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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเร่ือง การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ (3) เพื่อศึกษาปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (4) เพื่อศึกษาด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร (5) เพื่อศึกษาด้านการ
ยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : TAM) ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คนและใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่จำกัดเพศ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  แบบสอบถาม (Questionnaire) การ
วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี แบง่ออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (2) สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และทดสอบความแตกตา่งระหว่าง
ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธขีอง LSD และใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตถิดถอยพหคุูณ Multiple 
Regression Analysis  
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 ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ วตัถุประสงค์ ประสบการณ์ 
บุคคลที่มีผู้มีส่วนร่วมในการซ้ือต่างกันทำให้การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกัน 
(2) ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และด้านการยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : 
TAM) พบว่า การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครหากต้องการซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษในภายหน้าจะเลือกช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉลีย่มาก
ที่สุดในด้านการตัดสินใจ และปัจจัยทัง้ 3 ด้าน ด้านที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ดคือ ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of 
Acceptance Model : TAM) ในส่วนของทศันคตติ่อการใช้และการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ รองลงมาคือด้าน
รูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) ในเร่ืองของความสนใจ (Interest) ดา้นพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ความถี่
ในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อเดือนโดยเฉลีย่จำนวน/คร้ังและในส่วนของในหน่ึงวันท่านเข้าออกสื่อ
ออนไลน์โดยเฉลีย่จำนวนก่ีคร้ังต่อวันและสดุท้ายความคดิเห็น (Opinion) ในด้านรูปแบบการดำเนินชีวติ 
(Lifestyle) มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 
Subject research Decision to buy men's apparel through online channels of the population in 
Bangkok. The objective is to (1) to study the decision of buying men's attire via online 
channels among the population in Bangkok. (2) To study the decision to buy men's apparel 
through online channels of the population in Bangkok. Classified by demographic factors (3) to 
study factors of online media usage behavior affecting the decision of buying men's apparel 
through online channels among the population in Bangkok. (4) To study lifestyle (Lifestyle) 
that affect men's attire purchase decisions via online channels of the population in Bangkok (5) 
to study technology acceptance (Theory of Acceptance Model: TAM). Which affects the 
decision to buy men's apparel through online channels of the population in Bangkok  

 The sample group used in this research was the population of Bangkok, totaling 400 
people and using a gender-free sampling method. The data collection tool was 
Questionnaire.The analysis of the data for this study was divided into two parts: (1) Descriptive 
Statistics, Mean and Standard Deviation (SD). (2) Inferential Statistics: One-way ANOVA was 
used to analyze the data and test the difference between the paired means. Using LSD 
method and data analysis using multiple regression analysis.   

 The results of the research revealed that (1) the population in Bangkok with different 
age, occupation, objective, experience, person with different purchase participation, made the 
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decision to buy men's apparel through online channels differently (2). Living (Lifestyle) and 
technology acceptance (Theory of Acceptance Model: TAM) found that the decision to buy 
men's attire via online channels of the population in Bangkok, if wanting to buy men's attire in 
the future, choose the online channel. Which is the most average in decision-making And 
factors on all 3 aspects The aspect that most influenced the decision to buy men's apparel 
through online channels of the population in Bangkok the most was Technology adoption 
(Theory of Acceptance Model: TAM) in terms of attitude to use and perception of usefulness. 
Followed by lifestyle (Lifestyle), interest, online media usage behavior, frequency of online 
purchases per month on average, number / time, and in one day. How many times per day do 
you go in and out of online media, and finally Opinion on lifestyle (Lifestyle) influences the 
decision to buy men's apparel through online channels among the population in Bangkok. 

