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การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุ่งหมายเพื่อศกึษา การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการ

รบัรูค้วามเส่ียงที่มีความสัมพันธต์่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  มี
กลุ่มตวัอย่างเป็นประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจยั มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.95 วิเคราะหข์อ้มลูดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใชใ้นการวิจยั
คือ Independent sample t-test, One-way analysis of variance หรือ สถิติ Brown - Forsythe และ Pearson 
Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 2.การยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้
สกุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์
ระดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกัน 3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนม์ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั
ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 
และมีทิศทางเดียวกนั 4. การรบัรูค้วามเส่ียงมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั 
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The objective of this independent study is to study 

technology acceptance, online consumer behavior and risk perception related to decision-making on 
the use of cryptocurrency among consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample group 
consisted of 400 participants and questionnaire with a coefficient of reliability at 0.95 was employed. 
The data was analyzed using descriptive statistics, an independent sample t-test, a One-Way Analysis 
of Variance or Brown-Forsythe statistics, and the Pearson Correlation Coefficient. The results of the 
study were as follows: (1) consumers of a different gender, age, education, occupation, monthly 
income and marital status made the decision to use cryptocurrency in the Bangkok metropolitan area, 
with a 0.05 level of difference in terms of significance; (2) technology acceptance correlated with 
decision-making to use cryptocurrency in the Bangkok metropolitan area at a 0.05 level of significance, 
with a low correlation in the same direction; (3) online consumer behavior correlated with decision-
making to use cryptocurrency in the Bangkok metropolitan area at a level of 0.01, and with a moderate 
correlation in the same direction; and (4) risk perception correlated with decision-making on using 
cryptocurrency in the Bangkok metropolitan area at a level of 0.01 and with a low correlation in the 
same direction. 

 
Keyword : Technology acceptance, Online consumer behavior, Risk perception, Decision Making, 
Cryptocurrency, Consumers, Bangkok metropolitan area, Blockchain, Bitcoin 

 

 

  



  ฉ 

กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนีส้  าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก อาจารย ์ดร.วสันต์ 
สกุลกิจกาญจน ์อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาใหค้ าปรกึษา เสียสละเวลาในการใหค้ าแนะน า
ในการจดัท าสารนิพนธน์ีทุ้กขัน้ตอน นบัตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนส าเรจ็เรียบรอ้ยสมบูรรเ์ป็นสารนิพนธ์
ฉบบันี ้ผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคณุในความกรุณาของอาจารยไ์ว ้ณ โอกาสนี ้

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุในความอนเุคราะหข์อง ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กลุเชษฐ์ มงคล 
และอาจารย์ ดร.เพชรรตัน์ จินตน์ุพงศ์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ ตรวจ
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มารดา ตลอดจนบรูพคณาจารยท์กุท่านที่ใหก้ารอบรมสั่งสอน ใหก้ารสนบัสนนุ ทัง้ยงัชีแ้นะแนวทางที่
ดีและมีคุณค่า น ามาซึ่งก าลังใจที่ดีในการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ตลอดจนท าใหผู้ ้วิจัย
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ
เกิดขึน้มากมาย ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี ้สร้างขึน้เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และ
นวัตกรรมซึ่ง เป็นที่กล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือเทคโนโลยี  บล็อกเชน (Blockchain) โดย
คณะกรรมการจัดท าบรรณานุกรมศัพทค์อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งราชบัณฑิตย
สภาไดใ้หค้วามหมายของ บล็อกเชน (Blockchain) คือวิธีการเก็บขอ้มลูรายการเปลี่ยนแปลงตาม
หลกัการทางบญัชี โดยการเขา้รหสัและจัดเรียงขอ้มลูเหล่านีต่้อกันตามล าดับเวลาที่ขอ้มลูเขา้มา 
กลุ่มขอ้มูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปใหผู้ใ้ชใ้นโครงข่ายที่ก าหนดไดท้ราบทั่วกัน ทัง้นีผู้ใ้ชจ้ะทราบถึง
การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชน (Blockchain) ทุกรายการตลอดเวลาและเป็นการท า
ธุรกรรมที่ปลอดภัยที่สุด และน่าเชื่อถือโดยไม่ผ่านตัวกลาง หรือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการเก็บ
ข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูล  (Data Structure) ที่ ท าให้ข้อมูลธุ รกรรมทางดิจิทัล (Digital 
Transaction) เชื่อมต่อกนัดว้ยบล็อก เป็นเสมือนห่วงโซ่ (Chain) ที่ท าใหบ้ล็อกของขอ้มลูเชื่อมต่อ
กัน ยกตัวอย่างการท าธุรกรรมดว้ย บิตคอยน ์(Bitcoin) จะมีรหัสโทเคน (Token) สรา้งขึน้มาเพื่อ
สื่อสารกบั บล็อกเชน (Blockchain) และท าการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) อย่าง
เปิดเผยก่อนการยืนยันกรรม หากเทคโนโลยีนีเ้ขา้มาแทนที่ไดอ้ย่างสมบูรณ์จะส่งผลกระทบกับ
สถาบนัการเงินที่เป็นตวักลางและส านกัช าระบญัชีในอนาคต (ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ, 2562) 

แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีภาวะถดถอยในทุกปีเพราะผูบ้ริโภคหันมาสนใจท า
ธุรกรรมผ่านทางออนไลนม์ากขึน้ จนท าใหเ้กิดแพลทฟอรม์รูปแบบต่างๆมากมาย ท าใหธ้นาคาร
ต่างตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการปรบัลดจ านวนสาขาลง 
และธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้ปิดเผยขอ้มูลว่าจ านวนสาขาธนาคารมีแนวโนม้ลดลงเรื่อยๆ ซึ่ง
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่หนัมาใชบ้ริการธุรกรรมทางออนไลนใ์นรูปแบบอ่ืนมากขึน้ 
จากขอ้มลูสาขาของธนาคารพานิชยโ์ดยธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นว่าในปี พ.ศ. 2558 
นัน้สาขารวมอยู่ที่ 7,061 ในขณะที่ตัวเลขล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 มีจ านวน 6,508 สาขา และในปี 
พ.ศ. 2562 จากบทความโดยนางสาวฐิติมา ชูเชิด ฝ่ายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศ
กลา่วว่า สกลุเงินดิจิทลั (cryptocurrency) เช่น บิตคอยน ์(Bitcoin) เป็นสกลุเงินใหม่ที่สรา้งขึน้จาก
กลไกทางคณิตศาสตรท์ี่ก าหนดจ านวนไวจ้ ากดั ตอ้งใชร้ะบบคอมพิวเตอรถ์อดรหสัเพื่อน าเงินออก
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จากกลไก สกุลเงินใหม่นีส้รา้งขึน้เพื่อลดการรวมศูนยข์องระบบการช าระเงินผ่านสถาบนัการเงิน  
ใหส้ามารถกระจายไปยงัผูใ้ชใ้นเครือข่ายสกลุเงินนัน้ๆได ้โดยใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) 
ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินแมจ้ะไม่มีตวักลางและสามารถป้องกนัการปลอมแปลงได ้การช าระ
และโอนเงินจึงอยู่แค่ภายในเครือข่าย ซึ่งมีขอ้ดีที่รวดเร็ว ตน้ทุนต ่า ความนิยมสกุลเงินดิจิทัลอาจ
เห็นไดช้ดัในประเทศที่คนไม่ค่อยเชื่อถือในเงินสกุลทอ้งถิ่นและไม่มั่นใจในเสถียรภาพระบบการเงิน
ในประเทศ เช่น ประเทศเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจ เผชิญกบัเงินเฟ้อสงูมากเกือบ 1 ลา้น
เปอรเ์ซ็นตใ์นปี 2561 ท าใหเ้งินโบลีเวีย (Bolevar) ซึ่งเป็นสกุลเงินทอ้งถิ่นแทบไม่มีค่า คนจึงหนี
ภาวะเงินเฟ้อในสกุลเงินโบลีเวียและขาดความเชื่อมั่นในการบริหารของรฐั แมร้ฐับาลจะออกสกุล
เงินดิจิทัลแห่งชาติชื่อเปโตรคอยน ์ (Petro coin) ที่หนุนหลังดว้ยมูลค่าบ่อน า้มันของรฐั แต่ก็ไม่
ประสบความส าเรจ็ที่จะดงึใหค้นกลบัมาเชื่อถือในเงินของรฐัได ้(ฐิติมา ชเูชิด, 2562) 

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คือเงินตราเข้ารหัสลับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ เป็น
สื่อกลางในการท าธุรกรรม ซึ่งใชว้ิทยาการเขา้รหัสลบัส าหรบัรบัประกันความถูกตอ้งของธุรกรรม
นัน้ เพื่อควบคุมการสรา้งหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกตอ้งของการโอนสินทรพัย์
เป็นเงินดิจิทลัรูปแบบนึงที่ควบคมุโดยกระจายศนูยก์ลางผ่านบล็อกเชน (Blockchain) (ส านกัราช
บณัฑิตยสภา, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต)์ ซึ่งโดยปกติแลว้หากเป็นการโอนเงินที่ต่างสกุลเงินกนั 
จะตอ้งท ารายการผ่านธนาคารเท่านัน้ และใชเ้วลาด าเนินการค่อนขา้งนานเพื่อความถูกตอ้งและ
ปลอดภัยของธุรกรรมทั้งยังเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูง แต่ส าหรบัในยุคดิจิทัลนั้นบล็อกเชน 
(Blockchain) เขา้มาตอบโจทย์คนยุคใหม่ในเรื่องความง่ายและรวดเร็วในการท าธุรกรรมผ่าน
ระบบออนไลนเ์พียงไม่ก่ีวินาที ซึ่งจะไม่มีธนาคารเป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมแต่ยังคงความ
ปลอดภยั และไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมจ านวนมาก พระราชก าหนดการประกอบสินทรพัยดิ์จิทลัได้
ใหค้วามหมายเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) ว่า หน่วยขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งถูกสรา้ง
ขึ ้นบนระบบหรือ  เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์โดยมีความประสงค์ที่จะใช้เป็นสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งสินคา้ บริการ หรือสิทธิอ่ืนใด หรือแลกเปลี่ยนระหว่างสินทรพัยดิ์จิทลั 
(พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั, 2561, 44) 

สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) แรกที่ถูกสรา้งขึน้และน ามาใช้อย่างแพร่หลายคือ    
บิตคอยน์ (Bitcoin) เป็นชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้เทคโนโนยีบล็อกเชน 
(Blockchain)  ถกูสรา้งขึน้เมื่อพทุธศกัราช 2551 โดย นายซาโตชิ นากาโมโต (Satoshi Nagamoto) 
และเป็นวันที่บล็อกแรกเกิดขึน้    ที่เรียกกันว่า เจเนซิส บล็อก (Genesis Block) โดยเป็นสกุลเงิน
ดิจิทัลแรกของโลกเกิดขึน้ที่บล็อกหมายเลข 170 โดยแรกเริ่มเดิมทีมูลค่าของบิตคอยน ์(Bitcoin)   
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มีมูลค่าต ่ามาก อา้งอิงจากข่าวที่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช 2553 มีผูใ้ชง้านบิตคอยนซ์ือ้ 
พิซซ่า 2 ถาดในราคา 10,000 บิตคอยน ์(Bitcoin) ซึ่งในเวลานัน้มีมลูค่าประมาณ 25 เหรียญดอล
ล่าสหรฐัอเมริกา หรือเท่ากับ 875 บาท ซึ่งราคาในปัจจุบนัอา้งอิงจากเว็บ ซือ้ขายสกุลเงินดิจิทัล 
นามว่า BX.IN.TH มีมูลค่ามากถึง 84 ล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทย
ประมาณ 2,500 ลา้นบาท ราคาต่อ 1 หน่วย บิตคอยน ์(Bitcoin) ปัจจุบนัอยู่ที่ 257,000 บาท ทัง้นี ้
บิตคอยน ์(Bitcoin) เคยมีราคาสงูสดุที่ 650,000 บาท ในเดือนธันวาคม ปีพทุธศกัราช 2560 ซึ่งถือ
เป็นยคุรุง่เรืองของ สกลุเงินดิจิทลั (Cryptocurrency) เลยก็ว่าได ้(BX.IN.TH, 2560) 

ปัจจุบนัในประเทศไทยไดใ้หค้วามสนใจเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)เป็น
อย่างมากโดยส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรือ ก.ล.ต. (SEC) 
ไดเ้ขา้มามีบทบาทโดยเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลและตรวจสอบบริษัทผูใ้หบ้ริการประกอบธุรกิจ
สินทรพัยดิ์จิทลัและรฐับาลไดม้ีการออกพระราชก าหนดใน เรื่องการประกอบธุรกิจสินทรพัยดิ์จิทลั 
ซึ่งสง่ผลใหส้กลุเงินดิจิทลัในประเทศไทยนัน้ไดร้บัการยอมรบัอย่างแพรห่ลาย  
 

ตาราง 1 แสดงขอ้มลูผูป้ระกอบธุรกิจที่ไดร้บัใบอนญุาตศนูยซ์ือ้ขายสินทรพัยดิ์จิทลัปี 2562 
 

ชื่อ เว็บไซต ์ ครปิโทเคอรเ์รนซ ี โทเคนดิจิทลั 

บรษิัท บิทคอยน ์จ ากดั Bx.in.th ✓ ✓ 

บรษิัท บิทคบั ออนไลน ์จ ากดั Bitkub.com ✓ ✓ 

บรษิัท สตางค ์คอรป์อเรชั่น 

จ ากดั 

Satang.pro ✓ ✓ 

บรษิัท บิเธิรบ์ จ ากดั Bittherb.net ✓ ✓ 

บรษิัท หั่วป้ี (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

Huobi.co.th ✓ ✓ 

 
ที่มา: ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(2562)  
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ส าหรับโลกดิจิตอลที่นับวันจะยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึน้จนเข้ามามีส่วนเก่ียวขอ้ง
เก่ียวพนักบัการด าเนินชีวิตและธุรกิจการใหบ้ริการจนเรียกไดว้่าเป็นอีกหนึ่งกลไกทางเศรษฐกิจที่มี
ความส าคัญมากทีเดียว และจากความนิยมในการใช้ชีวิตที่เริ่มมีความใกล้ชิดและผูกพันกับ
เทคโนโลยีที่มากขึน้ จึงส่งผลใหโ้ลกเทคโนโลยีไดเ้ริ่มมีการสรา้งแนวทางในการด าเนินธุรกรรมเป็น
ของตนเอง การยอมรบัเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ผูบ้ริโภคตอ้งการรบัรูถ้ึง
ประโยชนก์ารใชง้านเพื่อให ้ใชง้านไดต้รงจุดประสงคท์ี่ตอ้งการ ซึ่งพฤติกรรมการยอมรบันีม้ีผลต่อ
การตั้งใจที่จะใช้งานจริงของผู้บริโภคทั้งสิ ้น การน าเทคโนโลยีนี ้มาใช้ท าให้เกิดการลงทุน 
ประสบการณค์วามรู ้ทกัษะและความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี (ภานพุงศ ์เสกทวีลาภ, 2557, 12) 
ไดอ้ธิบายเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นขัน้ตอน (Process) ที่เกิดขึน้ทางจิตใจภายในบคุคลเริ่ม
จากไดย้ินในเรื่องวิทยาการนัน้ๆ จนยอมรบัและน าไปใชใ้นที่สุด ซึ่งกระบวนนีม้ีลกัษณะคลา้ยกับ
กระบวนการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ (Decision Making) ผูค้นส่วนใหญ่ยงัคงกงัวลกบัปัญหาที่จะ
ตามมา เพราะยงัเป็นสิ่งใหม่ส  าหรบัคนไทยและการยอมรบัเทคโนโลยียงัเป็นไปไดย้าก เนื่องจาก
ผูค้นยังยึดติดกับเทคโนโลยีเก่าและการท าธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งถา้เทียบกันแลว้สกุลเงิน
ดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นการท าธุรกรรมที่สะดวกและรวดเร็วกว่า จึงต้องศึกษาเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนี ้  ทว่าในปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล 
(Cryptocurrency) มีความผันผวนที่สูงมาก จึงเป็นจุดสนใจใหก้ับนักลงทุนในการท าก าไรและ
ตดัสินใจในการใชส้กุลเงินดิจิทลั แต่ผูค้นส่วนใหญ่ยงัมองว่าสกุลเงินดิจิทลัมีความเสี่ยงสงู จึงเกิด
ขอ้กงัขาในการตดัสินใจ ทัง้การยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์การรบัรูค้วามเสี่ยง 
ลว้นแลว้แต่มีความสมัพนัธก์นัทัง้สิน้ จึงท าใหผู้ว้ิจยัสนใจในการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัการยอมรบั
เทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใช้
สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นประโยชนต่์อกลุ่ม
บุคคลหรือบริษัทที่ก าลังตัดสินใจเลือกใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทดแทนสกุลเงินตราของแต่ละ
ประเทศต่อไป ถึงแมว้่าสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะเป็นที่ก าลงัไดร้บัความสนใจจากทั่ว
โลก แต่ก็ยงัมีจดุอ่อนในเรื่องของระบบการจดัเก็บและกระจายเงินที่ยงัไม่ไดร้บัการรองรบัใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะตอ้งใชเ้วลานานในการเรียนรูเ้ก่ียวกบัสกุลเงิน ดิจิทัล 
เพราะในโลกอนาคตอันใกลน้ีส้กุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะกลายมาเป็นสกุลเงินที่ได้รบั
ความนิยมและใชก้นัอย่างแพรห่ลายมากย่ิงขึน้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยีและการตดัสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการตัดสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยงและการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้รโิภคไดน้ าผลวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลั และจะส่งผลใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงเทคโนโลยีใหม่ ที่จะมาทดแทนการใชเ้งิน เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกและรวดเรว็แก่ผูบ้รโิภค  

2. เพื่อเป็นขอ้มูลใหก้ับผูท้ี่สนใจ น าผลการวิจัยครัง้นี ้ไปอา้งอิงหรือศึกษาคน้ควา้ต่อใน
ขอบเขตที่กวา้งขึน้เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

3. เพื่อใหท้ราบถึงความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนก์ับการตัดสินใจใช้
สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อใหป้ระเทศมีการพฒันาเรื่องเทคโนโลยีและส่งเสริมการใชส้กุลเงินดิจิทัลทดแทน
เงินตราของประเทศ อีกทัง้ยงัเทคโนโลยีเป็นตวัชีว้ดัความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศไดอี้ก
ดว้ย 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทัลในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทัลซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดย

ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2545) ซึ่งสตูรในการค านวณที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑧2

ⅇ2
 

เมื่อ n แทน  ขนาดตวัอย่าง  

 p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุม่ 0.50  

 Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูว้ิจัยก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากับ 1.96 ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 หรือระดบั .05 

 E แทน ค่าความผิดพลาดสงูสดุที่เกิดขึน้ = .05 

แทนค่าในสตูรดงันี ้

 N = (.05) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 

     = 384.16 หรือ 384 คน 

ดงันัน้จะไดก้ลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 384 คนและเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 

16 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่ม

จากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้อยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 5 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมี

กลุ่มเป้าหมายโดยการแบ่งจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื ้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการ
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ด ารงชีวิตของประชาชน อา้งอิงขอ้มลูจากส านกับริหารการทะเบียน (2562) (เอกสารจากเว็บไซต)์ 

ไดแ้ก่ เขตสายไหม เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน และเขตบางขนุเทียน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บ

ตวัอย่างจากเขตพืน้ที่ที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

 

ตาราง 2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตาเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนประชากร จ านวนตวัอย่าง 

เขตสายไหม 202,279 83 

เขตคลองสามวา 202,094 83 

เขตบางแค 193,491 80 

เขตบางเขน 189,000 78 

เขตบางขนุเทียน 185,824 76 

รวม 972,688 400 

 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ซึ่งผูว้ิจยัได้

คดัเลือกตวัแปรอิสระมาศกึษา ดงัต่อไปนี ้

1.1 ขอ้มลูประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 

1.1.1.2 หญิง 
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1.1.2 อาย ุ

1.1.2.1 20 - 29 ปี 

1.1.2.2 30 – 39 ปี 

1.1.2.3 40 – 49 ปี 

1.1.2.4 50 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษา 

1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

1.1.3.2 ปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่า 

1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.4 อาชีพ 

1.1.4.1 นิสิต/ นกัศกึษา 

1.1.4.2 ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

1.1.4.3 ธุรกิจสว่นตวั/ เจา้ของกิจการ 

1.1.4.4 พนกังานบรษิัทเอกชน 

1.1.4.5 อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ................. 

1.1.5 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

1.1.5.1 นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

1.1.5.2 15,001 – 25,000 บาท 

1.1.5.3 25,001 - 35,000 บาท 

1.1.5.4 35,001 - 45,000 บาท 

1.1.5.5 45,001 - 55,000 บาท 

1.1.5.6 55,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.6 สถานภาพสมรส 

1.1.6.1 โสด 

1.1.6.2 สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

1.1.6.3 หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

1.2 การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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1.2.1 การรบัรูถ้ึงประโยชน ์

1.2.2 ความง่ายในการใชง้าน 

1.2.3 ความตัง้ใจที่จะใช ้

1.2.4 ทศันคติที่มีต่อการใช ้

1.2.5 การน ามาใชง้านจรงิ 

1.3 พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์

1.3.1 ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์

1.3.2 ดา้นอารมณท์างออนไลน ์

1.3.3 ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์

1.3.4 ดา้นความต่อเนื่อง 

1.3.5 ดา้นทศันคติออนไลน ์

1.4 การรบัรูค้วามเสี่ยง 

1.4.1 ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

1.4.2 ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 

1.4.3 ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั 

1.4.4 ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม 

1.4.5 ความเสี่ยงดา้นจิตใจ 

1.4.6 ความเสี่ยงดา้นระยะเวลา 

1.4.7 ความเสี่ยงดา้นความเป็นสว่นตวั 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจใชส้กุลเงินของผูบ้ริโภค

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

2.1 การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

2.2 การแสวงหาขอ้มลู 

2.3 การประเมินทางเลือก 

2.4 การตดัสินใจซือ้ 

2.5 พฤติกรรมหลงัการซือ้  

 



  10 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คือเงินตราเขา้รหัสลบัเป็นสินทรพัยดิ์จิทัลที่เป็น

สื่อกลางในการท าธุรกรรม ซึ่งใชว้ิทยาการเขา้รหัสลบัส าหรบัรบัประกันความถูกตอ้งของธุรกรรม
นัน้ เพื่อควบคุมการสรา้งหน่วยเงินดิจิทัลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความถูกตอ้งของการโอนสินทรพัย์
เป็นเงินดิจิทลัรูปแบบนึงที่ควบคมุโดยกระจายศนูยก์ลางผ่านบล็อกเชน 

2. บล็อกเชน (Blockchain) หมายถึงวิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตาม
หลกัการทางบญัชี โดยการเขา้รหสัและจัดเรียงขอ้มลูเหล่านีต่้อกันตามล าดับเวลาที่ขอ้มลูเขา้มา 
กลุ่มขอ้มูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปใหผู้ใ้ชใ้นโครงข่ายที่ก าหนดไดท้ราบทั่วกัน ทั้งนีผู้ใ้ชทุ้กคนจะ
ทราบการแกไ้ขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา 

3. บิตคอยน ์(Bitcoin) เป็นชื่อสกลุเงินอิเล็กทรอนิกสป์ระเภทหนึ่ง 
4. การยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance) หมายถึง เป็นการท าความ

เข้าใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จ ะยอมรับเทคโนโลยีแล้วน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั โดยแบ่งออกเป็นดงันี ้ 

4.1 การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived Usefulness) หมายถึงความมีประโยชนจ์ะเป็น

ตวัก าหนดการรบัรูใ้นระดับ บุคคลกล่าวคือแต่ละคนก็จะรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วน

ช่วยในการพฒันาผลการปฏิบติังานของเขาไดอ้ย่างไรบา้ง  

4.2 ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึงความง่ายในการใช้

จะเป็นตวัก าหนดการรบัรูใ้น แง่ของปริมาณหรือความส าเร็จที่จะไดร้บัว่าตรงกับที่ตอ้งการหรือไม่

งานจะส าเรจ็ตรงตามที่คาดไว ้หรือไม่  

4.3 ความตัง้ใจที่จะใช ้(Behavior Intention to Use) หมายถึงพฤติกรรมในการสนใจ

ที่จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.4 ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติและความ

สนใจที่จะใช ้เป็นเจตนาที่เกิดขึน้จากผลของการรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละการรบัรูถ้ึงความง่ายในการ

ใชร้ะบบ ซึ่งหากผูใ้ชร้บัรูว้่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชนห์รือใชง้าน ผูใ้ชก้็จะเกิดทศันคติที่ดีต่อระบบ

นัน้ ซึ่งจะสง่ผลต่อไปยงัความตัง้ใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีนัน้  

4.5 การน ามาใช้งานจริง (Actual System Use) หมายถึงมีการน ามาใช้จริงและ

ยอมรบัในเทคโนโลยี ตามรูปแบบของ TAM นัน้อิทธิพลของตัวแปรภายนอกจะมีผลต่อความเชื่อ

ทศันคติ 
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5. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์หมายถึง หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคท าการคน้หา
การคิด การซือ้ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค หรือเป็นขัน้ตอน เก่ียวกบัความคิดประสบการณ ์การซือ้ การใชส้ินคา้ และบรกิารของ
ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการตอบสนอง ของผูบ้ริโภค ที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้การใชส้ินคา้และ
กระบวนการก่อนที่บคุคลจะตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารใด ๆ 

5.1 การรบัรูท้างออนไลน์ (Online Cognitions) การรบัรูท้างออนไลนเ์ป็นสิ่งที่ท าให้

ผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ถึงสิ่งที่ตนเองตอ้งการที่จะซือ้ผ่านเว็บไซต ์ซึ่งเป็นตวัชีน้  าที่ช่วยใหผู้บ้ริโภครบัรูดี้กว่า

และท าใหผู้บ้รโิภคบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการซือ้ไดเ้ร็วกว่าการรบัรูแ้บบดัง้เดิม  

5.2 อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions) การใชอ้ารมณซ์ึ่งเน้นการตอบสนอง

ทางอารมณข์องผูบ้รโิภคต่อโฆษณาและบทบาทของอารมณด์า้นความพงึพอใจของผูบ้ริโภค 

5.3 ความบนัเทิงทางออนไลน ์(Online Entertainment) คือ กิจกรรมทางออนไลนใ์ด 

ๆ ที่ปราศจากการใชร้่างกายโดยตรงหรือเป็นกิจกรรมที่บุคคลมีความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมเพราะ

สนใจในกิจกรรม 

5.4 ความต่อเนื่อง (Flow) หมายถึง เป็นสภาวะทางดา้นความตระหนักรูท้ี่เกิดจาก

บุคคลที่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับกิจกรรมที่รูส้ึกพึงพอใจ และท าใหรู้ส้ึกเพลิดเพลินในการใชง้าน ซึ่งอาจมี

เกิดขึน้ในสภาวะระหว่างความทา้ทายของกิจกรรมและตอ้งการทกัษะใชเ้พื่อเอาชนะความทา้ทาย 

5.5 ทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online Attitudes) ทัศนคติเป็นการประเมินผลจาก

ภายในของรูปธรรม เช่น โฆษณา หรือเว็บไซตซ์ึ่งอาจจะเป็นไดท้ัง้ทัศนคติดา้นบวกหรือลบที่มีต่อ

สื่อออนไลนน์ัน้ๆ 

6. การรับรู้ความเส่ียง หมายถึง ขัน้ตอน กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเรา้ที่มา
กระทบกบัประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของคนและในการแปล ความหมายนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณใ์น
อดีตและสภาพจิตใจในปัจจบุนั  

6.1 ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Finance) หมายถึง หมายถึง ทศันคติ ความเชื่อเก่ียวกบั

ค่าใชจ้่ายหรือจ านวนเงินที่อาจสญูเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้รกิาร 

6.2 ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance) หมายถึง ความกงัวลใน

การใชบ้ริการที่ไม่สามารถสรา้งประโยชนไ์ดจ้ริงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตรงตามที่ตอ้งการ

ขอผูใ้ช ้ 
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6.3 ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั (Security Risk) หมายถึงความเชื่อเก่ียวกับการ

สญูเสียที่ผูใ้ชบ้รกิารอาจะไดร้บัจากความไม่ปลอดภยัของระบบ 

6.4 ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk) หมายถึง การรบัรูร้ะดับบุคคลที่เกิดขึน้

จากบคุคลอื่น ซึ่งมีอิทธิพลแสดงความคิดเห็นว่าลกูคา้ควรจะใชง้านระบบใหม่ๆหรือไม่ 

6.5 ความเสี่ยงด้านจิตใจ (Psychological Risk) หมายถึง ความรู้สึกว่าบริการนี ้

อาจจะไม่เหมาะกับตัวเอง ดว้ยเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่เหมาะสมกับวัย หรือแมแ้ต่ความเสี่ยงที่เป็น

ผลกระทบต่อความรูส้กึ 

6.6 ความเสี่ยงดา้นระยะเวลา (Time) หมายถึง ความเสี่ยงดา้นเวลาของผูใ้ชบ้ริการ 

ความเอือ้อ านวยความสะดวกในการใช้บริการต่อช่วงเวลา และคุม้ค่าในการสูญเสียเวลาตาม

ความคาดหวงัในการบรกิารของเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

6.7 ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) หมายถึง ทัศนคติความเชื่อด้าน

ความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้ริการในการปกปิดขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการ หรือถูกลกัลอบน าขอ้มูล

ส่วนตัว หรือสิทธิเขา้ใชร้ะบบ ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยที่ผูใ้ชบ้ริการพึงจะไดร้บัจากการใช้งาน

เทคโนโลยี เพื่อป้องกนัหรือปกป้องขอ้มลูที่เป็นความลบัไม่ใหถู้กเผยแพร่โดยมิไดร้บัอนุญาต เช่น 

การถูกโจรกรรมทรพัยส์ินผ่านโครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่ การถูกโจรกรรมโดยแก้ไขเลขที่บัญชี

ปลายทางในระหว่างโอนเงิน 

7. การตัดสินใจ หมายถึง ตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบติัซึ่งมีหลาย
ทางเปนแนวปฏิบติัไปสูเ่ปา้หมายที่วางไว ้การตดัสินใจนีอ้าจเป็นการตดัสินใจที่จะกระท าการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเพื่อความส าเร็จตรงตามที่ตัง้เป้าหมายไว ้ในทางปฏิบติัการตดัสินใจเก่ียวกับ
ปัญหาที่ยุ่งยากสลบัซบัซอ้นและมีวิธีการแกปั้ญหามากกว่าหนึ่งทางเสมอ 

7.1 การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

หมายถึง ปัญหาที่เกิดขึน้เมื่อบุคคลรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอุดมคติ (Ideal) คือ 

สภาพที่เขารูส้ึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึน้กบัตนเอง 

7.2 การแสวงหาข้อมูล ( Information search) หมายถึง เมื่อผู้บริโภคเกิดความ

ตอ้งการแลว้จะมีการแสวงหาขอ้มลูเก่ียวกบัคณุลกัษณะที่ส  าคญัเก่ียวกบัประเภทสินคา้ 
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7.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of alternatives) หมายถึง เมื่อผูบ้ริโภคไดร้บั

ขอ้มูลข่าวสารก็จะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการเลือกโดยจะมีการก าหนดความตอ้งการของ

ตนเองขึน้ เพื่อพิจารณาลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑ ์

 7.4 การตัดสินใจซือ้ (Purchase decision) หมายถึง เมื่อผ่านขั้นของการประเมิน

ทางเลือกต่าง ๆแลว้ผูบ้รโิภคจะไดส้ินคา้ตรายี่หอ้ที่ตรงกบัความตอ้งการของตนเองมากที่สดุที่ตัง้ใจ

จะซือ้นั่นคือผูบ้ริโภคจะเกิดความตัง้ใจที่จะซือ้ (Purchase Intention) ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึง

เวลาที่จะท าการซือ้จรงิๆ อาจมีปัจจยัอ่ืนๆเขา้มามีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

7.5 พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) หมายถึง ความรูส้ึกหลงัการ

ซือ้ของผูบ้ริโภคว่าผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ไปใชแ้ลว้เกิดความพงึพอใจในตวัสินคา้หรือไม่ หากเกิดความ

พึงพอใจก็จะมีการซือ้ซ  า้อีกในคราวต่อไปแต่ในทางตรงขา้มหากใชแ้ลว้ไม่พอใจผูบ้ริโภคจะเกิ ด

ทศันคติที่ไม่ดีต่อตวัสินคา้และเลิกใชใ้นที่สดุ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษางานวิจยั เรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรู ้

ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงันี ้
           ตัวแปรอิสระ                                        ตัวแปรตาม    

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ข้อมูลประชากรศาสตร ์

1. เพศ 

2. อาย ุ 
3. ระดบัการศกึษา  
4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
6. สถานภาพ 
 
การยอมรับเทคโนโลยี 

1. การรบัรูถ้ึงประโยชน ์

2. ความงา่ยในการใชง้าน 

3. ความตัง้ใจที่จะใช ้

4. ทศันคติที่มตี่อการใช ้

5. การน ามาใชง้านจรงิ 
 

 

 

การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจิทัลของผู้บริโภคใน
เขตพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

2. การแสวงหาขอ้มลู 

3. การประเมินทางเลือก 

4. การตดัสินใจซือ้ 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

การรับรู้ความเสี่ยง 
1 ความเส่ียงดา้นการเงิน 
2. ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 
3. ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 
4. ความเส่ียงทางดา้นสงัคม 
5. ความเส่ียงดา้นจิตใจ 
6. ความเส่ียงดา้นระยะเวลา 
7. ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์
1. ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์
2. ดา้นอารมณท์างออนไลน ์
3. ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์
4. ดา้นความต่อเนื่อง 
5. ดา้นทศันคติออนไลน ์
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สมมติฐานในการวิจัย  
1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั  

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ความง่ายในการใชง้าน 
ความตัง้ใจที่จะใช ้ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใชจ้ริง ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้
สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นอารมณท์าง
ออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง และด้านทัศนคติออนไลน์ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

4. การรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความสี่ยงดา้นประสิทธิภาพ
การใชง้าน ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั ความเสี่ยงดา้นสงัคม ความเสี่ยงดา้นจิตใจ ความเสี่ยง
ดา้นระยะเวลา และความเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตวั ที่มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  
 

 

  

 

 

 

 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์และการรบัรูค้วาม

เสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผู้
ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาสรา้งเป็นกรอบงานวิจัยและ
แบบสอบถาม โดยน าเสนอตามหวัขอ้ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะประชากรศาสตร ์

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 

3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยง 

5. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่น ามาใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้

 
แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์

ลกัษณะประชากรศาสตร ์คือความหลากหลายของภมูิหลงัของแต่ละบคุคล ซึ่งไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านีแ้สดงถึงความเป็นมา
ของบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน บุคคลที่มีลักษณะประชากรศาสตรต่์างกันก็จะมีการตัดสินใจที่
แตกต่างกนั 

พรทิพย์ วรกิจโภคาทร (2539) ได้ให้ความหมายของลักษณะประชากรศาสตรไ์ว้ว่า 
ประชากรศาสตรห์มายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไป โดยความ
แตกต่างทางประชากรศาสตร์นี ้จะมี อิทธิพลต่อการสื่อสารลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ยดงันี ้

1. เพศ (Sex) ความแตกต่างของลกัษณะแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันไป จะมีอิทธิพล

ต่อการสื่อสาร ลกัษณะของเพศชายและเพศหญิงที่แตกต่างกัน ส่งผลใหก้ารสื่อสารของเพศชาย

และเพศหญิงต่างกนั  
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2. อายุ (Age) การจะสอนผูท้ี่แตกต่างกนัใหเ้ชื่อฟัง หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือเปลี่ยน

พฤติกรรมนัน้มีความยากง่ายต่างกนั ยิ่งมีอายมุากยิ่งสอนใหเ้ชื่อฟัง หรือเปลี่ยนพฤติกรรมยากขึน้  

3. การศึกษา (Education) การศึกษาเป็นตัวแปรที่ส  าคัญมากที่มี อิทธิพลต่อ

ประสิทธิภาพของการสื่อสารของผูร้บัสาร พบว่าภาษาใหม่ๆแปลกๆ จะพบในคนหนุ่มสาวมากกว่า

คนสูงอายุ เป็นตน้ โดยมีงานหลายชิน้ชีว้่า การศึกษาของผูร้บัสารนัน้ท าใหผู้ร้บัสาร มีพฤติกรรม

การสื่อสารที่แตกต่างกนัไป เช่น บคุคลที่มีการศกึษาสงูจะสนใจข่าวสาร ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆ และ

มกัเปิดรบัสื่อพิมพม์าก 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์
ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จ านวนสมาชิกในครอบครวั ระดบัการศึกษาอาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตรเ์ป็นลักษณะที่ส  าคัญ และสถิติที่วัดได้ของ
ประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะด้านจิตวิทยาและสังคม 
วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรูส้ึกของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลดา้นประชากรจะ
สามารถเขา้ถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์
ต่างกนัจะมีลกัษณะทางจิตวิทยาต่างกนั โดยประกอบไปดว้ย  

1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั 

กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโนม้ มีความตอ้งการที่จะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่

เพศชายไม่ไดม้ีความตอ้งการที่จะสง่และรบัข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่มีความตอ้งการที่จะ

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดีใหเ้กิดขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ดว้ย นอกจากนีเ้พศหญิงและเพศ

ชายมีความแตกต่างกันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยมและทศันคติทัง้นีเ้พราะวฒันธรรมและ

สงัคม ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั แต่เพศชายมีพฤติกรรมที่มีลกัษณะ

การตดัสินใจที่รวดเรว็กว่าเพศหญิง 

2. อายุ เป็นปัจจยัที่ท าใหค้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม 

คนที่อายนุอ้ยมกัจะมีความคิดเสรีนิยม ยดึถืออดุมการณแ์ละมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก 

ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่เป็นอนุรกัษ์นิยม ยึดถือมั่นในการปฏิบติั ระมดัระวงั มอง

โลกในแง่รา้ยกว่าคนที่มีอายนุอ้ย เนื่องมาจากผ่านประสบการณช์ีวิตที่แตกต่างกนั  

3. รายได ้การศกึษา และอาชีพ เป็นปัจจยัที่ท าใหค้นมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและ

พฤติกรรมแตกต่างกนัคนที่มีการศึกษาสงูจะไดเ้ปรียบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารที่ดีเพราะเป็นผู้

มีความกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดดี้ และเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาด 
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ปัจจบุนัไม่ไดว้ดัเพียงเกณฑร์ายไดเ้พียงอย่างเดียว แต่ยงัวดัและแบ่งจากระดบัการศกึษา รายไดจ้ะ

สามารถวัดความสามารถในการจับจ่ายของแต่ละบุคคลไดดี้ และการเลือกซือ้สินคา้แทจ้ริงแลว้ 

อาจเกิดจากสิ่งแวดลอ้มการด ารงชีวิต รสนิยม อาชีพ การศกึษา เป็นตวัก าหนดเปา้หมายไดเ้ช่นกนั 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคม

ของบุคคล มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มี ต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมี

วฒันธรรมและประสบการณ ์ทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกนั ปัจจยับางอย่างที่เก่ียวขอ้ง

กบัตวัผูร้บัสารแต่ละคนเช่นปัจจยัทางจิตวิทยา และ สงัคมที่จะมีอิทธิพลต่อการรบัข่าวสาร  

5. อาชีพ จะสามารถบ่งชี ้และน าไปสู่ความจ าเป็นในการใช้สินค้าได้และความ

ตอ้งการสินคา้และบริการที่ต่างกัน เช่นผูท้ี่มีอาชีพรบัราชการจะซือ้ของที่จ  าเป็น นักธุรกิจจะซือ้

สิ่งของราคาสงูกว่าความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 

6. ลกัษณะครอบครวั มีลกัษณะส าคัญ 3 ประการ คือการเขา้สู่ชีวิตสมรส(อายุแรก

สมรส) การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย, การแยกกันอยู่, การหย่ารา้ง) และ

การสมรสใหม่สถานภาพเป็นลักษณะทางประชากรศาสตรท์ี่ส  าคัญที่เก่ียวกับ สังคม เศรษฐกิจ 

