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การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้า
และเครือ่ งแต่งกายออนไลน์ ของเจ็นเนอร์เรชัน่ วาย ในประเทศไทย
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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้
สือ่ ออนไลน์ ความพึงพอใจในการขายและบริการ และการยอมรับความเสีย่ ง กับการกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
ออนไลน์ของเจ็นเนอร์เนชั่นวายในประเทศไทย ทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจยั พบว่า การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์ ความพึงพอใจในการขาย
และบริการ และการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับมาซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ของ
เจ็นเนอร์เรชัน่ วายในประเทศไทยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 0.01
ค�ำส�ำคัญ : การค้นหาข้อมูล  พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์  ความพึงพอใจในการขายและบริการ  การกลับมาซือ้ ซ�ำ้
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The Study of the Relationship of Factors Affecting the Repurchase of
Online Clothing and Apparel of Generation Y in Thailand
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Abstract

This research aimed to study the correlation between information search, alternative evaluation,
online media usage behavior, sales and service satisfaction, risk acceptance and the repurchase of online
clothing and apparel of Generation Y people in Thailand. Pearson Correlation values were analyzed using
SPSS for Windows. The result showed that information search, alternative evaluation, online media usage
behavior, sales and service satisfaction, and risk acceptance were positively correlated with the repurchase
of online clothing and apparel of Generation Y in Thailand at the statistically significant level of 0.01.
Keywords : information search,  online media usage behavior,  sales and service satisfaction,  repurchase
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1. บทนำ�
ประเทศไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมง
ต่อวัน ซึ่ง Generation Y เป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ตสูงสุด
คิดเป็น 7.12 ชั่วโมงต่อวัน และสถาบันการศึกษาเป็น
สถานที่ที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอันดับสอง คิดเป็นร้อยละ 46
โดยใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ การช้ อ ปปิ ้ ง ออนไลน์ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 59 (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กรมหาชน), 2560) ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
แฟนเพจ เฟสบุค ไลน์ อินสตาแกรม ในการช้อปปิง้ ออนไลน์
จะเป็นการสือ่ สารสองทาง (Two way Communication)
ที่ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น โต้ ต อบกั บ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ได้
ตลอดเวลา (วงศกร ปลืม้ อารมณ์ และคณะ, 2554 ; สิรชิ ยั
ดีเลิศ และเยาวลักษณ์ รวมอยู,่ 2560) และมีความสะดวก
รวดเร็วต่อการกลับมาซือ้ ซ�ำ 
้ (Repurchase) สินค้าออนไลน์
จากเว็บเพ็จที่น่าสนใจและเข้าใช้งานได้ง่าย (Shin et al.,
2013) นอกจากนี้การช้อปปิ้งออนไลน์จะมีกฎระเบียบ
และความปลอดภัยที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องค�ำนึงถึง และเป็น
การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าออนไลน์
และท�ำให้กลับมาซื้อซ�้ำ  ซึ่งการซื้อซ�้ำสินค้าออนไลน์จะใช้
ประสบการณ์ ซื้ อ ครั้ ง ก่ อ นมาประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ
ครัง้ นี้ (Ashraf et al., 2016; นภวรรณ คณานุรกั ษ์, 2556)
โดยปัจจุบนั พบว่า Generation Y เป็นกลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วาม
ต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดสูงสุด (Noble et al.,
2009; Tanadi et al., 2015) จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายของ
Generation Y ในประเทศไทย เนื่องจากการซื้อสินค้า
ออนไลน์ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มสู ง สุ ด ในขณะนี้
ตามยุ ค ไทยแลนด์ 4.0 และสิ น ค้ า ประเภทเสื้ อ ผ้ า และ
เครื่องแต่งกายเป็นสินค้าที่มีความจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน
ของคนทุกกลุ่ม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปร โดยมีคำ� ถามงานวิจยั คือ การค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
ความพึ ง พอใจในการขายและบริ ก ารและการยอมรั บ
ความเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ สิ น ค้ า
ออนไลน์ของ Generation Y หรือไม่ อย่างไร
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องการค้ น หาข้ อ มู ล
การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความ
พึงพอใจในการขายและบริการ และการยอมรับความเสี่ยง
กับการกลับมาซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์