บทนำ 
ประเทศไทยมีการเติบโตเป็นที่น่าสนใจในแงข่อง Digital Economy เป็นอย่างมากตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมาทั้งในแง่ของจำนวนผู้ใชง้านอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทำให้ในประเทศไทยเต็มไปด้วยโอกาส
มากมายบนโลกออนไลน์สำหรับธุรกิจซ่ึงเป็นตัวแปรสำคญัต่อเศรษฐกิจโลกทัง้หมดและได้ให้ความสำคญักับการ
ส่งเสริมและวางรากฐานประเทศสู่เศรษฐกิจดิจทิัลโดยมุ่งเน้นให้เศรษฐกิจและสงัคมมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม สง่ผลต่อการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่สำคัญเพื่อใช้เป็นเข็มทิศ
นำพาประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป 

 พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยโดยเฉลี่ยสูงขึ้นเป็นทุกปีแสดงให้เห็นถึงจำนวนชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันของคนไทยตั้งแต่ปี 2562-2563 พบว่าจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในปี 2563 
เพิ่มมากขึ้นกว่า 6 ชั่วโมง 49 นาที อัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู ่ที่  13.9 % ต่อปี การเติบโตของชั่วโมงการใช้
อินเทอร์เน็ตน้ันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติอีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นเอ้ือต่อการใช้อินเทอร์เน็ตที่
เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของคนไทยที่มีความคุ้นชินกับการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ชีวิตประจำวัน โดยมีการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในกิจกรรมออนไลน์ต่างๆ การใช้ Social Media ใน
การค้นหาข้อมูลเพื ่อซื ้อขายสินค้าและบริการมีการติดต่อสื ่อสารทั ้งในรูปแบบการโทรและพูดคุย ( Chat) 
แพลตฟอร์มทางช่องทางออนไลน์ และ Facebook ยังคงเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนไทยในการขายสินค้า 
บริการผ่าน Facebook Fanpage มากที่สุดคิดเป็น 64.7% รองลงมา Shopee, Instagram, LINE และ Lazada 
คิดเป็น 47.5%, 40.8%, 39.4% และ 29.4% ตามลำดับ ช่องทาง Social Commerce ได้รับความนิยมมากใน
ด้านของผู้ขายเพราะใช้งานง่าย มีทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียคา่ใช้จ่ายในการนำสินค้าไปขาย (ที่มา : รายงาน
ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์)  
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  ดังน้ัน ผู้วจิัยจงึทำการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและผู้ทีส่นใจ ได้ทราบถงึความ
ต้องการทีแ่ท้จริงของผูบ้ริโภคโดยทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) และดา้นการยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance 
Model : TAM) โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและวางแผนพัฒนา
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ริโภคและตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

  2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต )Lifestyle (ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. เพื่อศึกษาด้านการยอมรับเทคโนโลย ี)Theory of Acceptance Model : TAM  (ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจิัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน
และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่จำกัดเพศเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) 

 2. ด้านระยะเวลาในการวิจัย ผู้วิจัยได้เร่ิมดำเนินการวิจัยในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 
 3. ดา้นเน้ือหา การกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยกลุ่มตัวแปรอิสระ คือ ปจัจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ดา้นรูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) และด้านการ
ยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : TAM)   

สมมติฐานการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 2. ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ตา่งกันทำให้การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

 3. พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. ดา้นรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 5. ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model :TAM) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
แตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 6. ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ปจัจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต 
(Lifestyle) และด้านการยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : TAM) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผา่นช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 1. เพื่อให้ทราบถงึการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบถงึปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ตา่งกันทำให้การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 
 3. เพื่อให้ทราบถงึปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) และ
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องและผู้ที่สนใจ ได้ทราบถงึความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภคโดยทำการศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการ
ดำเนินชีวติ (Lifestyle) และด้านการยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : TAM) 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคและตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
การบททวนวรรณกรรม 