กฎหมาย เป็นเป้าหมายส าคญัของนกัการตลาด โดยสนใจจ านวนและลกัษณะบุคคลในครอบครวั

เพื่อพัฒนากลยุทธ์ให้เหมาะสมกับตลาดในปัจจุบัน นั่นคือประเด็นส าคัญในการศึกษาจาก

สถานภาพสมรสของประชากร คือประเภทของ สถาณภาพสมรส องคป์ระกอบสหประชาชาติได้

รวมรวมประเภทของสถานภาพสมรส ดงันี ้

6.1 โสด 

6.2 สมรส 

6.3 หมา้ยและไม่สมรสใหม่ 

6.4 หย่ารา้งและไม่สมรสใหม่ 

6.5 สมรสแต่แยกกนัอยู่แต่ไม่ถกูตอ้งตามกฎหมาย 

สถานภาพสมรสมีผลต่อการตดัสินใจของบุคคล คนโสดมีอิสระทางความคิดมากกว่าคน
ที่แต่งงานมีครอบครวัแลว้ ในการตดัสินใจในหลายเรื่องของคนโสดสามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งรอความคิดเห็นจากผูอ่ื้นโดยสิน้เชิง แต่ในทางกลบักนันั้นจะเห็นไดว้่าผูท้ี่แต่งงานและมี
ครอบครวัแลว้จะตอ้งอาศยัการตดัสินใจร่วมกนักบัสมาชิกคนในครอบครวั ดงันัน้บุคคลที่โสดจะมี
อิสระทางความคิดไดม้ากกว่าและตดัสินใจในทุกเรื่องไดร้วดเร็วกว่า 
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สรุปไดว้่าปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์คือตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งทาง
การตลาดเป็นสิ่งที่ท าให้ผู ้บริโภคมีความแตกต่างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี ้ก็จะ
เปลี่ยนไปตามกาลเวลามีการเพิ่มขึน้และการลดลงต่างๆของสิ่งแวดลอ้ม ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
น าหลกัของประชากรศาสตรม์าใชใ้นการด าเนินธุรกิจและสามารถก าหนดตลาดเป้าหมายองคก์ร
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

กิติมา สุรสนธิ (2541, 15-17) กล่าวว่า ปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตรห์มายถึงการ
แบ่งกลุ่มบุคคลจ าแนกออกเป็นกลุ่มๆ ตามลกัษณะประชากร ซึ่งคุณสมบติัต่างๆ จะแตกต่างกัน
ออกไปและมีผลต่อความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคลเหล่านัน้ โดยมีปัจจยั ดงัต่อไปนี ้ 

1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในดา้นสรีระ ความถนัด สภาวะทาง

จิตใจอารมณ ์จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทัง้หลายไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างอย่างมากใน

เรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนีเ้พราะวัฒนธรรมและสังคมได้ก าหนดบทบาท และ

กิจกรรมของคนทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยที่ส  าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ

มนุษย ์เนื่องจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอก เก่ียวกบัความมีประสบการณใ์นเรื่อง

ต่างๆ ของบุคคลที่มีอายุมากกว่า ดงัค ากล่าวที่ว่าผูใ้หญ่อาบน า้รอ้นมาก่อน เกิดมาหลายฝน หรือ

เรียกคนที่มีประสบการณน์อ้ยกว่าว่าเด็กเมื่อวานซืน เป็นตน้ สิ่งเหล่านีล้ว้นแลว้แต่เป็นเครื่องบ่งชี ้

หรือแสดงความคิดความเชื่อ ลกัษณะการโตต้อบต่อเหตุการณต่์าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบุคคล คนเรา

โดยทั่วไปเมื่ออายุเพิ่มขึน้ ประสบการณส์ูงขึน้ ความฉลาดรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิดและสิ่งที่

สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปดว้ย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู ้เป็นลักษณะอีกประการหนึ่งที่มี

อิทธิพลต่อผูร้บัสาร การที่คนไดร้บัการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่

แตกต่างกัน จึงย่อมมีความรูส้ึกนึกคิด อุดมการณ์ และความตอ้งการที่แตกต่างกัน คนทั่วๆ ไป

มักจะสนใจหรือยึดแนวความคิดในแนวสาขาของตนเป็นส าคัญ และบุคคลมักมีลักษณะบาง

ประการที่แสดง หรือบ่งชีถ้ึงพืน้ฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่เรียนมา เนื่องจากสถาบนัการศึกษา

เป็นสถาบนัที่อบรม กล่อมเกลาใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่างกนั ทางดา้นครูผูส้อน

ก็มีอิทธิพลต่อความคิดของผูเ้รียนโดยการสอดแทรกความรูส้ึกนึกคิดของตวัเองใหแ้ก่ผูเ้รียน ดงันัน้

การศกึษาจึงเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผูร้บั 
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4. สถานภาพทางสงัคม และเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status) อนัไดแ้ก่ เชือ้ชาติ 

และชาติพนัธุ ์ถิ่นฐาน ภูมิล  าเนา พืน้ฐานของครอบครวั อาชีพ รายไดแ้ละฐานะทางการเงิน ปัจจยั

เหล่านีม้ีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อผูร้บั ซึ่งในการวิจยัทางดา้นนิเทศศาสตรไ์ดช้ีใ้หเ้ห็นว่าสถานะทาง

สงัคม และเศรษฐกิจของผูร้บัสารมีอิทธิพลอย่างส าคญัต่อปฏิกิริยาของผูร้บัสารที่มีต่อผูส้่งสารนัน้ 

และจะท าให้สารสถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมีวัฒนธรรมที่ ต่างกัน มี

ประสบการณท์ี่ต่างกนั มีทศันคติ ค่านิยม และเปา้หมายที่ต่างกนั 

จากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดดา้นประชากรศาสตร ์ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รตัน ์(2539) มาใชเ้ป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในส่วนตัวแปรอิสระ เนื่องจากประชากรศาสตร ์คือ 
ลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยน าลักษณะที่แตกต่างกันนั้นมาเป็นเกณฑ์ที่แสดงถึง
ความแตกต่างของความตอ้งการของแต่ละบุคคล ลักษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่
ส  าคัญ ซึ่งสถิติที่วัดได้ของประชากร จะช่วยก าหนดเป้าหมาย และอธิบายถึงความคิด และ
ความรูส้ึกของกลุ่มตัวอย่างไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เพื่อน ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่เก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครในการยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วาม
เสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

เอกลกัษณ ์ธนเจริญพิศาล (2554, 19-20) ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรบัเทคโนโลยีว่า
เป็นการน าเทคโนโลยีนัน้มาใชใ้หเ้ป็นไปไดโ้ดยสิ่งที่ตามมาคือก่อใหเ้กิดการลงทนุกบัการยอมรบั 

สิงหะ ฉวีสุข และ สุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555, 4-5) ได้ให้ค านิยามของการยอมรับ
เทคโนโลยีว่าเป็นองคป์ระกอบที่ท าใหบุ้คคลเกิดความเปลี่ยนแปลงดา้นต่างๆ ที่เก่ียวกบัเทคโนโลยี
ใน 3 ดา้น คือพฤติกรรม, ทศันคติที่มีต่อเทคโนโลยีและการใชง้านเทคโนโลยีท่ีง่ายขึน้ 

ศศิพร เหมือนศรีชยั (2555)ไดใ้หค้  านิยามของการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นปัจจยัส าคญั
ในการใชง้านและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีจากการที่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยีท าใหเ้กิดประสบการณ์ความรู้
ทกัษะและความตอ้งการใชง้านเทคโนโลยี 

ช ูและ ช ู(Chu & Chu, 2011) ไดใ้หค้วามหมายของการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance) ไวว้่า เป็นการท าความเขา้ใจในเทคโนโลยีและการตัดสินใจที่จะยอมรบัเทคโนโลยี
แลว้น าเทคโนโลยีมาใชใ้นชีวิตประจ าวนั คือ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived Usefulness), ความ
ง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use), ความตัง้ใจที่จะใช ้(Intention to Use), การรบัรูถ้ึง
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ความเสี่ยง (Perceived Risk), ทัศนคติที่มีต่อการ ใช ้(Attitude toward Using) และการน ามาใช้
งานจรงิ (Actual Use) เป็นตน้ 

จากความหมายดังกล่าวข้างตน้สรุปได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีหมายถึงเป็นการน า
เทคโนโลยีที่ยอมรับมาใชง้านซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวบุคคลหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมทศันคติและการใชง้านเทคโนโลยีที่ง่ายขึน้นอกจากนีก้ารน าเทคโนโลยีมาใช้
งาน ทใหแ้ต่ละบคุคลมี ประสบการณ ์ความรูแ้ละทกัษะในการใชง้านเพิ่มเติม 

พืน้ฐานของทฤษฎีที่เก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการแพร่กระจาย
และการยอมรบันวตักรรมนัน้ เป็นสิ่งที่นกัวิจยัและนกัวิชาการหลากหลายดา้นใหค้วามสนใจและ
การศึกษาโดยใชก้ลยุทธ์ทางการวิจยัดว้ยแนวความคิดทฤษฎีและแบบจ าลองทางจิตวิทยาสงัคม
เพื่อใชท้ านายพฤติกรรมการยอมรบัเทคโนโลยี น าไปสู่การพฒันาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่การใช้
งานของผูใ้ช ้เช่น ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตผุล (Theory of Reasoned Action: TRA) โดยอาเชียน
และฟิชเบน(Ajzen & Fishbein, 1980), ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior: 
TPB) โดยอาเชียน (Ajzen, 1985), ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม ( Innovation Diffusion 
Theory: IDT) โดยโรเจอร ์(Rogers, 1995), ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social Cognitive Theory: 
SOT) โดยบนัดรูา (Bandura, 1986), แบบจ าลองการจูงใจ(Motivational Model) โดยคอกซ ์และ 
คลิงเกอร ์(Cox & Klinger, 2002), แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model: TAM) โดยเอฟ เดวิส (F. Davis, 1989) และทฤษฎี Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology (UTAUT) โดยเวนคาเท, ธองคแ์ละซู (Venkatesh, Thong, & Xu, 2016) เป็น
ตน้ ที่มุ่งเนน้ศกึษาความตัง้ใจของผูใ้ชท้ี่จะใชร้ะบบสารสนเทศและพฤติกรรมการใชง้านที่จะเกิดขึน้
ตามมา 

โรเจอร ์(Rogers, 1995), ยงัไดก้ล่าวถึง 5 ลกัษณะที่เป็นพืน้ฐานขัน้แรกในการท าความ
เขา้ใจ การกระจายและการรบัเอานวัตกรรมเขา้มาใช ้นั้นคือ ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรม 
(Innovation Diffusion Theory) โดยโรเจอร ์(Rogers, 1995), แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model) โดยเอฟ เดวิส (F. Davis, 1989), ทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (Theory of Reasoned Action) โดยโดยอาเชียนและฟิชเบน (Ajzen & Fishbein, 1980), 
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) โดยอาเชียน (Ajzen, 1985)และ ทฤษฎี 
UTAUT โดยเวนคาเทและคนอ่ืน ๆ(Venkatesh et al., 2016) 

บทความที่เสนอแนะในเรื่องของแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี โดยโดยเอฟ เดวิส (F. 
Davis, 1989)ในลกัษณะที่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขเพิ่มเติมในบางกรณี เช่น บากอซซี (Bagozzi, 2007) 
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ไดก้ลา่วไวว้่า ขัน้แรกของการตดัสินใจที่จะกระท าการใดๆ นัน้ขึน้อยู่กบัเป้าหมายที่ตอ้งการน าไปสู่
ความตัง้ใจที่จะกระท าสิ่งนัน้ใหบ้รรลเุป้าหมาย ก่อใหเ้กิดความตอ้งการที่จะท าและลงมือท าอย่าง
ตัง้ใจ ซึ่งเป็นพืน้ฐานโดยธรรมชาติของการตดัสินใจ ในขัน้ที่สองเพื่อเพิ่มการตดัสินใจนี ้เหตผุลหลกั
และผลของการตัดสินใจ คือ การน าเอาศักยภาพที่เก่ียวขอ้งกับบริบทนัน้ ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจ 
ในการตัดสินใจ ที่ยังมีอีกหลายตัวแปรที่เก่ียวข้องกับการตัดสินใจในแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี เป็นตัวแปรใหม่ที่มีผลทางด้านอารมณ์ความรูส้ึกของกลุ่ม สังคม วัฒนธรรมและ
เปา้หมายหลกัของการวิจยัทางดา้นพฤติกรรม 

นอกจากนี ้ บากอซซี  (Bagozzi, 2007) ยังได้กล่าวว่าไม่ใช่ เฉพาะปัญหาที่ มี ใน
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีเท่านัน้ แต่ยงัมีอยู่ในทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผลโดยอาเชียน
และฟิชเบน (Ajzen & Fishbein, 1980) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของอาเชียน (Ajzen, 1985)
ที่ตอ้งไดร้บัการแกไ้ขและรบัขอ้เสนอแนะให ้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ปัญหาดงักลา่วนีไ้ดแ้ก่  

1. ขาดการรบัฟังการระบปัุจจยัการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บั (Perceived Usefulness) 

และการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) จากแนวความคิดอ่ืน ๆ ที่เป็น

พืน้ฐานในการตดัสินใจ  

2. ไม่สนใจมุมมองความคิดเห็นการตัดสินใจของกลุ่ม สังคม และวัฒนธรรมของ

สงัคม  

3. ขาดประสบการณ์และง่ายเกินไปส าหรับการท าความเข้าใจในอารมณ์และ

ความรูส้กึนึกคิด 

4. ติดอยู่ในกรอบของตนเองมากเกินไปจนไม่ไดพ้ิจารณาระเบียบ หรือกระบวนการ

ในแนวคิดของตนเอง 

จากความหลากหลายในแนวคิดทฤษฎีดังกล่าว การวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์และการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ฉบบันีจ้ึงมุ่งเนน้แนวคิดทฤษฎีของแบบจ าลองการ
ยอมรับ เทคโนโลยี  (Technology Acceptance Model) และได้ใช้ทฤษฎี  TAM นี ้  มา เ ป็น
แบบจ าลองศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
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ภาพประกอบ 1 โครงสรา้งการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 

 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model:TAM) เป็น

ทฤษฎีที่คิดคน้โดยเอฟดีเดวิส บากอซซี และ วอรช์อว ์(F. D. Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) 
ซึ่งพฒันามาจากแนวคิดของ(The Theory of Reasoned Action: TRA) โดยTAM จะเนน้การศกึษา
เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ที่สง่ผลต่อการยอมรบัหรือการตดัสินใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีหรือนวตักรรมใหม่ซึ่ง
ปัจจยัหลกัที่ส่งผลโดยตรงต่อการยอมรบัเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผูใ้ช ้มีทัง้สิน้  3 ปัจจยัไดแ้ก่ 
การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use), การรบัรูป้ระโยชนท์ี่เกิดจากการใช้ 
(Perceived Usefulness), ทัศนคติ (Attitude) ซึ่งในทา้ยที่สุดความตัง้ใจเชิงพฤติกรรมในการใช้
เทคโนโลยีจะสง่อิทธิพลต่อการตัง้ใจใชแ้ละใชง้านจรงิของเทคโนโลยี 

ตวัแปรภายนอก 

External 

การรบัรูป้ระโยชน ์

Perceived 

รบัรูว้่าใชง้านง่าย 

Perceived 

ทศันคติต่อ 

Attitude 

ความตัง้ใจใช ้

Intention to Use 

ใชร้ะบบจรงิ 

Actual 
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ในช่วงระยะเวลา20ปี ที่ผ่านมานักวิจัยส่วนใหญ่ใชแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี
(TAM) เพื่ออธิบายถึงการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ของบคุคลและ
ไดร้บัการพิสูจนว์่าการรบัรูป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีและการรับรูว้่าเทคโนโลยีมีวิธีการใช้งานที่
เขา้ใจไดง้่ายเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่สง่ผลต่อการยอมรบัและน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีของแต่ละบุคคล 
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีหรือTAM ถูกเสนอครัง้แรกโดยเอฟ เดวิส (F. Davis, 1989)เป็น
แบบจ าลองที่พฒันาจากพืน้ฐานทฤษฎีจิตวิทยาทางสงัคม (Social Psychology) ไดแ้ก่ทฤษฎีการ
ตอบสนองอย่างมีเหตุผล (the Theory of Reasoned Action: TRA) และทฤษฎีพฤติกรรมที่ไดร้บั
การวางแผน (the theory of planned behavior: TPB) และไดร้บัการยอมรบัจากนกัวิจัยทางดา้น
ระบบสารสนเทศอย่างกวา้งขวาง  

มีการศึกษาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีไวม้ากมาย แต่จะขอกล่าวถึง
ทฤษฎี ที่ส  าคญัๆ ดงันี ้ทฤษฎีการกระท าตามหลกัเหตผุล (A Theory of  Reasoned Action: TRA)  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 โครงสรา้งทฤษฎีการกระท าตามเหตผุล (Theory of Reasoned Action : TRA) 
 
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) โดยอาเชียนและฟิชเบน 

(Ajzen & Fishbein, 1980) กล่าวถึงการกระท าดว้ยเหตผุลว่าบุคคลจะตดัสินใจที่จะกระท าหรือไม่
กระท าพฤติกรรมตามขอ้มลูที่มีอยู่โดยอาเชียน (Ajzen, 1985) กลา่วว่าการกระท าพฤติกรรมอย่าง
ใดอย่างหนึ่งจะถูกก าหนดโดยความตัง้ใจที่จะท าพฤติกรรมนัน้ (Behavioral Intention) ซึ่งความ
ตัง้ใจที่จะท าพฤติกรรม เป็นผลจากตวัประกอบ 2 อย่างคือ ทศันคติต่อพฤติกรรมดงักล่าวและการ

ความเชื่อเรื่องการ

ประเมินผล 

ทศันะคติต่อ

พฤติกรรม 

ความเชื่อพืน้ฐานและเหตจุงู

ใจในการยอมรบั 

บรรทดัฐาน 

พฤติกรรม

ความตัง้ใจ 

พฤติกรรม

การใชจ้รงิ 
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รบัรูถ้ึงความกดดนัหรืออิทธิพลทางสงัคมต่อการกระท าหรือไม่กระท าพฤติกรรมนัน้ หรือความคิด
ที่ว่าบุคคลส่วนใหญ่ เห็นว่าเขาควรหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมนัน้ๆ ตวัประกอบอนัสองนีเ้รียกว่า
บรรทดัฐานเชิงอตัวิสยั ( Subjective Norm) โดยทั่วไปบุคคลจะมีความตัง้ใจที่จะแสดง พฤติกรรม
อนัใดอนัหนึ่ง เมื่อประเมินว่าพฤติกรรมนัน้มีผลในทางบวกต่อเขาและบุคคลมีความส าคญั ต่อตัว
เขา เห็นว่าเขาควรแสดงพฤติกรรมนัน้ เมื่อทศันคติและบรรทัดฐานเชิงอัตสยัสอดคลอ้งกัน ความ
ตั้งใจจะท าพฤติกรรมนั้นจะเกิดขึน้และควรให้น า้หนักของตัวก าหนดทัศนคติและบรรทัดฐาน 
เพื่อที่จะสามารถอธิบายความตัง้ใจจะกระท าพฤติกรรมไดดี้ ซึ่งทัง้ทศันคติและบรรทัดฐานเชิงอัต
วิสยั เป็นผลมาจากความเชื่อ ความเชื่อที่เป็นพืน้ฐานของทศันคติ เรียกว่าความเชื่อตามพฤติกรรม 
(Behavioral Beliefs) ส่วนความเชื่อที่เป็นพืน้ฐานของบรรทัดฐานเชิงอัตวิสยั คือ  ความเชื่อตาม
กลุ่มอา้งอิง (Normative Belief) แมว้่าบุคคลจะมีความเชื่อมากมาย แต่จะมีความเชื่อ ที่จะเป็น
ตวัก าหนดทศันคติต่อพฤติกรรมอนัใดอนัหนึ่ง ความเชื่อนีเ้รียกว่า ความเชื่อเด่นชดั (Salient belief) 
ซึ่งจะมีจ านวนไม่มากนัก ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบภายในทฤษฎี Technology 
Acceptance Model (TAM)  

ทฤษฎีของ Technology Model (TAM) โดยเอฟ เดวิส (F. Davis, 1989) ดัดแปลงและ
ประยุกตม์าจากทฤษฎี ของการกระท าตามหลกัเหตแุละผล ซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบัการท าความเขา้ใจ
และการพยากรณพ์ฤติกรรม ของมนษุย ์ของอาเชียน (Ajzen, 1985)โดยมีค านิยามประกอบดงันี ้

ตวัแปลภายนอก (External Variable) หมายถึงอิทธิพลของตวัแปรภายนอกที่เขา้มาสรา้ง
ความรับรูใ้ห้แก่แต่ละที่คนแตกต่างกันไปซึ่งได้แก่ความเชื่อประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมทางสงัคมเป็นตน้  

การรับรู ้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึงความมีประโยชน์จะเป็นตัว
ก าหนดการรบัรูใ้นระดบั บุคคลกล่าวคือแต่ละคนก็จะรบัรูไ้ดว้่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีส่วนช่วย
ในการพฒันาผลการปฏิบติังานของเขาไดอ้ย่างไรบา้ง  

ความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึงความง่ายในการใชจ้ะเป็น
ตวัก าหนดการรบัรูใ้นแง่ของปริมาณหรือความส าเร็จที่จะไดร้บัว่าตรงกับที่ตอ้งการหรือไม่งานจะ
ส าเรจ็ตรงตามที่คาดไว ้หรือไม่  

ความตัง้ใจที่จะใช ้(Behavior Intention to Use) หมายถึงพฤติกรรมในการสนใจที่จะใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เจตนาในการใชง้านเทคโนโลยีนัน้ๆ  

ทัศนคติที่มีต่อการใช ้(Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติและความสนใจที่จะ
ใช ้เป็นเจตนาท่ีเกิดขึน้จากผลของการรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชร้ะบบ ซึ่ง
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หากผูใ้ชร้บัรูว้่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชนห์รือใชง้านง่าย ผูใ้ชก้็จะเกิดทศันคติที่ดีต่อระบบนัน้ ซึ่งจะ
สง่ผลต่อไปยงัความตัง้ใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีนัน้ 

การน ามาใชง้านจริง (Actual System Use) หมายถึง มีการน ามาใชจ้ริงและยอมรบัใน
เทคโนโลยี ตามรูปแบบของTAM นัน้อิทธิพลของตวัแปรภายนอกจะมีผลต่อความเชื่อทศันคติ และ
ความสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านความเชื่อในขัน้ตน้ 2 อย่างที่จะส่งผลต่อการน า
ระบบมาใชคื้อการรบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่จะไดร้บัจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการรบัรูใ้นระบบ
ที่ง่ายต่อการใชง้านสามารถแบ่งเบาภาระงานไดส้ะดวกสบายขึน้แบบจ าลองดงักล่าวถูกน ามาใช้
กันอย่างกว้างขวางและเป็นแบบแผนในการตัดสินใจที่ประสบผลส าเร็จในการพยากรณ์การ
ยอมรบัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศโดยชีใ้ห้เห็นถึงสาเหตุที่เก่ียวข้องกับการรบัรูด้า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของแต่ละบุคคลในเรื่องของประโยชน์ที่ผู ้ใช้จะได้รับและการใช้งานที่ง่ายอันจะ
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมในการสนใจที่จะใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสง่ผลใหม้ีการน ามาใชแ้ละยอมรบัใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลิน และ ลิน (Luarn & Lin, 2005) กลา่วว่าสาเหตทุี่ทฤษฎีTAMไดร้บัความนิยมอาจเป็น
เพราะความละเอียดและการใหค้วามส าคญักบัทศันคติของผูใ้ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่TRA 
เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงพฤติกรรมทั่วไปของบุคคลไม่จ ากัดในสาขาใดสาขาหนึ่ง และกล่าว อีกว่า
การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยีของบุคคลเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งเพื่อใหเ้ขา้ใจ
ถึงทัศนคติของบุคคลที่จะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมตอบรบัสิ่งเรา้ที่มากระตุน้เทคโนโลยีที่ถูก
คิดคน้พัฒนาเขา้สู่ตลาดจะไดร้บัการตอบรบัมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กับ 2 ปัจจัยไดแ้ก่ ผูคิ้ดคน้
พฒันาผลกัดนัเทคโนโลยีออกสู่ตลาด (Push to Market) เพื่อเสนอต่อผูบ้ริโภคอีกส่วนหนึ่งไดจ้าก
การยอมรบัของผูบ้ริโภคที่น าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีเหล่านัน้ (Market to Pull) ดังนัน้การเขา้ใจถึง
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการยอมรบัและน าไปสู่การใชเ้ทคโนโลยีจึงมีความส าคัญและถูกเสนอเป็น
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ซึ่งเป็นแบบจ าลองที่เรียบเรียงปัจจัยพืน้ฐานในการ
ยอมรับเทคโนโลยีของผู้บริโภคได้แก่การรับรู ้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive 
usefulness) และการรบัรูถ้ึงขั้นตอนวิธีการที่ไม่ซับซอ้นในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive ease of 
use) โดยมีนิยามความหมายดงันี ้

การรับรูถ้ึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี (Perceive usefulness) หมายถึงทัศนคติ
ความเชื่อของบุคคลที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีหรือระบบใดระบบหนึ่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการท างาน
ของบุคคลนัน้เอฟ เดวิส (F. Davis, 1989) กล่าวว่ามันเป็นความเชื่อหรือมุมมองในการวิเคราะห์
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และตระหนักถึงคุณค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากเทคโนโลยีหากคุณประโยชน์ของ
เทคโนโลยีตรงกบัความตอ้งการของบคุคลจะน าไปสู่การยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยีนัน้ต่อไป 

การรบัรูถ้ึงขัน้ตอนวิธีการใชง้านง่ายของเทคโนโลยี (Perceive ease of use) จะเป็นอีก
มุมมองหนึ่งของการพิจารณาเทคโนโลยีหมายถึงทัศนคติความเชื่อของบุคคลที่มีต่อขั้นตอน
วิธีการใชเ้ทคโนโลยีที่เขา้ใจง่ายโดยเอฟ เดวิส (F. Davis, 1989)สามารถศกึษาวิธีการใชง้านไดโ้ดย
ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะดา้น 

ส าหรบัทัง้ 2 ปัจจยัเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่ช่วยอธิบายการเปลี่ยน ความตัง้ใจของ
ผูบ้รโิภคในการบรโิภคเทคโนโลยีมีงานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีTAM 
ผลการศึกษาพบว่าการยอมรบัเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลขึน้อยู่กับปัจจยัภายนอก
ที่มากระทบโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสามารถน าไปใช้อธิบายการยอมรับ
เทคโนโลยีนวัตกรรมอ่ืนได้อย่างหลากหลายรวมถึงระบบสารสนเทศ( Information System), 
ผลิตภณัฑ ์(Product) และการตลาด(Marketing)  

เอฟ เดวิส (F. Davis, 1989) กล่าวว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อจิตใตส้  านึก ความเชื่อ ซึ่งเป็นหลกั
ของแนวคิดแบบจ าลองของTAMซึ่งเป็นสื่อกลางที่รบัการกระตุน้จากสภาวะแวดลอ้มภายนอกและ
ส่งผลต่อการตดัสินใจใชเ้ทคโนโลยีนวตักรรมสามารถเทียบเคียงกบักรอบแนวความคิดของโรเจอร ์
(Rogers, 1995)ได้ดังนี ้โดยการรับรู ้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี (Perceive of usefulness) 
สามารถเทียบเคียงได้กับประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม (Relative 
advantage) ขณะที่การรบัรูถ้ึงวิธีการใชง้านง่าย (Perceive ease of use) สามารถเทียบเคียงได้
กับความซบัซอ้นของเทคโนโลยีนวัตกรรม (Complexity) โดยเลิน และ ลิน (Luarn & Lin, 2005)
อย่างไรก็ตามมีข้อแตกต่างระหว่างสองแนวความคิดดังกล่าวโดยแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยีไดศ้ึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceive of usefulness) และการ
รบัรูถ้ึงขัน้ตอนวิธีการที่เขา้ใจง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive ease of use) พบว่าการรบัรูถ้ึง
ขั้นตอนวิธีการที่เขา้ใจง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี (Perceive ease of use)ส่งผลใหเ้กิดการรบัรูถ้ึง
ประโยชนข์องเทคโนโลยี (Perceive usefulness) นั่นคือการสามารถเรียนรูข้ัน้ตอนวิธีการใชง้าน
เทคโนโลยีที่ง่ายท าใหเ้กิดแรงกระตุน้ต่อผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดความตอ้งการทดลองใชเ้ทคโนโลยีและ
ไดส้มัผสัการใชง้านฟังกช์ั่นของเทคโนโลยีในหลากหลายมิติ ท าใหเ้ห็นถึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการ
ใชเ้ทคโนโลยีนั้นๆและการรับรูถ้ึงประโยชนข์องเทคโนโลยี (Perceive of usefulness) ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยี  
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ลักษณะของการยอมรับเทคโนโลยี 
ภานพุงศ ์เสกทวีลาภ (2557) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นขัน้ตอน 

(Process) ที่เกิดขึน้ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากไดย้ินในเรื่องวิทยาการนัน้ๆ จนยอมรับน าไปใช้

ในที่สดุ ซึ่งกระบวนนีม้ีลกัษณะคลา้ยกบักระบวนการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ (Decision Making) 

โดยได ้แบ่งกระบวนการยอมรบัออกเป็น 5 ขัน้ตอนคือ  

1. ขั้นรบัรูห้รือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรบั

หรือปฏิเสธ สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัสิ่งใหม่ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวขอ้งกบั

การประกอบ อาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยังไดร้บัข่าวสารไม่ครบถว้นซึ่งการรบัรูส้่วนใหญ่เป็น

การรบัรูโ้ดยบงัเอิญ จะท าใหเ้กิดความอยากรูแ้ละแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู่  

2. ขัน้สนใจ (Interest Stage) เริ่มใหค้วามสนใจรายละเอียดเก่ียวกับวิทยาการ

ใหม่ๆเป็น พฤติกรรมที่มีลกัษณะตัง้ใจและในขัน้นีไ้ดร้บัความรูเ้ก่ียวกับวิธีการใหม่มากขึน้และใช้

วิธีการคิด มากกว่าขัน้แรกบุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของ

สิ่งใหม่หรือ วิทยาการใหม่ดว้ย  

3. ขัน้ประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใชว้ิธีการใหม่ๆ

โดยมีการ เปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใชโ้ดยทั่วไปมกัจะ

คิดว่าวิธีการนี ้ เป็นวิธีที่เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) 

เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจ โดยอาจมีค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ  

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่ เริ่มทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่ อ

ตรวจสอบผลลพัธ ์ดกู่อนโดยทดลองใชว้ิธีการใหม่ๆใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องตนในขัน้นีจ้ะสรรหา

หาข่าวสารที่มีความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่หรือนวตักรรมนัน้  

5. ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เป็นขัน้ที่ปฏิบติัน าไปใชจ้ริงซึ่งบุคคล

ยอมรบัวิทยาการใหม่ๆ ว่า เป็นประโยชนใ์นสิ่งนัน้แลว้  

โรเจอร ์(Rogers, 1995)กลา่วว่า การยอมรบัเทคโนโลยีเป็นผลมาจากเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่องเป็นกระบวนการดงันี ้ 

1. ขั้นตระหนักหรือขั้นต่ืนตัว (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรูว้่ามีเทคโนโลยี

ใหม่ เกิดขึน้แต่ยงัขาดความรูเ้ก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้   
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2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจในเทคโนโลยี และพยายาม

แสวงหา ขอ้มลูหรือความรูเ้พิ่มเติมเก่ียวกบัเทคโนโลยีนัน้  

3. ขัน้ประเมินผล (Evaluation Stage) บุคคลจะประเมินผลในสมองของตนโดยลอง

คิดว่าถ้า การยอมรบัเทคโนโลยีนั้นมาใชแ้ลว้จะเหมาะสมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันหรืออนาคต

หรือไม่จะสง่ผล คุม้ค่ากบัการเสี่ยงหรือไม่  

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) บุคคลจะน าเทคโนโลยีมาลองใช้หรือลองปฏิบัติใน

วงจ ากดัก่อน เพื่อทดลองว่าเทคโนโลยีนัน้มีประโยชนส์ามารถเขา้กบัสถานการณไ์ดห้รือไม่  

5. ขัน้ยอมรบั (Adoption Stage) บุคคลยอมรบัเทคโนโลยีโดยน าเทคโนโลยีนัน้มาใช้

อย่าง เต็มที่สม ่าเสมอ  

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยีสามารถน ามาประยุกตก์ับผูพ้ฒันาเทคโนโลยีไดด้ว้ย
จากปัจจัยทั้งสองดังกล่าว (ประโยชน์ของเทคโนโลยีและการใช้งานง่ายของเทคโนโลยี) เป็น
สิ่งจ าเป็นที่ผูพ้ัฒนาตอ้งออกแบบระบบใหค้รอบคลุมทัง้ 2 ปัจจัยซึ่ง ความแตกต่างของTAM กับ
ทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยีทฤษฎีอ่ืนว่า TAMไดเ้สนอแนวทางหรือปัจจัยที่ส  าคัญที่ควรมุ่งเน้น
พิจารณาในการพฒันาเทคโนโลยีใหก้บันกัพฒันาเทคโนโลยีโดยเป็นการพฒันาของเทเลอรแ์ละธ
อรด์ (Taylor & Todd, 1995) 

ส าหรบังานวิจัยเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ และการรบัรู ้
ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ใชแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) โดย เอฟดีเดวิสและคนอ่ืน ๆ (F. D. 
Davis et al., 1989)ศึกษาความสัมพันธ์ของการการรับรูถ้ึงประโยชน์, ความง่ายในการใช้งาน, 
ความตัง้ใจที่จะใช ,้ ทัศนคติที่มีต่อการใชแ้ละการน ามาใชง้านจริงเพื่ออธิบายความสมัพันธ์ของ
ปัจจยัต่อการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีความสมัพนัธก์บัการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์

เอนเกล , แบล็คเวล และ มิ เนด (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990)อธิบายว่ า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึงการกระท าต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาใหไ้ดม้าซึ่งการ
บริโภคและการจับจ่ายใชส้อยซึ่งสินคา้และบริการ รวมทัง้กระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึน้ทั้งก่อน
และหลงัการกระท าดงักลา่วดว้ย 
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ชิพแมน และ คารน์ุค (Schiffman & Kanuk, 1987) อธิบายว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เป็นพฤติกรรมที่ผู ้บริโภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ใช้ ประเมิน หรือการบริโภค
ผลิตภณัฑบ์ริการ และแนวความคิดต่างๆ ซึ่งผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของตนได ้เป็นการศกึษาการตดัสินใจของผูบ้ริโภคในการใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่ทัง้เงิน เวลา และก าลงั 
เพื่อบริโภคสินคา้และบริการต่างๆ อันประกอบดว้ยค าถาม เช่น ซือ้อะไร ท าไมจึงซือ้ ซือ้เมื่อไหร่ 
อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539, 3) กล่าวว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง พฤตกรรมซึ่งบุคคล
ตอ้งการ คน้หา การซือ้ การใช ้การประเมินผลและการใชจ้่ายในผลิตภณัฑแ์ละบริการโดยคาดว่า
จะตอบสนอง ความตอ้งการของเขาได ้

ศิริวรรณ เสรีรตัน ,์ ศุภร เสรียร์ตัน,์ องอาจ ปทะวานิช, และ ปริญ ลกัษิตานนท ์(2546) 
อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior) หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคท าการคน้หา
การคิด การซือ้ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการ
ของผูบ้รโิภค หรือเป็นขัน้ตอน เก่ียวกบัความคิดประสบการณ ์การซือ้ การใชส้ินคา้ และบรกิารของ
ผู้บริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจ และการตอบสนอง ของผูบ้ริโภค ที่เก่ียวขอ้งกับการซือ้การใชส้ินคา้และ
กระบวนการก่อนที่บคุคลจะตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบรกิารใด ๆ 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคนอ่ืนๆ (2546) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค หมายถึง พฤติกรรม
ซึ่งผูบ้รโิภคท าการคน้หาการซือ้ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร ซึ่งคาดว่า
จะสนองความตอ้งการของเขา หรือการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของคนที่
เก่ียวข้องกับการซือ้และการใช้สินค้า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัย
เก่ียวกับพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ของผู้บริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม 

ธงชัย สนัติวงษ์ (2554) อธิบายว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคล
หนึ่งที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการจัดหาใหไ้ดม้า และการใชซ้ึ่งสินคา้และบริการ ทัง้นี ้หมายความ
รวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว และเป็นสิ่งที่มีส่วนในการก าหนดใหเ้กิดการ
กระท าดงักลา่ว 

ด ารงศกัดิ์ ชยัสนิท (2538, 38) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึงการ
แสดงออกของแต่ละบุคคลที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการใชส้ินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทัง้
กระบวนการในการตดัสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก  
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อดลุย ์จาตรุงคกุล (2545, 3) ไดส้รุปพฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง สิ่งที่เก่ียวขอ้งกบัการที่
ผูบ้ริโภค การซือ้สินคา้ส าหรบัส่วนตวัหรือการบริโภคในครวัเรือน ซึ่งตรงกนัขา้มกบัพฤติกรรมการ
ซือ้ขององคก์รตรงที่บุคคลซือ้เพื่อใชป้ระโยชนต์นเอง แต่องคก์รซือ้เพื่อน าไปใชป้ระโยชนใ์นองคก์ร
เท่านัน้ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคจึงหมายถึง ผลสะทอ้นของความคิดของผู้บริโภค ในการแสดงถึง
ความ ตอ้งการ การบรโิภค และการใชส้ินคา้และบรกิาร  และความคิดซึ่งเกิดจากการตดัสินใจของ
ผูบ้รโิภค การกระท าของผูบ้รโิภค ในการพิจารณาตดัสินใจซือ้สินคา้และบริการเพื่อก่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจสูงสุด คือพฤติความตอ้งการของมนุษยใ์นแง่การซือ้เพื่อสนองความตอ้งการของตนเอง
โดยชิพแมน และ คารน์คุ (Schiffman & Kanuk, 1987) 

การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคนอ่ืนๆ (2546) กล่าวว่า การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

การคน้หาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้และการบริโภคของผูบ้ริโภค ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่ม

บุคคล หรือองคก์าร เพื่อใหท้ราบถึงลักษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซือ้ การบริโภค การ

เลือกบรกิาร แนวคิด หรือประสบการณท์ี่จะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ  

ค าถามที่ใชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดว้ย 

Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where?, และ How? เพื่อค้นหาค าตอบ 7 ประการ หรือ 

7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets 

และ Operations ดังภาพประกอบ 4 แสดงการใช้ค าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ

เก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับค าตอบเก่ียวกับ

พฤติกรรมผูบ้รโิภค (ศิรวิรรณ เสรีรตัน,์ 2539) 
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ตาราง 3 แสดงการใชค้ าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) เก่ียวกบั
พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบที่ตอ้งการทราบ (7Os) 

ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does the consumer buy?) 

ส่ิงที่ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) 

ท าไมผูบ้รโิภคจึงซือ้ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถปุระสงคใ์นการซือ้ (Objectives) 

ใครมีส่วนรว่มในการตดัสินใจซือ้ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 
ที่มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ 

ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 

ผูบ้รโิภคซือ้ที่ไหน 
(Where does the consumer buy?) 