ของ Generation Y ในประเทศไทย

3. สมมติฐานของการวิจยั
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรม
การใช้สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจในการขายและบริการ
และการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการกลับมา
ซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายออนไลน์ของ Generation Y
ในประเทศไทย
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย หมายถึง เสื้อผ้าส�ำหรับ
บุรษุ สตรี เด็ก เด็กทารกและส่วนประกอบของเครือ่ งแต่งกาย
ทุกชนิด รวมถึงถุงเท้า ถุงน่อง เสือ้ กางเกงยืดแนบเนือ้ และ
ถุงน่องกางเกงทีม่ กี ารผลิตจากผ้าทุกรูปแบบ
5. การทบทวนวรรณกรรม
5.1 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับ Generation Y
มนุษย์เกิดมาตามกาลเวลาจึงมีการก�ำหนดยุคของ
ช่วงอายุคน ซึ่งเยาวลักษณ์ โพธิดารา (2554) กล่าวถึง
ช่วงอายุของคนในขณะนีไ้ ว้ 4 กลุม่ คือ1) Builders จะมีอายุ
ตั้งแต่ 70-90 ปี หรือผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2488 2) Baby
Boomers จะมีอายุตั้งแต่ 46-64 ปี หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.
2489-2507 3) Generation X จะมีอายุ 34-45 ปี หรือผูท้ ี่
เกิดปี พ.ศ. 2508-2523 และ 4) Generation Y อายุ 16-30
ปี หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ. 2524-2543 ซึ่งเป็นยุคของการใช้
เทคโนโลยีหรือเป็นสังคมออนไลน์ที่ท�ำให้กลุ่มช่วงอายุนี้
มีความเป็นส่ว นตัว สูง มีความคิดอิส ระ ทะเยอทะยาน
ขาดความอดทนและมี พ ฤติ ก รรมแตกต่ า งจากคนกลุ ่ ม
ช่วงอายุอื่น นอกจากนี้ กังวาน ยอดวิศิษย์ศักดิ์ (2557)
ยังกล่าวถึง Generation Y ว่า เป็นกลุม่ ทีม่ นั่ ใจในตัวเองสูง
มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมีศกั ยภาพสูงในการเรียนรู้
นวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนือ่ ง
5.2 การกลับมาซือ้ ซ�ำ้
การกลับมาซื้อซ�้ำเกิดจากการน�ำประสบการณ์ซื้อ
ครั้ ง ก่ อ นมาประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ ครั้ ง นี้ แ ละท� ำ ให้
กระบวนการขายของผู้ขายสินค้าสิ้นสุด ซึ่งการซื้อสินค้า
ผู้ซื้อจะน�ำเหตุการณ์ที่อยู่ในความทรงจ�ำ  (Memorable)
และเหตุ ก ารณ์ นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื้ อ (Cho,
2015) โดยผู้ขายต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและเป็นการท�ำงานร่วมกัน
(Synergistic) ระหว่ า งผู ้ ซื้ อ และผู ้ ข ายเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า
(Benefit) ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน (Playfulness)
และสร้างความสุข (Happiness) ให้เกิดขึน้ กับลูกค้าทีเ่ ข้าชม
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เว็ บ ไซต์ แ ละเป็ น การกระตุ้นให้เกิด การตัด สินใจซื้อตาม
กระบวนการซือ้ ซ�ำ 
้ (Close & Kukar-Kinney, 2010; Ashraf
et al, 2016)
5.3 การค้นหาข้อมูล
ต้นทุนชนิดหนึง่ ของการซือ้ สินค้าออนไลน์ คือ การ
ค้นหาข้อมูล ซึ่งลูกค้าต้องใช้เวลาค้นหารายละเอียดหรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่จะซื้อเพื่อตอบสนองความคาดหวัง
โดยใช้จ�ำนวนข้อมูลที่เข้าถึงและท�ำให้กระบวนการตัดสินใจ
(Decision Making Process) มีคณ
ุ ภาพ (Wu et al., 2014)
ซึ่งการค้นหาข้อมูลมี 2 ชนิด คือ 1) การค้นหาข้อมูลจาก
ภายใน (Internal Search) เป็นการน�ำความรู้ที่อยู่ใน
ความทรงจ�ำเกี่ยวกับสินค้านั้นมาใช้พิจารณาสินค้าหรือ
บริการ และ 2) การค้นหาข้อมูลจากภายนอก (External
Search) เป็ น การใช้ ข ้ อ มู ล ที่ ส ะสมจากสภาพแวดล้ อ ม
ที่ มี ข ณะนั้ น ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า ประหยั ด ต้ น ทุ น จากการค้ น หา
ข้อมูลและท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อตาม
วัตถุประสงค์ (Liao et al., 2017)
5.4 การประเมินทางเลือก
การประเมินทางเลือกเป็นทัศนคติหรือความเชื่อ
ที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้า โดยท�ำการเปรียบเทียบตราสินค้านี้
กับตราสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพื่อตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือ
บริการนั้น (Besharat, 2010) ซึ่งการบริโภคสินค้าหรือ
บริการเกิดจากการประเมินผลเฉพาะบุคคล (Individual
Evaluation) ต่อสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเชิงบวก
ต่อสินค้าหรือบริการตามกระบวนการขาย และก่อให้เกิด
การพัฒนาความรับผิดชอบ มีความยัง่ ยืนในการด�ำเนินธุรกิจ
และท�ำให้ร้านค้าออนไลน์เกิดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
(Gillespie et al, 2018)
5.5 พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกวันตลอด
สัปดาห์ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ จะก่อให้เกิดการกระท�ำ
ซ�้ำหรือเป็นการย�้ำเตือนการกระท�ำที่มีผลทางตรงต่อการ
เกิดพฤติกรรมในอนาคต และเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะ
นิสัยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Jolley et al., 2006)
ซึ่งพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับความ
ตัง้ ใจซือ้ การรับรูค้ ณ
ุ ค่า ความไว้วางใจและความพึงพอใจทีม่ ี
ลักษณะคงที่ โดยพฤติกรรมที่เกิดซ�้ำ  เป็นประจ�ำจะเป็น
พฤติกรรมทีไ่ ม่มคี วามล�ำเอียง (Status Quo Bias) และไม่มี
การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ของผู ้ ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ละมี
การรักษาการกระท�ำนัน้ อย่างต่อเนือ่ ง (Hsu et al., 2015)

