
 
 

 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 1 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง” มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน และความคิดเห็นต่อปัจจัยด้าน

ต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 

การศึกษาในครั งนี เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัยเชิง

ส้ารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และมีกลุ่ม

ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multi Stage) โดยขั นตอนที่ 1 

ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับฉลาก เพ่ือให้ได้เขตที่เป็น

ตัวแทนจ้านวน 10 เขต จากจ้านวนเขตการปกครองทั งสิ น 50 เขต ขั นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บในแต่ละเขตเขตละ 40 ชุด รวมกลุ่มตัวอย่างทั งหมด 400 คน 

และขั นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล

ตามสัดส่วนที่ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละสถานที่ อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารส้านักงาน มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยมีการสอบถามคัดเลือก (Screening Question) บุคคลที่มีอายุ

ระหว่าง 18 – 35 ปี และเป็นผู้ที่ซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 400 คน มีพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนผ่าน

แอปพลิเคชั่น Facebook มากที่สุด โดยสินค้าแฟชั่นประเภทเสื อผ้าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมในการ
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สั่งซื อบนสมาร์ทโฟน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื อ 6 - 7 ครั งต่อเดือน และมีค่าใช้จ่ายใน

การซื อสินค้าแฟชั่นต่อครั งต่อสินค้าเฉลี่ย 1,000 – 2,000 บาท ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อ

สินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน ผลการศึกษา พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้วามส้าคัญต่อการ

ตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านราคา และการจัดจ้าหน่าย 

ค ำส ำคัญ : สินค้าแฟชั่น สมาร์ทโฟน การตัดสินใจซื้อ 

บทน า 

เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทต่อการด้าเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน เนื่องจาก

ความต้องการและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคในทุกๆด้าน ทั งทางด้านการท้างาน ด้าน

ความสะดวกสบาย และ ด้านความบันเทิง ท้าให้โทรศัพท์มือถือถูกพัฒนารูปแบบและคุณสมบัติต่างๆ 

ให้เหมาะสมตามยุคสมัย โดยมีการพัฒนาให้โทรศัพท์มือถือมีหน้าที่ใช้งานที่หลากหลาย เช่นสามารถ

ส่งข้อมูลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนาผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ 

(Instant Chat) การเข้าเว็บไซต์ (Website) หรือการเข้าเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 

และใช้เพ่ือความบันเทิงต่างๆ เช่น เล่นเกม ฟังเพลง เป็นต้น นอกจากนี ยังสามารถดาวน์โหลด

โปรแกรมหรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถดังกล่าวนี เรียกว่า “สมาร์ทโฟน”  

จากกระแสนิยมของสมาร์ทโฟน ท้าให้บริษัทผู้ผลิตพัฒนารูปแบบสมาร์ทโฟนเพ่ือการแข่งขัน

ที่ตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคในทุกด้านให้ดียิ่งขึ น ทั งทางด้านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

อุปกรณ์เพ่ือความบันเทิง การถ่ายภาพ และแอปพลิเคชั่น ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจผลิตสินค้าต่างๆ ได้มี

แอปพลิเคชั่นของตนเองเพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภคด้วย ได้แก่ 

บริการด้านทางเงินและการธนาคาร สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ และสินค้าและบริการเกี่ยวกับ

ท่องเที่ยว 

อย่างไรก็ตาม จากการส้ารวจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักในประเทศไทยทั ง 3 

รายได้แก่ AIS, Dtac และ TrueMove พบว่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2556 มีจ้านวนผู้ใช้บริการ

โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนทั งสิ น 22 ล้านคน (http://www.veedvil.com, 2556) โดยเป็นผู้หญิง

จ้านวน 56%  และผู้ชายจ้านวน 44% แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมของสมาร์ทโฟนในกลุ่ม

ผู้บริโภคเพศหญิง นอกจากนี จากการส้ารวจของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (เนคเทค) พบว่า คนไทยซื อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ นจาก 47.8% เป็น 57.2% และตัวเลขการ

http://www.veedvil.com/
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เพ่ิมขึ นของผู้ประกอบการออนไลน์ก็เติบโตขึ นเช่นกัน ท้าให้เห็นชัดว่า พฤติกรรมคนไทย เริ่มค้นหา

สินค้า และจับจ่ายผ่านทางออนไลน์เพ่ิมอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมของสมาร์ทโฟนดังกล่าว ท้าให้

ผู้ประกอบการธุรกิจหลายราย หันมาให้ความสนใจในการใช้แอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางการขายสินค้า

บนสมาร์ทโฟนแก่ผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าประเภทแฟชั่น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี

การแข่งขันสูง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท้าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่น

บนสมาร์ทโฟน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง ที่มีอายุ

ระหว่าง 18 – 35 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ส้าหรับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ที่

สนใจที่จะน้าผลการศึกษานี  ไปใช้ในการพัฒนาช่องทางการขายสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภค รวมทั งใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดส้าหรับสินค้าแฟชั่นบน