แหล่ง (Outlets)หรือช่องทาง (Channel) 
ที่ผูบ้รโิภคไปท าการซือ้ 

ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How does the consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ 
(Operations or Buying process) 

 

วิชิต อู่อน้ (2548) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคล กลุ่ม
บุคคล หรือองค์การ และกระบวนการที่ผู ้บริโภคใช้ในการเลือกค านึงถึง การตัดทิง้เก่ียวกับ
ผลิตภณัฑ ์บรกิาร ประสบการณ ์หรือแนวคิด เพื่อสนองความตอ้งการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อ 
การตดัสินใจของ ผูบ้ริโภค และสงัคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการรวมหลกัการของจิตวิทยาสงัคม
วิทยามานุษยวิทยาสงัคมและ เศรษฐศาสตรเ์พื่อศึกษา และท าความเขา้ใจ ต่อกระบวนการการ
ตดัสินของผูบ้ริโภคทัง้ รูปแบบ บุคคลและกลุ่มบุคคล พฤติกรรมผูบ้ริโภคของบุคคล อาทิ ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตรแ์ละตัวแปร ดา้น พฤติกรรมเก่ียวกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคโดยทั่วไปที่มีอิทธิพลต่อผูบ้รโิภคโดยตรงไม่ว่าจะเป็นกลุม่บุคคล เช่น ครอบครวั เพื่อน คน
รัก คู่สมรส บุคคลอ้างอิง และ สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (Consumer 
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Behavior) ที่หมายถึง การแสดงออก หรือการตอบสนอง ของแต่ละบุคคลกับการใชส้ินค้าและ
บรกิาร รวมทัง้กระบวนการในการตดัสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก 

ปณิศา มีจินดา และ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2554 , 59-64) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค 
(Customer behavior) หมายถึง การตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการซือ้และการ
ใชส้ินคา้หรือบริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของตน โดยการวิเคราะห์
พฤติกรรมของผูบ้รโิภคนัน้ใชห้ลกั 6Ws และ 1H Analysis Model 

6Ws และ 1H Analysis Model คือ เครื่องมือที่ใชว้ิเคราะหพ์ฤติกรรมของผูบ้ริโภค ธุรกิจ
สามารถรูถ้ึงขอ้มลูเชิงลึกของผูบ้ริโภคในรูปแบบขอ้มลู เพื่อใชป้ระกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเริ่ม
หรือปรบัปรุงธุรกิจการจะขายสินคา้หรือบริการจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อที่จะทราบว่าสินค้าหรือบริการของเราสามารถตอบสนองพวกเขาได้หรือไม่  ซึ่งหาก
ผูป้ระกอบการยังไม่ทราบถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคก็สามารถใชห้ลกัการ 6Ws 1H Analysis Model 
เป็นตวัช่วยในการวิเคราะหก์ลุม่เป้าหมายได ้ ความรูส้กึของผูบ้ริโภคท าใหเ้กิดความรูส้ึกของความ
ตอ้งการ จนตอ้งหาขอ้มลูเก่ียวกับสิ่งที่จะสามารถมาตอบสนองต่อความตอ้งการได ้อนัน าไปสู่การ
ตดัสินใจซือ้ และเกิดพฤติกรรมการซือ้ในที่สดุโดยสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปนี ้ (ฉัตรยาพร เสมอ
ใจ, 2549, 50-56) 

1.สิ่งเรา้ (Stimulus) คือ สิ่งที่เขา้มากระทบและกระตุน้ผูซ้ือ้ ซือ้อาจจะเกิดจากสิ่งเรา้

ภายใน หรือภายนอกก็ได ้แบ่งไดเ้ป็น สิ่งเรา้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) สิ่งเรา้ที่เก่ียวขอ้ง

กับส่วนประสมทางการตลาดที่นักการตลาดพัฒนาขึน้มา และท าใหผู้ซ้ือ้เกิดความตระหนักถึง

ความตอ้งการ และเกิดความตอ้งการซือ้สิ่งเรา้อ่ืนๆ สิ่งแวดลอ้มอนัอยู่เหนือการควบคมุขององคก์ร 

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าใหเ้กิดการซือ้ได ้เช่น เทคโนโลยีที่อ  านวยความสะดวก ในทางตรงกัน

ขา้มอาจจะก่อใหเ้กิดลกัษณะในทางลบไดเ้ช่นกนัเช่น ลกัษณะของเศรษฐกิจที่ถดถอย 

2.กล่องด า (Black box) เป็นระบบของความรูส้ึก ความตอ้งการ และกระบวนการ

ตดัสินใจที่เกิดขึน้จากความคิดและจิตใจของผูซ้ือ้ ซึ่งเป็นเรื่องยากแก่การเขา้ใจ แต่ละคนมีกลอ่งด า

ที่แตกต่างกันออกไป ยากต่อการเขา้ใจ มีความซบัซอ้นที่อยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซึ่งนักการ

ตลาดต้องพยายามศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินในซือ้ของ

ผูบ้รโิภค 

3.การตอบสนอง (Response) เป็นกระบวนการที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือ้อนัเป็น

การตอบสนองต่อสิ่งเรา้ 
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4.กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Buying decision process) โดยผูซ้ือ้จะมีขั้นตอนการ

ตดัสินใจซือ้แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ไดแ้ก่ 

4.1 การรับรูถ้ึงความต้องการ ผู้บริโภครายหนึ่งๆ จะตระหนักถึงสิ่งที่ตนขาด

หายไปในชีวิต ความขาดแคลนในชีวิต และจะพยายามหาผลิตภณัฑท์ี่สามารถตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของตนไดม้าเติมเต็มกบัสิ่งที่ขาดหายไปหรือขาดแคลนในอดีต 

4.2 การคน้หาขอ้มลู ผูบ้รโิภคจะพยายามคน้หาขอ้มลูของผลิตภณัฑท์ี่จะ มาเติม

เต็มสิ่งที่ขาดหาย ใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อน ามาใชใ้นกระบวนการตดัสินใจ 

4.3 การประเมินทางเลือก ผูบ้รโิภคจะน าขอ้มลูที่หาไดม้าท าการเปรียบเทียบเพื่อ

เลือกผลิตภณัฑท์ี่ดีและเหมาะสมกบัตนที่สดุ 

4.4 การตัดสินใจ เป็นการตัดสินใจท าการซือ้จริง ซึ่งผูซ้ือ้ตอ้งตัดสินใจเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑ ์ตราผลิตภณัฑ ์ผูข้าย เวลาในการซือ้ และปรมิาณในการซือ้ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 

4.5 การใช ้ผูบ้ริโภคอาจจะมีพฤติกรรมในการตอบสนองคือพึงพอใจหรือไม่พึง

พอใจ 

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค (Determinants of Consumer Behavior) 

คอทเลอร ์(Kotler, 2003) กล่าวว่า การรูว้่าผูบ้ริโภคตัดสินใจอย่างไรในตลาดนั้นยัง

ไม่เพียงพอส าหรบัการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเรายงัตอ้งสนใจดว้ยว่า ท าไมผูบ้ริโภคจึงตดัสินใจ

ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งโดยเฉพาะดว้ย ดงันัน้เมื่อเราไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการตัดสินใจ

ของผูบ้ริโภคแลว้ ต่อไปนีเ้ราก็จะไดก้ล่าวถึงปัจจัยหลักของพฤติกรรมที่ท าใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้

สินค้าใดสินค้าหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งจะท าให้เราเห็นว่าองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น

เก่ียวขอ้งกนัอย่างไร 

กุญแจส าคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคจะอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละบุคคล เพราะการ

ตดัสินใจซือ้หรือไม่ซือ้เป็นเรื่องของการตดัสินใจของแต่ละบุคคล แมว้่าบางครัง้บุคคลอาจตดัสินใจ

เป็นแบบใด ดังนัน้สิ่งที่ผูบ้ริโภคไดร้บัก็คือ ขอ้มูลจากภายนอกที่จะรวบรวมไวเ้ป็นสิ่งที่ใชอ้า้งของ

ผูบ้รโิภคได ้ขอ้มลูภายนอกดงักล่าวอาจกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคได้

แต่ผูบ้รโิภคก็ยงัคงตอ้งตดัสินใจเองโดยจะอาศยัขอ้มลูที่ไดร้บันัน้หรือไม่ก็ได ้ตลอดจนวิธีการน าเอา

ขอ้มลูไปใชด้ว้ย 
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นกัการตลาด จึงสนใจอิทธิพลดงักล่าวทัง้ 2 ที่มีต่อผูบ้ริโภคคือ กระบวนการตดัสินใจ 

ของบุคคลกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เราจึงกล่าวได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผูบ้รโิภค มี 2 ประการคือ 

1. ปัจจยัที่อยู่ภายในของบคุคล (Internal Variables) 

2. ปัจจยัที่อยู่ภายนอกของบคุคล (External Variables) 

โดยเราเรียกปัจจยัภายในนัน้ว่า ปัจจยัพืน้ฐาน (Basic Determinants) และเรียก

ปัจจยัภายนอกว่าปัจจยัหรืออิทธิพลสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Determinants or Influencer)  
พฤติกรรมการซือ้ผู้ของผู้บริโภค 
 
 
 
 
ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผูข้องผูบ้ริโภค 

 
ลกัษณะทางประชากร ขอ้มลูยอ้นกลบั                   ปัจจยัทางสงัคมและจิตวิทยา 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงพฤติกรรมการซือ้ผูข้องผูบ้ริโภค  
 

ที่มา: คอทเลอร ์(Kotler, 2003) Marketing Management 
 

พฤติกรรมการซือ้ผู้ของผู้บริโภคท่ัวไป  
จะผ่านขัน้ตอนต่าง ๆ 6 ขัน้ตอน คือ  

1. การรบัสิ่งเรา้ (Stimulus) สิ่งเรา้ หมายถึง สิ่งกระตุน้ (Cue) หรือแรงขบั (Drive) 

เพื่อจงูใจ หรือเรง่เรา้ใหบ้คุคลเกิดความตอ้งการที่จะกระท าบางสิ่งบางอย่าง ประกอบไปดว้ย 

1.1 สิ่งเรา้จากสงัคม (Social Cue) เช่น การพดูกบัเพื่อนร่วมงาน สมาชิกใน

ครอบครวั การพดูคยุพบประสงัสรรคด์งักลา่ว ก็จะท าใหเ้กิดสิ่งจงูใจขึน้กบัผูบ้รโิภคได ้

ส่ิงเรา้   รบัรูปั้ญหา   คน้หาขอ้มลู   ประเมินทางเลือก   ตดัสินใจซือ้   พฤติกรรมหลงัการซือ้ 
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1.2 สิ่งเร้าจากการโฆษณาสินค้า (Commercial Cue) โดยบริษัทผู้ผลิต

ขอ้ความโฆษณาสินคา้ก็เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกิดความพงึพอใจในผลิตภณัฑ ์

1.3 สิ่งเร้าที่ไม่ใช่การโฆษณา (Noncommercial Cue) เช่น ข่าวสาร หรือ

เอกสารต่าง ๆ ของรฐับาลหรือรายงานของผูบ้รโิภค 

1.4 สิ่งเรา้จากแรงกระตุน้ของร่างกาย (Physical Cue) ท าใหเ้กิดความรูส้ึก

ต่าง ๆเช่น ความหิว ความรูส้กึรอ้น หนาว และความรูส้กึเจ็บปวด เป็นตน้ 

2. การรับรู ้ปัญหา (Problem Awareness)  ในขั้นการรับรู ้ปัญหานี ้ แสดงว่า

ผูบ้ริโภคยอมรบัว่า ผลิตภณัฑห์รือบริการที่ก าลงัพิจารณาซือ้นัน้อาจจะแกปั้ญหาความขาดแคลน 

หรือความปรารถนาที่ยังไม่ไดร้บัการตอบสนองของเขาได ้การยอมรบัการขาดแคลนเกิดขึน้เมื่อ

ผูบ้ริโภคทราบว่าผลิตภัณฑห์รือบริการจ าเป็นจะตอ้งซือ้ใหม่ ส่วนการยอมรบัถึงความปรารถนา 

หรือความตอ้งการที่ยังไม่ไดร้บัการตอบสนองเกิดขึน้เมื่อผูบ้ริโภคทราบว่าผลิตภณัฑ ์หรือบริการ

เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยซือ้มาก่อน และผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าวนัน้อาจจะท าใหเ้พิ่มจินตนาการ

แห่งตน (Self-Image) 

3. การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ภายหลงัจากผูบ้ริโภคไดต้ัดสินใจว่า

ความขาดแคลน หรือความปรารถนาที่ยงัไม่ไดร้บัการตอบสนองมีคณุค่าที่จะไดร้บัพิจารณาต่อไป 

การรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัสิ่งที่ซือ้ก็จะกระท าในขัน้ตอนนี ้การรวบรวมขอ้มลูอาจจะกระท าโดยการ

รวบรวมรายการสินคา้ และการบรกิารทัง้หมดมาพิจารณา และพิจารณาทางเลือกแต่ละอย่าง 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) ภายหลงัจากผูบ้ริโภคได้

รวบรวมขอ้มลูในขัน้ที่สามเพียงพอแลว้ ในขัน้นีผู้บ้ริโภคก็จะประเมินทางเลือกซือ้ผลิตภัณฑ ์หรือ

บริการอย่างใดอย่างหนึ่งจากรายการทางเลือกที่น ามาพิจารณานัน้บางครัง้การเลือกผลิตภัณฑ ์

หรือบรกิารอาจกระท าอย่างง่ายดาย เมื่อผลิตภณัฑห์รือบริการใหเ้ลือกนัน้มีลกัษณะเด่นเป็นพิเศษ

เหนือผลิตภณัฑห์รือบริการอ่ืนๆ เช่น ผลิตภณัฑน์ัน้คณุภาพดีเลิศ ราคาถูก ในกรณีนีก้ารตดัสินใจ

เลือกก็จะกระท าทันทีโดยอัตโนมัติ แต่บางครัง้การเลือกก็ไม่อาจกระท าไดง้่ายๆเช่นนัน้ ในกรณี 

เช่นผู้บริโภคจะต้องประเมินพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เช่น อาจจะมี

ผลิตภณัฑก์ารเลือกซือ้ขึน้มา เกณฑก์ารตดัสินใจเลือกโดยทั่วไป ก็จะพิจารณาลกัษณะรูปร่างของ

ผลิตภณัฑ ์ราคา สีสนั คณุภาพ เกณฑเ์หล่านีจ้ะน ามาใชเ้พื่อจัดล าดบัทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

ในขัน้ตอนต่อไป 
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5. การตัดสินใจซือ้ (Purchase) ภายหลังที่ผู ้บริโภคได้เลือกผลิตภัณฑ์ หรือ

บริการจากทางเลือกหลายๆทางแลว้ ในขัน้นัน้ผูบ้ริโภคก็พรอ้มที่จะซือ้นั่นคือ การแลกเปลี่ยนเงิน 

หรือสัญญาที่จะจ่ายเงินเพื่อไดม้าซึ่งผลิตภัณฑห์รือบริการตามที่ตอ้งการ ในขั้นนีย้ังมีสิ่งที่ตอ้ง

พิจารณาตดัสินใจอีก 3 ประการ คือ สถานที่ซือ้ (Place of Purchase), เงื่อนไขในการซือ้ (Terms) 

และความพรอ้มที่จะจ าหน่าย (Availability) หากองคป์ระกอบทัง้สามอย่างนี ้เป็นที่พอใจ ตกลง 

การตดัสินใจซือ้ก็จะเกิดขึน้แต่หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจ หรือไม่อาจรบัได ้ผูบ้ริโภคอาจจะ

ไม่ซือ้แมว้่าจะพอใจในผลิตภณัฑห์รือบรกิารแลว้ก็ตาม 

6. พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) ภายหลงัที่ผูบ้รโิภคไดเ้ลือก

ผลิตภัณฑ ์หรือบริการแลว้ พฤติกรรมหลงัการซือ้บางอย่างจะตามมาคือ อาจจะซือ้เพิ่มขึน้ หรือ

อาจจะประเมินการซือ้ที่ไดต้ดัสินใจไปแล้วอย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคอาจจะประเมินการซือ้ผลิตภณัฑ ์ 

หรือบริการที่ซือ้ไปนัน้อีกครัง้หนึ่ง ผลิตภณัฑห์รือบริการที่ซือ้ไปนัน้ สามารถแกไ้ขปัญหาตามที่เขา

ตอ้งการไดจ้ริงตามค าโฆษณาหรือไม่ ผลิตภัณฑ ์หรือบริการตรงตามลกัษณะที่คาดหวังหรือไม่ 

หากผูบ้รโิภคไดร้บัความพอใจก็จะท าใหเ้กิดการซือ้ซ  า้เมื่อผลิตภณัฑ ์หรือบรกิารนัน้ใชห้มดไป และ

บอกกลา่วไปยงัผูบ้รโิภครายอ่ืน ๆในทางลบ 

ผลของการตดัสินใจของผูบ้ริโภคที่ไดร้บัมีไดท้ัง้ความพอใจ และไม่พอใจ และผลของการ
ตดัสินใจนี ้อาจจะปรากฏขึน้ไดใ้นทนัทีที่ซือ้หรือไม่ก็ได ้ ตามปกติผูบ้ริโภคยงัพิจารณาถึงผลลพัธท์ี่
เกิดขึน้ภายหลังการตัดสินใจซือ้แลว้ตลอดเวลาที่ยังคงใชผ้ลิตภัณฑ์อยู่ ไม่ว่าผูบ้ริโภคจะได้รับ
ความพอใจหรือไม่ไดร้ับความพอใจก็ตาม ขอ้มูลเหล่านีจ้ะย้อนกลับมาเป็นประสบการณ์ของ
บุคคล  ถา้ผูบ้ริโภคไดร้บัความพอใจก็ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งมีพฤติกรรมอีกต่อไป และผลของความ
พอใจอนัใหม่ล่าสดุนีก้็จะถูกเก็บสะสมไวพ้รอ้มที่จะมีผลกระทบต่อการตดัสินใจซือ้แบบเดียวกันใน
ครั้งต่อไปของบุคคลด้วย แต่ถ้าผลลัพธ์ที่เกิดขึน้เป็นความไม่พอใจแล้วก็แสดงว่าปัญหาของ
ผูบ้รโิภค(ความตอ้งการ) ยงัไม่ไดร้บัการบ าบดั และขอ้เท็จจรงิอนันีจ้ะเป็นตวักระตุน้อนัใหม่ที่จะท า
ใหผู้บ้ริโภคตอ้งเริ่มเขา้สู่กระบวนการของพฤติกรรมผูบ้ริโภคอีกครัง้ หรือยอมรบัในความไม่พอใจ
นั้น ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม ความพอใจก็ยังคงถูกเก็บสะสมไว้เป็นประสบการณ์ที่จะมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจในอนาคตของบุคคล สิ่งส าคญัที่ควรตอ้งจดจ าไวคื้อ การท่ีเรารูว้่าอะไรที่
เป็นผลประโยชน์ของสินค้าที่ยังไม่จัดหาเอาไว้กับผลประโยชน์อะไรบ้างที่มีไว้เลือกสรร เมื่อ
ผูบ้ริโภคไดก้ระท าการซือ้ การไดรู้ถ้ึงสิ่งดงักล่าวจะเป็นประโยชนต่์อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง
โดยความเป็นจริงจะเห็นว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่กระท าโดยบุคคลไม่เคยสิน้สุดหรือหมดไปได้
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เลย เนื่องจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะมีบางสภาวะที่เกิดการขาดของผลิตภัณฑห์รือเกิดความไม่
พอใจที่จ  าเป็นตอ้งมีกิจกรรมเขา้มาบ าบดัสภาวะดงักลา่วนัน้อยู่เสมอ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 4 พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ที่มา: คอทเลอร ์(Kotler, 2003) Marketing Management. 
 

ประสบการณข์อ้มลูที่เก็บสะสม 

ปัจจยัพืน้ฐาน 
- ความตอ้งการ 
- แรงจงูใจ 
- บคุลิกภาพ 
- การรบัรู ้
 

การตดัสินใจซือ้ 
- ซือ้หรือไม่ซือ้ 
- ซือ้อะไร 
- ซือ้จากไหน 
- ซือ้โดยวิธีใด 

อิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม 
- ครอบครวั 
- สงัคม 
- วฒันธรรม 
- รายได ้
 

ผลลพัธท์ี่ได ้
- ความพอใจ 
- ความไม่พอใจ 
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มิลล์ และ มอริสสัน (Mill & Morrison, 1985) กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมผูบ้รโิภค แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. ปัจจยัภายใน (Personal Factor/ Internal Variables) หมายถึงปัจจยัสว่นบคุคลที่

มีผลต่อพฤติ กรรมการซือ้ ไดแ้ก่ 

1.1 ความจ าเป็น ความตอ้งการ และการจงูใจ (Needs, Wants and Motivation) 

ความจ าเป็น (Needs) ของลกูคา้สามารถเป็นไปไดท้ัง้ร่างกายและจิตใจ เช่น การพกัผ่อนหย่อนใจ 

การไดเ้รียนรูส้ิ่งต่าง ๆ เพื่อความรอบรูท้ันสมัย เป็นสิ่งที่นกัท่องเที่ยวมีความตอ้งการ (Wants) แต่

อาจเป็นไปไดท้ัง้ที่รูต้วัและไม่รูต้วั นกัการตลาดตอ้งสรา้งความตอ้งการในความจ าเป็นนัน้ดว้ยการ

จูงใจ (Motivation) ซึ่งในดา้นการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละคน อาจเกิดจากความตอ้งการในระดบัที่

แตกต่างกนัและมีแรงจงูใจหลาย ๆ อย่างเกิดขึน้พรอ้มกนั 

1.2 การรบัรู ้(Perception) กระบวนการรบัรูแ้ละความเขา้ใจของบคุคลที่มีต่อโลก

ที่อาศยัอยู่ขึน้อยู่กบัปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความเชื่อ ประสบการณ ์อารมณ ์ฯลฯ และปัจจยัภายนอก 

ไดแ้ก่ สิ่งกระตุน้ที่มากระทบกบัประสาทสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ การไดก้ลิ่น, การไดย้ิน, การไดเ้ห็น, การ

ไดรู้ส้กึ และการไดร้สชาติ 

1.3 การเรียนรู ้(Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ หรือความ

เขา้ใจอันเป็นผลจากประสบการณท์ี่ผ่านมา การเรียนรูข้องมนุษยอ์าจเกิดขึน้เมื่อไดร้บัสิ่งกระตุน้ 

(Stimulus) ผ่านเข้ามาในความรูส้ึกนึกคิดและเกิดการตอบสนอง (Response) ตามทฤษฎีสิ่ง

กระตุน้-ตอบสนอง (Stimulus - Response Theory) กลยุทธ์การโฆษณาซ า้แลว้ซ า้อีกจึงน ามาใช้

ในการสง่เสรมิการตลาดไปยงักลุม่เปา้หมาย 

1.4 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะเด่นของแต่ละบุคคลเกิดมาจาก

ความรูส้ึกนึกคิด ความรบัผิดชอบ ความตอ้งการภายใน การจูงใจ การรบัรู ้การเรียนรูข้องบุคคล 

และการแสดงออกมาเป็นบุคลิกภาพเฉพาะตนตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้มรอบตนเอง ทฤษฎีของ 

ฟรอยด ์(Freud Theory) หรือทฤษฎีจิตวิเคราะห ์(Psychoanalysis Theory) เป็นทฤษฎีวิเคราะห์

บคุลิกภาพโดยตรง ซึ่งเนน้ความจ าเป็นแรงจงูใจและสิ่งกระตุน้อนัเป็นจิตไรส้  านึกจะเป็นตวัก าหนด

บคุลิกภาพของบคุคล มีดงันี ้
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1.4.1 Id เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากสิ่งกระตุน้อย่างหยาบ และความรูส้ึกที่ถูก

กระตุน้ท าใหบุ้คคลพยายามตอบสนองความพึงพอใจของเรา เช่น ความตอ้งการทางเพศ การ

โฆษณาง่าย ๆ หยาบ ๆ ก็สามารถกระตุน้ Id ได ้

1.4.2 Ego เป็นบุคลิกภาพที่เกิดจากการควบคุมของจิตใตส้  านึกของบุคคล

จะควบคมุความตอ้งการภายในที่เกิดจาก Id ได ้โดยบคุลิกภาพจะมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัค่านิยม

ในสงัคมและวฒันธรรม 

1.4.3 Super Ego เป็นบุคลิกภาพที่สะท้อนถึงจริยธรรมและคุณธรรมของ

สงัคมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกบัการเป็นพลเมืองดี นกัท่องเที่ยวมีบคุลิกภาพที่แตกต่างกนัตามเชือ้

ชาติ ศาสนา และสงัคม  

1.5 รูปแบบการด ารงชีวิต (Life Style) รูปแบบการด ารงชีวิตขึน้อยู่กบัวฒันธรรม, 

ชัน้ของสงัคม และกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล การเลือกบริโภคสินคา้และบริการ ขึน้อยู่กบัรูปแบบ

การด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล เช่น คนสมถะจะเลือกสินคา้ที่จ  าเป็น แต่คนชอบเที่ยวกลางคืนจะ

ชอบการพกัผ่อนหย่อนใจ เที่ยวเตร ่รบัประทานอาหารนอกบา้น ดภูาพยนตร ์รูปแบบ การด ารงชีวิต

ขึน้อยู่กบัความสนใจ ทศันคติ และความคิดเห็นของแต่ละบุคคล รูปแบบการด ารงชีวิตจะควบคู่ไป

กบัค่านิยม (Value) ของสงัคม  

1.6 แนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง (Self - Concept) หมายถึง ความคิดหรือความ

เขา้ใจที่เกิดขึน้ภายในบคุคลพรอ้ม ๆ กบัการรบัรู ้(Perception) ประกอบดว้ย 

1.6.1 แนวคิดของตนเองอย่างแทจ้ริง (Real Self) มีความเขา้ใจตนเองอย่าง

แทจ้ริงว่านิสยัความชอบอย่างไร เช่น ชอบเดินทางท่องเที่ยวเพราะคิดว่าไดพ้ักผ่อน ไดร้บัความรู ้

คลายเครียด 

1.6.2 แนวคิดตนเองในอุดมคติ ( Ideal Self Concept) เป็นความนึกคิดที่

บุคคลใฝ่ฝันอยากใหต้นเองเป็นเช่นนัน้ หรือมีผูเ้ขา้ใจว่าตนเองเป็นเช่นนัน้ และแสดงพฤติกรรมให้

สอดคลอ้งกับแนวคิดของตนเองในอุดมคติ เช่น การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปีเพราะ

คิดว่าเป็นที่ยอมรบัในสงัคม 

1.6.3 แนวคิดของตนเองที่คิดว่าบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจ้ริง (Reference - 

Group Self Concept) เป็นภาพที่บุคคลเห็นว่าบุคคลอ่ืนมองตนเองที่แทจ้ริงว่าเป็นอย่างไร เช่น 

คิดว่าตนเดินทางท่องเที่ยวเพราะตอ้งการพกัผ่อน 
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1.6.4 แนวคิดของตนเองที่ตอ้งการใหบุ้คคลอ่ืนคิดเก่ียวกับตนเอง (Self - I 

mage Concept) เป็นภาพที่บคุคลตอ้งการใหค้นอ่ืนคิดถึงเขาในแง่ใดแง่หน่ึง 

2. ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ได้แก่ ครอบครัว กลุ่ม

อา้งอิงชัน้ทางสงัคม และวฒันธรรม ประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิง, ครอบครวั, บทบาท และสถานะของ

ผูซ้ือ้ 

2.1 กลุ่มอ้างอิง หมายถึงกลุ่มใด ๆที่มีการเก่ียวข้องกัน ระหว่างคนในกลุ่ม 

แบ่งเป็น 2ระดบั 

2.1.1 กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครวัเพื่อนสนิท มักมีขอ้จ ากัดในเรื่องอาชีพ 

ระดบัชัน้ทางสงัคม และช่วงอายุ 

2.1.2 กลุ่มทุติยภูมิ เป็นกลุ่มทางสงัคมที่มีความสมัพนัธแ์บบตวัต่อตวั แต่ไม่

บ่อยมีความเหนียวแน่นนอ้ยกว่ากลุม่ปฐมภมูิ 

2.2 ครอบครวั เป็นสถาบนัที่ท าการซือ้เพื่อการบริโภคที่ส  าคญัที่สดุ นกัการตลาด

จะพิจารณาครอบครวัมากกว่าพิจารณาเป็นรายบุคคล 

2.3 บทบาททางสถานะ บุคคลที่จะเก่ียวขอ้งกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครวั กลุ่ม

อา้งอิงท าใหบ้คุคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกนัในแต่ละกลุม่ 

ค าจ ากัดความของพฤติกรรมผู้บริโภคพฤติกรรมผู้บริโ ภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลกระท าเพื่อใหไ้ดส้ินคา้หรือบริการมาเพื่อบริโภค ตลอดจนรวมไป
ถึงการบริโภคดว้ย (Activities People Undertake when Obtains, Consuming and Disposing 
and Services) จากค าจ าความขา้งตน้ จะเห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายความถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้

1. การจัดหาสินคา้ (Obtaining) หมายถึง กิจกรรมแสวงหาและซือ้สินคา้เพื่อใหไ้ด้

สินค้ามาไว้ครอบครอง กิจกรรมเหล่านีร้วมถึงการเสาะแสวงหาข่าวสารเก่ียวกับลักษณะของ

ผลิตภณัฑ ์การพิจารณาเลือกซือ้ การประเมินตรายี่หอ้และกิจกรรมการซือ้ ซึ่งก็รวมไปถึงวิธีการที่

ผูบ้รโิภคซือ้ผลิตภณัฑแ์ละรายละเอียดเก่ียวกบักิจกรรมซือ้ทกุ ๆ สว่น เช่น การช าระเงิน, การขนส่ง

, แหลง่ขอ้มลูการซือ้, จดุมุ่งหมายในการซือ้ ฯลฯ 

2. การบริโภค (Consuming) หมายถึง วิธีการ สถานที่ และเวลาที่บุคคลไดบ้ริโภค

สินคา้และบรกิาร เช่น วิธีการบรโิภคสินคา้, การตดัสินใจดา้นเวลาในการบรโิภค เป็นตน้ 
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3. การจัดการสินค้าเหลือใช้ (Disposing) หมายถึง วิธีการที่ผู ้บริโภคจัดการกับ

ผลิตภัณฑท์ี่เหลือใชแ้ละบรรจุภัณฑเ์มื่อเลิกใช ้(ทิง้, แปรรูป, น ากลบัมาใชอี้กครัง้, ขายต่อ) ของ

ผูบ้รโิภคแต่ละคน 

4. ลกัษณะทั่วไปของผูบ้ริโภค (Nature of Consumer) ผูบ้ริโภคเป็นนักวางแผนการ

ซือ้สินค้าล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้ารายการใหญ่ ราคาสูงหรือมูลค่าต่าง ๆก็ตาม ส่วนมาก

ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลามากที่สุดกับสินคา้รายการใหญ่ ๆ ซึ่งมีมูลค่าสูง เช่น การวางแผนซือ้บ้าน, 

รถยนต ์เป็นตน้ นอกจากการวางแผนการซือ้ล่วงหนา้แลว้ นกัการตลาดพิจารณาว่าการตัดสินใจ

ซือ้ของผูบ้ริโภคมีองคป์ระกอบ 2 ประการ คือความสามารถในการซือ้ (Ability to Buy) และ ความ

เต็มใจซือ้ (Willingness to Buy) 

ปัจจัยทีส่นับสนุนในการวางแผนของผู้บริโภค (Consumer Planning Assistance)  

การวางแผนในการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคนัน้มกัจะท าไดโ้ดยอาศยัการสนับสนุนจาก 

4 แหลง่ ไดแ้ก่ 

1. ธุรกิจ มีบทบาทส าคญัในการช่วยผูบ้ริโภควางแผนการซือ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กิจกรรมต่าง ๆ ทางการตลาด เช่น การโฆษณา การขาย สิ่งพิมพต่์าง ๆ ฯลฯ โดยข้อมลูจากแหล่ง

ข่าวสารนีจ้ะช่วยใหผู้บ้รโิภควางแผนและสรุปตดัสินไดใ้จง่ายขึน้ 

2. ครอบครวั จดัเป็นกลุม่สงัคมพืน้ฐานของมนุษย ์สมาชิกในแต่ละครอบครวัต่าง

ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาก ในการวางแผนเพื่อการบริโภค แมแ้ต่เด็กก็จะช่วยบิดามารดา และ

บิดามารดาก็จะช่วยบุตร ญาติสนิท แมจ้ะอยู่คนละครวัเรือนก็มักจะช่วยเสนอความคิดเห็นดว้ย

เหมือนกนั จึงท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัข่าวสารอนัจะเป็นประโยชนต่์อการตดัสินใจของตนเองไดม้ากขึน้ 

3. กลุ่มอา้งอิง และผูน้  าดา้นความคิดเห็น การวางแผนนอกจากจะไดร้บัอิทธิพล

ส่วนหนึ่งจากธุรกิจและครอบครวัแลว้ อิทธิพลจากกลุ่มอา้งอิงอื่น ๆ ยงัมีอีกมากมาย อาทิเช่นกลุม่

อา้งอิง (Reference Groups) อาจกล่าวไดว้่า เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสารที่ช่วยใหก้ารตัดสินใจของ

ผูบ้ริโภคไดง้่ายขึน้ เนื่องจากบุคคลมกัท าตามกลุ่มอา้งอิง ความหมายโดยสรุปของกลุ่มอา้งอิง คือ 

บุคคลต่าง ๆ ซึ่งผูบ้ริโภคถือเป็นบรรทัดฐาน หรือแบบอย่างในการซือ้สินคา้ กลุ่มอา้งอิงอาจเป็น

เพื่อน, ญาติสนิท, บุคคลที่มีชื่อเสียง ส่วนใหญ่กลุ่มอา้งอิงของผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเป็นกลุม่บุคคล

ที่มีคุณสมบัติและพฤติกรรมสอดคลอ้งกับค่านิยม (Value) ของผูบ้ริโภคผูน้  าดา้นความคิดเห็น 

(Opinion Leaders) คือ บุคคลที่ผูบ้ริโภคคาดหวังว่าจะไดร้บัค าแนะน าหรือค าชีแ้นะแนวทางใน
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การตัดสินใจซือ้ โดยมากมักเป็นเพื่อนหรือบุคคลใดก็ไดท้ี่ผูบ้ริโภคเชื่อถือว่าเป็นผูม้ีความรูพ้ิเศษ

เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์ัน้ ๆ 

4. สัญลักษณ์ต่าง ๆ การวางแผนซื ้อของผู้บริโภคอาจจะได้รับอิทธิพลจาก

สญัลกัษณต่์าง ๆ เช่น โลโกส้ินคา้, ส,ี ภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สญัลกัษณ ์ณ จดุขายซึ่งสงัเกต

ไดง้่าย การตกแต่งจุดขาย ปัจจุบนัที่พบ เช่น การแต่งกายของพนักงาน การตกแต่งหนา้รา้นของ

รา้นคา้ สีสนัของผลิตภณัฑ ์

สรุปพฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เก่ียวขอ้งโดยตรง
กบัการจดัหาใหไ้ดม้า และการใชซ้ึ่งสินคา้และบริการ ทัง้นีห้มายรวมถึงกระบวนการตดัสินใจซึ่งมี
มาอยู่ก่อนแลว้ และเป็นสิ่งที่มีสว่นก าหนดใหเ้กิดการกระท าดงักลา่ว 

รชิารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015)กลา่วว่า อินเทอรเ์น็ตเป็นแหลง่ที่มาของ
ข้อมูลส าหรับสินค้าจ านวนมาก และผลการวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลนไ์ดม้ี
จ านวนเพิ่มขึน้เช่นกนั ขณะที่นกัวิจยัส่วนใหญ่เนน้ไปที่การคน้หาขอ้มลูก่อนซือ้ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยง นกัวิจยับางคนมุ่งการคน้หาอย่างต่อเนื่องเก่ียวกบัพืน้ฐาน
ของแรงจงูใจตามความชอบ โดยรชิารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015)อธิบายว่าขณะที่
นกัวิจยัจ านวนมากต่างศึกษาการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ เพื่อประสบการณก์ารคน้หา
ออนไลน์ ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015)กล่าวว่า มีนักวิจัยจ านวนน้อยที่ได้
พัฒนาและทดสอบ รวมถึงสงัเกตรูปแบบพฤติกรรมต่างๆ ในการใชเ้ทคโนโลยี ซึ่งจะครอบคลุม
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่รวมถึงตัวแปรดา้นบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค ดงันัน้รูปแบบสิ่งเรา้ 
การกระตุน้ และการตอบสนอง (Stimuli, Organism and Responses:SOR) ของ รชิารด์ และ เชอ
เบ็ท  (Richard & Chebat, 2015) เช่น สิ่ ง เร้าที่มีชีวิต ตัวกระตุ้น และสิ่ งที่ตอบสนอง ซึ่ งมี
องค์ประกอบ5 ตัวแปรที่ส  าคัญ ได้แก่ การรับรูท้างออนไลน์(Online Cognitions), อารมณ์ทาง
ออนไลน์ (Online Emotions), ความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment), ความต่อเนื่อง 
(Flow) และทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ (Online Attitudes) ซึ่งความสัมพันธ์ของการรับรู ้ทาง
ออนไลนม์ีความเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะของเว็บไซต ์เช่น คณุภาพของเนือ้หาขอ้มลู และความถกูตอ้ง
ของขอ้มลู ในขณะที่ความบนัเทิงออนไลนม์ีความเก่ียวขอ้งกบัความชอบของแต่ละบุคคลอารมณ์
ออนไลนม์ีความเก่ียวข้องกับความยินดี การกระตุน้อารมณ์ ความสุข และการครอบง า  ความ
ต่อเนื่องเป็นสภาพที่เกิดขึน้ในระหว่างการเล่นหรือหาข้อมูลในอินเทอรเ์น็ต  ทัศนคติออนไลน์มี
ความเก่ียวขอ้งกบัทศันคติที่มีต่อเว็บไซตแ์ละทศันคติที่มีต่อสินคา้มีดงันี ้
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1. การรับรูท้างออนไลน์ (Online Cognitions) ศึกษาการรับรูท้างออนไลน์โดยใช้

โมเดลการโฆษณาในการวิจัยออนไลน์ ซึ่งนักวิจัยบางส่วนได้ศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ทางด้านการ

โฆษณาบนเว็บไซต ์เช่น ขอ้มลูเนือ้หาบนเว็บไซต ์เป็นตน้ เว็บไซตม์กัจะมีการแสดงขอ้มลูของสินคา้

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากกว่าการใชส้ื่อโฆษณาดั้งเดิมเนื่องจากพืน้ที่และงบประมาณที่มีจ ากัด ริ

ชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) ไดใ้หค้  านิยามของค าว่า การรบัรูท้างออนไลนเ์ป็น

สิ่งที่ท าใหผู้บ้รโิภคไดเ้ขา้ถึงสิ่งที่ตนเองตอ้งการที่จะซือ้ผ่านเว็บไซต ์ซึ่งเป็นตวัชีน้  าที่ช่วยใหผู้บ้ริโภค

รบัรูดี้กว่าและท าใหผู้บ้ริโภคบรรลวุตัถุประสงคใ์นการซือ้ไดเ้ร็วกว่าการรบัรูแ้บบดัง้เดิม โดยศึกษา

หาความสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มลูของเนือ้หาและประสิทธิภาพของเว็บไซต ์และไดค้น้พบว่า เว็บเพจมี

ความคลา้ยคลงึกบัสื่อโฆษณาสิ่งพิมพม์ากกว่าการสื่อสารขอ้มลู สว่นโฮมเพจสว่นใหญ่มกัมีขอ้มลู

ที่เป็นสารประโยชน ์

2. อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions) ศกึษาเก่ียวกบัการใชอ้ารมณซ์ึ่งเนน้การ

ตอบสนองทางอารมณ์ของผูบ้ริโภคต่อโฆษณาและบทบาทของอารมณ์ดา้นความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคโดยใช้โมเดลของอารมณ์ PAD (Pleasure, Arouse, Dominance: PAD) หรือเรียกว่า 

รูปแบบการประเมินสภาพอารมณ์ 3 ดา้นที่ผันแปรอย่างมีเหตุผลและแสดงพฤติกรรมผ่านทาง

อปุนิสยัซึ่งถกูพฒันาขึน้โดยไดแ้ก่ 

2.1 ความยินดี (Pleasure) เป็นอารมณ์ที่เก่ียวขอ้งกับความสุข ความพึงพอใจ 

หรือความชอบ  

2.2 การกระตุ้น (Arousal) เป็นอารมณ์ที่ถูกกระต้น ต่ืนเต้น และการกระตุ้น

เปรียบเทียบคลา้ยกบัการผ่อนคลาย ความเบื่อ และความง่วง  

2.3 การครอบง า (Dominance) เป็นความรูส้ึกที่มีการควบคุม มีความส าคัญ 

และมีความเป็นเอกเทศโดยแต่ละลกัษณะอารมณจ์ะเป็นอิสระต่อกนั  

ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) ใช้โมเดล PAD ที่มีประโยชน์ใน

การศึกษาอารมณใ์นสภาวะแวดลอ้มของการคา้ปลีก พฤติกรรมออนไลนโ์ดยใชโ้มเดล PAD ซึ่งจะ

มีประโยชนโ์ดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นรูปแบบบทบาทการครอบง าในพฤติกรรมการเขา้ถึงหรือหลีก

เลี่ยงทางอารมณข์องผูบ้ริโภคซึ่งยงัคงยงัไม่ไดร้บัการศึกษาใหท้ี่ชัดเจน พบว่าโมเดล PAD ไดแ้ยก

การอธิบายพฤติกรรมการเขา้ถึงหรือการหลีกเลี่ยงซึ่งมักจะมีอยู่ในสถานการณ์การบริโภคของ

ผูบ้รโิภคที่มีความหลากหลายในดา้นต่างๆและรูปแบบพฤติกรรมการเขา้ถึงมกัมีการเพิ่มมากขึน้ใน



  45 

สถานการณข์องการครอบง าสงู และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงมักมีการเพิ่มมากขึน้ในสถานการณ์

ของการอยู่ในสถานการณข์องครอบง าต ่า ซึ่งขอบเขตอารมณด์า้นนีส้ามารถแสดงผลลกัษณะของ

การตอบสนองทางอารมณท์ี่มีความหลากหลายไดใ้นรูปแบบการเล่นอินเทอรเ์น็ตออนไลน ์

3. ความบนัเทิงทางออนไลน ์(Online Entertainment) ไดใ้หค้  านิยามว่า ความบนัเทิง

คือ กิจกรรมใดใดที่ปราศจากการใชร้่างกายโดยตรงหรือเป็นกิจกรรมที่บุคคลมีความประสงคท์ี่จะ

เข้าร่วมเพราะสนใจใน ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) กล่าวว่า บุคคลจะมี

ความรูส้ึกบนัเทิง เมื่อบุคคลเหล่านัน้เคยมีประสบการณเ์ขา้ร่วม และจะรู้สึกมีความสุขยินดีที่ได้

ปลดปลอ่ยความสขุและอยากกลบัมาเขา้ร่วมอีกครัง้  

ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) กล่าวว่า เว็บไซตใ์ดเว็บไซตห์นึ่ง