การตัดสินใจซือ้ 

 การศึกษาการตัดสินใจซ้ือของ Glenn (1978) ใหค้วามหมายของ การตัดสินใจ เป็นการกระทำสิง่ใดสิง่
หน่ึงจากทางเลือกต่างๆ โดยผ่านกระบวนการต่างๆ ดังน้ี 
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 1. ปญัหา หรือการรับรู้ถงึความต้องการ (Problem/Need Recognition) เป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคที่ทราบถึงปัญหาและความต้องการในตัวสินคา้ บริการต่างๆ ปญัหาหรือความ
ต้องการน้ันเป็นต้องการที่จะซ้ือสินค้า 
 2. การหาข้อมูล (Information Search) เป็นขั้นตอนถดัมาที่ผู้บริโภคมีการหาข้อมูลเก่ียวกับสินคา้หรือ
บริการเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภคเองนำมาใช้ในการตดัสนิใจซ้ือสินค้าโดย แหลง่ข้อมูลจะแบง่ดังต่อไปน้ี 
  2.1 แหลง่ข้อมูลจากบุคคล ไดแ้ก่ การสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สินค้าหรือ
บริการ จากคนรอบขา้ง เช่น ครอบครัว ญาต ิพี่น้อง เพื่อน หรือคนรู้จัก 
  2.2 แหลง่ข้อมูลจากสาธารณชน คือการได้รับข้อมูลข่าวสารของสินค้าหรือบริการจากสื่อต่างๆ  
  2.3 แหลง่ข้อมูลจากประสบการณ์ เป็นข้อมูลที่ได้มาจากประสบการณ์ที่เคยได้ลองหรือใช ้
  2.4 แหลง่ข้อมูลจากทางการค้า ได้แก่ การหาข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์ จากสื่อโฆษณาพนักงาน
ขาย ร้านค้า เป็นต้น 
 3. การประเมินทางเลือกผู้บริโภคโดยใช้คุณสมบัตหิรือเกณฑ ์
 4. การตดัสินใจซ้ือเป็นขั้นสดุท้ายสำหรับผู้บริโภคที่ทำการตดัสินใจซ้ือสินค้า 
พฤตกิรรม  

 Nevid (2013) ได้อธิบายว่า พฤติกรรม คือ การกระทำของบคุคลซ่ึงจะครอบคลุมเฉพาะสิ่งทีแ่สดงออก 
เช่น การพูด การน่ัง การยิ้ม เป็นต้น หากแต่กระบวนการทางจติเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วนบคุคลซ่ึงผู้อ่ืนไม่
สามารถสงัเกตได้โดยตรง เช่น ความคิด อารมณ์ความรู้สึก การรับรู้ การรับสัมผัส เป็นต้น 

การใช้สือ่ออนไลน์ 

 Elizabeth (2012) เสนอว่า “Social Media หรือ สื่อสงัคมออนไลน์” หมายถงึ สื่อดิจิทัล หรือ
ซอฟแวร์ที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของระบบเวบ็ไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเคร่ืองมือในการปฏบิัติการทางสงัคมที่มีผู้
สื่อสารจัดทำขึ้นโดยที่ผู้เขียนจดัทำขึ้นเองหรือพบเร่ืองราวต่างๆ เหตุการณ์ บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดโีอ
และเพลง แล้วนำมาแบ่งปันเน้ือหา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และพูดคยุให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ในเครือข่าย
ของตนได้รับรู้ ทัง้ข้อความ ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสยีง กับคนที่อยู่ในสังคมเดยีวกันได้อยา่งรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพรวมถงึการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

รูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) 

 Blackwell & Miniard (1993) รูปแบบการดำเนินชีวิต (Life style) คือ โครงสร้างโดยรวมของการใช้
ชีวิตการใช้เวลา และการใช้จ่ายเงินของบคุคล รูปแบบการดำเนินชีวิตเป็นตัวสะท้อนกิจกรรม (Activities) ความ
สนใจ (Interest) และความคดิเห็น (Opinions) ของบคุคลได้เปน็อย่างดีโดยรูปแบบกาดำเนินชีวติจะเป็นเสมือน
แนวทางสำหรับกิจกรรมตา่งๆ การตคีวาม ความคิดเห็น และสะท้อนค่านิยมของบุคคลผ่านมาทางกิจกรรมหรือ
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สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวบคุคลบคุคลมักจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มมีสิ่งที่ชอบเหมือนๆ กันใช้เวลาทำ
กิจกรรมที่คล้ายกันและซ้ือของที่คล้ายกัน 