สมาร์ทโฟน และสินค้าประเภทต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาในครั งนี ได้ศึกษาถึง (1) พฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิงใน

เขตกรุงเทพมหานคร และ (2) ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่น

บนสมาร์ทโฟนของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง” เป็น

การส้ารวจพฤติกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟฃั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบ

การวิจัยเชิงส้ารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Multi 

Stage) ขั นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้วิธีการจับฉลาก 

เพ่ือให้ได้เขตท่ีเป็นตัวแทนจ้านวน 10 เขต จากจ้านวนเขตการปกครองทั งสิ น 50 เขต ได้แก่ เขต

ลาดพร้าว เขตพญาไท เขตคลองเตย เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตยานนาวา เขตบางซื่อ เขตบางรัก 

เขตดินแดง เขตห้วยขวาง ขั นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเก็บ

ในแต่ละเขตเขตละ 40 ชุด รวมกลุ่มตัวอย่างทั งหมด 400 คน และขั นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
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แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตามสัดส่วนที่ได้ก้าหนดไว้ในแต่ละ

สถานที่ อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารส้านักงาน มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยมี

การสอบถามคัดเลือก (Screening Question) บุคคลที่มีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี และเป็นผู้ที่ซื อสินค้า

แฟชั่นบนสมาร์ทโฟน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั งนี  คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค้าถาม

ปลายปิด (Close-Ended Question) และค้าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดย

แบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ค้าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตัวอย่าง (2) ค้าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน และ (3) ค้าถาม

เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 23 – 27 ปี มีระดับ

การศึกษาสูงสุดส่วนใหญ่คือระดับปริญญาตรี มีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน และส่วน

ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรม

การซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชั่น Facebook มากที่สุด รองลงมาเป็น Instagram 

และ Weloveshopping จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชั่นสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Instagram 

เป็นแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมในการซื อสินค้าแฟชั่นอย่างมาก ส่วนสินค้าแฟชั่นที่

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นิยมซื อบนสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด คือสินค้าแฟชั่นประเภทเสื อผ้า โดยเฉลี่ยกลุ่ม

ตัวอย่างมีความถ่ีในการซื อ 6 – 7 ครั งต่อเดือน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื อสินค้าแฟชั่นต่อครั งต่อ

สินค้าอยู่ที่ 1,000 – 2,000 บาท ซึ่งชี ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นประเภท

เสื อผ้าบ่อยครั งต่อเดือน อาจเป็นเพราะเสื อผ้าปัจจุบันมีการอัพเดทเทรนการแต่งตัวตลอดเวลา ท้าให้

กลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นประเภทเสื อผ้าบ่อยกว่าสินค้าแฟชั่นชนิดอื่น ส่วนสินค้า

แฟชั่นประเภท เครื่องประดับ น ้าหอม เครื่องบ้ารุงผิว ยังไม่ได้รับความนิยมในการซื อผ่านแอปพลิเคชั่น

บนสมาร์ทโฟน เนื่องจากสินค้าเหล่านี อาจจะต้องมีการทดลองก่อนการซื อสินค้าจริง ท้าให้ผู้บริโภคมี

โอกาสซื อสินคา้ตามเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปมากกว่า   
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ส้าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง ผลการศึกษา 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญต่อปัจจัยในการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนในด้านผลิตภัณฑ์สูง

ที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับประเด็นที่ว่า สินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนมีหลายแบรนด์ให้

เลือกซื อ และเป็นสินค้าที่แตกต่างจากร้านค้าทั่วไป เช่น รองเท้ามีดีไซน์แปลกใหม่ เสื อผ้าออกแบบไม่

ซ ้าใคร เพราะผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นโดยเฉพาะเสื อผ้า จะชอบสินค้าที่ไม่มีขายตามท้องตลาด มีการ

ออกแบบไม่ซ ้า ไม่โหล ส่วนปัจจัยด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับประเด็น สามารถ

เปรียบเทียบราคาจากหลายๆ แบรนด์ตามร้านต่างๆ บนสมาร์ทโฟน รวมถึงสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ท

โฟนมีให้เลือกหลากหลายราคา เป็นเพราะสมาร์ทโฟนท้าให้สามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าจาก

หลายๆ ร้านได้อย่างสะดวกสบาย ไม่เสียเวลาการเดินทางเพ่ือส้ารวจราคาสินค้าตามท้องตลาด และ

จากการเปรียบเทียบราคานี  ท้าให้สามารถเลือกซื อสินค้าตามราคาที่ตนเองพอใจ ปัจจัยด้านการจัด

จ้าหน่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับประเด็นที่สามารถดูและสั่งซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ท

โฟนได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคผู้หญิงในปัจจุบันที่ท้างานมากขึ น และใช้

ชีวิตเร่งรีบ การที่สามารถดูและสั่งซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนตามเวลาที่สะดวก ไม่ว่าจะเป็นบน

รถไฟฟ้าระหว่างกลับบ้าน หรือเวลาดึกแค่ไหนก็ตาม  ก็สามารถดูและสั่งซื อสินค้าได้ ตอบสนอง