อาจจะมีคะแนนทางดา้นความบนัเทิงความสนกุสงู มีการใชรู้ปแบบการน าเสนอที่ทัง้ตลก น่าสนใจ 

มีภาพสวย กราฟิกที่ดี หรือมีการออกแบบที่ดงึดดูใจตรงกบัเนือ้หาที่ผูบ้รโิภคตอ้งการ  

ริชาร์ด และ เชอเบ็ท  (Richard & Chebat, 2015) กล่าวอีกว่าประสิทธิภาพของ

เว็บไซตข์ึน้อยู่กับความรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่เขา้เยี่ยมชมเว็บไซตม์ีความรูส้ึกสนุกสนานต่ืนเตน้ พึง

พอใจหรือเพลิดเพลิน หรือบันเทิงหรือไม่ ถ้าผู้บริโภคได้เข้าชมเว็บไซต์แล้วรู ้สึกว่า ตนเองมี

ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และมีความเพลิดเพลินหรือบันเทิงในการใช้   ผู ้บริโภคจะมี

แนวโนม้ไวว้างใจ และทศันคติทีดีต่อเว็บไซตด์งักลา่วจะมีมากขึน้ 

4. ความต่อเนื่อง (Flow) ได้ค านิยามว่า ความต่อเนื่องเป็นสภาวะทางด้านความ

ตระหนักรูท้ี่เกิดจากบุคคลที่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับกิจกรรมที่รูส้ึกพึงพอใจ และท าใหรู้ส้ึกเพลิดเพลินใน

การใชง้าน ซึ่งอาจมีเกิดขึน้ในสภาวะระหว่างความทา้ทายของกิจกรรมและตอ้งการทกัษะใชเ้พื่อ

เอาชนะความทา้ทาย  

ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) กล่าวว่า ความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่

น าไปสู่ความรูส้ึกบนัเทิงเพลิดเพลินมากยิ่งขึน้ ความต่อเนื่องเป็นสถานการณท์ี่เกิดขึน้ที่อยู่บนโลก

ออนไลน ์ทั้งเล่นเกม การคน้หาขอ้มูล การเสพสื่อต่างๆ ทางอินเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่  มีลักษณะโดย

เรียงล าดับของการตอบสนองที่ง่ายขึน้โดยการติดต่อผ่านเครื่องมือสื่อสารที่สามารถโต้ตอบได้ 

( Characterized by a Seamless Sequence of Responses Facilitated by Machine 

Interactivity), มีความสนุกซ่อนอยู่ภายใน ( Intrinsically Enjoyable), มีความรู้สึกเพลิดเพลิน 
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(Accompanied by a Loss of Self-consciousness),มีการควบคุมตนเอง(Self-reinforcing)และ

มีการน าไปสูค่วามรูส้กึอยากเลน่ (Leads to a Sense of Playfulness) 

5. ทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online Attitudes) ทัศนคติเป็นการประเมินผลจาก

ภายในของรูปธรรม เช่น โฆษณา หรือเว็บไซตซ์ึ่งอาจจะเป็นไดท้ัง้ทศันคติดา้นบวกหรือลบ ริชารด์ 

และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) กล่าวว่า ถึงแมว้่าการโฆษณาออนไลนแ์ละการโฆษณา

แบบดัง้เดิมจะมีความแตกต่างกนั นกัวิจยัยอมรบัว่า รูปแบบการสื่อสารแบบดัง้เดิมมีการน ามาใช้

กบัเว็บไซต ์เพราะมีการท างานที่คลา้ยคลึงกบัโฆษณาที่มีการวางแผนโดยทางบรษิัท อีกทัง้ยงัเป็น 

กระบวนการท างานของเว็บไซต์มีความซับซ้อนมากกว่าการโฆษณาออนไลน ์เว็บไซตม์ีความ

แตกต่างจากสื่อดัง้เดิม โดยเว็บไซตย์อมใหผู้บ้ริโภคเป็นผูค้วบคมุการน าเสนอขอ้มลู ล าดบัขัน้ตอน

ของการน าเสนอ และระยะเวลาของการจัดหา รวมทัง้การเขา้ถึงขอ้มูล โดยริชารด์ และ เชอเบ็ท 

(Richard & Chebat, 2015) ใหค้วามเห็นว่าทัศนคติออนไลนม์ีความคลา้ยคลึงกับทัศนคติต่อสื่อ

โฆษณาในรูปแบบดั้งเดิม เพราะเว็บไซต์เป็นที่กระจายข่าวสาร ข้อมูลและทัศนคติต่อแบรนด์

อาจจะเท่ากับเป็นสิ่งที่สะทอ้นความเป็นตัวสินคา้ของเว็บไซตซ์ึ่งจะสามารถสรา้งทัศนคติที่ดีของ

บรษิัทได ้
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พฤติกรรมการซือ้ออนไลน ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 5 แสดงพฤติกรรมการซือ้ออนไลน ์

 

ที่มา: เชง, ช,ู กวอง, ชาน และ ลิเมเยม (Cheung, Zhu, Kwong, Chan, & Limayem, 2003) 

 

ลกัษณะของผูบ้รโิภค 
- รูปแบบการด าเนินชีวิต 
- แนวทางการด าเนินชีวิต 
- แรงจงูใจหรือความพงึพอใจ 
- ความรูแ้ละประสบการณ ์
- การยอมรบัสิ่งใหม่และความไวใ้จ 
- ความผกูพนัและทศันคติ 
- ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
- ค่านิยม 

ลกัษณะของสินคา้และบรกิาร 
- ความรูเ้ก่ียวกบัสินคา้ 
- ชนิดของสินคา้ 
- ลกัษณะภายนอก 
- ความถ่ีของการซือ้ 
- การใชง้านจรงิ 
- ความแตกต่าง 
- ราคา 
 

ความตัง้ใจ การซือ้/ใชบ้รกิาร การซือ้/การใช ้

ลกัษณะของตวักลาง 

- คณุภาพของบรกิาร 

- การควบคมุความลบั 

- ความปลอดภยั 

- ชื่อเสียงของตราสินคา้ 

- การน าส่งสินคา้ 

ลกัษณะของสื่อ 

- การออกแบบหนา้เว็บ 

- การล่ืนไหลของการใช ้

- การง่ายในการใชง้าน 

- การเชื่อมโยง 

อิทธิพลจากสิ่งแวดลอ้ม 

- วฒันธรรม 

- สงัคม 

- เทคโนโลยี 

- กฎหมายขอ้บงัคบั 

- ภาพลกัษณ ์
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ท าใหผู้ว้ิจัยตอ้งการที่จะ
ศึกษาการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนข์อง  ริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 
2015)เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการรับรู ้ทางออนไลน์ (Online 
Cognitions), อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions), ความบันเทิงทางออนไลน์ (Online 
Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทศันคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online Attitudes)  แนวคิด
หรือประสบการณที่จะท าให้ผู ้บริโภคพึงพอใจ โดยจะใช้ค าถามเพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรม
ผู้บริโภค เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่ เ ก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ที่มี
ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ความเส่ียง 

นวลศิริ เปาโรหิตย ์(2533) กล่าวถึงความหมายเก่ียวกับการรบัรูว้่า หมายถึงขั้นตอน 
กระบวนการแปลความหมายของสิ่งเรา้ที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่างๆ ของคนและในการ
แปล ความหมายนัน้ขึน้อยู่กบัประสบการณใ์นอดีตและสภาพจิตใจในปัจจบุนั  

ชิพแมน และ คารน์ุค (Schiffman & Kanuk, 1987) กล่าวว่า การรบัรู ้คือ กระบวนการที่
บุคคล แต่ละคนมีการ เลือก วิธีในการประมวลผลในดา้นการตีความเก่ียวกับการเป็นตัวกระตุน้
ออกมาเพื่อที่จะได ้ความหมายและการสื่อภาพของโลกที่มีเนือ้หา   

เทพนม เมืองแมน และ สวิง สวุรรณ (2540) กลา่วถึงแนวการรบัรูว้่า หมายถึง ขัน้ตอนใน
การเลือกรบั วิธีการจดั ระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเรา้ที่บุคคลพบเห็นหรือมีความเป็นมา
ที่เก่ียวขอ้งดว้ยใน สิ่งแวดลอ้มหนึ่งๆนอกจากนี ้ 

นพ ศรีบุญนาค (2545) ไดก้ล่าวว่า การรบัรู ้(Perception) หมายถึง กระบวนการที่ซึ่ง
บคุคลรบั จดัระเบียบ และแปลขอ้มล/ูสาระสนเทศจากสภาพแวดลอ้มที่เขาด ารงอยู่  

รงัสรรค ์ประเสริฐศรี (2548) กล่าวว่า การรบัรู ้เป็นกระบวนการซึ่งบุคคลมีการเลือกสรร 
(Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เก่ียวกับสิ่งกระตุ้น (Stimulus) หรือ
ขอ้มลูที่ไดร้บัโดยอาศัยประสาทสมัผสัทัง้หา้ คือ ไดเ้ห็น (Sight) ไดย้ิน (Hearing) ไดก้ลิ่น (Smell) 
ไดล้ิม้รส (Taste) และไดส้มัผัส (Touch) หรือกระบวนการ ซึ่งบุคคลจัดระเบียบและตีความสิ่งที่
สมัผสัเพื่อให ้ความหมายของสภาพแวดลอ้ม ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรบัรูแ้ละการตอบสนอง
ต่อขอ้มลูที่ไดร้บั แตกต่างกนัไป แมจ้ะเป็นขอ้มลูเดียวกนัก็ตาม และบางครัง้การรบัรูข้องเราอาจจะ
แตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึน้จรงิก็ได ้ 
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บรรยงค ์โตจินดา (2543) กล่าวว่าการรบัรู ้หมายถึง บุคคลไดร้บัตีความและตอบสนอง
ต่อสิ่ง ที่เกิดขึน้ การรบัรูน้ัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม คือ ขอ้มลูและการแปลขอ้มลูใหเ้ป็น
ขอ้ความ ตามความเขา้ใจของแต่ละบุคคล การรบัรูจ้ะตอ้งค านึงถึงความรูค้วามเขา้ใจในข้อมูล
ข่าวสาร ความ สนใจต่างๆที่เกิดขึน้และประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึน้จึงจะสามารถท าใหเ้ราแปล
ขอ้ความไดถ้กูตอ้ง สรุปว่า การรบัรู ้คือ การท่ีบคุคลไดเ้จอกบัสิ่งเรา้สิ่งหนึ่ง และมีการตอบสนองกบั
สิ่งนัน้  โดยสามารถที่จะเลือกรบัสิ่งเรา้ที่เขา้มาไดโ้ดยการเห็น การไดย้ิน และการไดท้ า ใหเ้กิดการ
ตีความผ่านวิธีการ วิเคราะห์สามารถถ่ายทอดออกมา เป็นความรูแ้ละความเขา้ใจแต่ละบุคคล 
และท าใหแ้ต่ละบคุคล เปลี่ยนแปลงทางดา้นพฤติกรรมและแนวความคิดที่เกิดการเรียนรูใ้นที่สดุ  

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์และคนอ่ืนๆ (2546) กลา่วว่า การรบัรู ้(Perception) เป็นกระบวนการที่ 
บุคคลไดจ้ัดระเบียบและตีความความรูส้ึกของตนเอง เพื่อใหค้วามหมายเก่ียวกับสภาพแวดลอ้ม 
โดยบคุคลหนึ่งๆสามารถตีความใหแ้ตกต่างจากความเป็นจรงิได ้นกัจิตวิทยาไดใ้หค้วามหมายการ
รบัรู ้แตกต่างกนัออกไปดงันี ้

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการรับรู้  
รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548) ได้กล่าวว่าการรับรู ้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล (Factors 

Influencing the Perception) คือ ปัจจัยที่มีผลต่ออิทธิพลและการรับรูข้องบุคคล ซึ่งมีผลท าให้
บคุคลเกิดการรบัรูท้ี่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ 

1. ผูร้บัรู ้(Perceiver) การตีความนัน้จะไดร้บัอิทธิพลจากลกัษณะส่วนตัวของผูร้บัรู ้

ซึ่งสิ่งที่  เก่ียวเนื่องและส าคัญมากเก่ียวกับกับการรับรู ้ ได้แก่ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความสนใจ 

ประสบการณใ์น อดีต และความคาดหวงั โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 ทศันคติ (Attitudes) คือ ความรูส้ึก และท่าทีที่บุคคลมีต่อความคิดหรือสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง (Kotler, 2003) ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางในดา้นดี หรืออาจไม่ดีก็ได ้ทศันคติอาจมีการส่งผล

ต่อการ ตีความหมายของสิ่งที่เกิดขึน้ และพฤติกรรมอาจสง่ผลต่อกลุม่งานได ้

1.2 แรงจูงใจ (Motives) เป็นสภาพภายในจิตใจของบุคคลซึ่งเกิดแรงผลกัดันต่อ 

พฤติกรรมเพื่อการบรรลเุปา้หมายนัน้ๆ 

1.3 ความสนใจ ( Interests) เป็นความสนใจของผู้รับรู ้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

โดยทั่วไปบคุคลจะสนใจในเรื่องที่ตนเองมีความเก่ียวขอ้งมากกว่าเรื่องอ่ืน 

1.4 ประสบการณใ์นอดีต (Past Experiences) คนเราจะน าประสบการณใ์นอดีต

มาเก่ียวขอ้งกบัสิ่งที่เราก าลงัรบัรูอ้ยู่ 
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1.5 ความคาดหวัง (Expectation) เป็นความเก่ียวข้องกับเหตุการณ์หรือ

พฤติกรรม ซึ่งน าไปสูผ่ลลพัธ ์

2. เป้าหมาย (Target) คือ สิ่งซึ่งถูกสังเกตว่าเป็นที่ยอมรับและรับรู ้ลักษณะของ

เป้าหมาย ประกอบดว้ยความใหม่ (Novelty), การเคลื่อนไหว (Motion,) เสียง (Sound), ขนาด 

(Size), ภมูิหลงั (Background) และความใกลเ้คียง (Proximity) 

3. สถานการณ ์(Situation) เป็นสิ่งที่เรามองเห็นหรือเหตกุารณร์อบๆ สภาพแวดลอ้ม

ที่อยู่ ภายนอก ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการรบัรู ้ปัจจัยสถานการณ์ที่ท าใหเ้กิดการรบัรู ้ประกอบดว้ย 

เวลา (Time), สภาพงาน (Work Setting) และสภาพสงัคม (Social Setting) เช่น ช่วงเวลาที่ต่างกนั

อาจรบัรูไ้ดต่้างกนั 

โบ (Bauer, 1960) ไดเ้สนอแนวคิดการรบัรูค้วามเสี่ยงว่ามักจะเป็นความไม่แน่นอนที่
ส  าคญัต่อ พฤติกรรมผูใ้ชบ้รกิาร โดยในเวลาต่อมาไดม้ีผูน้  าแนวคิดการรบัรูค้วามเสี่ยง (Perceived 
Risk) ไป ท าการคน้ควา้เป็นจ าวนมาก 

คนันิง้แฮม (Cunningham, 1967) กล่าวว่าการรบัรูค้วามเสี่ยงหมายถึง ความไม่แน่นอน
ที่รบัรูไ้ดถ้ึงสินคา้และบริการหนึ่งๆของลกูคา้ที่ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบกบัการซือ้หรือใชบ้ริการ 
หากลกูคา้รบัรูค้วามเสี่ยงเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในระดับที่มากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนใน
เชิงลบที่มีความส าคญั 

ซ,ู เธียว และ แทน (Xu, Teo, & Tan, 2005) กลา่วว่าทศันคติเก่ียวกบัความเสี่ยงจะส่งผล
เชิงลบ และมีความสมัพนัธก์บัความเชื่อมั่นและความตัง้ใจกระท า การรบัรูค้วามเสี่ยงสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ , ดา้นการกระท า, ดา้นบุคคลและดา้น
ความเป็นสว่นตวั   

มารติ์น และ คารเ์มโร  (Martín & Camarero, 2009) กล่าวว่าการรบัรูค้วามเสี่ยงในการ
ซือ้สินคา้หรือใชบ้ริการ ออนไลนข์องลูกคา้นั้นขึน้อยู่กับการรกัษาความปลอดภัยและมีการเก็บ
ขอ้มูลส่วนตัวของลูกคา้ที่ เหมาะสม หากมีการน าเสนอขอ้มูลขององค์กรและขอ้มูลสินค้าหรื อ
บรกิารครบถว้น ก็จะท าใหเ้กิดการ รบัรูค้วามเสี่ยงในระดบัที่ต  ่า  

ชู และ วู (Zhou & Wu, 2009)กล่าวว่าการรบัรูค้วามเสี่ยงมีผลต่อความตัง้ใจใชบ้ริการ
ระบตุ าแหน่งในทางลบ โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นส่วนตวัของผูใ้ชบ้รกิาร ที่กงัวลเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มลูและการ ควบคมุที่ดี ซึ่งการรบัรูค้วามเสี่ยงจะลดนอ้ยลงเมื่อมีการใชโ้ครงสรา้งทาง
กฎหมายและไดร้บัรองจากบคุคลที่สาม 
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ชู และ วู (Zhou & Wu, 2009)กล่าวว่าการรับรู ้ความเสี่ยงใช้การใช้บริการผ่านทาง
ออนไลนข์องลูกคา้นัน้ขึน้อยู่กับการรกัษาความปลอดภัยและมีการเก็บขอ้มลูส่วนตัวของลูกคา้ที่
เหมาะสมหากมีการน าเสนอขอ้มูลขององคก์รและขอ้มลูสินคา้หรือบริการครบถว้นก็จะท าใหเ้กิด
การรบัรูค้วามเสี่ยงในระดบัที่ต  ่า 

จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2557)กล่าวว่าทัศนคติเก่ียวกับความเสี่ยงจะส่งผลเชิงลบและมี
ความสมัพนัธก์บัความเชื่อมั่นและความตัง้ใจกระท าของลกูคา้ซึ่งเกิดจากความไม่แน่นอนที่รบัรูไ้ด้
ถึงสินคา้และบริการหนึ่งๆของลูกคา้ที่ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบกับการซือ้หรือใชบ้ริการหาก
ลูกคา้รบัรูค้วามเสี่ยงเก่ียวกับสินคา้หรือบริการในระดับที่มากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิง
ลบที่มีความส าคญั 

ฮานาฟีซาเด, เบดดิู และ คอชซาราย (Hanafizadeh, Behboudi, & Koshksaray, 2012)
น าเสนอทฤษฎีการยอมรับความเสี่ยง (Perceived Risk) ว่าความเสี่ยงที่ถูกรับรูม้ีผลกระทบที่
หลากหลายต่อการยอมรบัการท าธุรกรรมทางธนาคารผ่านโทรศัพทเ์คลื่อนที่แต่ก่อนความเสี่ยง
จ ากัดอยู่เพียงแต่การฉ้อโกงและคุณภาพของสินคา้แต่ปัจจุบันความเสี่ยงถูกใหค้วามหมายว่ามี
ความสมัพันธ์กับความเสี่ยงทางการเงิน ทางกายภาพ ทางจิตวิทยาหรือทางสงัคมในการติดต่อ
ออนไลน ์

ยิว, แกรนท ์และ เอ็ดการ ์(Yiu, Grant, & Edgar, 2007) กลา่วว่าความเสี่ยงอาจหมายถึง
การคาดเดาหรือการคาดการณค์วามสูญเสียที่จะเกิดขึน้จากการไดป้ระโยชนห์รือผลตอบแทนที่
ปรารถนาซึ่งเป็นทศันคติความเชื่อหนึ่งที่สง่ผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร 

คราวฟอรด์ และ เบเนทโต (Crawford & Benedetto, 2014) ไดใ้หค้วามหมายของความ
เสี่ยงว่าเป็นความเป็นไปไดท้ี่จะท าใหเ้กิดความไม่แน่นอน ส่งผลใหก้ารพฒันานัน้ประสบผลส าเรจ็ 
หรือลม้เหลว อาจเกิด จากหลายๆ ประการ  

แมคคินี, วินคลอเฟอร ์และ เอ็นนิว (Mckechnie, Winklhofer, & Ennew, 2006) กล่าว
ว่าการยอมรบัความเสี่ยงมีการมุ่งเนน้การยอมรบัความเสี่ยงในมิติดา้นการเงินความปลอดภัยใน
การใชง้านและขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการมิติความเสี่ยงทัง้  3 มิติมีความสมัพันธ์กับบริบทของ
การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นธุรกรรมทางออนไลน์ของ โดยแต่ละมิติของความเสี่ยง 
สามารถเกิดขึน้ไดใ้นสถานการณ ์มีผลในเชิงลบและผลกระทบที่จะตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ไดม้ีนิยามความหมายดงันี ้

1. ความเสี่ยงดา้นการเงิน หมายถึงทศันคติความเชื่อเก่ียวกับค่าใชจ้่ายหรือจ านวน

เงินที่อาจสญูเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน ์
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2. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั หมายถึงทศันคติความเชื่อเก่ียวกบัการสญูเสียจาก

ความไม่ปลอดภัยของระบบ ทิพยว์ัลย ์สุทิน (2551) ไดใ้หต้ัวอย่าง เช่นการถูกโจรกรรมทรพัยส์ิน

ผ่านโครงข่ายโทรศัพทเ์คลื่อนที่การถูกโจรกรรมโดยแกไ้ขเลขที่บญัชีปลายทางในระหว่างโอนเงิน

เป็นตน้ 

3. ความเสี่ยงเก่ียวกับขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึงการถูกลกัลอบการน า

ขอ้มลูส่วนตวัไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัการอนุญาตจากเจา้ของขอ้มลูหรือจากการถูกลกัลอบใชส้ิทธิเขา้ใช้

ระบบโดยไม่ไดร้บัอนุญาตนอกจากนีย้ังหมายรวมถึงทัศนคติความเชื่อดา้นความซื่อสัตยข์องผู้

ใหบ้รกิารทัง้ผูใ้หบ้รกิารทางออนไลนแ์ละผูใ้หบ้รกิารเครือข่ายการสื่อสารในการปกปิดขอ้มลูส่วนตวั

ของผูใ้ชบ้รกิาร 

ดงันัน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายความการรบัรูค้วามเสี่ยงไดว้่า เป็นการรบัรูถ้ึงความ
ไม่ แน่นอนในการรกัษาความปลอดภัย การเก็บรกัษาขอ้มูลส่วนตัวและความไม่ชัดเจนครบถว้น
ของขอ้มลูที่ผูซ้ือ้หรือผูใ้ชบ้ริการไดร้บั ท าใหเ้กิดผลกระทบทางลบน าไปสู่ความไม่พึงพอใจและไม่
ซือ้สินคา้ หรือใชบ้รกิารท่ีไดร้บัรูค้วามเสี่ยงนัน้ 

แมคคินี และ คนอ่ืน ๆ (Mckechnie et al., 2006)ไดศ้ึกษามิติเก่ียวกับความเสี่ยงที่จะ
น าไปสูก่ารยอมรบัเทคโนโลยีได ้ดงันี ้

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึงความเชื่อของผู้ใช้บริการว่าจะมีค่าใช้จ่าย

มากกว่าที่ควรจะเป็นในการใชบ้รกิารต่างๆ 

2. ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั หมายถึงความเชื่อเก่ียวกบัการสญูเสียที่ผูใ้ชบ้ริการ

อาจะไดร้บัจากความไม่ปลอดภยัของระบบ 

3. ความเสี่ยงเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ หมายถึงการถูกละเมิดสิทธิ์หรือ

ลกัลอบ และการน าขอ้มลูส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึ่งอนัเก่ียวขอ้งโดยตรง

กบัความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้รกิารดว้ยเช่นกนั 

การรบัรูค้วามเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรหลกัที่มีความส าคัญและส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการ เป็นสภาวะที่มีความกังวลหากตัดสินใจและจะเกิดขอ้ผิดพลาด จนเกิดการชะลอการ
ตดัสินใจและไม่เกิดการยอมรบัการใช ้ซึ่งแต่ละมิติของความเสี่ยงมีนิยามความหมาย 4 ปัจจยัดงันี ้

1. ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance)หมายถึง ความกังวลใน

การใชบ้ริการจะไม่สามารถสรา้งประโยชนไ์ดจ้ริงและไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตรงตามที่ตอ้งการ

ของผูใ้ชบ้รกิาร 
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2. ความเสี่ยงดา้นความเป็นสว่นตวั (Privacy) หมายถึง ทศันคติความเชื่อดา้นความ

ซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้ริการทัง้ธนาคารพาณิชยแ์ละผูใ้หบ้ริการเครือข่ายการสื่อสารในการปกปิดขอ้มลู

ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หรือถูกลักลอบน าข้อมูลส่วนตัว หรือสิทธิเข้าใช้ระบบ ซึ่งรวมถึงความ

ปลอดภัยที่ผูใ้ชบ้ริการพึงจะไดร้บัจากการใชง้านเทคโนโลยี เพื่อป้องกันหรือปกป้องขอ้มูลที่เป็น

ความลับไม่ให้ถูกเผยแพร่โดยมิได้รับอนุญาต เช่น การถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านโครงข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนที่ การถกูโจรกรรมโดยแกไ้ขเลขที่บญัชีปลายทางในระหว่างโอนเงิน เป็นตน้ 

3. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Finance) หมายถึง หมายถึง ทศันคติ ความเชื่อเก่ียวกับ

ค่าใชจ้่ายหรือจ านวนเงินที่อาจสญูเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้รกิาร 

4. ความเสี่ยงดา้นระยะเวลา (Time) หมายถึง ความเสี่ยงดา้นเวลาของผูใ้ชบ้ริการ 

ความเอือ้อ านวยความสะดวกในการใช้บริการต่อช่วงเวลา และคุม้ค่าในการสูญเสียเวลาตาม

ความคาดหวงัในการบรกิารของเทคโนโลยีในการท าธุรกรรมทางการเงิน 

เลิน และ ลิน (Luarn & Lin, 2005) ไดศ้ึกษาแบบทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับปัจจัย

ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยง ซึ่งพบว่าสามารถแจกแจงปัจจยัความเสี่ยงได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ ความเสี่ยง

ดา้นเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากผูใ้หบ้ริการ ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของผูใ้ชบ้ริการ และ

ความเสี่ยงจากความผิดพลาดของสินคา้และบรกิาร 

การประเมินความเส่ียง 
การประเมินความเสี่ยงของผูใ้ชบ้ริการนัน้เป็นขัน้ตอนที่ซบัซอ้น โดยระดบัความเสี่ยง

ของแต่ ละคนที่ยอมรับได้นั้นขึน้อยู่กับมาตรฐานของบุคคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน ซึ่ง

พฤติกรรมที่ใช ้ประเมินความเสี่ยงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้

1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยไม่น าความเสี่ยงไปพิจารณาเปรียบเทียบกับความ

เสี่ยงอ่ืนตลอดจนประโยชนท์ี่จะไดร้บั ซึ่งการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนีจ้ะขึน้อยู่กับเงื่อนไขทางสงัคม 

เช่น เจตคติ ความเชื่อต่างๆ 

2. การก าหนดมาตรฐานความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้โดยคาดคะเนจากความเป็นจริง

ว่าทกุการกระท านัน้ย่อมมีความเสี่ยงแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานว่าอยู่ใน 

ระดบัที่ยอมรบัไดห้รือไม่  

3. ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากความสญูเสียที่อาจเกิดขึน้จากการ เผชิญ

ความเสี่ยงนัน้ๆ 
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4. ประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะไดร้บั เช่น การใชบ้ริการ

ระบุต าแหน่งผ่านแอพพลิเคชั่นโดยเปิดใหแ้สดงความเห็นเป็นสาธารณะเพื่อใหไ้ดร้บัขอ้มูลอย่าง

รวดเรว็ ซึ่งมีความเสี่ยงที่ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้ชอ้าจจะถกูติดตามโดยผูไ้ม่ประสงคดี์ได ้

การตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy Concern) ต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ชู และ วู 
(Zhou & Wu, 2009) ไดก้ล่าวถึงการตระหนกัถึงความเป็นส่วนตวัว่า มีผลกระทบทางลบต่อความ
เชื่อมั่นไวว้างใจและมีผลกระทบทางบวกต่อการรบัรูค้วามเสี่ยงในการใชบ้ริการระบุต าแหน่ง โดยมี
แนวคิดที่กลา่วถึงการตระหนกัถึงความเป็นสว่นตวัของ ผูใ้ชง้านซึ่งประกอบไปดว้ย 4 สว่น ดงันี ้

1. Collection คือความกังวลในการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานว่าข้อมูลนั้นได้ถูก

จดัเก็บอย่างเหมาะสมหรือไม่ 

2. Improper Access คือความกงัวลในความปลอดภยัของขอ้มลูที่ถูกจัดเก็บ ตัง้แต่

มาตรการในการปอ้งกนัขอ้มลู ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัผูท่ี้มีสิทธิ์ในการเขา้ถึงขอ้มลูหรือระบบนัน้ๆ  

3. Errors คือความกังวลในความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ถูกจัดเก็บ ซึ่งอาจท าใหเ้กิดผล

กระทบในทางลบต่อคณุภาพการใหบ้รกิารไดเ้ช่นกนั    

4. Secondary Use คือความกงัวลถึงการถูกน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชนข์ององคก์ร

หรือบคุคลที่สามมากกว่าประโยชนข์องผูใ้ชบ้รกิาร   

ยังมีแนวคิดของ แฮริส, อีวาน และ เบเคท (Harris, Evans, & Beckett, 2011) ที่กล่าว
เพิ่มเติมถึงการตระหนักถึงความเป็น ส่วนตัวว่า ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จะใช้
ประสบการณต์รงและบรรทัดฐานทางสงัคม (Social Norms) มาเป็นตัวชีว้ัดว่าขอ้มูลส่วนใดของ
ผูใ้ชบ้ริการที่ควรเปิดเผยหรือไม่ควรเปิดเผย หากผูใ้ชง้าน รูส้ึกไดถ้ึงการรุกล า้หรือกา้วก่ายความ
เป็นส่วนตัวอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดจากการเปิดเผยขอ้มูล เรื่องราวต่างๆ ก็จะท าใหเ้กิดความ
ตระหนกัในการควบคมุการเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัและจดัการกบั ขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชง้านมากขึน้   

นอกจากนีแ้นวคิดของ กรอส และ แอคคิชตี (Gross & Acquisti, 2005)) ยงักล่าวว่าผูท้ี่
ใชบ้ริการระบุต าแหน่ง มักจะเปิดเผยขอ้มลูในเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่เป็นขอ้มูลส่วนตัวโดยไม่
ตระหนักถึงความเสี่ยงจาก การเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว ซึ่งไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าผูใ้ชบ้ริการจะเลือก
เปิดเผยขอ้มลูสถานที่ของตนเองเมื่อทราบว่าผูท้ี่รบัรูข้อ้มลูนัน้ๆเป็นใคร รวมถึงเหตผุลในการ รบัรู ้
ขอ้มลูและประโยชนท์ี่ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจะได ้

เดอมิโดเจน , ยาพราคริ , ยิลมาส และ ฮุสเซน  (Demirdogen, Yaprakli, Yilmaz, & 
Husain, 2010) ใหค้วามเห็นว่าประเภทของการรบัรูค้วามเสี่ยง การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการรบัรู ้
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ความเสี่ยงของลกูคา้ พบว่านกัวิจยัไดม้ีการแบ่งมิติของการรบัรูค้วามเสี่ยงไวอ้ย่างหลากหลาย แต่
ยงัคงแนวความคิดคลา้ยคลึงกนัหรือซ า้กัน ซึ่งสามารถแจกแจงปัจจยัความเสี่ยงที่สามารถรบัรูไ้ด้
ดงัต่อไปนี ้

1. ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือ ทศันคติ ความเชื่อเก่ียวกบัค่าใชจ้่าย

หรือจ านวนเงินที่อาจสูญเสียมากกว่าปกติจากการใชบ้ริการ หรืออีกนัยหนึ่งคือความรูส้ึกว่าการ

ตัดสินใจใช้บริการในตอนนี ้อาจจะไม่คุ้มค่าเพราะอาจจะมีบริการในลักษณะเดียวกันของผู้

ใหบ้ริการยอ่ืนที่น าเสนออัตราค่าธรรมเนียม หรือสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆที่ดีกว่า กรณี เช่นนี ้ลกูคา้จะ

ไม่ตดัสินใจใชบ้ริการตัง้แต่ครัง้แรก แต่จะสอบถามถึงอตัราค่าธรรมเนียมจากผูใ้หบ้ริการ เพราะมี

ความเชื่อว่าจะตอ้งมีผูอ่ื้นที่ใหบ้ริการดว้ยอตัราค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า หรืออาจจะมีเงื่อนไขที่ท าให้

อตัราค่าธรรมเนียมต่างๆในอนาคตถูกลง 

2. ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance Risk) ประสิทธิภาพใน

การใช้บริการ เก่ียวข้องโดยตรงกับคุณภาพของการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ต (Internet Service 

Provider: ISP) และการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ซึ่งคุณภาพการเชื่อมต่อ

อินเทอรเ์น็ตที่ไดร้บัจะขึน้อยู่กบัเทคโนโลยีอินเทอรเ์น็ตที่ลกูคา้เลือกใช ้อาทิ Wi-Fi, GPRS, EDGE, 

ADSL. เป็นตน้ ทัง้นีห้ากองคป์ระกอบของการเชื่อมต่อทัง้ 2 ส่วนท าหนา้ที่ไดไ้ม่ดีพอก็จะส่งผลให้

เกิดปัญหาในการใชง้าน เช่น ขอ้บกพร่อง หรือขอ้ผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการใชบ้ริ การที่

เกิดจากผูใ้หบ้รกิารหรือระบบของการสื่อสาร ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความเสียหาย อาทิ การถ่ายโอนเงิน

ที่ไม่ตรงเวลา หรืออปุสรรคในการเขา้สูร่ะบบ หรือปัญหาการเขา้ถึงหนา้เว็บไซต ์เป็นตน้ ทัง้นีค้วาม

เสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้านยงัรวมถึง ความรูส้ึกว่าหากตดัสินใจสมคัรใชบ้ริการแลว้อาจจะ

ใชไ้ม่เป็นหรือใชผ้ิดวิธีแลว้จะก่อใหเ้กิดความเสียหาย หรือรวมทัง้เกรงว่าระบบการใหบ้ริการจะไม่

สามารถสรา้งประโยชนไ์ดต้ามจรงิ 

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk) คือ ทัศนคติ ความเชื่อ และ

ความรูส้กึว่าอาจไม่ไดร้บัความปลอดภยัจากการใชบ้รกิารท่ีเพียงพอ ซึ่งก่อใหเ้กิดความสญูเสียต่าง 

ๆ เช่น การถูกโจรกรรมทรพัยส์ินผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต , การถูกโจรกรรมโดยการแกไ้ขรหสั

ธุรกรรม, การถูกลักลอบเขา้ถึงขอ้มูลส่วนตัวโดยไม่ไดร้ับอนุญาต เป็นตน้ นอกจากนีย้ังรวมถึง

ทศันคติความเชื่อดา้นความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้รกิารในการปกปิดขอ้มลูสว่นตวัของผูใ้ชบ้ริการใหก้บั

หน่วยงานอื่นๆที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
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4. ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk) เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูร้ะดบับุคคลที่เกิดขึน้

จากบุคคลอ่ืน ซึ่งมีอิทธิพลแสดงความคิดเห็นว่าลูกคา้ควรจะใชง้านระบบใหม่ๆหรือไม่ อิทธิพลนี ้

สามารถก าหนดใหเ้กิดการยอมรบัหรือสรา้งพฤติกรรมการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆได ้

และอิทธิพลทางสงัคมสามารถเทียบเคียงไดก้ับค่าเฉลี่ยทางความคิด (Subjective Norm) ซึ่งถูก

ก าหนดจากความคิดเห็นของผูอ่ื้นทัง้นีก้ารที่ลกูคา้จะตดัสินใจใชห้รือไม่ใชบ้ริการนัน้ อาจมีเหตผุล

มาจากการใชง้านของบุคคลในครอบครวั และอิทธิพลจากคนใกลช้ิด เช่น ความรูส้กึว่าคนรอบขา้ง

จะไม่ยอมรบัการตดัสินใจใชบ้ริการหรือการถูกบิดเบือนความคิด และทศันคติ จากบุคคลรอบขา้ง 

รวมถึงข่าวสารต่างๆเก่ียวกับการใช้บริการหรือผลกระทบของการท าธุรกรรม อาทิเช่น การถูก

โจรกรรมขอ้มลู การถูกโจรกรรมมลูสินทรพัยท์ี่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงขอ้มลูหรือการหลอกลวงจาก

กลุม่มิจฉาชีพ 

5. ความเสี่ยงดา้นจิตใจ (Psychological Risk) เป็นความรูส้ึกว่าบริการนี ้อาจจะไม่

เหมาะกบัตัวเอง ดว้ยเหตผุลต่างๆ เช่น ไม่เหมาะสมกบัวัย หรือแมแ้ต่ความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบ

ต่อความรูส้กึ เช่น การมีประสบการณก์ารใชง้านที่ไม่ตรงกบัความคาดหวงัหรือการเกิดขอ้ผิดพลาด 

จะส่งผลกระทบใหจ้ิตใจถูกกระทบกระเทือนท าใหเ้กิดความเครียดหรือความกังวลใจซึ่งถือเป็น

ความเสี่ยงดา้นจิตใจ 

6. ความเสี่ยงดา้นเวลา (Time Risk) เช่น การท าธุรกรรมแลว้ไม่ไดผ้ลลพัธต์ามที่คาด 

ความผิดพลาดที่เกิดขึน้ในระหว่างการท าธุรกรรม หรือการสูญเสียเวลาจากการศึกษาเรียนรู้

วิธีการใชง้านและการเขา้ถึงบริการใดๆทางอินเทอรเ์น็ต ผูใ้ชบ้รกิารแต่ละรายจะมีความสามารถใน

การรบัรูค้วามเสี่ยงแต่ละดา้นที่แตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์การใหค้วามส าคัญของ

ผูใ้ชบ้รกิาร และการรบัรูค้วามเสี่ยงเหลา่นีจ้ะสง่ผลไปยงัพฤติกรรการใชบ้รกิารของอีกดว้ย 

7. ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk) หมายถึง การถูกละเมิดหรือ

ลกัลอบ น าขอ้มูลส่วนตัวของผูใ้ชบ้ริการไปใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึ่งเก่ียวขอ้งกับความซื่อสัตย์

ของผูใ้หบ้รกิารดว้ยเช่นกนั 

นอกจากนีแ้นวคิดของ กรอส และ แอคคิชต ี(Gross & Acquisti, 2005) ยงักลา่วว่าผูท้ี่ใช้
มักจะเปิดเผยขอ้มูลในเครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่เป็นขอ้มูลส่วนตัวโดยไม่ตระหนักถึงความเสี่ยง
จากการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว ซึ่งพบว่าผูใ้ชบ้ริการจะเลือกเปิดเผยขอ้มลูสถานที่ของตนเองเมื่อ
ทราบว่าผูท้ี่รบัรูข้อ้มลูนัน้ ๆเป็นใคร รวมถึงเหตผุลในการรบัรูข้อมลูและประโยชนท์ี่ผูไ้ดร้บัขอ้มลูจะ
ได ้
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จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับการรบัรูค้วามเสี่ยงในเรื่องการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทัลนั้น สนใจที่จะใช้ทฤษฎีของ เดอมิโดเจนและคนอ่ืนๆ  (Demirdogen et al., 2010) ใน
การศึกษาครั้งนี ้ที่ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้าน
ประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance Risk), ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย (Security Risk), 
ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk), ความเสี่ยงดา้นจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยง
ดา้นเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตวั (Privacy Risk) เพื่อน าทฤษฎีเหล่านี ้
มาประยุกตใ์ชแ้ละศึกษาที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 

เบอรน์ารด์ (Barnard, 1938) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่าการตดัสินใจ ว่าคือการพิจารณา
ทางเลือกจากหลายทางเลือกใหเ้หลือเพียงทางเดียว 

กริฟฟิท (Griffiths, 1959) ไดก้ล่าวว่า การตดัสินใจ หมายถึงทางเลือกในการปฏิบัติโดย
การคิดทางเลือกที่แตกต่างกนั 

ไซม่อน (Simon, 1997) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การตดัสินใจ หมายถึง การหาโอกาส
ในการตดัสินใจเพื่อเลือกทางที่เป็นไปได ้

พริฟเนอร ์และ เพรทัส (Pfiffner & Presthus, 1960) ไดก้ล่าวว่าการตัดสินใจ หมายถึง
การเลือกวิธีที่ดีที่สดุที่จะท าใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ดีที่สดุ 

ออพเพนแฮม (Oppenheim, 1979) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า การตัดสินใจ คือการ
พิจารณาไตรตรองสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรอบคอบก่อนลงมือกระท า 