5.6 ความพึงพอใจในการขายและบริการ
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกเชิงบวกที่เกิดขึ้นต่อ
สินค้าหรือบริการและท�ำให้เกิดความจงรักภักดีอาจเกิดจาก
การตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ความ
พึงพอใจเกิดจากกลไกของกระบวนการปฏิสัมพันธ์จากส่วน
ประกอบระหว่างผลการใช้งานจริง (Actual Performance)
กับผลของความคาดหวัง (Expect Performance) ทีเ่ กีย่ ว
กับอารมณ์และความรู้สึกที่ลูกค้ามีต่อสินค้าหรือบริการ
และเป็นผลลัพธ์ที่ลูกค้าได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือ
บริการ ( Amoroso & Lim, 2017; Liao et al., 2017)
5.7 การยอมรับความเสีย่ ง
ความไม่ แ น่ น อนที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการซื้ อ สิ น ค้ า หรื อ
บริการจะเกิดได้ตลอดเวลา โดยการยอมรับความเสี่ยง
เป็นการยอมรับความไม่แน่นอนและความกังวลหรือความไม่
พอใจจากการซือ้ สินค้าหรือบริการ (Cho et al., 2014) ซึง่
Quintal et al. (2016) และ นภวรรณ คณานุรกั ษ์ (2556)
กล่าวไว้วา่ ความเสีย่ งมี 6 ประเภท คือ 1) ความเสีย่ งด้าน
หน้าที่ ( Functionalisk) 2) ความเสีย่ งด้านร่างกาย (Physical
Risk) 3) ความเสีย่ งด้านการเงิน (Financial Risk) 4) ความ
เสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) 5) ความเสี่ยงด้านจิตใจ
(Psychological Risk) และ 6) ความเสีย่ งด้านเวลา ( Time
Risk) ซึง่ ความเสีย่ งเหล่านีม้ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือ
บริการของลูกค้า