การยอมรับเทคโนโลยี 

 การยอมรับเทคโนโลย ี(The Technology Acceptance Model: TAM)  พฒันามาจากแนวคิดของ
(The Theory of Reasoned Action: TRA) ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่คดิค้นโดย Davis, Bagozzi & Warshaw โดยTAM 
จะเป็นการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ทีส่่งผลต่อการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีการยอมรับนวตักรรมใหม่ซ่ึงปัจจัย
หลักที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้ ประกอบด้วย การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน (Perceived Ease of Use) และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้(Perceived Usefulness) โดยปัจจัย
มีปัจจัยทัง้หมด 3 ปัจจัยไดแ้ก่ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) การรับรู้ประโยชน์
ที,เกิดจากการใช ้(Perceived Usefulness) ทัศนคต ิ(Attitude) ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชงิพฤติกรรมในการ
ใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) ซ่ึงในท้ายที่สดุความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยจีะส่งอิทธิพล
ต่อการตัง้ใจใช้ และใช้งานจริงของเทคโนโลย ี

กรอบแนวคิดในการวจิัย  

 1. ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดต้่อเดือน ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ ประเภทช่องทางออนไลน์ วัตถุประสงค์ ประเภทเคร่ืองแตง่กาย
สุภาพบุรุษ ประสบการณ์ บคุคลที่มีส่วนร่วม ตราสินค้า ปัจจัยดา้นพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ความถี่ในการซ้ือ 
ระยะเวลาในการใช้สื่อ จำนวนชิ้นในการซ้ือ ราคาในการซ้ือล่าสดุ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ไดแ้ก่ 
กิจกรรม (Activities) ความสนใน (Interest) ความคิดเห็น (Opinion) ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of 
Acceptance Model : TAM) ได้แก่ (1) การรับรู้ถงึความมีประโยชน์ (Perceived Usefulness) (2) การรับรู้ถงึ
ความยากง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) (3) ทัศนคติต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) 

 2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วิธดีำเนินการวิจัย 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชากรเพศชายและเพศหญิงที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใน

เขตกรุงเทพมหานครจากการทะเบยีน จำแนกตามจังหวัด  ป ีพ.ศ. 2563 จำนวน 5,588,222 คน(ที่มา : การ

กระจายตัวของประชากร  สำนักงานสถติิแหง่ชาติ) จำนวน 400 คน ใชสู้ตรการคำนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 

Yamane, 1973) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญหรือสะดวก (Convenience Sampling) การวิจัยในคร้ังน้ีหาความ

เชื่อม่ัน (reliability) โดยนำแบบสอบถามท่ีผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงของเน้ือหา (IOC) จากการพิจารณา
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ของผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่าน พบว่าข้อคำถามมีคา่มากกว่า 0.50 จงึนำไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี

ลักษณะใกล้เคยีงกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 

ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากกว่า 0.07 เม่ือได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว

สร้างแบบสอบถามจาก Google Form สง่ต่อทางสื่อออนไลน์โดยการนำลิ้งค์สง่ต่อกลุ่มตัวอยา่งประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครเพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยแบง่ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 1. สถติิเชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชงิ
กลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลีย่ต่อเดือน ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ ประเภทช่องทางออนไลน์ วัตถุประสงค์ ประเภทเคร่ืองแตง่กาย 
ประสบการณ์ บคุคลที่มีส่วนร่วมและตราสินค้า  
  1.2 ใชค้่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) กับตวัแปรท่ีมีระดับการวดัเชงิ
ปริมาณ ไดแ้ก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ด้านการยอมรับ
เทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) และการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. สถติิอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลดังต่อไปน้ี 
  2.1 การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผา่นช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตามปัจจยัด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้การวิเคราะหข์้อมูลด้วยสถติิความแปรปรวนทางเดียว (One – 
way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉลีย่เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และทำการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) 
  2.2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และด้าน
การยอมรับเทคโนโลย ี(Theory of Acceptance Model : TAM) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถติิถดถอยพหุคูณ Multiple 
Regression Analysis  
สรุปผลการวิจัย 

