา่งในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เทา่นัน้ หาก
เป็นไปได้ควรมีการศกึษากลุ่มตวัอยา่งในกลุม่เจเนอเรชัน่อ่ืนเพิ่มเตมิ เชน่ เจเนอเรชัน่แซด ซึง่เป็น
เจเนอชัน่ท่ีเติบโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยีก้าวกระโดดอยา่งมาก หรือเจเนอเรชัน่อ่ืน ๆ เพ่ือจะได้
ทราบถึงในแตล่ะเจเนอเรชัน่ใดท่ีจะสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ผลการทดสอบอาจจะ
สง่ผลในตวัแปรอ่ืนได้ เพ่ือให้สามารถมองเห็นถึงความแตกตา่งของปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความตัง้ใจซือ้
เสือ้ผ้าออนไลน์ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
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แบบสอบถามเพื่อการวจิัย 
 

เร่ือง: ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ของผู้บริโภค 
เจเนอเรช่ันวายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ค าชีแ้จง: แบบสอบถามชดุนี ้เป็นการศกึษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้วิจยัจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
การศึกษา และการวิจัยครัง้นีท้ าเพ่ือจุดมุ่งหมายทางวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลท าในลักษณะ
ภาพรวม ซึง่ไมเ่กิดผลเสียตอ่ทา่นแตอ่ยา่งใด  

ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้นีด้้วย  
ความตัง้ใจ 

แบบสอบชดุนีแ้บง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียง 
สว่นท่ี 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 
สว่นท่ี 5 ข้อมลูเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

 
 
 
 
ทา่นเคยซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์หรือไม่ 
[  ] เคย (จบแบบสอบถาม) [  ] ไมเ่คย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชีแ้จง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง [  ] ท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสดุ เพียงข้อละ 1 
ชอ่ง 

1. เพศ   
[  ] ชาย     [  ] หญิง 
 

2. อาย ุ   
[  ] ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 17 ปี  [  ] 18–27 ปี 
[  ] 28-36 ปี    [  ] 37 ปีขึน้ไป 
 

3. อาชีพ 
[  ] นกัเรียน/นกัศกึษา   [  ] เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
[  ] พนกังานบริษัทเอกชน  [  ] ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
[  ] พอ่บ้าน/แมบ้่าน 
 

4. รายได้ตอ่เดือน 
[  ] ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 10,000 บาท [  ] 10,001-20,000 บาท 
[  ] 20,001-30,000 บาท   [  ] มากกวา่ 30,001 บาทขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความเส่ียง 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัการรับรู้ความเส่ียงท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ทา่นมากท่ีสดุ 

การรับรู้ความส่ียงในการซือ้เสือ้ผ้าแฟช่ัน
ออนไลน์ 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 

(5)
 ม
าก
ที่ส
ดุ 

(4
) ม
าก

 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 

(1
) น้
อย
ที่ส
ดุ 

ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพ      

1. ทา่นมีความกงัวลเร่ืองแบบเสือ้ผ้าท่ีซือ้จะไม่
เป็นไปตามท่ีลงในส่ือออนไลน์ 

     

2. ท่านมีความกงัวลเร่ืองเนือ้ผ้าไมเ่ป็นไปตามท่ี
คาดหวงัไว้ 

     

3. ทา่นมีความกงัวลเร่ืองขนาดของเสือ้ผ้าท่ีอธิบาย
ไว้ในส่ือออนไลน์ไมเ่ป็นไปตามท่ีได้น าเสนอไว้ 

     

4. ทา่นไมม่ัน่ใจในคณุภาพของเสือ้ผ้าออนไลน์      

ความเส่ียงด้านการเงิน      

5. ทา่นจา่ยเงินแล้วจะไมไ่ด้รับสินค้า      
6. ท่านกงัวลถึงการจา่ยคา่สินค้าจะไมร่วมคา่จดัสง่      
7. ทา่นกงัวลถึงคา่ใช้จา่ยในการติดตามสินค้า      

ความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
     

8. ทา่นมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
ข้อมลูสว่นตวั เชน่ การใสช่ื่อและท่ีอยู่ 

     

9. ท่านมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
การช าระเงิน เชน่ การใสข้่อมลูบตัรเครดิต 

     

10. ทา่นมีความกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัของ
ขัน้ตอนการสง่สินค้า เชน่ สินค้าเกิดช ารุดในขัน้ตอน
การสง่สินค้า 
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การรับรู้ความส่ียงในการซือ้เสือ้ผ้าแฟช่ัน
ออนไลน์ 