สมคิด บางโม (2545) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจ หมายถึง การตดัสินใจเลือกทาง
ปฏิบติัซึ่งมีหลายทางเปนแนวปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที่วางไว ้การตดัสินใจนีอ้าจเป็นการตัดสินใจที่
จะกระท าการสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งเพื่อความส าเรจ็ตรงตามที่ตัง้เป้าหมายไว ้ในทางปฏิบติัการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัปัญหาที่ยุ่งยากสลบัซบัซอ้นและมีวิธีการแกปั้ญหามากกว่าหนึ่งทางเสมอ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2549) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจ (Decision Making) 
หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ 

สรอ้ยตระกูล (ติวยานนท)์ อรรถมานะ (2550) ไดก้ล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึง การ
เลือกทางเลือกที่เป็นไปไดเ้พื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมายที่ก าหนดไว ้



  58 

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์(2551) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจหมายถึงกระบวนการใช้
ความคิดและการกระท าของการรับรูโ้ดยการศึกษาและวิเคราะหปั์ญหา (Problem) หรือโอกาส 
(Opportunity) และประเมินทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อจดัการกบัปัญหาหรือโอกาสที่เกิดขึน้ 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535) ใหค้วามหมายของการตัดสินใจว่า หมายถึง การเลือก
ทางเลือกที่มีอยู่หลาย ๆ ทางเลือก โดยอาศัยทางเลือกที่ดีที่สุดเพียงทางเลือกเดียวที่สามารถ
ตอบสนองเปา้หมาย หรือความตอ้งการของผูเ้ลือกได ้

กรองแกว้ อยู่สขุ (2537) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึงการเลือกสิ่งหนึ่ง
หรือหลาย ๆ สิ่ง หรือเลือกที่จะปฏิบติัทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ ทางที่มีอยู่ และวิธีการท่ีเลือกนัน้
ย่อมไดร้บัการพิจารณาอย่างถ่ีถว้นแลว้ว่าถูกตอ้งเหมาะสมหรือดีที่สุด และตรงกับเป้าหมายของ
องคก์ารดว้ย 

กวี วงศพ์ฒุ (2539)ใหค้วามหมายของการตดัสินใจว่า หมายถึงการพิจารณาทางเลือกที่
ดีที่สุดจากทางเลือกหลาย ๆ ทาง ผูน้  าตอ้งตัดสินใจดว้ยหลักเหตุผลเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติังาน ซึ่งการตดัสินใจดงักลา่วจะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 

ไมเคิล (Mischel, 1978) อธิบายค าว่าการตดัสินใจ (Decision) ว่าหมายถึง การเลือกท า
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเลือกจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือก 

ธนพร แตงขาว (2543, 12) กล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึงการเลือกบนทางเลือกที่
ประกอบด้วยทางเลือกหลายทางต้องใช้เหตุผล ในการพิจารณามีเป้า หมายที่ ชัดเจนว่าการ
ตดัสินใจนัน้ท าเพื่อ สิ่งใด 

ถวัลย ์วรเทพพุฒิพงศ ์(2540) ไดใ้หค้วามหมายของการตัดสินใจหมายถึงกระบวนการ
เลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย ที่ตอ้งการโดยใช้
หลกัเกณฑบ์างประการพิจารณาและ ตดัสินใจ 

โกวิทย์ กังสนันท์ (2549) กล่าวว่า การตัดสินใจหมายถึงการที่ผู ้ตัดสินใจมีตัวเลือก
หลายๆตวัและตอ้งน าตวัเลือกต่าง ๆมาเปรียบเทียบกนัก่อนที่จะตดัสินใจเลือกตวัเลือกใดตวัเลือก
หนึ่งเพื่อให ้ส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการจากขอ้มลูที่กล่าวมาสรุปไดว้่าการตดัสินใจหมายถึง
การเลือก และเปรียบเทียบสิ่งที่ตอ้งการจากทาง เลือก มากมายโดยน ามาพิจารณาดว้ยเหตุผล
เพื่อให้ได้สิ่งที่  จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น กล่าวโดยสรุปการตัดสินใจ หมายถึง การ
พิจารณาโดยใชข้อ้มลูหลกัการและเหตผุลจากหนึ่งแห่งหรือหลากหลายแก่ง น ามาวิเคราะหอ์ย่างถ่ี
ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด จากหลายๆ ทางเลือกที่สามารถตอบสนอง
เปา้หมายและบรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ 
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องคป์ระกอบการตัดสินใจ 
1. ตวัผูต้ดัสินใจ โดยผูต้ดัสินใจมีความสามารถในการประเมินคณุค่า ประโยชน ์หรือ

ความส าคญัของทางเลือกแต่ละอย่าง 

2. ทางเลือก ผูต้ดัสินใจจะเผชิญกบัทางเลือกจ านวนหนึ่ง ซึ่งถา้ไม่มีทางเลือกก็ไม่ตอ้ง

เลือก 

3. ผลของทางเลือกในอดีตจะขึน้อยู่กบัการเลือก ซึ่งการเลือกแต่ละอย่างแตกต่างกนั

และไม่เท่ากนั ขึน้อยู่กบัสถานการณท์ี่แตกต่างกนั 

ประเภทของการตัดสินใจ 
วิชัย โถสุวรรณจินดา (2535) ไดแ้บ่งประเภทของการตัดสินใจไว ้3 ประเภท ตาม

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ คือ 

1. การตัดสินใจภายใตส้ถานการณท์ี่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่อยู่บนพืน้ฐาน

ของผลลพัธ์ที่คาดหมายไวแ้ลว้ โดยเกิดขึน้ไดเ้มื่อผูต้ัดสินใจมีขอ้มูลเพียงพอและทราบถึงผลของ

การเลือกแต่ละทางเลือกอย่างแน่นอน ในสถานการณเ์ช่นนีผู้ต้ดัสินใจจะพยายามเลือกทางเลือกที่

ใหผ้ลประโยชนส์งูสดุ 

2. การตัดสินใจภายใตส้ถานการณท์ี่เสี่ยง คือ การตัดสินใจที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐาน

ของผลลพัธท์ี่แน่นอนนอ้ยกว่าการตดัสินใจภายใตส้ถานการณท์ี่แน่นอน แต่ยงัพอคาดคะเนความ

เป็นไปไดอ้ยู่บา้ง ทั้งนีผู้ต้ัดสินใจทราบถึงผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ ที่ใชใ้นการตัดสินใจ แต่

โอกาสที่จะเกิดทางเลือกแตกต่างกนั อนัเนื่องมาจากปัจจยับางอย่างที่ไม่แน่นอน 

3. การตัดสินใจภายใตส้ถานการณท์ี่ไม่แน่นอน เป็นการตัดสินใจที่ไม่สามารถ

คาดการณผ์ลลพัธห์รือความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึน้ไดเ้ลย หรือกลา่วไดว้่าเป็นสถานการณท์ี่มืดแปด

ดา้น ทัง้นีเ้พราะผูต้ดัสินใจในสถานการณน์ีจ้ะไม่มีโอกาสทราบความน่าจะเป็นของเหตกุารณท์ี่จะ

เกิดขึน้ และมีตวัแปรอ่ืนที่ควบคมุไม่ไดอ้ยู่ดว้ย ดงันัน้การตดัสินใจในสถานการณเ์ช่นนี ้จึงไม่อาจ

เลือกโดยใชท้างเลือกที่ใหผ้ลตอบแทนสงูสดุได ้ผูต้ดัสินใจตอ้งใชด้ลุพินิจและวิจารณญาณช่วยใน

การตดัสินใจอย่างมากขัน้ตอนการตดัสินใจ 

วิชยั โถสวุรรณจินดา (2535) ไดแ้บ่งขัน้ตอนการตดัสินใจออกเป็น 7 ขัน้ตอน ดงันี ้
1.  การตระหนักในปัญหา (Problem Recognition)  ขั้นตอนนี ้เ ป็นขั้นตอนที่มี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจ เพราะถา้ไม่มีการยอมรบัว่าเกิดปัญหาขึน้ การตดัสินใจก็คงไม่เกิดขึน้ 
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ดงันัน้จึงควรคน้หาปัญหา และตระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึน้ไดก้่อนคนอ่ืน สามารถหาหนทางแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ได ้ก่อนปัญหาจะรุนแรงขึน้ถึงขัน้วิกฤต ค าว่า “ปัญหา” หมายถึง สภาพเหตกุารณท์ี่

เกิดขึน้ หรือมีแนวโนม้ที่จะเกิดซึ่งไม่ตรงกบัความตอ้งการ  

2. การระบุและวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา (Identifying and Analyzing Problem) 

ในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งนัน้ ตอ้งพยายามแยกแยะปัญหาและคน้หาสาเหตุของปัญหา

นั้นใหไ้ด ้ปัญหาหนึ่งอาจมีสาเหตุหลายอย่าง จึงตอ้งมีประสบการณ์และความสามารถในการ

วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาดว้ย การวิเคราะหส์าเหตุของปัญหา จะเริ่มโดยการระบุสภาพและ

ขอบเขตของปัญหาก่อน ซึ่งท าไดโ้ดยการตอบค าถามต่อไปนี ้อะไรคือสิ่งที่เกิดขึน้ เป็นมาตั้งแต่

เมื่อไหร่ เกิดขึน้ที่ไหน ทราบไดอ้ย่างไร มีผลเสียหายอย่างใดมากนอ้ยแค่ไหน ขอบเขตของปัญหา

กวา้งขวางเพียงใด ขอ้ควรระวงัในการวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาก็คือ ระวงัอย่าใช ้“อาการ” เป็น

สาเหต ุสาเหตทุี่ คน้หามาไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัค าตอบ คือเมื่อแกส้าเหตแุลว้ตอ้งสามารถแกปั้ญหา

ได ้และตอ้งพยายามหาสาเหตุทุกสาเหตุที่ก่อใหเ้กิดปัญหาขึน้ อย่ามองเพียงบางสาเหตุเท่านั้น 

ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารแกปั้ญหาไดผ้ลอย่างสมบูรณ ์และมีผลกระทบต่ออะไรบา้งเมื่อไดร้ะบุสภาพและ

ขอบเขตของปัญหาแลว้ ก็เป็นการคน้หาเหตแุห่งปัญหาโดย 

2.1 พิจารณาว่ามีปัจจยัดา้นบคุคล วิธีการ หรือสภาพแวดลอ้มใดบา้ง ที่ท าใหเ้กิด

ปัญหานัน้ขึน้ทัง้โดยตรงและโดยออ้ม 

2.2 ตัง้ค  าถามว่า ท าไมปัญหานัน้จึงเกิดขึน้ 

2.3 วิเคราะหส์าเหตแุห่งปัญหาโดยอาศยัประสบการณ ์ความคิดสรา้งสรรค ์และ

การตรวจสอบดคูวามแตกต่างกบัการเบี่ยงเบนของสิ่งที่เกิดขึน้กบัเปา้หมายที่ตอ้งการ 

3.  การแสวงหาทางเลือก (Developing Alternative Solution) ในการแสวงหา

ทางเลือกนัน้ ตอ้งหาข่าวสารขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกบัสาเหตขุองปัญหาใหม้ากที่สดุ ขอ้มลูข่าวสารต่าง 

ๆ จะท าใหเ้ห็นแนวทางเลือกในการตดัสินใจแกปั้ญหา และแหลง่ที่มาของแนวทางเลือกนัน้ อย่างไร

ก็ตาม การมีขอ้มลูข่าวสารมากก็มิใช่ว่าจะท าใหก้ารตดัสินใจมีประสิทธิภาพได ้ถา้หากขอ้มูลนัน้ไม่

อยู่ในขอบเขตที่ตอ้งการ 

ส่วนในการก าหนดทางเลือกนัน้ เมื่อไดม้ีขอ้มลูครบถว้นตามที่ตอ้งการแลว้ก็ใหม้ีการ

ประเมินขอ้มลูและก าหนดเป็นทางเลือกเพื่อแกปั้ญหาขึน้ ผูบ้ริหารควรค าานึงดว้ยว่าปัญหาแต่ละ

เรื่องมีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี จึงไม่ควรรีบตัดสินใจโดยมิไดพ้ิ จารณาทางเลือกอ่ืนที่เป็นไปได้ 
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เพราะทางเลือกแรกอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได ้อย่างไรก็ตามแนวทางเลือกที่เลือกไวน้ัน้ควร

ตอ้งมีลกัษณะประหยดั มีประสิทธิภาพ และปฏิบติัไดด้ว้ย 

การแสวงหาทางเลือกเพื่อการตดัสินใจนี ้ตอ้งมีความคิดเชิงสรา้งสรรคป์ระกอบ และ

การเลือกวธีิแกปั้ญหาไม่จ าเป็นตอ้งเป็นทางเลือกที่เคยปฏิบติัมาแลว้ การเลือกไม่ท าอะไรเลย ก็ถือ

เป็นทางเลือกในการตดัสินใจทางหนึ่งไดเ้หมือนกนั 

4. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) การประเมินความส าคัญ

ทางเลือก พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกแต่ละทางในแง่ที่หากน าไปใชจ้ะสามารถ

แกปั้ญหาไดเ้พียงใด หรือก่อใหเ้กิดผลดีมากนอ้ยเพียงใด ทางเลือกทางใดก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ทัง้นีเ้พื่อช่วยลดความยุ่งยากในการตดัสินใจ 

4.1 วิธีการประเมินทางเลือกมี 2 วิธี 

4.1.1 ใช้ดุลพินิจในการประเมินทางเลือกต่างๆ เองวิธีการนี ้จะใช้เมื่อมี

ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาและเงินทนุ 

4.1.2 ใชเ้ทคนิคการตัดสินใจช่วยในการประเมินทางเลือกต่างๆ ว่าทางใด

ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนสงูสดุวิธีการนีม้กัใชก้บัการตดัสินใจที่มีผลผกูพนัระยะยาวใชท้รพัยากรมาก 

4.2 เกณฑ์ที่ ใช้ในการประเมินทางเลือก ได้แก่ เกณฑ์หาจุดสูงสุด เกณฑ์หา

จดุสงูสดุของทางเลือกที่ต่างๆ เกณฑท์ี่จะสรา้งความเสียใจนอ้ยที่สดุและเกณฑส์รา้งความพงึพอใจ 

ทางเลือกที่ดีควรมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

4.2.1 ใชแ้กปั้ญหาได ้ทางเลือกต่างๆ นัน้ ตอ้งพิจารณาว่าจะน ามาแกไ้ขได้

และสามารถปฏิบติัไดด้ว้ย ทางเลือกที่แมจ้ะแกไ้ขไดแ้ต่ปฏิบติัไม่ได ้เช่น ใชเ้งินลงทุนมากเกินไป 

ย่อมไม่อาจใชเ้ป็นทางเลือกที่ดีได ้

4.2.2 สอดคลอ้งกับเป้าหมายที่ก าหนดไว ้โดยถ้าสอดคลอ้งมากก็มีล  าดับ

ความส าคญัสงู และถา้สอดคลอ้งนอ้ยก็มีความส าคญัต่าง 

4.2.3 ไม่มีผลกระทบต่อส่วนอ่ืนๆ ทางเลือกที่ดีนั้นเมื่อได้เลือกใช้ในทาง

ปฏิบติัแลว้ควรมีผล กระทบต่อสว่นอ่ืนนอ้ยที่สดุ หรือไม่มีผลกระทบเลย เพราะถา้มีผลกระทบมาก

อาจก่อใหเ้กิดปัญหาใหม่ขึน้มาไดอี้ก  
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4.2.4 เป็นทางเลือกที่ใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได ้ทางเลือกบางอย่าง

แมจ้ะมีประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด แต่เมื่อพิจารณาทรพัยากรที่องคก์ารมีอยู่แลว้ไม่

สามารถน ามาปฏิบติัไดก้็ถือว่าทางเลือกนัน้ไม่มีประสิทธิภาพ 

4.2.5 เกณฑห์รือมาตรฐานที่ใชใ้นการประเมินทางเลือกนั้น ควรสอดคลอ้ง

กบัเปา้หมาย 

5. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Selection the Best Solution) เมื่อมีการ

ประเมินทางเลือก ระบุปัญหาไดช้ัดเจน และจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกต่างๆ แลว้การ

ตัดสินใจเลือกก็จะง่ายขึน้ การตัดสินใจเลือกควรเลือกทางที่ใหป้ระโยชน์ตอบแทนสูงสุด โดย

ค านึงถึงหลกัการต่อไปนีด้ว้ย 

5.1 ทางเลือกนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ เป็นแนวทางที่บรรลุ

จดุมุ่งหมายท่ีดีที่สดุหรือไม่ 

5.2 การตัดสินใจนัน้แสดงถึงประสิทธิผลสูงสุดหรือไม่ และใหคุ้ณประโยชนก์าร

ตอบแทนที่สงูสดุหรือไม่ 

5.3 การตดัสินใจนัน้น าไปปฏิบติัไดห้รือไม่ ในการตดัสินใจนี ้ถา้เกิดความขดัแยง้

ระหว่างวัตถุประสงค ์และเป้าหมายของทางเลือกแต่ละทางจะต้องจัดล าดับความส าคัญของ

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค ์เพื่อเป็นเกณฑใ์นการก าหนดทางเลือกดว้ยและถา้จ าเป็นอาจมีการ

ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเปา้หมายขึน้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์สว่นกรณีมีทางเลือกหลาย

ทาง ซึ่งอาจท าใหส้บัสน ก็ควรจดักลุ่มทางเลือกที่คลา้ยกันไวด้ว้ย และเปรียบเทียบประเมินในแต่

ละกลุม่ทางเลือก ผูต้ดัสินใจอาจจะไดแ้ง่ความคิดใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ 

6. การน าทางเลือกไปปฏิบติั (Implementing) เมื่อผูต้ดัสินใจเลือกทางที่ดีที่สดุแลว้ ก็

ยงัไม่อาจจะกลา่วไดว้่าการตดัสินใจนัน้มีประสิทธิภาพจนกว่าจะไดน้ าการตดัสินใจนัน้มาปฏิบติัให้

บังเกิดผลการตัดสินใจบางเรื่องอาจดูมีเหตุมีผล ใหป้ระโยชนต์อบแทนสูงสุด แต่ถ้าไม่สามารถ

น ามาปฏิบัติได้ หรือปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบในทางลบด้านอ่ืน ก็ถือว่าการตัดสินใจนั้นไม่มี

ประสิทธิภาพ 

7.  ติดตามการด าเนินงาน (Evaluation the Results) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ

กระบวนการตัดสินใจ เพื่อใหแ้น่ใจว่าการตัดสินใจนัน้น าไปสู่การแกไ้ขปัญหาไดจ้ริง และเป็นไป
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ตามที่คาดไว ้และหากมีปัญหาแทรกซอ้นขึน้ และสามารถแกไ้ขไดท้นัท่วงที หลกัการติดตามผลมี

ดงันี ้

7.1 ติดตามดวู่าการด าเนินการตดัสินใจไดเ้ป็นไปตามขัน้ตอนที่ก าหนดไวห้รือไม่ 

กล่าวคือ ได้มีการวิเคราะห์และก าหนดปัญหาอย่างรอบคอบ มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารได้

ทนัท่วงที 

7.2 ผูท้ี่น  าการตัดสินใจไปปฏิบัติ ไดย้อมรบัการตัดสินใจและปฏิบัติดว้ยความ

เต็มใจหรือไม่ การตดัสินใจนัน้สามารถปฏิบติัไดภ้ายในขอบเขตและทรพัยากรที่มีอยู่หรือไม่ 

7.3 ผลของการปฏิบติัเป็นไปตามที่คาดไวห้รือไม่ โดยถา้สามารถแกไ้ขปัญหาได้

ตามเป้าหมายที่วางไว ้ก็ถือว่าการตัดสินใจนัน้มีประสิทธิภาพ แต่ถา้มีการเบี่ยงเบน ไม่ตรงตามที่

คาดการณ ์ก็อาจตอ้งมีการทบทวนการตัดสินใจใหม่อีกครัง้ขอ้สงัเกตในการติดตามผลก็คือ ถา้

หากสถานการณเ์ปลี่ยนไป ผลของการด าเนินการอาจเปลี่ยนไปดว้ย โดยเฉพาะถา้สถานการณใ์น

การตดัสินใจแตกต่างมากกับสถานการณใ์นตอนด าเนินการ การติดตามผลจึงตอ้งสะทอ้นถึงการ

เปลี่ยนแปลงนีแ้ละมีการปรบัการตดัสินใจใหถ้กูตอ้งเหมาะสมดว้ย 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจ 

1. การรับรูก้ารตัดสินใจ (Perception) จะมีอิทธิพลในการก าหนดพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของบุคคลให้แตกต่างกันไป โดยเฉพาะจะมีอิทธิพลในสถานการณ์การตัดสินใจที่ ไม่

แน่นอน ขอ้มลูในการตดัสินใจไม่พอเพียง และยงัมีบทบาทส าคัญเมื่อจะตอ้งตัดสินใจเลือกทางที่

ไม่มีขอ้แตกต่างมากนัก การรบัรูเ้ป็นกระบวนการทางจิตวิทยา ซึ่งรบัสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ผ่าน

อวัยวะรับความรู้สึก เช่น ตา หู จมูก ลิ ้น ผิวหนัง และไปสู่สมองซึ่งประกอบด้วยควา มจ า 

ประสบการณใ์นอดีต ทศันคติ และความรูส้ึก บุคคลแต่ละคนจะรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป 

ปัจจยัที่ก าหนดความสามารถในการรบัรูไ้ดแ้ก่ ความคุน้เคยกบัตวักระตุน้ ซึ่งก็คือ ประสบการณใ์น

เรื่องต่าง ๆ รวมทัง้บุคลิกภาพ พืน้เพวฒันธรรม และลกัษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคล ดงันัน้

บุคคลจะเลือกรบัรูส้ิ่งที่เขาอยากจะรบัรู ้ซึ่งขึน้อยู่กับพืน้ฐานของแต่ละบุคคล เช่น นักจิตวิทยา

ศึกษาวิชาการบริหารในแง่การศึกษาพฤติกรรมของแต่ละคน เป็นตน้ ลกัษณะของการรบัรูจ้ะมีผล

ต่อการตัดสินใจ ประสบการณท์ี่แตกต่างกันท าใหแ้ต่ละคนมีการตระหนักในปัญหา การระบุและ

วิเคราะหปั์ญหา การแสวงหาขอ้มลูข่าวสาร รวมทัง้การตีความ การประเมินทางเลือกและตดัสินใจ
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เลือกทางเลือกที่แตกต่างกันออกไป การรบัรูน้ัน้อาจมีการบิดเบือนได ้ซึ่งจะมีผลใหก้ารตัดสินใจ

ขาดประสิทธิภาพได ้การบิดเบือนการรบัรูม้ี 4 ชนิด คือ 

1.1 การบิดเบียนแบบ สเตอรไทร์ (Stereotype) เป็นการบิดเบือนที่มาจาก

ประสบการณบ์างอย่างแลว้เหมาว่าคงเป็นอย่างนัน้ไปหมด เช่น เห็นว่าผูช้ายเป็นนกับริหารที่ดีกว่า

ผูห้ญิง เห็นว่าค นมีอายุมากขาดความคิดสรา้งสรรค ์ซึ่งอาจเป็นจริงในบางคน แต่ไมเป็นจรงิเสมอ

ไปทัง้หมด 

1.2 การบิดเบือนแบบ เฮล บับเฟก (Halo Buffect) เป็นการประเมินลักษณะ

บุคคลจากประสบการณท์ี่เคยประทบัใจ เช่น เห็นคนมาท างานสม ่าเสมอว่าเป็นฉลาดรบัผิดชอบ 

มองคนที่ไม่ค่อยมาท างานว่าไม่ดี เกิดเป็นอคติและเป็นการปิดบังข้อเท็จจริง ท าให้อาจมีการ

ตดัสินใจที่ผิดพลาด 

1.3 การบิดเบือนแบบ โปรเจคชนั (Projection) เป็นการโยนความรูส้กึนึกคิด หรือ

การกระท าของตนไปให้คนอ่ืนโดยเหมาเอาว่าคนอ่ืนคงมีความรู้สึกนึกคิดหรือพฤติกรรม

เช่นเดียวกับตน ซึ่งท าให้เกิดอคติในการมองปัญหาและการตัดสินใจ เช่น เห็นลูกน้องท างาน

ซ า้ซาก ขาดความกา้วหนา้ ก็คิดว่าลกูนอ้งคงเบื่อ แต่จริงๆ ลกูนอ้งอาจจะชอบระบบงานเดิม และ

ไม่ต้องการความก้าวหน้าอีกก็ได้ การบิดเบือนแบบนี ้รวมไปถึงการซัดทอดสาเหตุแห่งความ

ผิดพลาดไปใหค้นอ่ืนดว้ย 

1.4 การบิดเบือนแบบ เปอเคปทู ดีเฟนซี (Perceptual Defense) เป็นการ

บิดเบือนที่บุคคลพยายามรกัษารูปแบบแนวคิดของตนไว ้แมว้่าขอ้เท็จจริงจะแสดงความจริงที่

แตกต่างออกไป ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแนวคิด สง่ผลใหก้ารรบัรูไ้ม่ตรงกบัขอ้เท็จจรงิ เช่น เชื่อว่าคนงานไร้

ฝีมือจะไม่ฉลาด เพราะถา้ฉลาดจะไม่ใช่คนไรฝี้มือ แต่เมื่อผลการวิจัยปรากฏว่าคนงานเหล่านีม้ี

ความฉลาด โดยมีคณุสมบติัเฉพาะตนไม่เก่ียวกบัอาชีพ ผูท้ี่มีการรับรูแ้บบบิดเบือนตามแนวนีก้็ยงั

พยายามรกัษาความเชื่อเดิมของตนไว ้

2. ค่านิยมกับการตัดสินใจ ค่านิยมของผูต้ัดสินใจแต่ละคนจะมีบทบาทส าคัญต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจ ค่านิยมจะหมายถึงสิ่งที่คนแต่ละคนคิดว่าควรจะเป็น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะดี

หรือไม่ก็ตาม และมักจะเป็นสิ่งที่บุคคลในกลุ่มมีความเห็นเหมือนๆ กัน ค่านิยมเกิดจากความ

กระบวนการเรียนรูท้างสงัคม ท าใหป้ระสบการณข์องแต่ละคนผิดแผกแตกต่างกนัไป ค่านิยมมีผล

ต่อการตดัสินใจ ดงันี ้
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2.1 ค่านิยมมีคุณสมบัติในการช่วยเลือก และการจัดล าดับความส าคัญของ

ทางเลือกต่างๆ โดยค่านิยมจะเกิดขึน้เพียงสนองความตอ้งการของคนที่จะเลือกจากทางเลือก

ต่างๆ 

2.2 ค่านิยมมีความหลายหลายแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล ท าใหก้ารตดัสินใจ

เลือกทางเลือกต่างๆ ของแต่ละคนแตกต่างออกไปดว้ย อย่างไรก็ตาม แมว้่าค่านิยมของแต่ละคน

จะแตกต่างกนั ในสงัคมหนึ่งๆ มกัมีค่านิยมที่คลา้ยคลงึกนั 

2.3 ค่านิยมเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุ รุษไปสู่ลูกหลานได้ โดยผ่าน

กระบวนการสะสมทางสงัคม เป็นจรยิธรรมที่จะมีอิทธิพลในการตดัสินใจ 

2.4 ค่านิยมเปลี่ยนแปลงได ้ถึงแมว้่าบุคคลจะมีค่านิยมที่มั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลง

ง่าย ๆ และสะทอ้นเป็นบุคลิกภาพของแต่ละคนก็ตาม แต่ค่านิยมก็ยงัสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้าม

ประสบการณ ์

2.5 ค่านิยมจะก าหนดเงื่อนไข บทบาท หน้าที่  ความคาดหวังต่อต าแหน่ง 

สถานภาพของแต่ละคน 

2.6 ค่านิยมวดัมาตรฐานตวัเอง บุคคลมกัจะใชค่้านิยมของตนเป็นมาตรฐานวัด

สิ่งต่าง ๆ 

ดังนัน้ ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ ทัง้ในการตระหนักถึงปัญหา 

การวิเคราะหปั์ญหา การแสวงหาทางเลือก และการตัดสินทางเลือก ซึ่งมักเป็นไปในแนวทางที่

สอดคลอ้งกบัค่านิยมของตน นอกจากนี ้ในการน าทางเลือกไปปฏิบติัก็ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน

ของค่านิยมที่ผูบ้รหิารไดก้ าหนดไวแ้ลว้ดว้ย 

3. บุคลิกภาพกับการตัดสินใจ บุคลิกภาพ หมายถึง คุณลกัษณะของรูปแบบแต่ละ

คนที่เป็นการผสมผสานของร่างกาย อารมณ ์สงัคม ลกัษณะนิสยั การจูงใจที่แสดงออกคือ คนอ่ืน

และสภาพแวดลอ้มรอบ ๆตวั บุคลิกภาพจะมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ คือ แรงจูงใจซึ่งเป็น

ส่วนชักจูงจิตใจใหอ้ยากท าอย่างใดอย่างหนึ่ง , การรูถ้ึงสิ่งที่อยู่รอบตัว และแนวโน้มที่จะแสดง

พฤติกรรมของแต่ละบคุคล 

บุคลิกภาพจะมีลกัษณะคงทน การเปลี่ยนแปลงจะค่อยเป็นค่อยไป โดยเป็นผลจาก

ความรบัรูแ้ละสภาพแวดลอ้ม บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เช่น บางคนมีบุคลิกภาพกลา้

ไดก้ลา้เสีย บางคนชอบรีรอในการตัดสินใจ บางคนชอบแกปั้ญหา บางคนรอใหปั้ญหาเขา้มาเอง
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บางคนอาจมีบุคลิกภาพที่ชอบคิดสรา้งสรรค ์ชอบทดลอง เป็นตน้ บุคลิกภาพเหล่านีล้ว้นมีผลต่อ

การตดัสินใจทัง้สิน้ เช่น ผูม้ีบคุลิกภาพกลา้เสี่ยงมกัชอบการตดัสินใจในสถานการณไ์ม่แน่นอนและ

ตัดสินใจไดเ้ร็ว ขณะที่ผูม้ีบุคลิกภาพไม่กลา้เสี่ยงมกัชอบการตัดสินใจในสถานการณแ์น่นอน มัก

ชอบรีรอเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทางเลือกมากที่สดุจึงตดัสินใจ 

4. ผลประโยชน ์ซึ่งอาจกระทบต่อการพิจารณาความดีความชอบ การเพิ่มรายได้

บคุคลในหน่วยงาน การมีสว่นไดเ้สียในเรื่องที่ตดัสินใจ 

5. เป้าหมาย หลายคนอาจจะมีเป้าหมายการตัดสินใจด้วยความสุข ด้วยหวัง

ผลตอบแทน หรือเพื่อใหส้ามารถสนองความตอ้งการของตน การตดัสินใจจึงขึน้อยู่กบัพืน้ฐานของ

แต่ละคนดว้ย 

6.  การเปลี่ยนแปลงสภาพ ท าให้การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงวิธีการ เปลี่ยนอ านาจในการตดัสินใจ 
วิธีการในการตัดสินใจ 

1. วิธีการต่างๆ ทั่วไปในการตดัสินใจ 

1.1 ตดัสินใจโดยอาศยัประสบการณ ์ถือว่าเป็นเรื่องปกติและท ากนัเป็นประจ า 

1.2 การตัดสินใจโดยการสังเกต ถือเป็นการศึกษาและหาแนวทางของแต่ละ

บคุคลที่จะสนใจในสิ่งต่าง ๆ เพื่อน ามาประมวลประกอบการตดัสินใจ 

1.3 ตดัสินใจโดยการลองผิดลองถูก การลองผิดลองถูกท าใหเ้ราจดจ าไดร้วดเร็ว 

แต่บางครัง้ตอ้งใชง้บประมาณสงู 

1.4 ตัดสินใจโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ ดี เพราะมีการ

ตัง้สมมติฐานมีการวิจยัคน้ควา้อย่างเป็นระบบ บางครัง้อาจจ าเป็นตอ้งทดลองในหอ้งปฏิบติัการ 

2. วิธีการใหม่ๆ ในการตดัสินใจ 

2.1 เดลฟี เทคนิคเจอร ์(Delphi technique) วิธีนีอ้าจใชเ้วลาและบุคคลมากโดย

เริ่มจากการจดักลุ่มใหม้ีผูเ้ชี่ยวชาญช านาญการเฉพาะเรื่องที่จะตดัสินใจ ประมาณ 5 - 10 คน แต่

ละคนต้องได้รับปัญหา ท าให้เกิดการตัดสินใจในขั้นแรก ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนจะต้องเลื อก

ทางเลือกที่คิดว่าเหมาะสมแลว้สง่ใหศ้นูยก์ลางไดร้บัทราบว่าผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนเลือกอย่างไร ขัน้

ต่อไปคือ การเปลี่ยนแปลงทางเลือกที่ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนส่งมาใหผู้เ้ชี่ยวชาญแต่ละคนทราบว่า
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คนอ่ืนคิดอย่างไร จากนัน้ใหผู้เ้ชี่ยวชาญเหลา่นัน้เสนอทางเลือกใหม่ จนถึงจดุที่ผูเ้ชี่ยวชาญทุกคนมี

ความคิดเห็นตรงกนัว่าทางเลือกที่เหมาะสมควรเป็นเช่นไร 

2.2 ฮีริคติก เทคนิคเจอร ์(Heuristic Technique) มีขั้นตอนคือ การแยกแยะ

ประเภทของปัญหา การแยกแยะปัญหาใหญ่ๆ ออกเป็นปัญหาย่อย และน าเทคนิคการแก้ปัญหา

มาใช้ ซึ่งบางปัญหาจะตัดสินใจเพียงครั้งเดียว โดยการใช้คอมพิวเตอรเ์ข้าช่วย เราสามารถ 

Program ลักษณะปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อพิจารณาส่วนประกอบของปัญหา ถ้าหากจะ

พิจารณาโดยไม่ใชค้อมพิวเตอร ์อาจเป็นการซบัซอ้น แต่เนื่องจากคอมพิวเตอรส์ามารถท างานได้

รวดเร็ว ดังนัน้การน าวิธีนีม้าประยุกตใ์นการแก้ปัญหา จ าเป็นตอ้งมีคอมพิวเตอรช์่วยแก้ปัญหา

ย่อยๆ ในปัญหาใหญ่ เพื่อที่จะสรรหาวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจงในแต่ละปัญหา 
ลักษณะของผู้ตัดสินใจทีม่ีประสิทธิภาพ 

1. คน้หา รวบรวมขอ้มลูและสถิติ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ถกูตอ้งและทนัต่อเหตกุารณ์ 

2. วิเคราะหแ์ละประเมินขอ้มลู เพื่อความเป็นไปไดใ้นการตดัสินใจ 

3. อย่ามองอะไรดา้นเดียว ผูน้  าตอ้งมองการณไ์กล มองกวา้ง มองลึก นึกถึงอนาคต

เป็นที่ตัง้ 

4. ตอ้งมีความกลา้และใจป า กลา้ไดก้ลา้เสีย ตามโอกาสหรือสถานการณท์ี่จะเกิดขึน้ 

5. เลือกจงัหวะการตดัสินใจที่เหมาะสม 

6. การตดัสินใจสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามกาลเทศะ มีการยดึหยุ่นได ้

7. ตอ้งมีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารตัดสินใจมีประสิทธิภาพ

สงูสดุ 

8. ตอ้งมีการติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ เพื่อจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางใน

โอกาสต่อไป 
อุปสรรคในการตัดสินใจ 

1. แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด เนื่องจากมองปัญหาเพียงผิวเผิน ไม่ไดพ้ิจารณาปัญหา

อย่างถ่ีถว้น 

2. เอาประสบการณ์เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ อาจผิดพลาดเพราะสถานการณ์

แวดลอ้มต่างกนั 
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3. ไม่พยายามคิดหาทางเลือกมากๆ และเลือกทางที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ กลบัหา

วิธีที่ง่ายและสะดวก 

4. มุ่งแต่ผลดีและผลเสียขัน้สดุทา้ย มิไดพ้ิจารณาสว่นย่อยของแต่ละปัญหา 

5. ลืมนึกถึงวตัถุประสงคข์ององคก์ารที่มีอยู่หลายประการ มกัตดัสินใจโดยคิดถึงแต่

วตัถุประสงคใ์ดวัตถุประสงคห์นึ่ง มิไดพ้ิจารณาว่าจะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงคอ่ื์นขององคก์าร

อย่างใดบา้ง 

6. เมื่อมีปัญหาที่หาทางแกไ้ขไม่ได ้นานเขา้ก็เลยเลิกความคิดที่จะแกไ้ขปัญหา 

นอกจากนีแ้ลว้ลกัษณะของการตดัสินใจของบุคคลในสงัคมนัน้ นอกจากจะขึน้อยู่กบั

ปัจจัยหรือตัวแปรที่อยู่เบือ้งหลังดังกล่าว อาจจะขึน้อยู่กับปัจจัยที่ เป็นมูลจูงใจ (Motivation 

Factors) และปัจจัยผลักดัน (Push Factors) ทั้งทางสังคมและส่วนตัว และการตัดสินใจนั้นๆ 

อาจจะเป็นแบบที่ใชอ้ารมณ์อยู่เหนือเหตุผล (Emotional Decision Making) หรือแบบที่ใชห้ลัก

เหตุผลประกอบในการตัดสินใจ (Rational Decision Making) หรืออาจจะเป็นไปทั้งสองแบบ

รวมกนั 
ความส าคัญของการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเป็นกระบวนการพิจารณาหาทางเลือกที่มีอยู่จากหลายทางเลือกโดย

สามารถเลือกทางเลือกที่เป็นไปได ้ดังนัน้การตัดสินใจจึงเป็นหนา้ที่ที่บงบอกถึงแตกต่างระหว่าง

บุคคล โดยผู้ที่ท าการตัดสินใจนั้นจะต้องมีหลักการและเหตุผล มีเจตคติและวิจารญาณที่ดี

เนื่องจากการตดัสินใจเป็นวิธีที่สามารถน าไปสู่การบรรลเุป้าหมายที่ไดก้ าหนดไว ้การตดัสินใจจึงมี

ความส าคญั โดย วรพจน ์บษุราคมัวดี (2551) ดงันี ้

1. มีทางเลือกหลายทาง การตัดสินใจเพื่อในกรณีที่ทางเลือกมีหลายทางเลือก

อาจจะต้องอาศัยดุลพินิจสวนตัวของบุคคลเพื่อการตัดสินใจซึ่งการมีหลายทางเลือกนั้นอาจ

ตดัสินใจผิดพลาดขึน้ไดด้ังนัน้จึงตอ้งอาศัยเครื่องมือหรือเกณฑท์ี่มีความเหมาะสมในดา้นต่างๆ 

เขา้มาช่วยเพื่อท าการตดัสินใจ 

2. การมีขอมลูเป็นจ านวนมากในการตดัสินใจ หากบคุคลน าดลุยพินิจส่วนตัวมา

ใชใ้นการตดัสินใจบ่อยครัง้อาจเกิดโอกาสผิดพลาดและขาดความรอบคอบไดเ้นื่องจากไม่สามารถ

น าขอ้มลูที่มีอยู่ทัง้หมดมาพิจารณาไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ ์
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3. เพื่อลดความขัดแยง้ เนื่องจากพืน้ฐานความรูร้วมทัง้ประสบการณข์องแต่ละ

บุคคลมีความแตกต่างกัน ดังนั้นในการติดสินใจถ้าหากไม่อาศัยหลักเกณฑ์หรือเครื่องมือที่

เหมือนกันมาท าการตัดสินใจแลว้อาจะท าใหก้ารตัดสินใจแตกต่างกันออกไปจนท าใหเ้กิดความ

ขดัแยง้ขึน้ได ้

4. เพื่อลดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนในการตัดสินใจของบุคคลที่ปราศจาก

กฎเกณฑห์รือเครื่องมือ ดงันัน้การตัดสินใจโดยใชเ้ครื่องมือที่ถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยโอกาส

ของการตดัสินใจ ที่ผิดพลาดลดลงได ้

จากความส าคญัของการตัดสินใจดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูศ้ึกษาสามารถสรุปไดว้่า 

การตัดสินใจมีความส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการตัดสินใจที่ดีโดยการใชเ้ครื่องมือหรือใชเ้กณฑ์

การตัดสินใจ ที่เหมาะสมจะก่อใหเ้กิดแนวทางปฏิบติัที่มีคุณภาพสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละยัง

สามารถช่วยลดความขดัแยง้ลงไดอี้กดว้ย 
กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจเป็นการก าหนดขัน้ตอนของการตัดสินใจตัง้แต่ขัน้ตอนแรกไป

จนถึงขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งในการตัดสินใจโดยมีล าดับขั้นของกระบวนการดังกล่าวนั้นเป็นการ

ตัดสินใจโดยใชห้ลักเหตุผลและมีกฎเกณฑเ์ป็นเครื่องมือช่วยในการหาขอ้สรุปเพื่อการตัดสินใจ 

ดังนัน้ขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจจึงมีอยู่หลายรูปแบบโดยมีนักวิชาหลายท่านไดก้ล่าวไว ้

ดงันี ้

ออพเพนแฮม (Oppenheim, 1979) ไดก้ลา่วว่า ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจนัน้

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 6ขัน้ตอน คือ 

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือสถานการณที่มีตวัเลือกเกิดขึน้ 