6. วิธกี ารดำ�เนินการวิจยั
6.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรเป็นกลุม่ Generation Y ทีเ่ ป็นนักศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
543,789 คน (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2560)
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น Generation Y ที่มีประสบการณ์ซื้อ
เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายออนไลน์ โดย ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่าง
แบบบังเอิญพบ (Accidental Selection) และจากการใช้
ตารางส�ำเร็จรูปของ Yamane ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 95 % จะ
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง (สุวิมล ติรกานันท์,
2549) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจึงเพิ่มจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 10 ดังนัน้ จะได้จำ� นวนตัวอย่างทัง้ หมด 440 ตัวอย่าง
6.2 เครือ่ งมือในการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ใช้มาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale)
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ,์ 2549; สุวมิ ล ติรกานันท์, 2550)
และหาค่า IOC (Index of Item Objective Congruence)
ของแบบสอบถามโดยใช้ ผู ้ เชี่ ย วชาญจ� ำ นวน 3 ท่ า น
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(สุวิมล ติรกานันท์, 2550) และตรวจสอบค่าความเที่ยง
ของแบบสอบถามด้ ว ยวิ ธี ห าค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่มีค่า
ตัง้ แต่ 0.70 ขึน้ ไป (Hair et al., 2006) ซึง่ จากการทดลอง
เครื่องมือพบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด
มีคา่ ความเชือ่ มัน่ .947
6.3 วิธกี ารวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
โดยด�ำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ใช้สถิติเชิงพรรณา

และทดสอบความสั ม พั น ธ์ ด ้ ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
เพียร์สนั (Pearson Correlation)

7. ผลการวิจยั
การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ท� ำ การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามจ� ำ นวน 440 ชุ ด อย่ า งไรก็ ต ามพบว่ า มี
ผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ สิน้ 395 คน มีผลการวิจยั ดังตารางที่
1 และตารางที่ 2

ตารางที่ 1  ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายออนไลน์
ของ Generation Y ในประเทศไทย
รายละเอียด
การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก
พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
ความพึงพอใจในการขายและบริการ
การยอมรับความเสีย่ ง
ค่าเฉลีย่ รวมทุกด้าน
เกณฑ์การให้คะแนน (Best & Kahn, 1989)
1 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
2 คะแนน หมายถึง ไม่เห็นด้วย
3 คะแนน หมายถึง ไม่แน่ใจ
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วย
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
ค�ำถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)
5 ระดับ มีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้
คะแนนเฉลีย่ แปลความหมาย
1.00-1.49 ระดับน้อยทีส่ ดุ
1.50-2.49 ระดับน้อย
2.50-3.49 ระดับปานกลาง
3.50-4.49 ระดับมาก
4.50-5.00 ระดับมากทีส่ ดุ
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจในการขายและบริการและการ
ยอมรั บ ความเสี่ ย งมี ผ ลต่ อ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และ

n
395
395
395
395
395
395

3.87
4.12
3.74
3.85
3.91
3.98

s.d.