ระดับการรับรู้ความเส่ียง 

(5)
 ม
าก
ที่ส
ดุ 

(4
) ม
าก

 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 

(1
) น้
อย
ที่ส
ดุ 

ความเส่ียงด้านสังคม      

11. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ดไูมดี่ในสายตา
คนรอบข้าง 

     

12. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ท าให้ไมไ่ด้รับการ
ยอมรับจากเพ่ือนฝงู 

     

13. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์จะท าให้ได้เสือ้ผ้าท่ีมี
รูปแบบไมเ่ป็นท่ีนิยม 

     

ความเส่ียงด้านการสูญเสียเวลา      

14. ขัน้ตอนในการซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ยุง่ยากท าให้
เสียเวลา 

     

15. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ต้องรอรับสินค้าเป็น
เวลานาน 

     

16. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลาในการติดตาม
สินค้า 

     

17. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ใช้เวลามากกวา่การไป
ซือ้เสือ้ผ้าจากหน้าร้านค้า 

     

ความเส่ียงด้านจิตวิทยา      

18. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์มีโอกาสสญูเสียเงินไป
โดยไมไ่ด้รับสินค้า 

     

19. ทา่นมีความกงัวลใจเก่ียวกบับริการหลงัการขาย 
กรณีหากได้รับสินค้าท่ีช ารุด 

     

20. ทา่นมีความกงัวลใจวา่การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ท่ี
ซือ้มาจะใสไ่มไ่ด้ 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัการรับรู้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

การรับรู้ประโยชน์ 

ระดับการรับรู้ 

(5)
 ม
าก
ที่ส
ดุ 

(4
) ม
าก

 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 

(1
) น้
อย
ที่ส
ดุ 

1. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์เป็นประโยชน์ตอ่การซือ้
สินค้าของทา่น เชน่ สามารถเปรียบเทียบข้อมลูจาก
หลาย ๆ แหง่ 

     

2. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ช่วยประหยดัเวลาเพิ่มมาก
ขึน้ เชน่ การเดนิทางไปท่ีร้านเพ่ือเลือกสินค้า 

     

3. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ช่วยประหยดัคา่ใช้จา่ยใน
การเดนิทาง 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับการรับรู้ความง่ายจากการใช้งาน 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัการรับรู้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสดุ 

การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 

ระดับการรับรู้ 

(5)
 ม
าก
ที่ส
ดุ 

(4
) ม
าก

 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 

(1
) น้
อย
ที่ส
ดุ 

1. ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูท่ีต้องการได้ง่าย      
2. การซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ เป็นเร่ืองท่ีง่ายใครก็
สามารถใช้งานได้ 

     

3. ทา่นสามารถท าความเข้าใจและเรียนรู้การใช้งาน
ในการเลือกซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง 

     

4. ทา่นสามารถติดตอ่เช่ือมโยงเว็บไซต์ผู้ขายเสือ้ผ้า
ออนไลน์ โดยมีขัน้ตอนไมยุ่ง่ยาก และเปิดหน้าเว็บ
ได้อยา่งรวดเร็ว 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเก่ียวกับความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 
 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งระดบัความความตัง้ใจซือ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของ
ทา่นมากท่ีสดุ 

ความตัง้ใจซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ 

ระดับความตัง้ใจซือ้ 

(5)
 ม
าก
ที่ส
ดุ 

(4
) ม
าก

 

(3
) ป
าน
กล
าง

 

(2
) น้
อย

 

(1
) น้
อย
ที่ส
ดุ 

1. ทา่นมีความตัง้ใจจะสัง่ซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์      
2. ทา่นมีแนวโน้มจะซือ้เสือ้ผ้าออนไลน์ แทนการ
เลือกซือ้จากร้านค้า 

     

3. ในอนาคต หากทา่นจะซือ้เสือ้ผ้า ทา่นจะ
พิจารณาซือ้เสือ้ผ้าแฟชัน่ผา่นชอ่งทางออนไลน์ 

     

 
 

ขอขอบคณุท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
 รายช่ือ     ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
1. รองศาสตรจารย์สพุาดา สิริกตุตา  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อาจารย์ ดร. เศรษฐวสัภุ์ พรมสิทธ์ิ  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
      มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวเบญจพร เจียมศรีพงษ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 18 ตลุาคม 2534 
สถานที่เกิด จงัหวดัพิจิตร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2556 บธ.ม. (การจดัการ), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี

ราชา, ชลบรีุ  
พ.ศ. 2562 บธ.ม. (การจดัการ), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 88/8 อาคาร แอดเดอร์ร่า ถนน แจ้งวฒันะ ซอย แจ้งวฒันะ-ปากเกร็ด 23 
ต าบล คลองเกลือ อ าเภอ ปากเกร็ด จงัหวดั นนทบรีุ 11120   
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