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บทน า 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างในงานวิจัยน้ี คือ ประชาชนที่อาศัยในเขต

กรุงเทพมหานครที่เคยใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 400 
คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแจกแบบสอบถามแบบผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์
ซ่ึงมีผู้ตอบค าถามที่สามารถใช้ได้ทั้งหมด 419 คน และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ซ่ึงใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ เ ชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) โดยใช้เทคนิค Chi-Square Test 

มีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานครและเพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
 
ความส าคญัและปัญหา 

จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์
ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากย่ิงขึ้ น  เพราะเหตุน้ี จึง
เกิดการน าอินเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์  โดยข้อเด่นชัดของ
ธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของ

ความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเกบ็สินค้า ห้องแสดง

สินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังน้ันธุรกิจขายสินค้าและ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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บริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้

อย่างมาก รวมถึงสนิค้ามีราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาดด้วย(ข้อมูลจากเวบ็ไซต์ necter.or.th) 
ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสงัคม ได้ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อนิเตอร์เนต็ในประเทศไทย ปี 2560 พบว่ามีธุรกจิ

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีคนไทยใช้อนิเตอร์เนต็เพ่ิมมากขึ้นเกือบทุก

ปี โดยปี 2556 คนไทยใช้อินเตอร์เนต็โดยเฉล่ียอยู่ที่ 4 ช่ัวโมง 36 นาทต่ีอวัน ปี 2557 เพ่ิมข้ึนเป็นเฉล่ีย

อยู่ที่ 7 ช่ัวโมง 12 นาทต่ีอวัน ปี 2558 เฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 54 นาทต่ีอวัน ปี 2559 เฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 

24 นาทต่ีอวัน และใน ปี 2560 มีการเปล่ียนแปลง จากการส ารวจโดยแยกเป็นการใช้อินเตอร์เนต็ช่วงวัน

ท างานวันเรียนหนังสือและวันหยุดโดย วันท างานหรือวันเรียนหนังสือเฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 30 นาทต่ีอวัน

และวันหยุดเฉล่ียอยู่ที่ 6 ช่ัวโมง 48 นาทีต่อวันเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อเิลก็ทรอนิกส,์ 2560) 
จากการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์

ที่ใช้ในการเข้าถึงอินเทอร์เนต็ จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความสะดวกมากย่ิงขึ้น เพราะเหตุน้ี จึง

เกิดการน าอินเทอร์เนต็มาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของ

ธุรกิจรูปแบบน้ี คือ สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร โดยการลดบทบาทของ

ความส าคัญขององค์ประกอบทางธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ต้ัง อาคารประกอบการ โกดังเกบ็สินค้า ห้องแสดง

สินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังน้ันธุรกิจขายสินค้าและ

บริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้านระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลงได้

อย่างมาก รวมถึงสนิค้ามีราคาที่ต ่ากว่าท้องตลาดด้วย 
ทางส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2554 มีตัวเลขการเติบโตของธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่าน

ออนไลน์ในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่กพ็บปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจขายสินค้าและบริการ

ผ่านออนไลน์ คือ การพบผู้ให้บริการหลอกลวง การได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณา เร่ืองของความ

ปลอดภัยทางด้านข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลบัตรเครดิต ไม่เหน็สินค้าก่อนสั่งซ้ือหรือ สั่งจอง ฯลฯ ซ่ึงความ

คิดเหน็ต่างๆ ของประชาชนที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่ทางส านักงานสถิติแห่งชาติได้มาน้ัน เป็นประโยชน์และ

น่าน ามาศึกษาหาข้อมูลต่อให้มากยิ่งขึ้น  
แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคกเ็ป็นส่วนส าคัญอย่างย่ิงที่จะท าให้ทราบถึงความ

คิดเห็นต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อธุรกิจขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ และในปัจจุบันยังไม่มีสถิติจาก

หน่วยงานใด ได้กล่าวถึงตัวเลขด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกจิรูปแบบน้ี จึงเป็นที่มาที่ท  าให้ผู้วิจัย

สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกบัทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกจิขายสนิค้าและบริการผ่านออนไลน์ 
  

ค าถามในการวิจยั 
งานวิจัยน้ี มีค าถามดังต่อไปนี้  
1. ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์อย่างไร 
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
จากค าถามการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาอทิธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานงานวิจยั 

จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยเพ่ือใช้เ ป็นกรอบในการ

ด าเนินการวิจัยดังน้ี 
ปั จ จัยความเสี่ ย งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ซ้ือสิน ค้ าออนไลน์ของ ผู้บ ริ โภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตการท าวิจยั 
1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
ประชากรที่ ใ ช้ วิ จัยในค ร้ั ง น้ี  คือ  ผู้บ ริ โภคที่ เคยสั่ ง ซ้ือสิน ค้าออนไลน์ที่ อ า ศัย ใน

กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ Barton 

(2002) โดยแบ่งเป็น  
1. การซ้ือสนิค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ 
2.การได้รับสนิค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
3.การสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
4.ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ท าการวิจัยรวบรวมข้อมูลต้ังแต่วันที่ 22 ต.ค.- 28 ธ.ค. 2561 

ประโยชนข์องงานวิจยั 
ในการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี 
1. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่มีการด าเนินธุรกิจออนไลน์ และผู้ที่สนใจใน

ธุรกจิประเภทน้ี ได้ทราบถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ได้และใช้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการออนไลน์ให้สามารถน าไป

ก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือสร้างการยอมรับและใช้งานระบบการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  
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2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจออนไลน์ ในไทยและผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทน้ี ได้
ทราบถึงความเสี่ยงของผู้บริโภคที่มีต่อการซ้ือสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์ และสามารถนาไปปรับใช้เพ่ือ

พัฒนาธุรกจิของตนเองต่อไป 
3. ส าหรับเป็นข้อมูลให้นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจทั่วไปในการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนา

เกี่ยวกบัพฤติกรรมการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ในอนาคต 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัความเสี่ยง 
2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
3. งานวิจัยที่เกี่ยวกบัความเสี่ยง 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ตัวแปรอสิระ   

1. ปัจจัยความเสี่ยง 
1.1 การซ้ือสนิค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ 
1.2 การได้รับสนิค้าที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 
1.3 การสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
1.4 ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล 

2.  ตัวแปรตาม 
2.1 ช่องทางเลือกซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.2 เหตุผลที่เลือกซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้สั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ 
2.4 ทางช าระเงินสั่งซ้ือสินค้าออนไลช่อง น์ 

2.  5  ประเภทของสนิค้าที่สั่งซ้ือออนไลน์ 
2.  6  ผู้ที่มีอิทธพิลในการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ 

3.2  ประชากรและตวัอย่าง 
การศึกษาในคร้ังนี ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและตัวอย่างไว้ดังน้ี 

 3.2.1 ประชากร 
ปัจจุบันการซ้ือสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง 

)ธนาคารแห่งประเทศไทย ,  2559 ( และเพ่ือให้ได้เหน็ถึงอิทธิพลของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นประชาชนที่อาศัย

ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยใช้บริการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ือศึกษา ปัจจัยความเสี่ยง ว่า

ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์อย่างไร ซ่ึงเป็นประชากรที่ไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน 
3.2.2  การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
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 ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชาชนเคยใช้บริการซ้ือสนิค้าผ่านทางออนไลน์ที่อาศัยอยู่

ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ดังน้ันทางผู้วิจัยจึงเลือกใช้สูตรของ Cochran (Cochran, 
1977) โดยก าหนดค่าความเช่ือม่ันที่ 95% 
 การค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สตูรดังน้ี 

 จากสตูร  𝑛 =
𝑍2

4𝑒2
 

 โดย  n = ขนาดตัวอย่างที่ต้องการ 
   e = ระดับความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง 
   Z = ค่า Z ที่ระดับความเช่ือม่ันหรือระดับนัยส าคัญ 
   ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 % หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
 แทนค่าได้ดังน้ี 

   𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2
 

   n = 384.16 ≈ 385 คน 
จากการแทนค่าตามสตูร ได้ขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 385 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกนัความผิดพลาด

จากการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้มีการส ารองจ านวนเพ่ิม 15 คน รวมขนาดตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง   
3.2. 3 วิธกีาร สุ่มตัวอย่าง 

 การสุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) โดยมีล าดับขั้นตอนดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ใช้วิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเกบ็ข้อมูล
จากตัวอย่างผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, Line Application ร่วมกับออฟไลน์โดยการ
แจกแบบสอบถาม(Paper Base) 

ข้ันตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยแบ่งสัดส่วนในการ
เกบ็ข้อมูลจากสื่อสงัคมออนไลน์ ร่วมกบัออฟไลน์โดยการแจกแบบสอบถาม(Paper Base) 
3.3 เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผู้ศึกษา
ค้นคว้าจากทฤษฎีนักวิชาการและนักปฏบัิติที่ได้เขียนไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถามโดย

แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน รวมทั้งหมด 54 ข้อ คือ  
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิด มี

ค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ วุฒิ
การศึกษา สถานภาพ  
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 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่มีต่อการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะปลายปิด จ านวน 21 ข้อ โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน 
(Rating Scale) ตามแบบของ Likert Scale มีทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนดังน้ี  

ระดับ 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 
ระดับ 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
ระดับ 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
ระดับ 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 
ระดับ 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สดุ 
ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ 
 ด้านความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ จ านวน 4 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงจากการสญูเงินจากการซ้ือสนิค้าออนไลน์ จ านวน 4 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงที่จะได้รับสนิค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จ านวน 8 ข้อ 
 ด้านความเสี่ยงจากการจลกรรมข้อมูล จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ เป็นแบบสอบถามที่มี

ลักษณะปลายปิดมีค าตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 27 ข้อ ได้แก่  
ช่องทางใดที่ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็มากที่สุด จ านวน 4 ข้อ 
เหตุผลหลักที่ทา่นเลือกซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็คืออะไร จ านวน 4 ข้อ 
โดยปกติทา่นสั่งซ้ือสนิค้าผ่านอนิเทอร์เนต็โดยใช้อุปกรณ์ใด จ านวน 4 ข้อ 
โดยปกติทา่นช าระเงินเพ่ือซ้ือสนิค้าผ่านทางอนิเทอร์เนต็ผ่านทางช่องทางใด จ านวน 4 ข้อ 
สนิค้าประเภทใดที่ทา่นซ้ือผ่านอนิเตอร์เนต็บ่อยที่สดุ จ านวน 7 ข้อ 
ใครมีอทิธพิลในการสั่งซ้ือสนิค้าผ่านอนิเตอร์เนต็ของทา่นมากที่สุด จ านวน 4 ข้อ  

 
3.4 วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูลดังน้ี 
1. ท าการแจกแบบสอบถามกบัผู้บริโภคที่เคยสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ในกรุงเทพมหานคร จ านวน

ทั้งหมด 400 โดยแจก ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ประกอบด้วย Facebook, Line Application 200 คนร่วมกบั
ออฟไลน์โดยการแจกแบบสอบถาม (Paper Base) 200 คน 

2. เมื่อตอบแบบสอบถามเสรจ็ให้ตัวอย่างน าแบบสอบถามส่งคืนให้กบัผู้วิจัย 
3. ผู้ วิ จัยน าแบบสอบถามกลับ เ พ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของ

แบบสอบถามทุกฉบับด้วยตนเอง เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.5 วิธีการวิเคราะหข์อ้มูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์

ทั้งหมดโดยการใช้เคร่ืองมือประกอบการศึกษา คือ 
 สถิติพรรณนา )  Descriptive Statistics) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 

)Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation) ในการอธบิายข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยความเสี่ยง
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 ท าการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ด้วยสถิติ เ ชิ งอ นุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใช้เทคนิค Multi-Regression 
 โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สูตรการค านวณความกว้างของอนัตรภาคช้ันมีดังน้ี 
จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน 
 

  = 
(คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ)

จ านวนชั้น
 

  = 
(5−1)

5
  

  = 0.80 
เกณฑใ์นการแปลข้อมูลเฉล่ียที่ได้มาจัดระดับความเสี่ยง /ความส าคัญ/การยอมรับเป็น 5 ระดับ คือ 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.61 หมายถึง  น้อย 
 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง  น้อยที่สุด 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจัยความเสี่ยงในการซ้ือสนิค้าออนไลน์สามารถอธบิายความแปรผันของพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้ร้อยละ 7.5 โดยเมื่อ
พิจารณา จากค่า Beta พบว่า ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์ มีค่า Beta เท่ากับ -0.28 หมายความว่า 
ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์ มีอิทธิพลเชิงลบต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ถ้าความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือ

สนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคจะลดลง 
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1. สมมติฐานที่  1 ปัจจัยความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภคใน 

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง

สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ส่วนที่ 2 สรุปผลระดับอทิธพิลของปัจจัยที่ศึกษา 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ส่วนที่ 1 สรุปผลข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
การวิจัยคร้ังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 419 คน ซ่ึงเป็นผู้ที่ตรงกับตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