ระดับความคิดเห็น

.570
.671
.652
.646
.520
.585

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

เครือ่ งแต่งกายออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย
ในระดับมาก
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์
ของการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้
สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจในการขายและบริการและการ
ยอมรับความเสีย่ งกับการกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่ง
กายออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย โดยมี
สมมติฐาน 5 ข้อ ดังนี้
สมมติฐาน 1 : การค้นหาข้อมูลมีความสัมพันธ์กับ
การกลับมาซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ของ
Generation Y ในประเทศไทย
สมมติฐาน 2 : การประเมิ น ทางเลื อ กมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย
สมมติฐาน 3 : พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์มคี วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย
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สมมติฐาน 4 : ความพึงพอใจในการขายและบริการ
มีความสัมพันธ์กบั การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกาย
ออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย
สมมติฐาน 5 : การยอมรั บ ความเสี่ ย งมี ค วาม
สั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ออนไลน์ของ Generation ในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การค้นหาข้อมูล
การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความ
พึงพอใจในการขายและบริการและการยอมรับความเสี่ยง
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกต่อการกลับ มาซื้อซ�้ำเสื้อผ้า และ
เครือ่ งแต่งกายออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย
โดยมี ค่า r = 0.698, 0.594, 0.561, 0.592 และ 0.601
ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ ร้อยละ 95 (ตารางที่ 2) แสดงให้เห็นว่า
ลู ก ค้ า ที่ ซื้ อ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายออนไลน์ ที่ เ ป็ น

Generation Y ในประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการค้นหา
ข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
ความพึงพอใจในการขายและบริการ และการยอมรับความ
เสีย่ ง กล่าวคือ หาก Generation Y สามารถค้นหาข้อมูลได้
มาก สะดวก รวดเร็ว และสามารถประเมินทางเลือกในการ
ซื้อสินค้าหรือบริการได้มาก มีพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์
เพือ่ เข้าชมสินค้าและบริการ มีความพึงพอใจในการซือ้ เสือ้ ผ้า
และเครื่องแต่งกายออนไลน์และสามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้ก็มีแนวโน้มที่จะซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์
ซ�้ ำ อี ก ดั ง นั้ น การค้ น หาข้ อ มู ล การประเมิ น ทางเลื อ ก
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจในการขาย
และบริ ก ารและการยอมรั บ ความเสี่ ย ง มี ค วามสั ม พั น ธ์
เชิ ง บวกกั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ของการค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความพึงพอใจในการ
ขายและบริการ และการยอมรับความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้า และเครือ่ งแต่งกายของ Generation Y
ในประเทศไทย
				
ความ
พฤติกรรม
การกลับมา การค้น การประเมิน
พึงพอใจ การยอมรับ
ตัวแปร
การใช้
ซือ้ ซ�ำ้
หาข้อมูล ทางเลือก
ในการขาย ความเสีย่ ง
สือ่ ออนไลน์
				
และบริการ
การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ Pearson Correlation
Sig (.2-tailed)
N
การค้นหาข้อมูล Pearson Correlation
Sig (.2-tailed)
N
การประเมิน
Pearson Correlation
ทางเลือก
Sig (.2-tailed)
N
พฤติกรรมการใช้ Pearson Correlation
สือ่ ออนไลน์
Sig (.2-tailed)
N
ความพึงพอใจใน Pearson Correlation
การขายและ
Sig (.2-tailed)
บริการ
N
การยอมรับ
Pearson Correlation
ความเสีย่ ง
Sig (.2-tailed)
N
** p <0.001

1
395
0.698**
0.000
395
0.594**
0.000
395
0.561**
0.000
395
0.592**
0.000
395
0.601**
0.000
395