 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจซื้อสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญเ่ป็นเพศหญงิ จำนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 65.5 อายุ ระหวา่ง 31 – 40 ปี 
จำนวน 171 คน คดิเป็นร้อยละ 42.8 มีสถานภาพโสด จำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3  ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0  ตำแหน่งงานเป็นพนักงานบริษทัเอกชน / ลูกจ้าง จำนวน 202 
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คน คดิเป็นร้อยละ 50.5 รายได ้10,000 – 20,000 บาท และมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท จำนวน 103 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.8 ช่วงเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ช่วงเวลาระหว่าง 17.01 น. - 22.00 น. จำนวน 257 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.3 เลือกประเภทช่องทางออนไลน์ในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษทาง Shopee จำนวน 247 
คน คดิเป็นร้อยละ 61.8 วตัถุประสงค์ในการซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษทางช่องทางออนไลน์สะดวกในเร่ืองของ
เวลาและสถานที่มากที่สดุ จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 การเลือกซ้ือเสื้อยดืทางช่องทางออนไลน์ 
จำนวน 196 คน คดิเป็นร้อยละ 62.5 ประสบการณ์ในการซ้ือสินค้าทางช่องทางออนไลน์ ประสบการณ์มากกว่า 
4 ปขีึ้น จำนวน 147 คน คดิเป็นร้อยละ 36.8 ตนเองมีส่วนร่วมในการเลือกซ้ือ จำนวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 
69.8 เลือกซ้ือตราสินค้า Uniqlo จำนวน 208 คน คดิเป็นร้อยละ 52.0  

 2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิตคิวามแปรปรวนทางเดยีว (One – Way ANOVA) ) และ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างคา่เฉลี่ยเปรียบเทียบเป็นรายคู ่โดยใช้วิธีของ LSD และทำการทดสอบสมมตฐิาน
โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (MRA) สามารถสรุปการวจิัยไดด้ังน้ี  

  2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
ช่วงเวลาในการใช้สื่อ ประเภทช่องทางออนไลน์ ประเภทเคร่ืองแตง่กาย ตราสินค้าทีต่่างกันทำให้การตดัสินใจซ้ือ
เคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกัน 

  2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุอาชีพ วัตถุประสงค์ ประสบการณ์ บุคคลที่มีผู้มี
ส่วนร่วมในการซ้ือต่างกันทำให้การตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน 

 3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถติิถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis สามารถสรุปการวิจัย ได้ดงัน้ี ความถี่ในการซ้ือสินค้าผา่นช่องทางออนไลน์ต่อเดือนโดยเฉลี่ยจำนวน/
คร้ังและจำนวนชิ้นในการซ้ือเสื้อผ้าสุภาพบุรุษทางช่องทางออนไลน์แต่ละคร้ังจำนวนก่ีชิ้นต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน 