คร้ังน้ี คือ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การซ้ือสนิค้าออนไลน์จ านวน 419 คน ประกอบด้วย เป็นเพศหญิงจ านวน 
316 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 และ เพศชายจ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 26 
– 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 61.6 รองลงมาคือช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 ส่วนมากมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 23.4 ซ่ึงส่วนใหญ่มีรายได้
เฉล่ียอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ในขณะที่ระดับการศึกษาของตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีและมีสถานะภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 58.5 และ ร้อยละ 58.0 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 สรุปผลระดับอทิธพิลของปัจจัยที่ศึกษา 
จากค่าเฉล่ียของระดับความเห็นด้วยของความเสี่ยงย่อยในตารางที่ 4.3 สามารถเรียงล าดับ

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล และความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเรจ็ โดยมีระดับคะแนน

เฉล่ีย 3.86, 3.86, 3.80 และ 3.43 ตามล าดับ นอกจากน้ียังพบว่าความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินค้าออนไลน์ในระดับมากที่สุดถึงระดับปานกลาง ประกอบด้วย เหตุผลหลักที่เลือกซ้ือสินค้าผ่าน

อินเทอร์เนต็ ใครมีอิทธิพลในการสั่งซ้ือสินค้าผ่านอินเตอร์เนต็มากที่สุด ดังน้ี ช่องทางใดที่เลือกซ้ือสินค้า

ผ่านอนิเทอร์เนต็มากที่สดุ ช าระเงินเพ่ือซ้ือสนิค้าผ่านทางอินเทอร์เนต็ผ่านทางช่องทางใด สั่งซ้ือสนิค้าผ่าน

อินเทอร์เนต็โดยใช้อุปกรณ์ใด สินค้าประเภทใดที่ซ้ือผ่านอินเตอร์เนต็บ่อยที่สุด โดยมีระดับคะแนนเฉล่ีย 

4.30, 3.20, 3.20, 3.13, 3.10 และ 2.87 ตามล าดับ  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
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สมมติฐาน โดยที่ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้ นจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์

ของผู้บริโภคจะลดลง 
 

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลสรุปล าดับค่าเฉล่ียความเหน็ด้วยของปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ไม่ส าเร็จ 

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ตามล าดับ ซ่ึงพบว่าสอดคล้องกับผลวิจัยของ ดวงกมล ลาภกาญจน

พงศ์ (2553) และ จุฑารัตน์ เกยีรติรัศมี (2558) ที่ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัความเสี่ยงจากการซ้ือสินค้า
ออนไลน์ไม่ส าเร็จ ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่

เป็นไปตามที่ต้องการ และ ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ตามล าดับ เป็น 4 ประเดน็แรก ตามล าดับ  
จากผลสรุปการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้า

ออนไลน์ มีค่าสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) มีค่า Sig. เทา่กบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าค่าระดับ
นัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ปัจจัยความเสี่ยงส่งผลเชิงลบต่อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่ความเสี่ยงในการซ้ือสินค้า

ออนไลน์เพ่ิมขึ้ นจะส่งผลให้พฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคจะลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ (สนัุนทา ตระกูลสทิธศิรี, 2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความต้ังใจในการซ้ือสนิค้าออนไลน์
ในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการช าระเงินและการเกบ็รักษาข้อมูลของ

ลูกค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ส่วนปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเช่ือถือ ส่งผล

เชิงบวกต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งในเร่ืองแอพพลิเคช่ันมี

ตัวตนที่สามารถตรวจสอบได้มีการจัดเกบ็ข้อมูลของผู้ซ้ือสินค้าและบริการได้อย่างน่าเช่ือถือ มีระบบการ

ช าระเงินที่ปลอดภัย มีนโยบายหรือกฎข้อบังคับในการเกบ็ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างชัดเจน สามารถ

ติดตามผลการช าระเงินและการส่งสินค้าจากแอพพลิเคช่ันได้สะดวกและปลอดภัย และมีช่องทางช่วย

แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทนัท ีกรณีเกิดความผิดพลาด เช่น การส่งสินค้าผิด แสดงให้เหน็ว่าปัจจัยด้านระบบ

รักษาความปลอดภัยในการช าระเงินและการเกบ็รักษาข้อมูลของลูกค้า เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) ดังน้ัน ผู้ประกอบการและผู้ขายสินค้าออนไลน์ควรจัดหาช่องทาง
การช าระเงินที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การช าระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพย์เมนท์ (Internet 
Payment) ที่รับรองจากธนาคารพานิชย์ที่เช่ือถือได้ (Bank of Thailand, 2014) รวมทั้งโมษณาประชาสัมพันธ์
ถึงความปลอดภัยในการซ้ือสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค

ลดลง นอกจากน้ีการแจกของสมนาคุณที่มีมูลค่าไม่สูงมากนัก (Incentive) จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจ
และกระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 

5.3 ข้อจ ากดัในงานวิจัย 
จากข้อสรุปในงานวิจัยคร้ังน้ี พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงสามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ

พฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครได้เพียงร้อยละ 7.5 แสดงให้เหน็ว่ายังมี
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ส่วนที่เหลืออีก 92.5 ที่อาจจะเป็นผลมาจากปัจจัยอื่น ๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงต้องท าการขยายขอบเขตการศึกษาต่อไป 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
1) งานวิจัยในอนาคตผู้วิจัยจึงเสนอให้เพ่ิมเติมหรือปรับเปล่ียนประเภทของการรับรู้ความเสี่ยง

ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมออนไลน์ เช่น การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Perceived Privacy 
Risk) การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้บริการ (Perceived Security Risk) และการรับรู้ความ
เสี่ยงด้านการให้บริการ (Perceived Service Risk) เป็นต้น ของ (Nguyen & Nguyen, 2017; Yang et al., 
2014; เกริดา โคตรชารี, 2555) เพ่ือขยายขอบเขตการศึกษาซ่ึงจะท าให้สามารถเข้าใจการรับรู้ความเสี่ยงของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์ ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้ น ซ่ึงจะเป็น

ประโยชน์อย่างมากในการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในไทยที่มีการด าเนินธุรกจิออนไลน์ และผู้ที่สนใจใน

ธุรกจิประเภทน้ี ได้ทราบถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือสนิค้าผ่านทางสงัคมออนไลน์ได้และใช้เป็น

แนวทางในการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานและพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการออนไลน์ให้สามารถน าไป

ก าหนดเป็นแนวทางเพ่ือสร้างการยอมรับและใช้งานระบบการสั่งซ้ือสนิค้าออนไลน์ให้แพร่หลายมากย่ิงขึ้น  
2) ควรท าการขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึ้นโดยการเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างไปยังต่างจังหวัดมาก

ขึ้ นหรือครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ครอบคลุมประชากรผู้ซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ได้

มากขึ้น 
3) ควรเพ่ิมเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth 

Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลเชิงลึก และความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม
ผู้ซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลิเคช่ันออนไลน์ เพ่ือจะน ามาพัฒนาแอพพลิเคช่ันซ้ือ-ขายออนไลน์ ให้เกิด

ประสทิธภิาพมากขึ้นและตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากย่ิงขึ้นต่อไปในอนาคต 
4) ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสมัพันธ์ต่อพฤติกรรมการซ้ือสนิค้าออนไลน์ เพ่ิมเติม ศึกษา

ปัจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ เช่น ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนต็ 

ในเร่ืองของระยะเวลาที่ใช้งาน ช่วงเวลาที่ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้เช่ือมต่ออนิเตอร์เนต็เป็นต้น 
5.4.2 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยส าหรับองค์กรและการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้งาน 
จากผลวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความเหน็ของการรับรู้ความเสี่ยงที่ว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกบัปัจจัย

ความเสี่ยงจากการสูญเงินจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ ความเสี่ยงที่จะได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

ความเสี่ยงจากการโจรกรรมข้อมูล ดังน้ันผู้ประกอบการบนช่องทางออนไลน์ควรจัดหาช่องทางการช าระ

เงินที่มีความปลอดภัยสูง เช่น การช าระเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตเพย์เมนท์ (Internet Payment) ที่
รับรองจากธนาคารพานิชย์ที่เช่ือถือได้ รวมทั้งโมษณาประชาสัมพันธถ์ึงความปลอดภัยในการซ้ือสนิค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคลดลง นอกจากน้ีการแจกของสมนาคุณที่มี

มูลค่าไม่สูงมากนัก (Incentive) จะช่วยจูงใจให้ผู้บริโภคสนใจและกระตุ้นพฤติกรรมการซ้ือสินค้าออนไลน์
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ให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น นอกจากน้ียังต้องพัฒนาระบบความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซ้ือให้

มากยิ่งขึ้นโดยใช้การสร้างรหัสผ่านแบบใช้คร้ังเดียว ( One Time Password) ซ่ึงมีความปลอดภัยสงู 
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