1
395
0.647**
0.000
395
0.676**
0.000
395
0.578**
0.000
395
0.631**
0.000
395

1
395
0.547**
0.000
395
0.663**
0.000
395
0.570**
0.000
395

1
395
0.469**
0.000
395
0.638**
0.000
395

1
395
.660**
.000
395

1
395
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8. การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
การค้นหาข้อมูลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการกลับ
มาซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของ Generation Y
ในประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Jun และ Park (2016) ซึ่งพบว่า การค้นหาข้อมูลมี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ สิ น ค้ า ออนไลน์ จ าก
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค และการศึกษา
ของ çoklar et al. (2017) ซึ่งพบว่า การค้นหาข้อมูลมี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และ
เครือ่ งแต่งกายออนไลน์
การประเมินทางเลือกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายของ Generation
Y ในประเทศไทย อย่างมีนยั ส�ำคัญ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Grappi et al. (2017) ซึง่ พบว่าการประเมินทางเลือก
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง บวกต่ อ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ สิ น ค้ า หรื อ
บริการ และการศึกษาของ Sullivan และ Kim (2018)
ซึง่ พบว่า การประเมินทางเลือกมีความสัมพันธ์กบั การกลับมา
ซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายออนไลน์ โดยเกิดจากการ
รับรูค้ ณ
ุ ภาพและการรับรูค้ ณ
ุ ค่าของสินค้าออนไลน์
พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์มคี วามสัมพันธ์เชิงบวก
กั บ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กายของ
Generation Y ในประเทศไทย อย่างมีนัยส�ำคัญ โดย
สอดคล้องกับการศึกษาของ Hsu et al (2015) ซึ่งพบว่า
พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์มผี ลต่อการรับรูค้ ณ
ุ ค่าและการ
กลับมาซื้อซ�้ำสินค้าออนไลน์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ และ
การศึกษาของ Ang (2017) พบว่า พฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการซือ้ ซ�ำ้ สินค้าออนไลน์ โดยพบ
ว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้สอื่ ออนไลน์มากกว่าเพศชาย
ความพึงพอใจในการขายและบริการมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการกลับมาซื้อซ�้ำเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของ
Generation Y ในประเทศไทย สอดคล้องกับการศึกษาของ
Yu et al. (2014) ซึ่งพบว่าความพึงพอใจในการขายและ
บริการมีความสัมพันธ์กับการกลับมาซื้อซ�้ำออนไลน์อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติและการศึกษาของ Hsu et al. (2015)
พบว่า ความพึงพอใจใจในการขายและบริการมีความสัมพันธ์
ระดับสูงกับการซือ้ ซ�ำ้ สินค้าออนไลน์ เช่นเดียวกับการศึกษา
ของ Tsai et al. (2016) พบว่า ความพึงพอใจในการขายและ
บริการมีความสัมพันธ์ตอ่ การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ สินค้าออนไลน์
การยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การกลับมาซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายของ Generation

Y ในประเทศไทย อย่ า งมี นั ย ส� ำคั ญ โดยสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Cho et al. (2014) ซึง่ พบว่า การยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการกลับมาซื้อซ�้ำอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ และการศึกษาของ Tandi et al. (2015) พบว่า
การยอมรั บ ความเสี่ ย งมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การกลั บ มา
ซือ้ ซ�ำ้ สินค้าออนไลน์

9. สรุป

จากผลการวิจัย ในครั้ง นี้พบว่า Generation Y
ที่ ก ลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ และเครื่ อ งแต่ ง กายออนไลน์ เ ห็ น ว่ า
การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก พฤติกรรมการใช้
สือ่ ออนไลน์ ความพึงพอใจในการขายและบริการ และการ
ยอมรั บ ความเสี่ ย งมี ผ ลต่ อ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และ
เครือ่ งแต่งกายออนไลน์อยูใ่ นระดับมาก และมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกต่ อ การกลั บ มาซื้ อ ซ�้ ำ เสื้ อ ผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย
ออนไลน์ของ Generation Y ในประเทศไทย แสดงว่า หาก
ผูจ้ �ำหน่ายเสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายออนไลน์มกี ารให้ขอ้ มูล
ที่เพียงพอส�ำหรับให้ลูกค้า Generation Y ใช้สื่อออนไลน์
ในการค้นหาข้อมูล และเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จ�ำหน่าย
รายอืน่ แล้วลูกค้าชอบหรือพอใจมากกว่า ลูกค้าก็มแี นวโน้ม
ที่จะกลับมาซื้อซ�้ำอีก นอกจากนี้ความพึงพอใจในการขาย
และบริการก็มผี ลท�ำให้กลับมาซือ้ ซ�ำ้ ด้วย
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรศึกษาอิทธิพลของตัวแปรทีท่ ำ� ให้เกิดการกลับมา
ซือ้ ซ�ำ้ เสือ้ ผ้าและเครือ่ งแต่งกายออนไลน์ของ Generation Y
มากที่สุด เพื่อน�ำมาพัฒนารูปแบบการขายสินค้าออนไลน์
ต่อไป
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