 4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ต่างกันสง่ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
แตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถติิถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis สามารถสรุปการวิจัย ได้ดงัน้ี รูปแบบการดำเนินชีวติ (Lifestyle) ด้านกิจกรรม (Activities)  ราย
ข้อความชอบดูโฆษณาเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ และด้านความสนใจ (Interest) ติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกับเทรนด์และแฟชั่นสำหรับเคร่ืองแตง่กายสุภาพบรุุษอยู่เสมอผา่นช่องทางออนไลน์ต่างกันส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร รายดา้น ดา้นรูปแบบการ
ดำเนินชีวติ (Lifestyle) ด้านความสนใจ (Interest) และดา้นกิจกรรม (Activities) ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 5. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) 
ต่างกันสง่ผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านชอ่งทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถติิ
ถดถอยพหคุูณ Multiple Regression Analysis สามารถสรปุการวิจัย ได้ดงัน้ี ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(Theory of Acceptance Model : TAM) รายข้อทัศนคตติ่อการใช้การเลือกเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษใน
ร้านค้าออนไลน์ มีการรับประกันที่ช่วยลดความกังวลใจ การเลือกเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษในร้านค้าออนไลน์
เป็นเร่ืองสนุกสนานและการรับรู้ถงึความมีประโยชน์ การเลือกเคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษทางร้านค้าออนไลน์เป็น
เร่ืองที่งา่ย ทัศนคตติ่อการใช้การเลือกเคร่ืองแตง่กายสภุาพบุรุษในร้านค้าออนไลน์มีความปลอดภยัสงูและการ
รับรู้ถึงความมีประโยชน์ การเลือกเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษทางร้านค้าออนไลน์ทำให้ได้สินค้าทีต่รงตามความ
ต้องการ ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายด้าน ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ทัศนคติต่อการใช้และการรับรู้
ถึงความมีประโยชน์ต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) การ
ยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
Analysis สามารถสรุปการวิจัย ได้ดังน้ี ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) มี
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ รูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) การ
ยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ทุกตัวแปรของแต่ละด้านต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
Multiple Regression Analysis สามารถสรุปการวิจ ัย  ได ้ด ัง น้ี ด ้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of 
Acceptance Model : TAM) ทัศนคติต่อการใช้และการรับรู้ถึงความมีประโยชน์  ด้านรูปแบบการดำเนนิชีวิต 
(Lifestyle) ความสนใจ (Interest) ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ต่อเดือนโดยเฉลี่ยจำนวน/คร้ัง ในหน่ึงวันท่านเข้าออกสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยจำนวนก่ีคร้ังต่อวัน และด้านรูปแบบ
การดำเนินชีวิต (Lifestyle) ความคิดเห็น (Opinion) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1.ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หากท่านต้องการซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบรุุษในภายหน้าท่านจะเลือกช่องทางออนไลน์ทั้งน้ี
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อาจเป็นเพราะด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ในการชอบใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงมีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด และด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model) การเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ
ในร้านค้าออนไลน์ มีขั้นตอนการจ่ายเงินที่ง่าย จึงทำให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าทางช่องทางออนไลน์ต่อไป 

 2.ผลการศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  

  2.1 ด้านเพศ ด้านสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ช่วงเวลาในการใช้สื่อ
ออนไลน์ ประเภทเครื่องแต่งกาย ช่องทางออนไลน์ และตราสินค้า ต่างกันทำให้การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต่างกันแสดงว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทั้ง 9 ปัจจัยไม่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านชอ่งทางออนไลน์ไม่ต่างกัน ดังน้ัน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญงิมีการตดัสนิใจซ้ือเคร่ือง
แต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์โดยภาพรวมที่คล้ายคลึงกัน 

  2.2 ด้านอายุ วัตถุประสงค์ ประสบการณ์และบุคคลที่มีผู้มีส่วนร่วม ต่างกันทำให้การตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกันแสดงว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ทั้ง 4 ปัจจัยส่งผลต่อ
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน ดังน้ัน ไม่ว่าเพศชายหรือเพศหญิงมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ทีแ่ตกต่างกัน 