2. พิจารณาและไตรตรองทางเลือก 

3. เลือกทางเลือกที่ดีและเกิดปัญหานอ้ยที่สดุ 

4. ตดัสินใจบนพืน้ฐานของทางเลือก 

5. ยอมรบักบัผลที่ตามมาของการตดัสินใจ 

6. ประเมินผลการตดัสินใจ 

ชิพแมน และ คารน์คุ (Schiffman & Kanuk, 1987) ไดก้ลา่วว่า กระบวนการตดัสินใจ 

คือกระบวนการในการเลือกจากทางเลือกที่มีตัง้แต่สองทางเลือกขึน้ไป โดยผูบ้รโิภคจะพิจารณาใน



  70 

ส่วนที่เก่ียวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ (ความรูส้ึกนึกคิด) และพฤติกรรมทาง

กายภาพ การซือ้เป็นกิจกรรมทัง้ทางดา้นจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทัง้สอง

กิจกรรมนีท้  าให้เกิดการซือ้และเกิดพฤติกรรมการซือ้ตามบุคคลอ่ืนกระบวนการตัดสินใจซือ้มี

องคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภค ( Input) คือปัจจัยภายนอก 

(External Influences) ซึ่งคือข้อมูลเก่ียวกับสินค้านั้น ๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับค่านิยม ทัศนคติและ

พฤติกรรมปัจจยัที่เขา้มาในระบบตดัสินใจมีผลต่อพฤติกรรมการบรโิภคของแต่ละบุคคล โดยปัจจยั

นีม้าจาก 2 แหลง่ คือ 

1.1 ปัจจยัทางการตลาด (Marketing Input) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากส่วนผสม

ทางการตลาด ที่บริษัทตอ้งการสรา้งการรบัรูใ้หก้บัผูบ้ริโภคและชกัจงูใหผู้บ้ริ โภคซือ้และใชส้ินคา้ที่

ผลิตจากบรษิัทนัน้ ๆ กลยทุธจ์ากสว่นผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

1.1.1 ตวัสินคา้ รวมถึง หีบห่อ ขนาด และการรบัประกนัคณุภาพ 

1.1.2 การประชาสัมพันธ์โดยโฆษณาทางสื่อมวลชน การขายโดย

พนกังานขาย และการประชาสมัพนัธต่์างๆ 

1.1.3 นโยบายดา้นราคา 

1.1.4 การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่ายจากผูผ้ลิตสง่ไปสูผู่บ้รโิภค 

1.2 ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม (Socio-Cultural Input) เป็นอิทธิพลที่ไม่

เก่ียวข้องกับธุรกิจการค้า เช่น การบอกต่อจากเพื่อน บทความในหนังสือพิมพ์อิทธิพลจาก

ครอบครวัในการใชเ้ครื่องอปุโภคหรือบรกิาร หรือ บทความ รายงานเก่ียวกบัผูบ้รโิภค และการไดร้บั

อิทธิพลจากชนชั้นทางสังคมวัฒนธรรม และวัฒนธรรมย่อย ที่กล่าวมาเป็นส่วนส าคัญในการที่

ผูบ้รโิภคที่จะประเมินค่าของสินคา้ว่าเป็นอย่างไร 

2. กระบวนการตดัสินใจซือ้ของบรโิภค (Process) คือขัน้ตอนในการตดัสินใจของ

ผูบ้ริโภค (Consumer Decision Making) ประกอบดว้ยปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ การรบัรูก้าร

เรียนรู้บุคลิกภาพ และทัศนคติที่สะท้อนถึงความต้องการ และการรับรู ้ว่ามีสินค้าให้เลือก

หลากหลายรวมไปถึงกิจกรรมที่ผูบ้ริโภคเขา้มาเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์ับขอ้มลูที่มีอยู่หรือขอ้มลูที่ผูผ้ลิต

สรา้งการรบัรูใ้หแ้ก่ผูบ้รโิภคและขัน้สดุทา้ยคือท าการประเมินค่าทางเลือกนัน้ ๆ 
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3. กระบวนการตัดสินใจ (The Act of Making Decision) ก่อนผู้บริโภคจะ

ตดัสินใจซือ้มีขัน้ตอนที่เกิดขึน้ 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 การตระหนกัในความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Need Recognition) คือขัน้

แรกของกระบวนการตัดสินใจ คือ การรับรูถ้ึงความแตกต่างของสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่มีอยู่ซึ่ง

สามารถกระตุน้ท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจ และการรบัรูน้ีจ้ะเกิดขึน้ต่อเมื่อผูบ้ริโภคมีปัญหาใน 

2 ลกัษณะ คือ 

3.1.1 มีปัญหากับสินคา้ที่เคยใชอ้ยู่ซึ่งผูบ้ริโภคไม่พอใจในสินคา้นั้นอีก

ต่อไป 

3.1.2 มีความต้องการสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิด

ขึน้อยู่โดยสินคา้ใหม่เป็นสิ่งที่ท าใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจตามมา 

3.2 การหาขอ้มูลก่อนตัดสินใจ (Pre-Purchase Search) ผูบ้ริโภคจะเริ่มหา

ขอ้มลูเมื่อตระหนกัถึงความจ าเป็นโดยผูบ้รโิภคจะหาขอ้มลูจากท่ีต่าง ๆ เช่นจากประสบการณแ์ละ

ความจ าเป็นเก่ียวกับสินคา้ที่เคยรบัรูซ้ึ่งขอ้มูลเหล่านีคื้อ ขอ้มูลภายในซึ่งถา้มีขอ้มูลภายในมาก 

ขอ้มลูภายนอกก็จะส่งผลนอ้ยลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคไม่เคยรูจ้ักสินคา้มาก่อนเลยการหาขอ้มูลจะจาก

สิ่งแวดลอ้มรอบตวัที่มีความสมัพนัธ์กบัสินคา้นัน้ ๆ ระดบัความเสี่ยงจะมีผลต่อขัน้ตอนนีคื้อ ถา้มี

ความเสี่ยงสูง ผูบ้ริโภคจะหาขอ้มูลและการประเมินหลายขั้นตอน แต่ถ้าความเสี่ยงต่างการหา

ขอ้มลูและการประเมินทางเลือกจะไม่ซบัซอ้นนกั 

3.3 ผลจากกระบวนการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค (Output) เป็นขัน้สุดทา้ย

ของกระบวนการตัดสินใจ หลังจากผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ้สินค้าที่ เป็นที่

ตอ้งการมากที่สดุจากหลายๆทางเลือก 

พลนัเคท และ แอทเนอร ์(Plunkett & Attner, 1994) ไดก้ลา่วว่า กระบวนการตดัสินใจนัน้
ประกอบดว้ยขัน้ตอน 7ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การระบุปัญหา (Define the Problem) เป็นขัน้ตอนแรกที่มีความส าคญัอย่างมาก 

เพราะการระบุปัญหาไดถู้กตอ้งหรือไม่ ย่อมมีผลต่อการด าเนินการในขัน้ต่อๆ ไป ของกระบวนการ

ตดัสินใจ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อคณุภาพของการตดัสินใจดว้ย 

2. การระบุขอ้จ ากัดของปัจจัย (Identify Limiting Factors) เมื่อสามารถระบุปัญหา

ไดถ้กูตอ้งแลว้ ควรพิจารณาถึงขอ้จ ากดัต่าง ๆ หรือเงื่อนไขที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได ้
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3. การพัฒนาทางเลือก (Development Potential Alternatives) ทางเลือกเหล่านั้น

ควรเป็นทางเลือกที่มีศกัยภาพและมีความเป็นไปได ้

4. การวิเคราะหท์างเลือก (Analyze the Alternatives) น าเอาขอ้ดีและขอ้เสียของแต่

ละทางเลือกมาเปรียบเทียบกนัอย่างรอบคอบ 

5. การเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุ (Select the Best Alternatives) พิจารณาทางเลือกที่ดี

ที่สุดเพียงทางเลือกเดียว ทางเลือกที่ดีที่สุดควรมีผลเสียต่อเนื่องในภายหลังน้อยที่สุด และให้

ผลประโยชนม์ากที่สดุ 

6. การน าผลการตัดสินใจไปปฏิบติั (Implement the Decision) น าผลการตัดสินใจ

นัน้ไปปฏิบติั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

7. การสร้างระบบควบคุมและประเมินผล (Establish a Control and Evaluation 

System) ช่วยใหไ้ดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเปา้หมายหรือไม่ 

ณฏัฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์(2551) ไดก้ลา่วว่า กระบวนการตดัสินใจ ประกอบดว้ย5ขัน้ตอนที่
ส  าคญั คือ 

1. ตระหนักถึงปัญหา (Problem Awareness) การรับรู ้ถึงปัญหาหรือโอกาส ซึ่ง

ปัญหาอาจจะเกิดขึน้โดยตรงหรืออาจตอ้งพิจารณาจากสภาพแวดลอ้ม โดยสามารถพิจารณาว่า

อาจเกิดปัญหาจากเหตกุารณต่์อไปนี ้

1.1 เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากอดีต 

1.2 เมื่อเกิดความเบี่ยงเบนจากแผน 

1.3 เมื่อมีผูม้ารอ้งเรียนหรือแจง้ปัญหา 

1.4 เมื่อคู่แข่งมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่า 

2. นิยามปัญหา (Problem Definition) ก าหนดขอบเขตของปัญหาใหช้ัดเจนเพื่อให้

ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงขอบเขต สามารถรวบรวมและวิเคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับปัญหาได้

อย่างชดัเจนและตรงประเด็น มิเช่นนัน้ภาพของปัญหาก็อาจจะฟุ้งกระจายท าใหไ้ม่สามารถทราบ

สาเหตทุี่แทจ้รงิของปัญหาได ้การนิยามปัญหามีขัน้ตอนส าคญั 2ประการ ไดแ้ก่ 

2.1 การวิเคราะหปั์ญหา 

2.2 การตดัสินใจแกปั้ญหา 
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3. ตดัสินใจ (Decision Making) เป็นขัน้ตอนส าคญัในการเลือกผลลพัธท์ี่เหมาะสม 

ซึ่งก าหนดความถูกตอ้งและความส าเร็จในการน าผลการตัดสินใจไปปฏิบติั โดยผูต้ัดสินใจจะท า

ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

3.1 ก าหนดเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

3.2 พฒันาทางเลือก 

3.3 ประเมินผลประโยชนแ์ละความเสี่ยงของทางเลือก 

3.4 การออกแบบแผน 

4. การปฏิบัติตามแผน (Action Plan Implementation) น าทางเลือกที่เลือกไว้ไป

วางแผนและด าเนินการปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดสรรบุคลากรและทรพัยากรอย่าง

เหมาะสมซึ่งมีขัน้ตอนด าเนินงาน 3 ขัน้ตอนต่อไปนี ้

4.1 มอบหมายงานและความรบัผิดชอบ 

4.2 สรา้งตารางการปฏิบติังาน 

4.3 สง่เสรมิและกระตุน้การด าเนินงาน 

5. การประเมินผล (Evaluation)เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการตดัสินใจแกปั้ญหาโดยท า

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและวิเคราะหปั์ญหาที่เกิดขึน้เพื่อท าการปรบัปรุงการด าเนินงานให้

สอดคลอ้งกับแผนการและสถานการณ์ในขณะนัน้ตลอดจนท าการปรบัปรุงใหก้ารด าเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากขึน้โดยการประมวลผลจะประกอบดว้ยขัน้ตอน 3 ขัน้ตอนดงันี ้

5.1 ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานในการวดัความส าเรจ็ 

5.2 ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

5.3 แกไ้ขผลการปฏิบติังานใหถ้กูตอ้ง 

สมาน อศัวภมูิ (2551) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการตดัสินใจไวห้ลายประการ ดงันี ้
1. การตระหนักถึงความตอ้งการจ าเป็นในการตัดสินใจหรือก าหนดวัตถุประสงคใ์น

การตดัสินใจ 

2. การระบปัุญหาที่ตอ้งตดัสินใจ 

3. การก าหนดเกณฑท์ี่ตอ้งตดัสินใจ 

4. การพฒันาและก าหนดทางเลือก 

5. การประเมินทางเลือก 
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6. การเลือกทางเลือก 

7. การใชท้างเลือกและการประเมินผล 

จุดเริ่มตน้ของกระบวนการซือ้คือการที่ผูบ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาหรือถูกกระตุน้ใหเ้กิด
ความตอ้งการสิ่งกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคอาจเป็นสิ่งกระตุน้ภายในร่างกายหรือนักการ
ตลาดอาจสรา้งสิ่งกระตุน้ทางการตลาดเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความต้องการขึน้ไดน้ักการ
ตลาดจะตอ้งรูถ้ึงการใชต้วักระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการในบางครัง้ความตอ้งการไดร้บัการกระตุน้
และคงอยู่เป็นเวลานานแต่ความตอ้งการนัน้ยังไม่ถึงระดับที่จะท าใหเ้กิดการกระท า เช่นนักการ
ตลาดอาจกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซือ้เสือ้ผา้ใหม่ๆโดยการออกแบบหรือเสนอแฟชั่นใหม่ๆ ส าหรบัผูน้ิยม
แต่งกายตามแฟชั่นหรือการที่ตอ้งมีการโฆษณาสินคา้ซ า้ ๆร่วมกบัการลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุน้
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ตอ้งการความประหยัดดังนั้นนักการตลาดอาจจะตอ้งท าการวิจัย
เพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการหรือปัญหาของผูบ้ริโภคที่จะน าไปสู่การซือ้ผลิตภณัฑข์องตนเช่นการ
น าเสนอรถยนตข์นาดเล็กที่เหมาะส าหรบัการขบัขี่ในเมืองที่มีปัญหาดา้นที่จอดรถเป็นตน้โดยคอท
เลอร ์(Kotler, 2003) กลา่วว่าขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ (Buying decision process) ผูบ้รโิภค จะ
ผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) 

ปัญหาเกิดขึน้เมื่อบุคคลรูส้ึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอดุมคติ (Ideal) คือ สภาพที่เขา

รูส้ึกว่าดีต่อตนเอง และเป็นสภาพที่ปรารถนากับสภาพที่เป็นอยู่จริง (Reality) ของสิ่งต่างๆ ที่เกิด

ขึน้กบัตนเอง จึงก่อใหเ้กิดความตอ้งการที่จะเติมเต็มสว่นต่างระหว่างสภาพอดุมคติกบัสภาพที่เป็น

จริง โดยปัญหาของแต่ละบุคคลจะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ซึ่งสามารถสรุปไดว้่า ปัญหาของ

ผูบ้รโิภคอาจเกิดขึน้จากสาเหต ุต่อไปนี ้

1.1 สิ่งของที่ใชอ้ยู่เดิมหมดไป เมื่อสิ่งของเดิมที่ใชใ้นการแกปั้ญหาเริ่มหมดลง จึง

เกิดความตอ้งการใหม่จากการขาดหายของสิ่งของเดิมที่มีอยู่ ผูบ้รโิภคจึงจ าเป็นตอ้งการหาสิ่งใหม่

มาทดแทน 

1.2 ผลของการแก้ปัญหาในอดีตน าไปสู่ ปัญหาใหม่  เกิดจากการที่การใช้

ผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งในอดีตอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เมื่อสายพานรถยนต์ขาดแต่ไม่

สามารถหาสายพานเดิมได ้จึงตอ้งใชส้ายพานอ่ืนทดแทนที่ไม่ไดม้าตรฐาน ท าใหร้ถยนตเ์กิดเสียง

ดงั จึงตอ้งไปหาสเปรยม์าฉีดสายพานเพื่อลดการเสียดทาน 
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1.3 การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล การเจรญิเติบโตของบุคคลทัง้ดา้นวฒุิภาวะและ

คุณวุฒิหรือแมก้ระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางลบ เช่น การเจ็บป่วย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพ การเจริญเติบโตหรือแมก้ระทั่งสภาพทางจิตใจที่ก่อใหเ้กิดความเปลี่ยนแปลงและความ

ตอ้งการใหม่ๆ 

1.4 การเปลี่ยนแปลงของสภาพครอบครัว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

ครอบครวั เช่น การแต่งงาน การมีบตุรท าใหม้ีความตอ้งการสินคา้หรือบรกิารเกิดขึน้ 

1.5 การเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ

สถานะทางการเงินทัง้ทางดา้นบวกหรือดา้นลบ ย่อมสง่ผลใหก้ารด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง 

1.6 ผลจากการเปลี่ยนกลุ่มอา้งอิง บุคคลจะมีกลุ่มอา้งอิงในแต่ละวัย แต่ละช่วง

ชีวิต และแต่ละกลุ่มสงัคมที่แตกต่างกัน ดังนัน้กลุ่มอา้งอิงจึงเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและ

การตดัสินใจของผูบ้รโิภค 

1.7 ประสิทธิภาพของการส่งเสริมทางการตลาด เมื่อการส่งเสริมการตลาดต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การลด แลก แจก แถม การขายโดยใชพ้นักงานหรือ

การตลาดทางตรงที่มีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคตระหนักถึงปัญหาและเกิด

ความตอ้งการขึน้ได ้

เมื่อผูบ้รโิภคไดต้ระหนกัถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เขาอาจจะหาทางแกไ้ขปัญหานัน้หรือไม่ก็

ได ้หากปัญหาไม่มีความส าคัญมากนัก คือจะแก้ไขหรือไม่ก็ได ้แต่ถ้าหากปัญหาที่เกิดขึน้ยังไม่

หายไป ไม่ลดลงหรือกลบัเพิ่มขึน้แลว้ ปัญหานัน้ก็จะกลายเป็นความเครียดที่กลายเป็นแรงผลกัดนั

ใหพ้ยายามแกไ้ขปัญหา ซึ่งเขาจะเริ่มหาทางแกไ้ขปัญหาโดยการเสาะหาขอ้มลูก่อน 

2. การแสวงหาขอ้มลู (Information Search) เมื่อผูบ้รโิภคเกิดความตอ้งการแลว้จะมี

การแสวงหาข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะที่ส  าคัญเก่ียวกับประเภทสินค้า , ราคาสินค้า, สถานที่

จ  าหน่ายและขอ้เสนอพิเศษต่าง ๆเก่ียวกบัสินคา้ที่ตอ้งการหลายๆยี่หอ้นกัการตลาดควรจะสนใจถึง

แหล่งขอ้มลูต่าง ๆ ที่ผูบ้ริโภคจะหาขอ้มลูต่างๆ และอิทธิพลของแหล่งขอ้มลูที่จะมีต่อการตดัสินใจ

ซือ้ของผูบ้รโิภคแหลง่ขอ้มลูของผูบ้รโิภคแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุม่ไดแ้ก่ 

2.1 แหลง่บคุคล (Personal Sources) ไดแ้ก่เพื่อนสนิทครอบครวัเพื่อนบา้นและผู้

ใกลช้ิดซึ่งแหลง่บคุคลนีจ้ะเป็นแหลง่ขอ้มลูที่มีอิทธิพลต่อผูบ้รโิภคมากที่สดุ 
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2.2 แหลง่การคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่โฆษณาต่าง ๆ และพนกังานของ

บรษิัท 

2.3 แหลง่สาธารณะ (Public Sources) ไดแ้กส่ื่อมวลชนต่าง ๆ 

2.4 แหลง่ทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ผูท้ี่เคยทดลองใชส้ินคา้นัน้ ๆ 

ความส าคญัของแหล่งขอ้มลูจะแตกต่างกนัไปตามชนิดของสินคา้และลกัษณะของผู้

ซือ้พบว่าโดยส่วนมากผูบ้ริโภคจะไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้ประเภทสบู่ยาสีฟันจากโฆษณาต่าง ๆ

แต่ในการซื ้อรถยนต์ผู้บริโภคมักจะหาข้อมูลจากการสอบถามผู้ที่ เคยใช้ดังนั้นจึงควรจะทา

การศึกษาว่าในสินคา้ประเภทที่ตนขายนัน้ผูบ้ริโภคมีการหาขอ้มลูจากแหล่งใดบา้งเพื่อจะไดใ้ชก้า

หนดในดา้นแผนการติดต่อสื่อสารกบัผูบ้รโิภคต่อไป 

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล

ข่าวสารก็จะน ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการเลือกโดยจะมีการก าหนดความตอ้งการของตนเองขึน้ 

เพื่อพิจารณาลกัษณะต่างๆของผลิตภณัฑต์รายี่หอ้ต่างๆที่ไดร้บัขอ้มลูมาท าการเปรียบเทียบขอ้ดี

ขอ้เสียของแต่ละยี่หอ้และเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑท์ี่ตนตั้งไวโ้ดยจะมีเรื่องของ

ความเชื่อความเชื่อต่อตรายี่หอ้และเรื่องของทัศนคติต่างๆเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยก่อนที่จะตัดสินใจ

เลือกตรายี่หอ้ที่ตรงกบัความตอ้งการมากที่สดุ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision)เมื่อผ่านขัน้ของการประเมินทางเลือกต่างๆ 

แลว้ผูบ้ริโภคจะไดส้ินคา้ตรายี่หอ้ที่ตรงกับความตอ้งการของตนเองมากที่สุดที่ตัง้ใจจะซือ้นั่นคือ

ผูบ้ริโภคจะเกิดความตัง้ใจที่จะซือ้(Purchase Intention) ขึน้แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะท า

การซือ้จริงๆ อาจมีปัจจยัอ่ืนๆเขา้มามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคไดอี้กไดแ้ก่ปัจจัย

ทางดา้นสงัคม (Social factors) เช่นการที่นางสาวสดุสวยชอบรถญ่ีปุ่ นรุน่ขนาดเล็กประหยดัน า้มนั

และสะดวกในการจอดแต่ลกูนอ้งในที่ท างานที่ซือ้รถใหม่มีแต่คนใชร้ถยุโรปแบบหรูหราราคาแพง

อาจมีผลท าใหน้างสาวสุดสวยลงัเลไม่กลา้ซือ้หรือเปลี่ยนใจไปซือ้ยี่หอ้อ่ืนเพราะเกิดความรูส้ึกถึง

ความเสี่ยงว่าไม่เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและยังเก่ียวข้องกับปัจจัยด้านสถานการณ์ที่

เก่ียวข้องกับการซือ้ (Anticipated Situation Factors) เช่นในช่วงเวลาที่ตัดสินใจแล้วไปจนถึง

ช่วงเวลาที่จะซือ้จริงอาจเกิดเหตุการณเ์ปลี่ยนแปลงต่างๆขึน้ไดแ้ก่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าผูซ้ือ้ตก

งานมีผูเ้คยใชม้าบอกว่าสินคา้ยี่หอ้นัน้ๆไม่ดีเป็นตน้ ซึ่งจะมีผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความลงัเลใจใน

การซือ้ทัง้ ๆที่มีความตัง้ใจซือ้แลว้ดงันัน้นกัการตลาดไม่อาจจะเชื่อถือไดเ้ต็มหนึ่งรอ้ยเปอรเ์ซ็นตว์่า
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การที่ผูบ้ริโภคมีความตัง้ใจที่จะซือ้สินคา้ของเราแลว้จะตอ้งมีการซือ้เกิดขึน้จริง ๆ เพราะผูบ้ริโภค

มกัจะเกิดการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง(Risk Perception) เกิดขึน้ซึ่งผูบ้ริโภคมักจะท าการลดความเสียง

ใหก้ับตัวเองโดยการสอบถามจากผูท้ี่เคยใชห้รือเลือกซือ้ยี่หอ้ที่มีการรบัประกันหรือเลือกเฉพาะ

ยี่หอ้ที่มีคนใชก้นัมาก ๆ(ไวใ้จได)้ดงันัน้นกัการตลาดจะตอ้งพยายามใหผู้บ้ริโภคไดร้บัทราบขอ้มูล

ต่าง ๆเก่ียวกับสินคา้ใหค้วามช่วยเหลือแนะนาในการซือ้และมีการรบัประกันการซือ้ครัง้นัน้ๆเป็น

ตน้ เพื่อช่วยใหผู้บ้รโิภคคลายความรูส้กึเสี่ยงลงและตดัสินใจซือ้ไดง้่ายขึน้ 

5. พฤติกรรมหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) ในปัจจุบนันักการตลาดไม่ได้

สนใจเฉพาะการซือ้ของผูบ้รโิภคยงัสนใจต่อไปถึงพฤติกรรมและความรูส้ึกหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภค

อีกดว้ยเนื่องจากหากผูบ้ริโภคซือ้สินคา้ไปใชแ้ลว้เกิดความพึงพอใจในตวัสินคา้ก็จะมีการซือ้ซ  า้อีก

ในคราวต่อไปแต่ในทางตรงขา้มหากใชแ้ล้วไม่พอใจผูบ้ริโภคจะเกิดทศันคติที่ไม่ดีต่อตวัสินคา้และ

เลิกใชใ้นที่สุด ดังนัน้จะตอ้งคอยติดตามความรูส้ึกของผูบ้ริโภคที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด

ดา้นต่างๆ เพื่อจะไดน้ ามาปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซือ้ ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึงการพิจารณาโดยใช้ขอ้มูล หลักการและ
เหตผุล วิเคราะหอ์ย่างถ่ีถว้นในการหาทางเลือกที่ดีที่สดุ และเหมาะสมที่สดุจากหลายๆ ทางเลือก
โดยองคป์ระกอบในการตดัสินใจจะประกอบไปดว้ยตัวผูต้ัดสินใจ ทางเลือก และผลของทางเลือก 
รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ, การแสวงหาขอ้มลู, การประเมินทางเลือก, การ
ตัดสินใจซือ้และพฤติกรรมหลังการซือ้ โดยจะใช้แนวคิดทฤษฎีของ คอทเลอร ์(Kotler, 2003)
กระบวนการตัดสินใจนัน้มีหลายขั้นตอนทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาพของปัญหาหรือขอ้มูลที่จะน ามาท า
การตัดสินใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่พบว่าก่อนที่จะท าการตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนัน้ ผู้
ตัดสินใจจะใช้วิ ธีการวิเคราะห์เพื่อประเมินทางเลือกด้วยการใช้หลักการและเหตุผลจาก
ประสบการณท์ี่ตนเองมีเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สดุและมีปัญหานอ้ยที่สดุ
ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคห์รือเป้าหมายของการตดัสินใจนัน้ๆ โดยจะใชแ้นวคิดทฤษฎีของ Kotler 
(1997) น ามาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาที่เก่ียวกบัความสมัพนัธท์ี่มีต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั
ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
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งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ความสัมพันธด์้านประชากรศาสตรแ์ละการตัดสินใจ 

ภาวิณี ตันติผาติ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ท าการศึกษาเรื่องการ

ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

เป้าหมายเพื่อศึกษาถึง ความแตกต่างกนัของปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม

เพื่อสุขภาพ การรับรู ้คุณค่า ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลและ

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ทุกปัจจยั ส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีผลต่อการตัดสินใจเลือก

ซือ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสขุภาพของผูบ้ริโภคใน เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พฤติกรรม

การบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพประกอบดว้ย ความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกับผลิตภัณฑอ์าหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ เหตุผลในการรบัประทานผลิตภัณฑอ์าหาร เสริมเพื่อสุขภาพ และประเภทของ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมที่เลือกซือ้มารบัประทานบ่อยที่สุด มีผลและความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจ

เลือกซือ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสขุภาพของผูบ้ริโภค ในเขต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี ้ปัจจยั

การรับรูคุ้ณค่าผลิตภัณฑ์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สิริพร บุษบงค์ (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยและความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินคา้เซ่เว่นแคตตาล็อกของกลุ่มวัยท างานเขตสาทร การวิจัยครัง้นีม้ี

วตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัและความสมัพนัธท์ี่สง่ผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซือ้สินค้เชเว่นแค

ตาล็อก ของกลุม่วยัท างาน เขสาทร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูกบั

ผูบ้ริโภคที่เคยซือ้สินค าแศตตาล็อก จ านวน 400 คน สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูประกอบดว้ย

ค านวนความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานใช้

สถิติไคสแคว ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ส  าหรบัการวิเคราะหข์อ้มูลทางสถิติ ผลการวิจัย

พบว่า 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 

สถานภาพสมรส มีระดบัการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายไดต่้อ

เดือนของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีรายได ้15,001-20,000 บาท 2. ระดับความส าคัญดา้นส่วนประสม

ทางการตลาดมากที่สุดคือดา้น ผลิตภัณฑ ์รองลงมาคือดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
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บุคลากร และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 3. ระดับความส าคัญของปัจจัยด้าน

จิตวิทยามากที่สดุดา้นการเรียนรู ้รองลงมาคือ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการรบัรู ้และดา้นความเชื่อและ

ทศันคติตามล าดับ 4. พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในกาตัดสินใจซือ้สินคา้เซเว่นแคตตาล็อกส่วนใหญ่

และเลือกซือ้ สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เพราะสินค้าและบริการมีความหลากหลายครบถ้วน 

ช่องทางรา้นเซเว่น อีเลฟเว่น โดยความถ่ีในการซือ้เดือนละ 1 ครัง้ จ านวนเงินที่ใชจ้่ายในการซือ้

สินคา้อยู่ที่มากกว่า 200 บาทและเหตุผลในการกลบัมาใชบ้ริการซ า้เนื่องจากสินคา้และบริการมี

ความหลากหลายครบครัน 5. การ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทาง

การตลาดปัจจัยดา้นจิตวิทยากับพฤติกรรมการ ตดัสินใจซือ้สินคา้เซเว่นแคตตาล็อก ของกลุ่มวัย

ท างาน มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทที่ระดบั 0.05 

วลินิน จารุเธียร (2559) ท าการศึกษาวิจยัเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้

หนงัสือของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าจากสภาพปัญหาการแข่งขนั

ในตลาดหนังสือที่รุนแรงในประเทศไทย และความกดดัน  จากเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว 

ส่งผลใหธุ้รกิจหนงัสือหลายรายตอ้งปิดตวัลง ธุรกิจหนงัสือจึงควร  เร่งปรบักลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจ

เพื่อใหส้อดรบักบัการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ การคน้ควา้อิสระนี ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัที่มี

ผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้หนังสือของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการน า

แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยดา้นประชากรศาสตรม์าใช้การ

พิจารณา เพื่อใหธุ้รกิจเขา้ใจถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสามารถ พฒันาการด าเนินงานและ

คุณภาพของสินค้าที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคได้ การศึกษานี ้ เป็นการวิจัยเชิง

ปริมาณที่ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม  ขอ้มูลจากกลุ่มผูซ้ือ้หนังสือที่มีอายุ

ตัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป และอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขอ้มลูที่เก็บรวบรวมไดจ้ะถกู

น ามาวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงซอ้นเพื่อหาความสมัพนัธข์องปัจจยัที่มี  ผลต่อการตดัสินใจเลือกซือ้

หนังสือของผูบ้ริโภค ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้หนังสือของ

ผูบ้ริโภคอย่าง มีนัยสส าคัญทางสถิติ มีทัง้หมด 3 ปัจจัย โดยเรียงตามค่าสมัประสิทธิ์ของสมการ

การถดถอยจากมากไป นอ้ย คือ ปัจจยัดา้นลกัษณะเนือ้หา ปัจจยัดา้นนกัเขียน (ผูแ้ต่ง/ผูแ้ปล) และ

ปัจจยัดา้นขนาดและ ส่วนประกอบเนือ้หา โดยปัจจยัดา้นลกัษณะเนือ้หา และปัจจยัดา้นนกัเขียน 

(ผูแ้ต่ง/ผูแ้ปล) มีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับการตัดสินใจเลือกซือ้หนังสือของผูบ้ริโภค ในขณะที่

ปัจจัยดา้นขนาดและ ส่วนประกอบเนือ้หา มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้ม อย่างไรก็ตาม
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ปัจจัยดา้นประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกันของผูบ้ริโภค ไม่ว่าจะเป็นเพศ  อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน พบว่า มีผลต่อการตัดสินใจ  เลือกซือ้หนังสือไม่

แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั 

วศิน อินทรผกู (2555) ไดท้ าการศึกษาเรื่องปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผล

ต่อการตัดสินใจของลูกคา้ในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพหรือ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวผล การศึกษาพบว่าดา้นพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชีพหรือกองทนุรวมหนุระยะยาว มีระดบัความรูค้วามเขา้ใจนอ้ยดา้นการลงทุน โดยมีประสบการณ์ 

การลงทุนในหลกัทรพัย ์1-5 ปี ส่วนใหญ่ประเภทกองทนุที่ลงทุนคือกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 

เท่าน้นั โดยเนน้ลงทุนตราสารหนีผ้สมตราสารทุน วตัถปุระสงคท์ี่ลงทุนเพื่อผลประโยชนท์ี่จะ ไดร้บั

ทางภาษีอากร และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ งเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับ 

ผลตอบแทนที่สูงขึน้ในระยะยาวจากการลงทุน โดยมูลค่าการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

(LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ต่อปีไม่เกิน 50,000 บาท การหาขอ้มูลก่อนการ

ลงทุนจากค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่ของสถาบนัการเงิน เช่น เจา้หนา้ที่ของธนาคาร โดยมีเพื่อน/คน  

รูจ้ักและพนักงานธนาคาร เป็นผูช้ักชวนลงทุน ส่วนใหญ่ลักษณะการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ

เลีย้ง หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะซือ้ช่วงสิน้ปี และธนาคารที่เลือกลงทุนกองทุนรวมเพื่อ  การ

เลีย้งชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากที่สุด คือธนาคารไทยพาณิชย ์ผลการศึกษาดา้นปัจจัย

สว่นประสมการตลาดบรกิารที่มีผลต่อการตดัสินใจของลกูคาในอ าเภอเมืองล าปางในการลงทุนกบั

กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีดังนี ้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบ

แบบสอบถามใหค้วามส าคญัที่มีผลต่อการตดัสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ล าดบัแรกคือผลการ

ด าเนินงานของกองทุน รองลงมาคือการสับเปลี่ยนกองทุนไดโ้ดยไม่มีค่าธรรมเนียม ปัจจัยดา้น

ราคา ผูต้อบแบบสอบถามให ้ความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด

ล าดบัแรกคือราคาหน่วยลงทนุมีแนวโนม้สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือความเหมาะสมของการ

เรียกเก็บอตัราค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทนุ ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย  ผูต้อบแบบสอบถาม

ใหค้วามส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดล าาดับแรกคือ การซือ้-ขาย

ผ่านสาขาธนาคาร รองลงมาใหค้วามส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากคือ การซือ้-ขายผ่าน ATM 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจมี  

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดล าดับแรกคือโฆษณาผ่านสื่อหนังสือพิมพ ์โทรทัศน ์หน้าจอ ATM 
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รองลงมาใหค้วามส าคัญมีค่าเฉลี่ยในระดับมากคือส่งเสริมการขายโดยแจกของสมนาคุณเช่น 

Cash Back ตั๋วเครื่องบิน ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามใหร้ะดับความส าคญัที่มีผลต่อ

การตดัสินใจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุล าดบัแรกคือพนกังานมีความรูใ้หค้  าแนะน าเป็นอย่าง

ดี สามารถแกไ้ขปั้ญหาจนเป็นที่น่าพอใจและยินดีและเต็มใจในการใหบ้รกิาร เท่ากนั รองลงมาคือ

มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ปัจจัยดา้นลักษณะทางกายภาพ 

ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญที่มีผลต่อการ ตดัสินใจมีค่าเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดล าดับ

แรกคือแยกเคานเ์ตอรใ์หบ้ริการการลงทุนเห็นไดช้ัดเจน ง่ายต่อการติดต่อ รองลงมาคือมีคู่มือการ

ลงทนุในกองทุนรวมแจก ปัจจยัดา้นกระบวนการผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจมี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สดุล ดบัแรกคือขัน้ตอนในการสั่งซือ้ขายไม่สลบัซบัซอ้น และ

สะดวก รวดเร็ว รองลงมาคือ มีบริการหลังการขายที่ดี เช่น มี Call Center คอยท าหน้าที่แก้ไข

ปัญหาใหแ้ก่ลกูคา้ไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ความสัมพันธด์้านการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจ 
เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท ์(2557) ไดท้ าการศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทาง

ออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสผ์ูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช ้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลูจากผูบ้ริโภคที่เคยซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์

และ พักอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 260 ราย สถิติเชิงพรรณนาที่ใชใ้นการวิเคราะห์

ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ทดสอบ

สมมติฐาน คือ  การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอาย ุ20 – 29 ปี มีการศกึษาระดบัปรญิญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศกึษา มี

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนต ่าากว่า 15,000 บาท ใชเ้วลาในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกสโ์ดยเฉลี่ยวนั

ละ 1 – 3 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เคยตัดสินใจซือ้ หนงัสืออิเล็กทรอนิกสเ์นือ้หาประเภทหนงัสือนวนิยาย 

และเคยตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Mebmarket.com สื่อออนไลน์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์คือ Dek-d.com  โดยราคาเฉลี่ยของหนังสืออิเล็กทรอนิกสท์

เลือกซือ้ในแต่ละครัง้ราคา 100 – 300 บาท สถานที่ที่ผูบ้ริโภคใชง้านหนังสืออิเล็กทรอนิกสม์าก

ที่สด ุคือ บา้น และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้าน
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จริงส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์อง ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด 

รองลงมา คือ พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นทศันคติที่มี ต่อสื่อออนไลน ์การยอมรบัเทคโนโลยี 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นการ

รับรูท้างออนไลน์ และการยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่ จะใช้ตามล าดับ โดยร่วมกัน

พยากรณก์ารตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร ไดร้อ้ยละ 

47.10 ในขณะที่การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ ดา้นการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และ

ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นอารมณ์ทางออนไลน ์และดา้น

ความต่อเนื่องไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส ์ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ไดท้ าการศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและ

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทาง

ออนไลน ์กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษา คือผูท้ี่เคยมีประสบการณซ์ือ้สินคา้ของบริษัทขายตรงผ่าน

ช่องทางออนไลน ์จ านวน 400 คน โดยใช ้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) 

จากผูติ้ดตาม และสมาชิก 12 ช่องทางกลุ่ม ตวัอย่าง ใน Facebook และ Pantip.com เครื่องมือที่

ใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ออนไลน ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ คือ 

สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอา้งอิงที่ใชใ้น

การทดสอบ สมมติฐาน คือ การวิเคราะหถ์ดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21 - 30 ปี มี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 - 30,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกซือ้สินคา้จาก

บริษัทขายตรงเฉลี่ย/ปี 1-3 ครัง้ ดว้ยเหตุผลของการเลือก ซือ้เพราะคุณภาพสินคา้ดี และยังนิยม

เลือกซือ้สินคา้เหล่านีผ้่านช่องทางออนไลน ์เช่น เว็บไซด์ แอพพลิเคชั่น Facebook ผลทดสอบ

สมมติฐาน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี (ความง่ายในการใชง้าน การรบัรูถ้ึงประโยชน ์การรบัรูถ้ึง

ความเสี่ยง)และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ (ด้านอารมณ์ออนไลน์  ด้านประสิทธิภาพของ

สารสนเทศ) ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทาง ออนไลน์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทัง้นีม้ีเพียงพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความบนัเทิงออนไลน ์และดา้นความ

ต่อเนื่อง ที่ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้จากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน ์

ธันยพฒัน ์ภาดาเพิ่มผลสมบติั (2556) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง การศกึษาส่วนประสมทาง 

การตลาด ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ และการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มี
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อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านไลนแ์อพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่

ใชใ้น การศึกษาครัง้นีคื้อ ผูท้ี่ใชไ้ลนแ์อพพลิเคชั่นในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง ผล

การศึกษา ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี

อายุระหว่างมี ช่วงอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพรบั

ราชการและ พนกังานรฐัวิสาหกิจ มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนที่ ระดบั 20,001 - 30,000 บาท สว่นใหญ่

มีประสบการณซ์ือ้สินคา้ผ่านไลนโ์ดยอยู่ที่เดือนละ1 ครัง้ ซึ่งเครื่องแต่งกายเป็นสินคา้ที่ไดร้บัความ

นิยมในการซือ้สูงสุด โดยมีค่าใชจ้่ายอยู่ที่ 1,001-2,000 บาท ต่อครัง้ของการซือ้ผลการทดสอบ

สมมติฐาน  พบว่าปัจจัยดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยดา้นความส า เร็จของระบบ

สารสนเทศ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านไลนแ์อพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานครใน

ขณะเดียวกนัปัจจยัการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้

ผ่านไลนแ์อพพลิเคชั่นของคนในกรุงเทพมหานคร 

ความสัมพันธด์้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลนแ์ละการตัดสินใจ 
กิรติ คเชนทวา และ พชันี เชยจรรยา (2557 ) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่อง แนวทางการ

สื่อสารตรา สินค้าเพื่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกับผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย มุ่ง

น าเสนอองค์ความรู้ที่  ได้จากการสังเคราะห์จากงานวิจัยที่ เก่ียวข้องทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ โดยแสดงใหเ้ห็น ภาพรวมของพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารของ

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นวายทัง้ใน ประเทศไทย และต่างประเทศ จากนัน้จึงเสนอแนวทางการสื่อสาร

ตราสินคา้ต่อองคก์รผูผ้ลิตกบั ผูบ้รโิภคเจเนอเรชั่นวาย ผูเ้ขียนเสนอใหอ้งคก์รผูผ้ลิตในประเทศไทย

เนน้การน าเสนอสินคา้เพื่อ ตอบสนองดา้นความสวยงามและความรูส้ึกแตกต่าง และควรเพิ่มการ

ท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ส่วนผู้ประกอบการที่จะสื่อสารกับผูบ้ริโภคใน

ต่างประเทศนัน้ ควรน าเสนอ ตราสินคา้ดว้ยผลการวิจยัที่มีการทดสอบส่วนผสมของตราสินคา้ว่ามี

คณุสมบติัที่มีคณุประโยชนต่์อ ร่างกายอย่างแทจ้ริงจากสถาบนัวิจยัที่มีชื่อเสียง และเพิ่มบทบาท

ของสื่อบคุคลใหม้ากขึน้ เช่น สมัภาษณบ์คุคลที่เคยบริโภคสินคา้ที่ไม่มีส่วนไดส้ว่นเสียกบัธุรกิจของ

องคก์ร (Third Party Endorsement) ประกอบกับการใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกับสารอาหารที่เป็น

ส่วนผสมในตราสินคา้ อย่างไรก็ดี รสชาติ ยังเป็นสิ่งที่ผูผ้ลิตตอ้งใหค้วามส าคัญกับผูบ้ริโภคชาว

ต่างประเทศเช่นกนั 
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ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี

โทรศพัทม์ือถือ การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่ส่งผลต่อความ

ตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอปพลิเคชันของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถาม

ปลายปิดที่ผ่านการทดสอบ ความเชื่อมั่นและความตรงเชิงเนือ้หาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครที่มี การใชง้านโทรศพัทส์มารท์โฟนหรือแท็บเล็ต และมีความสนใจที่จะ

ซื ้อสินค้าออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน จ านวน 260 คน สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบ

สมมติฐานคือ การวิเคราะห ์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20–29 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน

บริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001– 20,000 บาท ผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาดูสินค้า

ออนไลนโ์ดยเฉลี่ยสปัดาหล์ะ 1–3 ชั่วโมง และ แอปพลิเคชนัซือ้สินคา้ออนไลนท์ี่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่

รู้จักมากที่สุด คือ Lazada ส่วนผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี

โทรศพัทม์ือถือดา้นการรบัรูป้ระโยชนจ์ากการใชง้าน ดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน ดา้นการ

รบัรูท้รพัยากรทางการเงิน การตลาดผ่านสื่อสงัคม ออนไลนด์า้นโฆษณาออนไลน ์และพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคออนไลนด์า้นประสิทธิภาพของสารสนเทศสง่ผล ต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอป

พลิเคชันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยร่วมกัน

พยากรณค์วามตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น

รอ้ยละ 59.9 ในขณะที่การยอมรบัเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือดา้นการรบัรู ้ความเขา้กนัได ้ดา้นการ

รับรูค้วามเสี่ยงด้านความปลอดภัย และด้านการรับรูค้วามไว้วางใจ การตลาด ผ่านสื่อสังคม

ออนไลนด์า้นการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดา้นชมุชนออนไลน ์และพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคออนไลนด์า้นอารมณอ์อนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน ์ไม่สง่ผล

ต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ยุพเรศ พิริยพลพงศ ์(2558) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเรื่องปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อ

การตดัสินใจใชโ้มบายแอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ตของผูบ้ริโภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค ์1. เพื่อวิเคราะหปั์จจยัทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ที่มีผลต่อการตัดสินใจใชโ้มบาย

แอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ผ่านทาง สมารท์โฟนและแท๊บเล็ต 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชโ้มบาย

แอพพลิเคชั่นที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ต 3. เพื่อศกึษาปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจ ใชโ้มบายแอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ผ่านทาง

สมารท์โฟนและแท๊บเล็ต 4. เพื่อศึกษาปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัย  ด้านเศรษฐกิจและด้าน

เทคโนโลยี ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั่ นซื ้อสินค้าผ่านทางสมาร์ท  โฟน

และแท๊บเล็ต วิธีด าเนินการวิจัยเป็นแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Methodology) ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ใน  การศึกษาครั้งนี ้ คือผู้บริโภคที่ใช้โมบายแอพพลิเคชั่ น Ensogo, Groupon, 

Lazada, Zalora และ Line shop ซือ้สินคา้ผ่านทางสมารท์โฟนและแท๊บเล็ตในกรุงเทพมหานคร 

ใชก้ารสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะ เป็น คน้หากลุ่มตัวอย่างแบบโควตา ไดจ้ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

400 ตวัอย่าง ผลการศึกษาวิจยั 1. ปัจจยัดา้นประชากร พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ

ชายซึ่งคิดเป็น รอ้ยละ 69 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 39 ปี ระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่มี การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดต่้อ

เดือน 20,001 - 30,000 บาท 2. พฤติกรรมการใชโ้มบายแอพพลิเคชั่นซือ้สินคา้ออนไลน ์ส่วนใหญ่

มีความถ่ีในการใช้โมบายแอพพลิเคชั่น  ซือ้สินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

1,001 – 10,000 บาท ต่อเดือน ช่วงเวลา 20.01 น. - 24.00 น. เป็นช่วงเวลาในการใชแ้อพพลิเคชั่น

ซือ้สินคา้ออนไลน ์3. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด 7Ps ส่วนใหญ่ซือ้สินคา้ประเภทเครื่องแต่ง

กาย/เครื่องประดบั/เครื่องส าอางบ่อยที่สดุ,และใชแ้อพพลิเคชั่น Lazada ซึ่งส่วนใหญ่ดาวนโ์หลด

แอพพลิเคชั่นจาก Play Store มากที่สุด และรูจ้ักแอพพลิเคชั่นที่ใช้ซือ้  สินค้าจากช่องทางการ

โฆษณาผ่านเฟสบุค (Facebook) มากที่สุด โดยใหค้วามส าคัญในการบริการของ แอพพลิเคชั่น

ดา้นการที่มีจ  านวนพนกังานที่ใหบ้ริการเพียงพอต่อจ านวนลูกคา้มากที่สดุ และใหค้วามส าคญัดา้น

ระบบความปลอดภัยในการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นมากที่สดุ รวมไปถึงดา้นกระบวนการของ

แอพพลิเคชั่นในเรื่องของการยืนยันการช าระเงินทางอีเมลล/์โทรแจง้ลูกคา้ก่อนส่งมากที่สุด 4. 

ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ดา้นเศรษฐกิจพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ความส าคญักับปัจจยัเศรษฐกิจ

ดา้นสภาพคลอ่ง การใชจ้่ายเงินภายในครวัเรือนของผูต้อบแบบสอบถามมากที่สดุ, ดา้นเทคโนโลยี

ให ้ความส าคญักับปัจจัยเทคโนโลยีดา้นระบบสญัญาณและระดับความเร็วของอินเทอรเ์น็ตมาก

ที่สดุ 

ความสัมพันธด์้านการรับรู้ความเส่ียงและการตัดสินใจ 
ปาริชาต ประภาสยั (2557) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรู ้

คุณค่าผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อ สุขภาพของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูค้ณุค่าผลิตภณัฑ ์ที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาคือประชากรที่ รูจ้ักหรือใชผ้ลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ซึ่งเป็น

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและใชจ้ านวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.880 และมีการ

ตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุิ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้คือ 

สถิติเชิง พรรณนาไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอา้งอิง ที่ใชใ้น

การทดสอบ สมมติุฐานที่ระดบันยัส าคญั 0.05  ไดแ้ก่ การทดสอบหาความสมัพนัธแ์บบถดถอยเชิง

พหุคณู (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรู ้

คณุค่าผลิตภณัฑท์ี่สง่ผลต่อการ ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั ทางสถิติ 

จันทรก์วี สุทธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสี่ยง ทัศนคติ 

และพฤติกรรมารตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริมสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร: 

กรณีศึกษานม ถั่วเหลืองยูเอชที โดยท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 15 ปีขึน้ไปในเขตกรุง

ทพมหานคร ที่เคย บริโภคอาหารสรา้งเสริมสขุภาพและนมถั่วเหลือยูเอชที จ านวน 400 คนโดยใช้

แบบสอบถามในการ เก็บขอ้มลู ผลการศึกษาพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงของผูบ้ริโภคมีความเขา้ใจ

ว่าอาหารสรา้งเสริม สุขภาพกับผลิตภัณฑอ์าหารเสริมสุขภาพเป็นอาหารประเภทเดียวกัน และ

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ทั้ง 4 ด้านมีผลต่อการตัดสินใจบริโภค ดังนั้นผู้ประกอบการและ

นกัการตลาดควรท าการสื่อสารขอ้มลู ข่าวสาร ความรู ้เก่ียวกบัผลิตภัณฑข์องตนอย่างสม ่าเสมอ 

เพื่อท าใหผู้บ้ริโภคเกิดการจดจ าปรบัปรุง ทัศนคติ และน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใช้ในการตัดสินใจ

บรโิภคต่อไป 

วรวีร ์เธียรธนเกียรติ (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูป้ระโยชนข์องการชอปป้ิง

ออนไลน ์การรบัรูค้วามเสี่ยง ความไวว้างใจ และการตดัสินใจซือ้สินคา้อิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซต์

พานิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือผูท้ี่ใชส้ื่ออินเตอรเ์น็ตในประเทศไทย และ

เคยซือ้สินคา้ผ่านเว็บไซตพ์านิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์จ านวน 200 ตวัอย่าง สถิติที่ใชใ้นการทดสอบ คือ 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ผลจากการ

ศึกษาวิจยั พบว่าผูต้อบแบบสอบสอบรบัรูว้่าเว็บไซตพ์านิชยอิ์เล็กทรอนิกสส์ามารถท าใหซ้ือ้สินคา้
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ไดทุ้กเวลาที่ตอ้งการ ส่วนการรบัรูค้วามเสี่ยงในการซือ้สินคา้อิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซตพ์านิชย์

อิเล็กทรอนิกส ์ใหค้วามส าคญัดา้นหนา้ที่ของสินคา้ ความเสี่ยงดา้นการเงิน ความเสี่ยงดา้นเวลา 

และความเสี่ยงดา้นจิตวิทยา ตามล าดับ และความไวว้างใจในการซือ้สินคา้อิเล็กทรอนิกสผ์่าน

เว็บไซตพ์านิชยอิ์เล็กทรอนิกสใ์หค้วามส าคัญต่อความไวว้างใจด้านข้อมูล ความไวว้างใจดา้น

ชื่อเสียง และความไวว้างใจดา้นความปลอดภัยในการท าธุรกรรม ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์

สมมติฐานพบว่า การรบัรูป้ระโยชนข์องการชอปป้ิงออนไลนแ์ลพความไวว้างใจของผูใ้ชง้านไม่มี

ความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจซือ้สินคา้อิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซตพ์านิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์ส่วนการ

รบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้อิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซตพ์านิชยคื์อถา้

ผู้บริโภครับรูค้วามเสี่ยงเพิ่มขึน้ จะท าให้เกิดการตัดสินใจซือ้สินค้าอิเล็กทรอนิกสผ์่านเว็บไซต์

พานิชยอิ์เล็กทรอนิกสล์ดลง 

ความสัมพันธด์้านการซือ้สินค้าออนไลนแ์ละการตัดสินใจ 
กิตติวฒัน ์จิตรวตัร (2559) การศกึษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา ปัจจยัการซือ้

สินคา้ออนไลน์และคุณภาพเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้จากเว็บไซต์ลาซาดา้ของ

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดที่ผ่านการทดสอบความเชื่อมั่นและ

ความตรงเชิงเนือ้หาในการเก็บรวม ขอ้มลูจากผูบ้รโิภคที่เคยซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านเว็บไซตล์าซาดา้ 

และอาศัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 250คน สถิติเชิงอนุมานที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่การ

วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ

ระหว่าง 20-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000 – 

25,000 บาท นอกจากนีผ้ลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัแรงจูงใจในการซือ้สินคา้ออนไลน ์

คุณภาพการบริการชอปป้ิงออนไลน ์และคุณภาพเว็บไซต์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าจาก

เว็บไซตล์าซาดา้ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นรอ้ยละ 65.1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05 ในขณะที่ปัจจยัพฤติกรรมการซือ้สินคา้ออนไลนป์ระสบการณใ์นการซือ้สินคา้ออนไลน ์

การแสดงตนในการซือ้สินคา้ออนไลน ์และการประมลูสินคา้ออนไลนไ์ม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้

สินคา้จากเว็บไซตล์าซาดา้ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) การค้นคว้าอิสระนี ้มีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางสงัคมออนไลน ์ผลของการศกึษาจะช่วยใหผู้ป้ระกอบการ

ที่ท าธุรกิจการขายสินคา้ผ่านทางสงัคมออนไลนส์ามารถน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชว้างแผนปรบัปรุงหรือ
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พฒันาธุรกิจต่อไปได ้งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปรมิาณ กลุม่ตวัอย่างคือ ผูท้ี่เคยซือ้สินคา้ผ่านทาง

สงัคมออนไลน ์จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามออนไลนเ์ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย ความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงปริมาณประกอบด้วย Independent Sample t-test, 

One-way ANOVA, Factor Analysis แล ะRegression โ ดยผลกา ร ศึ ก ษ าพบว่ า  ผู้ ต อ บ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ

พนกังานบรษิัทเอกชน มีการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 10,000-

20,000 บาท เครือข่ายสงัคมออนไลนท์ี่ใชซ้ือ้สินคา้บ่อยที่สุด คือ Facebook ประเภทสินคา้ที่ซือ้

บ่อยที่สุด คือ สินคา้แฟชั่น โดยจะซือ้เดือนละ 2-3 ครัง้ และจ านวนเงินเฉลี่ยที่ใชใ้นการซือ้แต่ละ

ครัง้จะต ่ากว่า 1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดท้ี่แตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางสงัคม

ออนไลนไ์ม่แตกต่างกนั สว่นปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นบคุลากรและคณุภาพ

ของสินคา้ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นภาพลกัษณข์องสินคา้และรา้นคา้ และดา้น

ขอ้มลูรา้นคา้ ขอ้มลูสินคา้และกระบวนการใหบ้ริการ ทุกปัจจยัส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่าน

ทางสงัคมออนไลน ์

กฤตินา จนัทรห์วร (2559) ผูว้ิจยัไดท้ าการวิจยัเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

ซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรม ของผูบ้ริโภคระดับชั้นมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดของงานวิจยัประยุกตจ์ากแนวคิดและทฤษฎี ส่วนประสมทาง

การตลาดในมุมมองของผูบ้ริโภค ความไวว้างใจ และลักษณธของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน ์

วิธีการส ารวจ เก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จ านวน 400 คน จากผูบ้ริโภคระดับชั้น

มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยท าการซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอินสตา

แกรม เพื่อตอบแบบสอบถามและวิเคราะหข์อ้มลูดว้ย การวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ์แบบ

เพียรส์นั การวิเคราะหปั์จจยั และการวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุผลวิจยัพบว่า ปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาดในมมุมองของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวก ปัจจยัความไวว้างใจ ดา้นการเอาใจใสใ่น

การสื่อสาร และปัจจยัลกัษณะของธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์ดา้นคณุภาพความปลอดภัยของ

ขอ้มลู และดา้นการบอกต่อ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชันอิส
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ตาแกรมของผูบ้ริโภคระดบัชัน้มธัยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลดงักล่าวสามารถตีความได้

ว่า ปัจจยัดงักลา่วมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้กิ๊ฟช็อป ผ่านทางแอปพลิเคชนัอิสตาแกรม 

ความสัมพันธด์้านสกุลเงนิดิจิทัลและการตัดสินใจ 
เกียรติกร เทียนธรรมชาต (2561) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลต่อการตัดสินใจยอมรบัใชเ้งิน

ดิจิทัล (บิทคอยน์) ของผู้บริโภคกลุ่มMillennials ในกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) มีวัตถุประสงค ์เพื่อศึกษาอิทธิพลที่ส่งผลต่อการยอมรับใชเ้งินดิจิทัล 

(บิทคอยน)์ ของกลุม่ Millennialsในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 479 คน และน ามาวิเคราะหข์อ้มูล จากผลการวิจัย

พบว่า ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นประโยชนใ์นงานใชง้าน ดา้นสิ่งอ านวย

ความสะดวกในการใชง้าน ดา้นผลกระทบเครือข่าย มีความสมัพนัธต่์อการยอมรบัใชเ้งินดิจิทลัของ

กลุม่ Millennials ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก จดุประสงคข์องเงินดิจิทลัที่ผูอ้อกแบบกบัผูบ้ริโภค

แตกต่างกนั ผูอ้อกแบบมีจุดประสงคเ์พื่อใชแ้ทนเงินตราในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบนั ซึ่งผูบ้ริโภคมี

จุดประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเครื่องมือทางเงินตราเพื่อแสวงหาผลประโยชน ์ตัวแปรอิสระต่อมา ไดแ้ก่ 

ดา้นอิทธิพลทางสงัคม ดา้นมูลค่าตามราคา ดา้นความเชื่อมั่น ไม่มีความสมัพันธ์ต่อการยอมรบั

การใชเ้งินดิจิทัลของกลุ่ม Millennials ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีบุคลิกภาพ

ด้านการเปิดรับประสบการณ์มาก มีความคิดเห็นต่อเงินดิจิทัลสามารถสร้างรายได้ที่มาจาก

สินทรพัยท์ี่ผูบ้รโิภค และเป็นกลุม่ที่รบัความเสี่ยงไดต่้อผลประโยชนต์ามล าดบั 

อลิสา ธีระศักดาพงษ์ (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใชง้าน Bitcoin

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ของการใช ้Bitcoin ในประเทศไทยใน

ปัจจุบัน เพื่อระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งาน Bitcoin และเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับ

นวัตกรรมทางการเงินในอนาคต การศึกษานีใ้ช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการแจกแบบสอบถาม

จ านวน 445 ชุด จากกลุ่มตวัอย่างคือนกัลงทุนในประเทศไทย ใชโ้ปรแกรมทางสถิติส าเร็จรูปเป็น

เครื่องมือในการวิเคราะหข์อ้มูล โดยวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา , การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิง

ส ารวจและการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยดา้นความตระหนักส่งผล

ทางดา้นลบต่อความสนใจในการเลือกใชง้าน Bitcoin ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ, ปัจจยัดา้นระบบ

นิเวศ, ปัจจยัดา้นเงินตราเสมือนส่งผลทางดา้นบวกต่อความสนใจในการเลือกใชง้าน Bitcoin สว่น

ปัจจัยสุดทา้ยคือการยอมรบันวัตกรรม ไม่มีผลต่อความสนใจในการเลือกใชง้าน Bitcoin ที่ระดับ



  90 

นยัส าคญั 0.10 Bitcoin ยงัคงอยู่ในช่วง Early Adoption กลุ่มคนที่ใชง้านสว่นใหญ่เป็นกลุม่คนหวั

กา้วหนา้ เปิดรบันวตักรรมและเทรนดใ์หม่ๆ ไดเ้รว็ สามารถมองเห็นประโยชนจ์ากเทคโนโลยีหรือเท

รนดต่์างๆ ไดอ้ยู่เสมอ รกัความเสี่ยงและตอ้งการแสวงหาผลก าไรเนื่องจากผลตอบแทนที่ไดจ้าก 

Bitcoin เป็นปัจจยัหลกัที่ส่งผลใหค้นส่วนใหญ่เลือกใชง้าน Bitcoin ส่วนปัจจยัรองลงมาคือ ความ

แปลกใหม่ และปราศจากความควบคมุจากรฐัตามล าดบั 

 
แนวคิดและทฤษฎีทีน่ ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร ์
ผูว้ิจัยขออา้งอิงของศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2539) โดยตอ้งการที่จะศึกษาการแบ่งส่วน

ตลาดตามตัวแปรด้านประชากรศาสตร ์ซึ่งเป็นลักษณะที่ส  าคัญจะช่วยในการก าหนดตลาด

เป้าหมาย เพราะลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ต่างกันจะก าหนดลกัษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป

ดว้ย ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และสถานภาพสมรส เพื่อ

น ามาประยุกตใ์ชใ้นการศึกษาที่วิจัยครัง้นีว้่าจะมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 

ผู้วิจัยของอ้าง อิงของ เอฟดีเดวิสและคนอ่ืน ๆ  (F. D. Davis et al., 1989) ใช้

แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (TAM) โดยตอ้งการที่จะศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยีไดแ้ก่การ

รบัรูถ้ึงประโยชน,์ ความง่ายในการใชง้าน, ความตัง้ใจที่จะใชง้าน, ทัศนคติที่มีต่อการใชแ้ละการ

น ามาใช้งานจริง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่วิจัยครั้งนี ้ว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครหรือไม่ 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์

ผูว้ิจยัขออา้งอิงของริชารด์ และ เชอเบ็ท (Richard & Chebat, 2015) โดยตอ้งการที่

จะศกึษาพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการรบัรู ้

ทางออนไลน ์(Online Cognitions), อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions), ความบนัเทิงทาง

ออนไลน ์(Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทศันคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online 

Attitudes)  ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทาง

ออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่องและดา้นทศันคติออนไลน ์ 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการการรับรู้ความเส่ียง 
จากแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการรบัรูค้วามเสี่ยงในเรื่องการตัดสินใจใชส้กุล

เงินดิจิทัลนั้น สนใจที่จะใช้ทฤษฎีของเดอมิโดเจนและคนอ่ืนๆ  (Demirdogen et al., 2010)ใน

การศึกษาครั้งนี ้ที่ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้าน

ประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance Risk), ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย (Security Risk), 

ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk), ความเสี่ยงดา้นจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยง

ดา้นเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงดา้นความเป็นสว่นตวั (Privacy Risk) เพื่อน าทฤษฎีเหล่านี ้

มาประยุกตใ์ชแ้ละศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ผูว้ิจยัขออา้งอิงของคอทเลอร ์(Kotler, 2003)โดยใชก้ารตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ, การแสวงหาขอ้มูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซือ้และพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ตอ้งการที่จะศกึษา การตดัสินใจและพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้ สรุปไดว้่า การตดัสินใจ หมายถึง

การพิจารณาโดยใชข้อ้มูล หลกัการและเหตุผล วิเคราะหอ์ย่างถ่ีถว้นในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด 

และเหมาะสมที่สุดจากหลาย ทางเลือกโดยองค์ประกอบในการตัดสินใจ น าทฤษฎีเหล่านีม้า

ประยุกตใ์ชแ้ละศึกษาความสมัพนัธท์ี่มีต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 
 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
ในการศึกษาคา้ควา้เรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรู ้

ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานครผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศกึษาฃตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

2. การสรา้งเครื่องมือเพื่อใชใ้นการวิจยั 

3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

4. จดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทัลในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ คือ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทัลซึ่งไม่

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดย

ก าหนดระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2545) ซึ่งสตูรในการค านวณ ที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้คือ 

𝑛 =
𝑃(1 − 𝑃)𝑧2

ⅇ2
 

 
เมื่อ n แทน  ขนาดตวัอย่าง  

 p แทน สดัสว่นของประชากรท่ีผูว้ิจยัก าลงัสุม่ 0.50  

 Z แทน ระดบัความเชื่อมั่นที่ผูว้ิจยัก าหนดไว ้Z มีค่าเท่ากบั  1.96 ที่ ระดับความ

เชื่อมั่นรอ้ยละ 95 หรือระดบั .05 
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 E แทน ค่าความผิดพลาดสงูสดุที่เกิดขึน้ = .05 

แทนค่าในสตูรดงันี ้

 N = (.05) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 

     = 384.16 หรือ 384 คน 

ดงันัน้จะไดก้ลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นี ้เท่ากบั 384 คนและเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 

16คน  รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยัก าหนด

ขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือก

สุ่มจากเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผูอ้ยู่อาศัยจ านวนสงูสดุ 5 เขตพืน้ที่ เนื่องจากมี

กลุ่มเป้าหมายโดยการแบ่งจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื ้นที่ เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการ

ด ารงชีวิตของประชาชน อา้งอิงขอ้มูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน (2562) ไดแ้ก่ เขตสายไหม 

เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน และเขตบางขนุเทียน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บ

ตวัอย่างจากเขตพืน้ที่ที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 
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ตาราง 4 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตาเขตพืน้ที่ในกรุงเทพมหานคร 
 

เขตพืน้ที่ จ านวนประชากร จ านวนตวัอย่าง 

เขตสายไหม 202,279 83 

เขตคลองสามวา 202,094 83 

เขตบางแค 193,491 80 

เขตบางเขน 189,000 78 

เขตบางขนุเทียน 185,824 76 

รวม 972,688 400 

 
การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจัยไดส้รา้งขึน้
เพื่อการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร ์การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การรบัรูค้วามเสี่ยง 
และพฤติกรรมผู้บริ โภค ที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุล เงิน ดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็น 5 สว่นคือ 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยเป็นค าถามแบบหลาย

ตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว ไดแ้ก่ 

ข้อที่ 1 เพศ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) ให้

เลือกดงันี ้

1. ชาย 

2. หญิง  

ข้อที ่2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลู ประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยใช้

มาตรฐานการจัดกลุ่มอายุตาม Standard International Age Classification ขององค์การ

สหประชาชาติเป็นหลกัในการพิจารณา ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยใชก้ลุ่ม 10 ปีเป็นหลกัในการแบ่ง
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ความกวา้งของช่วงอายุ (ปิยนุช รตันกุล, 2552, 3) และเพื่อใหไ้ดค้  าตอบที่มีคณุภาพจึงขอเริ่มแจก

แบบสอบถามตัง้แต่อาย ุ20 ปีขึน้ไป ดงันี ้ 

1. 20 - 29 ปี 

2. 30 - 39 ปี 

3. 40 - 49 ปี 

4. 50 ปีขึน้ไป 

 ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 

Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้ 

1. ต ่ากว่าปรญิญาตรี 

2. ปรญิญาตรี หรือ เทียบเท่า 

3. สงูกว่าปรญิญาตร ี

 ข้อที่ 4 อาชีพ เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal Scale) 

โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. นิสิต/ นกัศกึษา 

2. ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

3. ธุรกิจสว่นตวั/ เจา้ของกิจการ 

4. พนกังานบรษิัทเอกชน 

5. อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ.................  

ข้อที่ 5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 

(Ordinal Scale) ก าหนดรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนจากขอ้มูลฐานเงินเดือนขัน้ต ่าปริญญาตรี  15,000 

บาทต่อเดือน ผูว้ิจัยจึงขอเริ่มต้นจาก ช่วงแรกเป็น น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ช่วง ดงันี ้ 

1. นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

2. 15,001 – 25,000 บาท 

3. 25,001 - 35,000 บาท 

4. 35,001 - 45,000 บาท 

5. 45,001 - 55,000 บาท 
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6. 55,000 บาท ขึน้ไป 

 ข้อที่  6 สถานภาพสมรส  เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) โดยมีค าตอบใหเ้ลือก ดงันี ้

1. โสด 

2. สมรส/อยู่ดว้ยกนั 

3. หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน์, 

ความง่ายในการใชง้าน,  ความตัง้ใจที่จะใช,้ ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใชง้านจริงที่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval 

Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละ

ช่วง ประกอบดว้ย  

 

ตาราง 5 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 
เห็นดว้ยนอ้ย 

3 
2 

เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
 

1 
 

เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่าต ่ าสุด 

                                             จ านวนชัน้ 

               = 
5−1

5
  = 0.8 
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ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบั ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์, 

ความง่ายในการใชง้าน,  ความตัง้ใจที่จะใช,้ ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใชง้านจริงที่มีผล

ต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

 

ตาราง 6 การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรบัรู ้

ทางออนไลน ์(Online Cognitions), อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions), ความบนัเทิงทาง

ออนไลน ์(Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทศันคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online 

Attitudes) มีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาค

ชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย  

ตาราง 7 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

2 
1 
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เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่าต ่ าสุด 

                      จ านวนชัน้ 

               = 
5−1

5
  = 0.8 

ดังนั้น เกณฑเ์ฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์ไดแ้ก่ 

พฤติกรรมการรบัรูท้างออนไลน ์(Online Cognitions), อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions), 

ความบนัเทิงทางออนไลน ์(Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทัศนคติที่มีต่อสื่อ

ออนไลน์ (Online Attitudes) ที่ มี ผล ต่อการตัดสิน ใจใช้สกุล เงิ น ดิจิ ทัลผู้บริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

 
ตาราง 8 การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 

4.21 - 5.00 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

3.41 - 4.20 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 

2.61 - 3.40 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง 

1.81 - 2.60 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย 

1.00 - 1.80 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

(Financial Risk), ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance Risk), ความเสี่ยงดา้น

ความปลอดภัย (Security Risk), ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk), ความเสี่ยงดา้นจิตใจ 

(Psychological Risk), ความเสี่ยงดา้นเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว 

(Privacy Risk)  ที่มีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้
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แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั ซึ่งมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาค

ชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

 
ตาราง 9 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

2 
1 

 
เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่าต ่ าสุด 

                       จ านวนชัน้ 

              = 
5−1

5
  = 0.8 

ดังนัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ความเสี่ยง

ด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance Risk), 

ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย (Security Risk), ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk), ความ

เสี่ยงดา้นจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยงดา้นเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงด้าน

ความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk)  มีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้
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ตาราง 10 การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 
ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั ไดแ้ก่ การตระหนักถึง

ปัญหาหรือความต้องการ , การแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซือ้และ

พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) รวม

จ านวน 5 ขอ้ โดยใชร้ะดับการวัดขอ้มูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) มี 5 ระดับ ซึ่งมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนน คือ การค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย  

 

ตาราง 11 การก าหนดระดบัคะแนนต่อระดบัความคิดเห็นของแบบสอบถาม 
 

ระดบัความคิดเห็น คะแนน 
เห็นดว้ยมากที่สดุ 
เห็นดว้ยมาก 

5 
4 

ปานกลาง 3 
เห็นดว้ยนอ้ย 
เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 

2 
1 

  
เพื่อใหไ้ดล้กัษณะเกณฑเ์ป็นการแจกแจงปกติ (Normal Distribution) ผูว้ิจัยใชสู้ตร

ส าหรบัการหาความกวา้งของอนัตรภาคชัน้แต่ละชัน้ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) ดงันี ้

ความกว้างของอันตรภาคชั้น   =  ข้อมูลที่ มี ค่าสูงสุด  – ข้อมูลที่ มี ค่าต ่ าสุด 

                       จ านวนชัน้ 
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        = 
5−1

5
  = 0.8 

 

ดงันัน้ เกณฑเ์ฉลี่ยระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ, การแสวงหาขอ้มลู, การ

ประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซือ้และพฤติกรรมหลงัการซือ้  สามารถแบ่งเป็น 5 ระดบั ไดด้งันี ้

 

ตาราง 12 การก าหนดระดบัค่าเฉลี่ยและการแปลความหมายของแบบสอบถาม 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 - 5.00 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
3.41 - 4.20 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัมาก 
2.61 - 3.40 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80 ความคิดเห็นดว้ยอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 

ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่

ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มลูจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ได้แก่ ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร ์

ยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูค้วามเสี่ยง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

3. ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกับขอ้มูล

ลักษณะประชากรศาสตร ์ยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูค้วามเสี่ยง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั 
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4. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง

แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5. น าแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามข้อเสนอแนะของ

อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6. น าแบบสอบถามที่ไดร้บัการแกไ้ขแลว้เสนออาจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ชี่ยวชาญ 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา เพื่อปรบัปรุง

แกไ้ขครัง้สดุทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out) 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เ ป็นข้อมูลที่ ผู ้วิ จัยได้จากการใช้

แบบสอบถามเก็บขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ชดุ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการท าการศึกษาคน้คว้าจาก

หนงัสือ วิทยานิพนธ ์วารสาร เอกสารงานวิจยัต่างๆ และแหลง่ขอ้มลูทางอินเทอรเ์น็ตของหน่วยงาน

ที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศกึษาวิจยัครัง้นี ้
การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการตอบ
แบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณอ์อก โดยคดัเลือกเฉพาะที่สมบรูณเ์ท่านั้น 

2. ท าการลงรหัส (Coding) ขอ้มูล โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามตัวแปรที่ท าการศึกษา และน า
ขอ้มลูบนัทกึลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์ในด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยการหาความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ 

(Percentage) 

4.2 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน,์ ความง่ายในการ

ใชง้าน, ความตัง้ใจที่จะใชง้าน, ทศันคติที่มีต่อการใชแ้ละการน ามาใชง้านจรงิ โดยใชแ้บบสอบถาม
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มาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรบัรูท้างออนไลน ์

(Online Cognitions), อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions), ความบันเทิงทางออนไลน์ 

(Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทศันคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online Attitudes) 

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ขอ้ โดย

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.4 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการ

ใชง้าน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นระยะเวลา การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ความปลอดภัย การรับรู ้ความเสี่ยงด้านสังคมและการรับรู ้ความเสี่ยงด้านจิตใจ โดยใช้

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 35 ขอ้ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.5 การวิเคราะห์ดา้นการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ไดแ้ก่ การตระหนักถึงปัญหา

หรือความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้และพฤติกรรมหลงั

การซือ้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ขอ้ 

โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใชส้ถิติ Independent sample t-test (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2545), One-way analysis of variance (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) หรือ สถิติ Brown-

Forsythe (Hartung, 2001, 300) และสถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา, 2545) 

4.6.1 สมมติฐานที่ 1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ย

ต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ One-way analysis of variance 

(กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2545), สถิติ Independent t-test (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) และสถิติ 

Brown-Forsythe (B) (Hartung, 2001, 300) 

4.6.2 สมมติฐานที่  2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้ถึง

ประโยชน ์ความง่ายในการใชง้าน ความตัง้ใจที่จะใช ้ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใชจ้ริง ที่
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มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จะ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2545) 

4.6.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูท้าง

ออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และดา้น

ทัศนคติออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานครจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

4.6.4 สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ความเสี่ยงดา้นการเงิน 

ความสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใชง้าน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านสังคม 

ความเสี่ยงด้านจิตใจ ความเสี่ยงด้านระยะเวลา และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ที่มี

ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จะ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2545) 

5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการใช้สถิติในการ

วิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใชส้ถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงคแ์ละ

ความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยใชล้กัษณะประชากรศาสตรข์อง

ผูบ้รโิภค ยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การรบัรูค้วามเสี่ยง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการตดัสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครภาค น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1.1 การหารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

𝑃      =
f
n

x100 

เมื่อ P แทน ค่ารอ้ยละ 

       F แทน ความถ่ีของคะแนน 



  105 

       N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

5.1.2 การหาค่าเฉลี่ย (Mean หรือ x̅) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

  x̅ = 
∑ x

n
 

เมื่อ x̅ แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

   ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

5.1.3 การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา, 2545) 

S.D. =    √
𝑛 ∑ x 2−(∑ x )2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง (Standard 

Deviation) 

∑ x 2     แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุม่ตวัอย่าง 

(∑ x )2 แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 

 N  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample Size) 

5.2 สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเชื่อถือไดข้องเครื่องมือ (Reliability of the test) โดยใช้

วิธีหาค่าครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

∝=   
k covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1 + (k−1)covariance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  / variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
  

  เมื่อ ∝ แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 

  k แทน จ านวนค าถาม 

 covariancⅇ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่างๆ 
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 variancⅇ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 

5.3 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงอนมุาน (Inferential Analysis) ประกอบดว้ย 

5.3.1 สถิติ Independent t-test ทดสอบความแตกต่าง 2 กลุ่ม เพื่อวิเคราะห์

ความแตกต่างระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง โดยมีสตูรในการหาค่า t (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

ดงันี ้

กรณีที่  S2
1 = S2

2 

สตูร  t = 
�̅�1−�̅�2

√
(𝑛1−1)𝑆1

2+(𝑛2−1)𝑆2
2

𝑛1+𝑛2−2
[

1

𝑛1
+

1

𝑛2
]

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = n1+n2-2 

กรณีที่       S2
1  S2

2 

t     =       
x̅1−x̅2

√
S  1  + 

2

n1

S  2
2

n2

 

โดยที่ Degree of freedom (df) = 
[

𝑆1
2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

[
𝑆1

2

𝑛1
]

2

𝑛1−1
+

[
𝑆2

2

𝑛2
]

2

𝑛2−1

 

เมื่อ  t แทน  ค่าสถิติใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  x̅1  แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  x̅2 แทน  ค่าเฉลี่ยของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 

  s   1
2  แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 1 

  s  2
2    แทน  ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
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     n1 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

     n2 แทน  ขนาดกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  df      แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ (n1+n2-2) 

5.3.2 การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Oneway analysis of variance) 

ใชค่้า F-Ratio กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสตูร

ดงันี ้

ตาราง 13 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) 

 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F 

ระหว่างกลุม่ (B) k-1 SS(B) MS(B    = 
( )

1

BSS

k −
 

( )

( )

B

W

MS

MS
 

ภายในกลุม่ (W) n-k SS(W) MS(W) =  
( )

1

WSS

k −
 

รวม (T) n-1 SS(T)   

 

สตูร F = 
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

เมื่อ F   แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution 

df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุม่ (k-1 และภายใน 

    กลุม่ (n - k 

k แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน 

n แทน จ านวนตวัอย่างที่ทัง้หมด 
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SS(B) แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between sum of square) 

SS(W) แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within sum of square) 

MS(B) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean square 

    between groups) 

MS(W) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean square 

    within groups) 

n – k แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ (Within degree of  

    freedom) 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแลว้ ตอ้งท าการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่ใดบา้งที่แตกต่างกัน โดยใชว้ิธี Fisher’s least 

significant difference (LSD)  (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

𝐿𝑆𝐷 = 𝑡1−∝
2

; 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸 [
1
𝑁𝑖

+
1

𝑁𝑗
]  

โดยที่  Ni – Nj  

    Df = N-k 

 โดยที่   1 jn n=    

เมื่อ LSD    แทน ผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากร กลุม่ที่ I และ j 

1 ;
2

n k
t 
− −

     แทน  ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ t-distribution ที่

ระดบัความเชื่อมั่น 95% และชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n – k 

   MSE      แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS(W)) 

   1n          แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

  jn       แทน  จ านวนตวัอย่างของกลุม่ j 

        แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
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5.3.3 สถิติ Brown-Forsythe (B) คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปรที่

มากกว่า 2 กลุม่ ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั (Hartung, 2001, 300) มีสตูรดงันี ้

 

 β =
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
         โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑ [1 −

𝑛𝑗

𝑁
]𝑘

𝑖=𝑗 𝑆1
2 

เมื่อ β แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณาในการแจกแจงแบบ Brown-Forsythe 

𝑀𝑆(𝐵)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean 

     Square Between Group) 

 𝑀𝑆(𝑊)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม (Mean 

     Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

 k   แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง 

 nj  แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ i 

 N  แทน ขนาดของประชากร 

 S1
2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง i 

กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบ

เป็นรายคู่เพื่อดวู่ามีคู่ใดที่แตกต่างกนัโดยใชว้ิธี Dunnett’s T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสตูร

ดงันี ้

𝑡 =
�̅�𝑖 − �̅�𝑗

𝑀𝑆(𝑊) [
1
𝑛𝑖

+
1
𝑛𝑗

]
 

เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 

  𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม(Mean 

     Square Within groups) ส าหรบั Brown-Forsythe 

  �̅�𝑖   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง i 

  �̅�𝑗   แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง j 

  𝑛𝑖   แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i 

  𝑛𝑗   แทน จ านวนตวัอย่างกลุม่ที่ j 
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5.3.4 การวิเคราะหโ์ดยใชค่้าสถิติสหสมัพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) 

ใชใ้นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระต่อกันโดยที่แต่ละตัวมีระดับการวัดของ

ขอ้มลูในระดบัอนัตรภาค (Interval scale) ขึน้ไปใชส้ตูรดงันี ้(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

 

r =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

 

เมื่อ r แทน สมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์

  ∑ 𝑋 แทน ผลรวมของคะแนน x 

  ∑ 𝑌 แทน ผลรวมของคะแนน y 

  ∑ 𝑋2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ x แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑌2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  ∑ 𝑋𝑌 แทน ผลรวมของผลคณูระหว่าง x และ y ทกุคู่ 

  n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

โดยที่ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ความหมายของค่า r 

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549) คือ 

1. ถา้ r เป็นลบแสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มคือถา้ X 

เพิ่ม Y จะลดถา้   X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ถ้า r เป็นบวกแสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันคือถ้า X 

เพิ่ม Y จะเพิ่มดว้ยถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 

3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัและ

มีความสมัพนัธก์นัมาก 
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4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม

และมีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถา้ r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 