ผู้บริโภคด้านความสะดวกสบาย  

 จากการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ผู้หญิงที่มีอาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกัน จะให้ความส้าคัญ

ต่อเหตุผลในการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน เพราะผู้ที่มีอาชีพแตกต่างกัน จะ

มีการท้างาน และเวลาว่างที่แตกต่างกันออกไป เช่นอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ 

จะเลิกงานเร็ว ซึ่งอาจจะมีเวลาในการเดินซื อสินค้าแฟชั่นตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป มากกว่าผู้ที่มี

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รวมถึงความสนใจในสินค้าแฟชั่นของผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่มีเครื่องแบบ 

เช่นพนักงานบริษัทเอกชน จะมีแรงจูงใจให้ต้องแต่งกายตามสมัยนิยมมากกว่า เพ่ือพบปะสังสรรค์กับ

เพ่ือน หรือเพ่ือให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน เป็นต้น โดยจะเห็นได้ว่า รับราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และนิสิต/นักศึกษา จะมีการแต่งกายในชุดเครื่องแบบ หรือชุดนักศึกษาในชีวิตประจ้าวัน 

ซึ่งท้าให้โอกาสในการที่จะได้สวมใส่เสื อผ้าแฟชั่นน้อยกว่า สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ในเรื่องของ อาชีพในแต่ละอาชีพจะเป็นสิ่งที่น้าไปสู่ความต้องการและความจ้าเป็น

ในการบริโภคสินค้าและบริการที่แตกต่างกันออกไป อาชีพจะมีอิทธิพลในการด้าเนินชีวิต การเลือกใช้
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สินค้า การแต่งกาย พฤติกรรมการซื อ จะมีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอาชีพที่ได้

กระท้าอยู่ 

เช่นเดียวกันกับรายได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท และมีอาชีพ

เป็นพนักงานเอกชน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื อต่อครั งต่อสินค้าคือ 1,000 – 2,000 บาท สามารถ

อธิบายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีก้าลังซื ออยู่ในระดับปานกลาง โดยต้องการซื อสินค้าที่มีคุณภาพและราคา

ที่ตนพึงพอใจ ซึ่งสินค้าแฟชั่นที่มีขายบนสมาร์ทโฟนมีให้เลือกซื อหลากหลายราคา ตามก้าลังซื อของ

ผู้บริโภคแต่ละคน สอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ ในเรื่องของรายได้ ที่กล่าวว่า  

รายได้ส่วนบุคคลของผู้บริโภคจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับสินค้าและบริการที่บุคคลนั นต้องการ 

เนื่องจากขึ นอยู่กับ อ้านาจในการซื อ และทัศนคติในการจ่ายเงิน ซึ่งรายได้ของแต่ละบุคคลนั นก็จะมี

ผลต่ออ้านาจการตัดสินใจซื อของผู้ซื อด้วย คนที่มีรายได้สูงก็สามารถซื อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ 

และตอบสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างลงตัว โดยเน้นถึงคุณภาพและภาพพจน์ของตราสินค้า

ที่ได้รับเป็นหลัก ส่วนผู้ที่มีรายได้ต่้า ก็จะมี อ้านาจการใช้จ่ายที่ไม่มากนัก จะซื อสินค้าที่จ้าเป็นต่อการ

ด้ารงชีพ โดยเน้นสินค้าท่ีมีความคุ้มค่า คุ้มราคา 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟ

นของผู้หญิง” ผู้ศึกษาได้พบข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น หรือ

ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า และบริการอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังนี  

 1. จากการศึกษาพฤติกรรมการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนของผู้หญิง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่เคยใช้แอปพลิเคชั่น Facebook ในการซื อสินค้าบนสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด ดังนั นเพ่ือเป็นการ

เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการซื อสินค้า ผู้ประกอบการธุรกิจด้านสินค้าแฟชั่น ควรจัดท้า mobile 

application ของตน เพ่ือให้ง่ายต่อการซื อสินค้าของผู้บริโภค เพ่ิมเติมนอกเหนือจากแอปพลิเคชั่น 

Facebook ที่ผู้ประกอบการนิยมใช้เป็นช่องทางการขายสินค้าแฟชั่นในปัจจุบัน 

 2. จากผลการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส้าคัญกับเหตุผลด้าน

ผลิตภัณฑ์ในระดับมากทุกประเด็น ยกเว้นประเด็น การรับประกันความพอใจของสินค้า เช่น รับ

เปลี่ยน-คืนสินค้าเมื่อสินค้าช้ารุด ผิดสี หรือไซส์ภายใน 7 วัน มีระดับปานกลาง ดังนั นผู้ประกอบการ
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ขายสินค้าแฟชั่น ควรมีการพิจารณานโยบายการเปลี่ยน หรือคืนสินค้าส้าหรับผู้บริโภคในกรณีต่างๆ 

เพ่ือเพ่ิมความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการซื อสินค้าแฟชั่นบนสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ น 
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