 3.ผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครคือพฤติกรรมใน
การใช้สื่อด้วยความถี่ในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 1- 15 คร้ังและจำนวนชิ้นในการซ้ือ
เสื้อผ้าสุภาพบุรุษทางช่องทางออนไลน์แต่ละคร้ังจำนวน 1-10 ชิ้น 
 4.ผลการศึกษาด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วน
ของกิจกรรม (Activities)  มีการชอบใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอายุ วัตถุประสงค์ 
ด้านประสบการณ์ ด้านบุคคลที่มีผู้มีส่วนร่วมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในส่วนของด้านรูปแบบการ
ดำเนินชีว ิต (Lifestyle) ด ้านความสนใจ ( Interest) และด้านกิจกรรม(Activities) ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และในส่วนรูปแบบกิจกรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือการติดตามข่าวสารเก่ียวกับเท
รนด์และแฟชั่นสำหรับเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษอยู่เสมอผ่านช่องทางออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด 
รองลงมาจะเป็นด้านความสนใจในเรื ่องของความชอบดูโฆษณาเครื ่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางสื่อ
ออนไลน์อละด้านติดตามข่าวสารเก่ียวกับเทรนด์และแฟชั่นสำหรับเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษอยูเ่สมอผ่านช่องทาง
ออนไลน์มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื ่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ข องประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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 5.ผลการศึกษาด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การเลือกซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษในร้านค้า
ออนไลน์ มีขั้นตอนการจ่ายเงินที่ง่ายในมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดและอาย ุวัตถุประสงค์ ด้านประสบการณ์ ด้านบุคคลที่มี
ผู้มีส่วนร่วมที่แตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือเคร่ืองแตง่กายสุภาพบรุุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญที ่ระดับ 0.05 ในส่วนของด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of 
Acceptance Model : TAM) ด้านทัศนคติต่อการใช้ และด้านการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร และในเรื ่องทัศนคติต่อการใช้ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  จะเลือกเครื ่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษในร้านค้าออนไลน์ที่มีการรับประกันที่สามารถช่วยลดความกังวลใจในการตัดสินใจซ้ือจากร้านค้าและ
ยังคิดเห็นว่าการเลือกเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษในร้านค้าออนไลน์เป็นเร่ืองสนุกสนาน และสุดท้ายคือการเลือก
เคร่ืองแต่งกายสภุาพบรุุษในร้านค้าออนไลน์มีความปลอดภัยสูง ส่วนในเร่ืองการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ ผู้บริโภค
จะเลือกเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษทางร้านค้าออนไลน์ทำให้ได้สินค้าที่ตรงตามความต้องการมีผลต่อการตัดสินใจ
ซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

 6. ผลการศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และ
ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี การตัดสินใจซ้ือเคร่ือง
แต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหากต้องการซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษในภายหน้าจะเลือกช่องทางออนไลน์ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการตัดสินใจ และปัจจัยทั้ง 3 ด้าน 
ด้านที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื ่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance Model : TAM) ในส่วนของ
ทัศนคติต่อการใช้และการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ รองลงมาคือด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ในเร่ือง
ของความสนใจ (Interest) ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อ
เดือนโดยเฉลี่ยจำนวน/ครั้งและในส่วนของในหนึ่งวันท่านเข้าออกสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยจำนวนกี่ครั้งต่อวันและ
สุดท้ายความคิดเห็น (Opinion) ในด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องแต่ง
กายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยสำหรับนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพและวางแผน
พัฒนากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
ดังต่อไปน้ี 
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ

ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน ทำให้การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่าน
ช่องทางออนไลน์ต่างกัน ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของช่วงอายมีุผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ช่วงเวลา
ในการใช้สื่อมากที่สุดเวลา 17.01น.-22.00 น.มากที่สุดร้อยละ 64.3  โดยมีระยะเวลาที่ใช้โดยเฉลี่ยต่อวันแตกตา่ง
กันและมีผลต่อทัศนคติการใช้งานในการเลือกเคร่ืองแต่งกายจากร้านค้าออนไลน์ที่มีการรับประกันที่ช่วยลดความ
กังวลใจ การเลือกซ้ือสินค้าเป็นเร่ืองสนุกและร้านค้าที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภค 

2.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ในการซ้ือต่างกันทำให้การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกันโดยค่าเฉลี่ยด้านความสะดวกในเรื่องของเวลาและสถานที่ร้อยละ 37.0  
ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของประเภทช่องทางออนไลน์ช่องทาง Shopee เน่ืองจากผลการวิจัยมีค่าร้อยละ
มากที่สุด 52.5 และด้านการยอมรับเทคโนโลยีด้านการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษในร้านค้าออนไลน์ มี
ขั้นตอนการจ่ายเงินที่ง่ายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

3.ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีตามประสบการณ์ต่างกันทำให้การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของรูปแบบการดำเนินชีวิตด้านกิจกรรม
การคุ้นเคยกับการทำงานด้วยอินเทอร์เน็ต มีการยอมรับเทคโนโลยีการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานในเรื่อง
ขั้นตอนการจ่ายเงินที่ง่าย มีขั้นตอนการซื้อที่สะดวกและมีขั้นตอนการค้นหาที่ง่า ยเพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภค 

4.ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ
ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครบุคคลที่มีผู้มีส่วนร่วมต่างกันทำให้การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ต่างกัน  ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเน่ืองจาก
ประชากรของกลุ่มตัวอย่างแบบสอบถามเป็นเพศหญิงโดยส่วนใหญ่โดยมีร้อยละ 65.5 และในส่วนของด้านบุคคล
ที่มีผู้มีส่วนร่วมเป็นตนเอง ร้อยละ 69.8 โดยอาจจะเน้นการนำเสนอเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้สื่อถึงความบันเทิง ทันสมัยและอัพเดทแฟชั่นอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมบุคคลที่มีสว่น
ร่วมในการเลือกซ้ือสินค้าเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ 
การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) และด้านการยอมรับเทคโนโลยี (Theory 
of Acceptance Model : TAM) พบว่า การตัดสินใจซื้อเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครหากต้องการซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษในภายหน้าจะเลือกช่องทางออนไลน์ 
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการตัดสินใจ และปัจจัยทั้ง 3 ด้าน ด้านที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกาย
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สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุดคือ ด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
(Theory of Acceptance Model : TAM) ในส่วนของทัศนคติต่อการใช้และการรับรู ้ถึงความมีประโยชน์ 
รองลงมาคือด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ในเร่ืองของความสนใจ (Interest) ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อ
ออนไลน์ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่อเดือนโดยเฉลี่ยจำนวน/ครั้งและในส่วนของในหนึ่งวัน
ท่านเข้าออกสื่อออนไลน์โดยเฉลี่ยจำนวนกี่ครั้งต่อวันและสุดท้ายความคิดเห็น (Opinion) ในด้านรูปแบบการ
ดำเนินชีวิต (Lifestyle) มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระด้านส่วนประสมทางการตลาด ต่อการตัดสินใจซื้อเครื ่องแต่งกาย
สุภาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อวางแผนพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดไปใช้เป็นแนวทางในการปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

2. ควรมีการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรอิสระด้านพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ เร่ืองจำนวนชิ้น
ในการซื้อเสื้อผ้าสุภาพบุรุษทางช่องทางออนไลน์แต่ละครั้งจำนวนกี่ชิ้น เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการ
นำไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรอิสระด้านรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) 
ด้านความคิดเห็น (Opinion) ในเรื่องของการเลือกเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษที่แสดงถึงเอกลักษณ์ตัวตนของ
ตนเองและกิจกรรม(Activities) ในเรื่องของความชอบใช้สื่อออนไลน์เพื่อความบันเทิง เพื่อนำข้อมูลที่ได้ใชเ้ป็น
แนวทางในการนำไปปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและตรงตามกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 4. ควรมีการขยายพืน้ที่ในการท าการวิจยัการตดัสินใจซือ้เคร่ืองแต่งกายสภุาพบุรุษผ่านช่องทางออนไลน ์

เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มเป้าหมายที่กวา้งและหลากหลายมากย่ิงขึน้ขึน้พืน้ที่คลา้ยๆกับกรุงเทพมหานคร อาทิ เช่น ขอนแก่น 

เชียงใหม่ เป็นตน้ 

เอกสารอ้างอิง 
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