6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์กันน้อยลงเกณฑก์ารแปล

ความหมายค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธด์งันี ้

ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์  ความหมาย 

 0.81 – 1.00    มีความสมัพนัธร์ะดบัสงูมาก 

 0.61 – 0.80    มีความสมัพนัธร์ะดบัสงู 

 0.41 – 0.60    มีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง 

 0.21 – 0.40    มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า 

 0.01 – 0.20    มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก 

 0.00     ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

 

 



 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูของผลการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณแ์ละอกัษรย่อของตวัแปรที่ศึกษา 
ดงันี ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 x̄  แทน ค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง 
 S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t – distribution  
 MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of Squares)  
 SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (degree of Freedom)  
 F-prob แทน ค่าความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ  
                                         (ตาราง One-Way ANOVA)  
 F-ratio แทน ค่าที่ใชพ้ิจารณา F-distribution  
 LSD แทน Least Significant Difference 
 r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
 H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 * แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มูลและการแปลผลการวิเคราะหข์อ้มูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งน าเสนอ
ออกเป็น  2สว่น ตามล าดบัดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 

ตอนที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์

ตอนที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยง 

ตอนที่ 5 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั 

สว่นที่ 2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ดงันี ้ 

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 
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ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 14 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ชาย 199 49.80 

หญิง 201 50.30 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 14 พบว่า ขอ้มลูเพศของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 400 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 50.30 รองลงมา คือ เพศชาย 
จ านวน 199 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.80 ตามล าดบั 
 

ตาราง 15 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อายุ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

20 – 29 ปี 335 83.80 

30 – 39 ปี 51 12.80 

40 – 49 ปี 12 3.00 

50 ปีขึน้ไป 2 0.5 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 15 พบว่า ขอ้มลูอายุของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 400 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 335 คน คิดเป็นรอ้ยละ 83.80 รองลงมา คือ อายุ 
30 – 39 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.80 อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
3.00 และอาย ุ50 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 ตามล าดบั 
 

ตาราง 16 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดบัการศึกษา ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 295 73.80 

ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 95 23.80 

สงูกว่าปรญิญาตรี 10 2.50 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 16 พบว่า ขอ้มูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 400 
คน   ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  จ านวน 295 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 73.80 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.80 และ
สงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อาชีพ ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

นิสิต/ นกัศกึษา 276 69.00 

ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 44 11.00 

ธุรกิจสว่นตวั/ เจา้ของกิจการ 41 10.30 

พนกังานบรษิัทเอกชน 39 9.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 17 พบว่า ขอ้มลูอาชีพของกลุม่ตวัอย่างในการวิจยันีจ้  านวน 400 คน ผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา จ านวน 276 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.00 รองลงมา 
คือ ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตวั/ เจา้ของ
กิจการ จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.30 และอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 39 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 9.80 ตามล าดบั 
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ตาราง 18 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 359 89.80 

15,001 – 25,000 บาท 20 5.00 

25,001 – 35,000 บาท 10 2.50 

35,001 – 45,000 บาท - - 

45,001 – 55,000 บาท 2 0.50 

55,001 บาท ขึน้ไป 9 2.30 

รวม 400 100.00 

  

จากตาราง 18 พบว่า ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 
400 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จ านวน 359 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.80 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท 
จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 10 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.30 
และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน45,001 – 55,000 บาท จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 จ านวนความถ่ี และค่ารอ้ยละ เก่ียวกบัสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพสมรส ความถ่ี (คน) รอ้ยละ 

โสด 331 82.80 

สมรส/อยู่ดว้ยกนั 66 16.50 

หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 3 0.80 

รวม 400 100.00 

 

จากตาราง 19 พบว่า ขอ้มูลรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนีจ้  านวน 
400 คน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 331 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.80 
รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกัน จ านวน 66 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 และสถานภาพ
หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
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ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี 
 

การยอมรบัเทคโนโลยี x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ 3.45 0.63279 ดี 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน 3.49 0.59703 ดี 

ดา้นความตัง้ใจที่จะใช ้ 3.44 0.64873 ดี 

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ 3.52 0.63108 ดี 

ดา้นการน ามาใชง้านจรงิ 3.48 0.64847 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวม 3.48 0.52692 ดี 

 

จากตาราง 20 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี โดยรวม ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช้ ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการ
น ามาใชง้านจริง ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นความตั้งใจที่จะใชโ้ดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
3.49 3.48 3.45 และ 3.44 ตามล าดบั 
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ x̄  S.D. แปลผล 

1. สกลุเงินดิจิทลัมีสว่นช่วยในการด าเนินชีวิตของท่าน

ใหใ้ชจ้่ายไดส้ะดวกมากขึน้ 

3.50 0.83470 ดี 

2. สกลุเงินดิจิทลัมีสว่นช่วยพฒันาประสิทธิภาพการ

ท างานหรือการเรียนของท่าน 

3.35 0.70675 ปานกลาง 

3. ท่านรูส้กึว่าสกลุเงินดิจิทลัมีประโยชน ์และช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงินรวมถึง

การบริหารจดัการเงินที่ดี 

3.44 0.70958 ดี 

4. ท่านรูส้กึว่าสกลุเงินดิจิทลัช่วยลดเวลาในการท า

ธุรกรรมทางการเงินได ้สามารถใชไ้ดท้กุที่ทกุเวลา 

3.44 0.71661 ดี 

5. ท่านคิดว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านไดร้บั

ประโยชนใ์นดา้นการเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ 

3.52 0.72504 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์

โดยรวม 

3.45 0.63279 ดี 

 

จากตาราง 21 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์โดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การใชส้กุลเงินดิจิทลัท าใหท้่านไดร้บั
ประโยชนใ์นดา้นการเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ สกุลเงินดิจิทลัมีส่วนช่วยในการด าเนินชีวิตของท่านให้
ใชจ้่ายไดส้ะดวกมากขึน้ สกุลเงินดิจิทัลมีประโยชน ์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรม
ทางการเงินรวมถึงการบริหารจัดการเงินที่ดี สกุลเงินดิจิทลัช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการ
เงินได ้สามารถใชไ้ดทุ้กที่ทุกเวลา เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 3.50 และ 3.44 ตามล าดับ 
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และผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อสกุลเงินดิจิทัลมีส่วนช่วยพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานหรือการเรียนของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 
 
ตาราง 22 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใช้
งาน 

 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน x̄  S.D. แปลผล 

6. จากประสบการณก์ารใชส้กลุเงินดิจิทลัท่านรูส้กึว่า

สามารถเรียนรูง้่ายท าความเขา้ใจไดเ้อง 

3.42 0.66396 ดี 

7. ท่านรูส้กึว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัมีขัน้ตอนที่ใชง้าน

ง่ายและสะดวกที่จะใชบ้รกิาร 

3.51 0.68620 ดี 

8. ท่านรูส้กึว่าสามารถใชส้กุลเงินดิจิทลัผ่านระบบ

ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง 

3.52 0.73193 ดี 

9.  มีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่เขา้ใจไดง้่ายรองรบั 3.47 0.67119 ดี 

10. ใชเ้วลานอ้ยในการท าธุรกรรม 3.52 0.69693 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้าน

โดยรวม 

3.49 0.59703 ดี 

 

จากตาราง 22 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความง่ายในการใชง้านโดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้สามารถใชส้กุลเงินดิจิทลัผ่านระบบ
ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ใชเ้วลานอ้ยในการท าธุรกรรม การใชส้กลุเงินดิจิทลัมีขัน้ตอนที่ใชง้าน
ง่ายและสะดวกที่จะใช้บริการ มีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่ เข้าใจได้ง่ายรองรับ  และจาก
ประสบการณ์การใช้สกุลเงินดิจิทัลท่านรูส้ึกว่าสามารถเรียนรูง้่ายท าความเข้าใจได้เอง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 3.51 3.47 และ 3.42 ตามล าดบั 
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ตาราง 23 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจที่จะใช ้
 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจที่จะใช ้ x̄  S.D. แปลผล 

11. ท่านตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลัต่อไป 3.46 0.74160 ดี 

12. ท่านตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลัอย่าง

สม ่าเสมอ 

3.45 0.73423 ดี 

13. ท่านตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กลุเงินดิจิทลัเป็นอนัดบั

แรก  

     เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน 

3.42 0.75857 ดี 

14. ท่านตัง้ใจที่จะถ่ายทอดการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 

     ใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

3.44 0.71661 ดี 

15. ท่านตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กลุเงินดิจิทลัในการเป็น 

     ตวักลางในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท 

3.41 0.70286 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นความตัง้ใจที่จะใชโ้ดยรวม 3.44 0.64873 ดี 

 

จากตาราง 23 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั้งใจที่จะใช้โดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลั
ต่อไป  ตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลัอย่างสม ่าเสมอ ตัง้ใจที่จะถ่ายทอดการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั
ใหแ้ก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ ตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กุลเงินดิจิทลัเป็นอนัดบัแรก เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการ
เงิน ตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กุลเงินดิจิทลัในการเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.46 3.45 3.44 3.42 และ 3.41 ตามล าดบั 
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ตาราง 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้
 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ x̄  S.D. แปลผล 

16. ท่านคิดว่าการท าธุรกรรมดว้ยสกลุเงินดิจิทลัมี

ความสะดวกกว่าการท าธุรกรรมการเงินอื่นๆ 

3.52 0.69700 ดี 

17. การใชง้านสกลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึพงึพอใจ 3.52 0.70059 ดี 

18. การใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถลดตวักลางในการ

ท าธุรกรรม เช่น ธนาคาร ได ้

3.54 0.70330 ดี 

19. ท่านคิดว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัไม่เป็นแหลง่สะสม

ของเชือ้โรค 

3.56 0.75000 ดี 

20. การใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถบอกตวัตนของท่าน

ได ้

3.49 0.75589 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช้

โดยรวม 

3.52 0.63108 ดี 

 

จากตาราง 24 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้โดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การใชส้กลุเงินดิจิทลัไม่เป็นแหลง่สะสม
ของเชือ้โรค การใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถลดตัวกลางในการท าธุรกรรม เช่น ธนาคาร ได ้การท า
ธุรกรรมดว้ยสกลุเงินดิจิทลัมีความสะดวกกว่าการท าธุรกรรมการเงินอ่ืนๆ การใชง้านสกลุเงินดิจิทลั
ท าใหท้่านรูส้ึกพึงพอใจ และการใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถบอกตัวตนของท่านได้โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.56 3.54 3.52 และ 3.49 ตามล าดบั 
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ตาราง 25 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้านจรงิ 
 

การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้านจรงิ x̄  S.D. แปลผล 

21. ท่านสามารถใชส้กลุเงินดิจิทลัไดจ้รงิใน

ชีวิตประจ าวนั 

3.52 0.69700 ดี 

22. ท่านรูส้กึว่าวิธีการใชง้านไม่ซบัซอ้น 3.52 0.70059 ดี 

23. การใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถแสดงผลการธุรกรรม

ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

3.54 0.70330 ดี 

24. ท่านรูส้กึว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถ

ปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัท่านได ้

3.56 0.75000 ดี 

25. มีสกลุเงินดิจิทลัใหเ้ลือกหลากหลาย 3.49 0.75589 ดี 

การยอมรบัเทคโนโลยี  

ดา้นการน ามาใชง้านจรงิโดยรวม 

3.48 0.52692 ดี 

 

จากตาราง 25 การวิเคราะหก์ารยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้านจริงโดยรวม 
ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ มีค่าเฉลี่ย  3.48 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ไดแ้ก่ การใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับท่านได้ การใช้สกุลเงินดิจิทัลสามารถแสดงผลการธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลได้จริงในชีวิตประจ าวัน และมีสกุลเงินดิจิทัลให้เลือกหลากหลายโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 3.543.52 และ 3.49 ตามล าดบั 
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ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์
 

ตาราง 26 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์
 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ 3.51 0.59697 ดี 

ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ 3.40 0.66733 ปานกลาง 

ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ 3.40 0.68990 ปานกลาง 

ดา้นความต่อเนื่อง 3.51 0.64963 ดี 

ดา้นทศันคติออนไลน ์ 3.50 0.64408 ดี 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลนโ์ดยรวม 3.46 0.48723 ดี 

 

จากตาราง 26 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการรับรูท้างออนไลน์ ดา้นความต่อเนื่อง ดา้น
ทศันคติออนไลน ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 3.50 และผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
ไดแ้ก่ ดา้นอารมณท์างออนไลน ์และดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 และ 
3.40 ตามล าดบั 
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ตาราง 27 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นการรบัรูท้าง
ออนไลน ์

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ x̄  S.D. แปลผล 

1. สื่อสงัคมชมุชนออนไลน ์เช่น Facebook, Twitter, 

Web board, และ Pantip เป็นตน้ สามารถให้

ขอ้มลูที่เป็นประโยชนป์ระกอบต่อการเลือกใชส้กลุ

เงินดิจิทลั 

3.54 0.70284 ดี 

2. สกลุเงินดิจิทลัมีความหลากหลายและน่าสนใจ 3.56 0.68675 ดี 

3. สกลุเงินดิจิทลัมีการอา้งแหลง่ที่มาของขอ้มลูถกูตอ้ง 3.48 0.67892 ดี 

4. ท่านไดร้บัข่าวสารเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลัผ่านทาง

สื่อสงัคมชมุชนออนไลน ์

3.48 0.70059 ดี 

5. ท่านไม่มีความลงัเลในการศกึษาสิ่งแปลกใหม่ 3.47 0.68961 ดี 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นการรบัรูท้างออนไลน์

โดยรวม 

3.51 0.59697 ดี 

 

จากตาราง 27 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านการรับรู ้ทางออนไลน์
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้สกุลเงินดิจิทัลมี
ความหลากหลายและน่าสนใจ สื่อสังคมชุมชนออนไลน ์เช่น Facebook, Twitter, Web board, 
และ Pantip สกุลเงินดิจิทลัมีการอา้งแหล่งที่มาของขอ้มูลถูกตอ้ง ข่าวสารเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล
ผ่านทางสื่อสงัคมชุมชนออนไลน์ ไม่มีความลงัเลในการศึกษาสิ่งแปลกใหม่ เป็นตน้ สามารถให้
ขอ้มูลที่เป็นประโยชนป์ระกอบต่อการเลือกใชส้กุลเงินดิจิทัล  เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
3.54 3.48 และ 3.47 ตามล าดบั  
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ตาราง 28 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นอารมณท์าง
ออนไลน ์

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ x̄  S.D. แปลผล 

6. ท่านติดตามข่าวสารของสกลุเงินดิจิทลัที่ท่านชื่น

ชอบ 

3.42 0.70755 ดี 

7. สกลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึถึงความตอ้งการที่

แทจ้รงิในชีวิต 

3.41 0.74778 ดี 

8. ท่านมีความตอ้งการที่จะใชส้กลุเงินดิจิทลัในทุก

ช่วงเวลา 

3.39 0.75192 ปานกลาง 

9.  ท่านรูส้ึกภมูิใจที่ไดเ้ป็นส่วนนึงในการใชส้กลุเงิน

ดิจิทลั 

3.40 0.75593 ปานกลาง 

10. ท่านมีความรูส้ึกอยากใชส้กลุเงินดิจิทลัมากกว่า

การใชส้กลุเงินปกติ 

3.41 0.74413 ดี 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน์

โดยรวม 

3.40 0.66733 ปานกลาง 

 

จากตาราง 28 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ 
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้ติดตามข่าวสารของ
สกุลเงินดิจิทัลที่ท่านชื่นชอบ สกุลเงินดิจิทัลท าให้ท่านรู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงในชีวิต 
ความรูส้ึกอยากใชส้กุลเงินดิจิทลัมากกว่าการใชส้กุลเงินปกติ รูส้ึกภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนนึงในการใช้
สกุลเงินดิจิทลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 3.41 และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ไดแ้ก่ ขอ้มีความตอ้งการที่จะใชส้กุลเงินดิจิทลัในทุกช่วงเวลา รูส้ึกภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนนึงในการใช้
สกลุเงินดิจิทลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 และ 3.39 ตามล าดบั 
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ตาราง 29 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิง
ทางออนไลน ์

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทาง

ออนไลน ์
x̄  S.D. แปลผล 

11. ท่านรูส้กึเพลิดเพลินกบัการผนัผวนของราคาสกลุ

เงินดิจิทลั 

3.44 0.78309 ดี 

12. ท่านรูส้กึมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการสรา้ง

สกลุเงินดิจิทลัเป็นของตวัเอง 

3.40 0.75689 ปานกลาง 

13. ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทลัที่ท่านสรา้งขึน้มาจะ

สามารถน ามาใชจ้รงิได ้

3.41 0.76705 ดี 

14. ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทลัที่ท่านสรา้งขึน้จะไดร้บั

การยอมรบั 

3.37 0.76826 ปานกลาง 

15. ท่านรูส้กึสนกุและมีความสขุเมื่อใชส้กลุเงินดิจิทลั 3.39 0.73471 ปานกลาง 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทาง

ออนไลนโ์ดยรวม 

3.40 0.68990 ปานกลาง 

 

จากตาราง 29 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน์
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกเพลิดเพลินกับ
การผนัผวนของราคาสกลุเงินดิจิทลั สกลุเงินดิจิทลัที่ท่านสรา้งขึน้มาจะสามารถน ามาใชจ้ริงได ้โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 3.41 และผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ข้อรูส้ึกมี
ความคิดริเริ่มสรา้งสรรคใ์นการสรา้งสกุลเงินดิจิทลัเป็นของตัวเอง รูส้ึกสนุกและมีความสขุเมื่อใช้
สกลุเงินดิจิทลั สกลุเงินดิจิทลัที่ท่านสรา้งขึน้จะไดร้บัการยอมรบั เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 
3.39 และ 3.37 ตามล าดบั 
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ตาราง 30 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง 
 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง x̄  S.D. แปลผล 

16. ท่านรูส้กึไม่เบื่อในการใชส้กลุเงินดิจิทลั 3.48 0.72180 ดี 

17. เทคโนโลยีการใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถต่อยอดใน

อนาคตได ้

3.56 0.71951 ดี 

18. ท่านตอ้งการกลบัมาใชง้านสกลุเงินดิจิทลัซ า้อีก 

หลงัจากใชไ้ปครัง้แรก 

3.50 0.70799 ดี 

19. สกลุเงินดิจิทลัสามารถพฒันาในดา้นธุรกิจได ้ 3.54 0.72768 ดี 

20. ท่านรูส้กึเพลิดเพลินกบัการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 3.49 0.75920 ดี 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง

โดยรวม 

3.51 0.64963 ดี 

 

จากตาราง 30 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความต่อเนื่องโดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อเทคโนโลยีการใช้สกุลเงินดิจิทัล
สามารถต่อยอดในอนาคตได ้สกลุเงินดิจิทลัสามารถพฒันาในดา้นธุรกิจได ้ตอ้งการกลบัมาใชง้าน
สกุลเงินดิจิทลัซ า้อีก หลงัจากใชไ้ปครัง้แรก รูส้ึกเพลิดเพลินกบัการใชง้านสกุลเงินดิจิทลั และรูส้ึก
ไม่เบื่อในการใชส้กลุเงินดิจิทลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 3.54 3.49 และ 3.48 ตามล าดบั 
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ตาราง 31 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นทศันคติ
ออนไลน ์

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นทศันคติออนไลน ์ x̄  S.D. แปลผล 

21. การใชส้กลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึเป็นคน

ทนัสมยั 

3.53 0.72475 ดี 

22. การใชส้กลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึเป็นคนรอบรู ้ 3.52 0.70408 ดี 

23. สกลุเงินดิจิทลัสามารถทดแทนสิ่งที่ท่านตอ้งการได ้ 3.48 0.72180 ดี 

24. ท่านคิดว่าการท างานของระบบสกลุเงินดิจิทลัมี

ความแม่นย ามากกว่าธุรกรรมปกติ 

3.47 0.73865 ดี 

25. ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทลัมีความน่าเชื่อถือ 3.50 0.71504 ดี 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์ดา้นทศันคติออนไลน์

โดยรวม 

3.50 0.64408 ดี 

 

จากตาราง 31 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นทศันคติออนไลน์ โดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้การใชส้กลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้ึกเป็น
คนทนัสมยั การใชส้กลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึเป็นคนรอบรู ้คิดว่าสกลุเงินดิจิทลัมีความน่าเชื่อถือ  
สกลุเงินดิจิทลัสามารถทดแทนสิ่งที่ท่านตอ้งการได ้และการท างานของระบบสกลุเงินดิจิทลัมีความ
แม่นย ามากกว่าธุรกรรมปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 3.52 3.50 3.48 และ 3.47 ตามล าดบั 
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ตอนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยง 
 

ตาราง 32 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง 
 

การรบัรูค้วามเสี่ยง x̄  S.D. แปลผล 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน 3.51 0.54909 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 3.49 0.57673 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภยั 3.46 0.56219 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม 3.44 0.54818 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ 3.53 0.59020 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นระยะเวลา 3.44 0.62043 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็นสว่นตวั 3.59 0.60978 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยงโดยรวม 4.03 0.42522 ดี 

 

จากตาราง 32 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยงโดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว  การ
รบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการ
ใชง้าน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภัย การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม และการรบัรูค้วาม
เสี่ยงดา้นระยะเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59 3.53 3.51 3.49 3.46 และ 3.44 ตามล าดบั 
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ตาราง 33 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
การเงิน 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

การเงิน 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีความกงัวลว่าจะถกูโจรกรรมทางการเงินจาก

การใชส้กลุเงินดิจิทลั 

3.56 0.68675 ดี 

2. ท่านมีความกงัวลว่าจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายมากขึน้ใน

การใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 

3.53 0.66323 ดี 

3. ท่านมีความกงัวลว่าค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม

ของสกลุเงินดิจิทลัจะมีมากกว่าการท าธุรกรรมปกติ 

3.49 0.67538 ดี 

4. ท่านรูส้กึกงัวลเรื่องการเสียภาษีหากมีการ

ครอบครองสกลุเงินดิจิทลั 

3.52 0.64442 ดี 

5. ท่านรูส้กึกงัวลว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัเป็นการ

สิน้เปลืองเงินอย่างมาก 

3.45 0.68477 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

การเงินโดยรวม 

3.51 0.54909 ดี 

 

จากตาราง 33 การวิเคราะหก์ารรับรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความกงัวลว่าจะ
ถูกโจรกรรมทางการเงินจากการใชส้กุลเงินดิจิทลั มีความกงัวลว่าจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายมากขึน้ใน
การใชง้านสกุลเงินดิจิทลั รูส้ึกกงัวลเรื่องการเสียภาษีหากมีการครอบครองสกุลเงินดิจิทลั มีความ
กังวลว่าค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลจะมีมากกว่าการท าธุรกรรมปกติ  รูส้ึก
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กงัวลว่าการใชส้กุลเงินดิจิทลัเป็นการสิน้เปลืองเงินอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 3.53 3.52 
3.49 และ 3.45 ตามล าดบั 

 
ตาราง 34 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
ประสิทธิภาพการใชง้าน 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ประสิทธิภาพการใชง้าน 
x̄  S.D. แปลผล 

6. ท่านมีความกงัวลว่าตวัท่านไม่มีความสามารถใน

การใชส้กลุเงินดิจิทลั 

3.51 0.73220 ดี 

7. ท่านมีความกงัวลว่าจะไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่าง

เต็มประสิทธิภาพ 

3.51 0.66775 ดี 

8. ท่านมีความกงัวลว่าสกลุเงินดิจิทลัไม่และตรงความ

ตอ้งการที่แทจ้รงิ 

3.49 0.67536 ดี 

9. ท่านคิดว่าการใชส้กลุเงินดิจิทลัจะไม่ตอบสนอง

ความตอ้งการใชง้านของท่าน 

3.45 0.66604 ดี 

10. ท่านมีความกงัวลว่าระบบจะลม้เหลวระหว่างการ

ใชง้าน 

3.51 0.65334 ดี 

ดา้นคณุสมบติัพิเศษโดยรวม 3.49 0.57673 ดี 

 

จากตาราง 34 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพ
การใชง้านโดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
3.49เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความ
กงัวลว่าตวัท่านไม่มีความสามารถในการใชส้กุลเงินดิจิทลั มีความกงัวลว่าจะไม่สามารถใชง้านได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความกงัวลว่าระบบจะลม้เหลวระหว่างการใชง้าน ความกงัวลว่าสกุลเงิน
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ดิจิทลัไม่และตรงความตอ้งการที่แทจ้รงิ การใชส้กลุเงินดิจิทลัจะไม่ตอบสนองความตอ้งการใชง้าน
ของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 3.49 และ 3.45 ตามล าดบั 

 
ตาราง 35 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภยั 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความ

ปลอดภยั 
x̄  S.D. แปลผล 

11. ท่านมีความกงัวลว่าสกลุเงินดิจิทลัของท่านจะไม่

ปลอดภยัและสญูหาย 

3.37 0.57025 ปานกลาง 

12. ท่านมีความกงัวลถึงแหล่งที่เก็บสกลุเงินดิจิทลั

สว่นตวั 

3.47 0.64063 ดี 

13. ท่านมีความกงัวลถึงแหล่งเก็บสกลุเงินของเว็บไซต์

ที่เปิดใหบ้รกิาร 

3.50 0.67906 ดี 

14. ท่านกงัวลเรื่องการเขา้ถึงรหสัผ่าน 3.47 0.67871 ดี 

15. ท่านกงัวลเรื่องการถกูโจรกรรมขอ้มลูสว่นตวั 3.51 0.70428 ดี 

ดา้นความน่าเชื่อถือ โดยรวม 3.46 0.56219 ดี 

 

จากตาราง 35 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยง การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภัย
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.46 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ได้แก่ ข้อกังวลเรื่องการถูก
โจรกรรมขอ้มลูส่วนตวั มีความกงัวลถึงแหล่งเก็บสกุลเงินของเว็บไซตท์ี่เปิดใหบ้ริการ มีความกงัวล
ถึงแหล่งที่เก็บสกุลเงินดิจิทลัส่วนตวั กงัวลเรื่องการเขา้ถึงรหสัผ่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51 3.50 
3.47 และอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้มีความกังวลว่าสกุลเงินดิจิทัลของท่านจะไม่ปลอดภัย
และสญูหาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 
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ตาราง 36 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
สงัคม 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม x̄  S.D. แปลผล 

16. ท่านมีความกงัวลว่าคนรอบขา้งจะไม่ยอมรบัท่าน

ในเรื่องการใชส้กลุเงินดิจิทลัของท่าน 

3.44 0.71971 ดี 

17. ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทลัอาจไดร้บัการต่อตา้นจาก

สงัคม 

3.43 0.68650 ดี 

18. บุคคลที่มีความส าคญัต่อท่าน แนะน าใหท้่านใช้

สกลุ เงินดิจิทลั มีผลต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลั 

3.47 0.67471 ดี 

19. ท่านมีความกงัวลถึงกฎหมายที่รองรบัสกลุเงิน

ดิจิทลั 

3.45 0.64749  

20. สกลุเงินดิจิทลัมีผลช่วยท าใหท้่านมีภาพลกัษณ์

ทางสงัคมที่ดีขึน้ 

3.44 0.65786 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม

โดยรวม 

3.44 0.54818 ดี 

 

จากตาราง 36 การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ยง ด้านการรับรู ้ความเสี่ยงด้านสังคม
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.44 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ข้อบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อท่าน แนะน าใหท้่านใชส้กุล เงินดิจิทัล มีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล  มี
ความกงัวลถึงกฎหมายที่รองรบัสกลุเงินดิจิทลั สกลุเงินดิจิทลัมีผลช่วยท าใหท้่านมีภาพลกัษณท์าง
สงัคมที่ดีขึน้ สกุลเงินดิจิทัลอาจไดร้บัการต่อตา้นจากสงัคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 3.45 3.44 
และ 3.43 ตามล าดบั 
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ตาราง 37 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
จิตใจ 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ x̄  S.D. แปลผล 

21. ท่านมีความกงัวลว่าสกลุเงินดิจิทลัที่ท่านมีไว้

ครอบครองไม่ตรงตามวตัถปุระสงคท์ี่ท่านคาดหวงั 

3.53 0.66309 ดี 

22. ท่านมีความกงัวลว่าสกลุเงินดิจิทลัจะไรม้ลูค่าใน

อนาคต 

3.56 0.68357 ดี 

23. ท่านมีความวิตกกงัวลว่าราคาของสกลุเงินดิจิทลั

จะมีความผนัผวน 

3.58 0.65550 ดี 

24. ท่านรูส้กึไม่สบายใจเมื่อท าธุรกรรมทางการเงินโดย

สกลุเงินดิจิทลั 

3.49 0.71152 ดี 

25. การถือครองสกลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึไม่

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ิน 

3.47 0.71108 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ

โดยรวม 

3.53 0.59020 ดี 

 

จากตาราง 37 การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ยง ด้านการรับรู ้ความเสี่ยงด้านจิตใจ 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความวิตกกงัวลว่าราคาของ
สกุลเงินดิจิทัลจะมีความผันผวน  มีความกังวลว่าสกุลเงินดิจิทัลจะไรมู้ลค่าในอนาคต มีความ
กงัวลว่าสกุลเงินดิจิทลัที่ท่านมีไวค้รอบครองไม่ตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ท่านคาดหวงั รูส้ึกไม่สบาย
ใจเมื่อท าธุรกรรมทางการเงินโดยสกุลเงินดิจิทัล การถือครองสกุลเงินดิจิทัลท าให้ท่านรูส้ึกไม่
ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 3.56 3.53 3.49 และ 3.47 ตามล าดบั 
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ตาราง 38 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
ระยะเวลา 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ระยะเวลา 
x̄  S.D. แปลผล 

26. ท่านมีความกงัวลว่าจะสญูเสียเวลาจากการเรียนรู้

วิธีการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั 

3.45 0.74102 ดี 

27. ท่านมีความกงัวลต่อช่วงเวลาการเขา้ถึงเมื่อ

ตอ้งการท าธุรกรรมทางสกลุเงินดิจิทลั 

3.45 0.70284 ดี 

28. ท่านมีความกงัวลถึงเรื่องระยะเวลาระหว่างการท า

ธุรกรรมสกลุเงินดิจิทลัจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 

3.43 0.69425 ดี 

29. ท่านมีความกงัวลว่าสกลุเงินดิจิทลัจะสญูหายไป

เมื่อเก็บไวเ้ป็นเวลานาน 

3.43 0.71511 ดี 

30. ท่านรูส้กึกงัวลเรื่องสถานที่ในการจดัจ าหน่ายสกลุ

เงินดิจิทลั ท าใหท้่านเสียเวลาในการคน้หา 

3.45 0.69583 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ระยะเวลาโดยรวม 

3.44 0.62043 ดี 

 

จากตาราง 38 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นระยะเวลา
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความกงัวลว่าจะ
สูญเสียเวลาจากการเรียนรูว้ิธีการใชง้านสกุลเงินดิจิทัล มีความกังวลต่อช่วงเวลาการเขา้ถึงเมื่อ
ตอ้งการท าธุรกรรมทางสกุลเงินดิจิทลั  รูส้กึกงัวลเรื่องสถานที่ในการจัดจ าหน่ายสกุลเงินดิจิทลั ท า
ใหท้่านเสียเวลาในการคน้หา มีความกงัวลถึงเรื่องระยะเวลาระหว่างการท าธุรกรรมสกุลเงินดิจิทลั
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จากตน้ทางไปยังปลายทาง มีความกังวลว่าสกุลเงินดิจิทัลจะสูญหายไปเมื่อเก็บไวเ้ป็นเวลานาน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 และ 3.43 ตามล าดบั 
 

ตาราง 39 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น
ความเป็นสว่นตวั 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความ

เป็นสว่นตวั 
x̄  S.D. แปลผล 

31. ท่านมีความกงัวลว่าจะถูกละเมิดสิทธิความเป็น

สว่นตวัของท่าน 

3.57 0.65801 ดี 

32. ท่านกงัวลถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ถูกจดัเก็บ 3.61 0.66215 ดี 

33. ท่านมีความกงัวลเรื่องการรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของ

การใชส้กลุเงินดิจิทลั 

3.59 0.66453 ดี 

34. ท่านมีความกงัวลเรื่องความปลอดภยัในการใช้

สกลุเงินดิจิทลั 

3.59 0.65419 ดี 

35. ท่านรูส้กึไม่ปลอดภยัเมื่อธุรกรรมของท่านแสดงบน

Blockchain 

3.56 0.70188 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็น

สว่นตวัโดยรวม 

3.59 0.60978 ดี 

 

จากตาราง 39 การวิเคราะหก์ารรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็น
ส่วนตวั โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้กงัวลถึงความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลที่ถูกจัดเก็บ มีความกงัวลเรื่องการรกัษาขอ้มลูส่วนตัวของการใชส้กุล เงินดิจิทัล  
มีความกงัวลเรื่องความปลอดภยัในการใชส้กุลเงินดิจิทลั มีความกงัวลว่าจะถูกละเมิดสิทธิความ
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เป็นส่วนตัวของท่าน รูส้ึกไม่ปลอดภัยเมื่อธุรกรรมของท่านแสดงบนBlockchain โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.61 3.59 3.57 และ 3.56 ตามล าดบั 
 

ตอนที ่5 การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 40 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั x̄  S.D. แปลผล 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 3.49 0.56177 ดี 

การแสวงหาขอ้มลู 3.55 0.57314 ดี 

การประเมินทางเลือก 3.53 0.60245 ดี 

การตดัสินใจซือ้ 3.55 0.63305 ดี 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 3.65 0.67508 ดี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัโดยรวม 3.56 0.48246 ดี 

 

จากตาราง 40 การวิ เคราะห์การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ 
พฤติกรรมหลงัการซือ้ การแสวงหาขอ้มลู การตดัสินใจซือ้ การประเมินทางเลือก ดา้นการตระหนกั
ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 3.55 3.53 และ 3.49 ตามล าดบั 
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ตาราง 41 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตระหนกั
ถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการ 
x̄  S.D. แปลผล 

1. ในการใชง้านสกลุเงินดิจิทลัมีวิธีการใชง้านอย่าง

ชดัเจนและสะดวกในการท าธุรกรรม 

3.52 0.70043 ดี 

2. สกลุเงินดิจิทลัมีความหลากหลายของสกลุเงินใน

การเลือกใชง้าน 

3.54 0.65518 ดี 

3. ความผนัผวนของค่าเงินที่สงูของสกลุเงินดิจิทลัมีผล

ต่อการตดัสินใจในการเลือกใชง้าน 

3.52 0.65626 ดี 

4. สามารถน ามาใชง้านจรงิไดต้รงความตอ้งการ 3.46 0.65151 ดี 

5. สกลุเงินดิจิทลัสามารถแกไ้ขปัญหาธุรกรรมทาง

การเงินในปัจจุบนัได ้

3.44 0.65062 ดี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตระหนกัถึง

ปัญหาหรือความตอ้งการโดยรวม 

3.49 0.56177 ดี 

 

จากตาราง 41 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ดา้นการตระหนักถึงปัญหา
หรือความตอ้งการโดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้
สกุลเงินดิจิทัลมีความหลากหลายของสกุลเงินในการเลือกใชง้าน ในการใชง้านสกุลเงินดิจิทัลมี
วิธีการใชง้านอย่างชดัเจนและสะดวกในการท าธุรกรรม ความผนัผวนของค่าเงินที่สงูของสกุลเงิน
ดิจิทลัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชง้าน สามารถน ามาใชง้านจริงไดต้รงความตอ้งการ สกุล
เงินดิจิทัลสามารถแกไ้ขปัญหาธุรกรรมทางการเงินในปัจจุบนัได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 3.52 
3.46 และ 3.44ตามล าดบั 
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ตาราง 42 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการแสวงหา
ขอ้มลู 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการแสวงหาขอ้มลู x̄  S.D. แปลผล 

6. ท่านพยายามหาขอ้มลูเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั เพื่อ

ช่วยแกปั้ญหาการใชง้านและการเขา้ถึงขอ้มลู 

3.56 0.64586 ดี 

7. ท่านมีความสนใจที่จะเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบัสกลุ

เงินดิจิทลั 

3.55 0.68074 ดี 

8. ท่านคิดว่าสกลุเงินดิจิทลัเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงโลกได ้

3.61 0.65792 ดี 

9. ท่านคิดว่าการไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั

จากคนรอบขา้งท าใหท้่านสนใจมากขึน้ 

3.56 0.66850 ดี 

10. ท่านคิดว่าปัจจบุนัภาครฐัมีสว่นรว่มในการให้

ขอ้มลูเพียงพอต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั

ของท่าน 

3.48 0.73561 ดี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการแสวงหาขอ้มลู

โดยรวม 

3.55 0.57314 ดี 

 

จากตาราง 42 การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล ด้านการแสวงหาข้อมูล 
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  3.55 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ สกลุเงินดิจิทลัเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกได ้พยายามหาขอ้มูลเก่ียวกับสกุลเงินดิจิทัล เพื่อช่วยแกปั้ญหาการใชง้านและ
การเขา้ถึงขอ้มลู การไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลัจากคนรอบขา้งท าใหท้่านสนใจมากขึน้ มี
ความสนใจที่จะเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลั ปัจจุบนัภาครฐัมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มูล
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เพียงพอต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 3.56 3.55 และ 3.48 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 43 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการประเมิน
ทางเลือก 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการประเมิน

ทางเลือก 
x̄  S.D. แปลผล 

11. ท่านทราบดีว่าควรใชส้กุลเงินดิจิทลัในสกลุใด 3.57 0.71433 ดี 

12. ท่านคิดว่าท่านจะเปลี่ยนมาใชง้านสกลุเงินดิจิทลั

มากขึน้กว่าสกลุเงินจรงิ 

3.52 0.68970 ดี 

13. จ านวนผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลัท าให้

ท่านมีตวัเลือกในการใชม้ากขึน้ 

3.56 0.68333 ดี 

14. มีจ านวนสถานที่ที่รองรบัสกลุเงินดิจิทลัเพิ่มขึน้มี

ผลต่อการเลือกใชข้องท่าน 

3.51 0.66399 ดี 

15. ตน้ทนุในการเปลี่ยนแปลงมาใชส้กลุเงินดิจิทลั 

เป็นตน้ทนุที่ท่านยอมรบัได ้

3.51 0.66014 ดี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการประเมิน

ทางเลือกโดยรวม 

3.53 0.60245 ดี 

 

จากตาราง 43 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ดา้นการประเมินทางเลือก
โดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.53 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ทราบดีว่าควรใชส้กุล
เงินดิจิทลัในสกลุใด จ านวนผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านมีตวัเลือกในการใชม้ากขึน้  
จะเปลี่ยนมาใชง้านสกุลเงินดิจิทลัมากขึน้กว่าสกลุเงินจริง มีจ านวนสถานที่ที่รองรบัสกุลเงินดิจิทลั
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เพิ่มขึน้มีผลต่อการเลือกใชข้องท่าน ตน้ทุนในการเปลี่ยนแปลงมาใชส้กุลเงินดิจิทัล เป็นตน้ทุนที่
ท่านยอมรบัได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 3.56 3.52 และ 3.51 

 
ตาราง 44 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตดัสินใจ
ซือ้ 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตดัสินใจซือ้ x̄  S.D. แปลผล 

16. นโยบายของรฐับาลมีสว่นในการตดัสินใจใชส้กลุ

เงินดิจิทลั 

3.58 0.73766 ดี 

17. คนรอบขา้งมีผลต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงิน 3.57 0.72555 ดี 

18. ท่านมีความเชื่อมนัใจสกุลเงินดิจิทลั 3.55 0.68460 ดี 

19. ท่านเชื่อมนัว่าสกลุเงินดิจิทลัมีราคาที่เหมะสม 3.52 0.69684 ดี 

20. ท่านตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัเนื่องจากโจรกรรม

ไดย้าก 

3.52 0.75210 ดี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นการตดัสินใจซือ้

โดยรวม 

3.55 0.63305 ดี 

 

จากตาราง 44 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั ดา้นการตดัสินใจซือ้โดยรวม 
ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้นโยบายของรฐับาลมีส่วนใน
การตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล คนรอบขา้งมีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงิน มีความเชื่อมันใจสกุล
เงินดิจิทลั เชื่อมนัว่าสกุลเงินดิจิทลัมีราคาที่เหมะสม ตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัเนื่องจากโจรกรรม
ไดย้าก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58 3.57 3.55 และ 3.52 ตามล าดบั 

 
 



  144 

ตาราง 45 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นพฤติกรรม
หลงัการซือ้ 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ดา้นพฤติกรรมหลงัการ

ซือ้ 
x̄  S.D. แปลผล 

21. ท่านมีการใชส้กลุเงินดิจิทลัซ า้หลงัจากใชง้านไป

ครัง้แรก 

3.64 0.75950 ดี 

22. ท่านรูส้กึพงึพอใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ใชส้กลุเงินดิจิทลั 3.64 0.73115 ดี 

23. ท่านจะบอกต่อตนรอบขา้งใหใ้ชส้กลุเงินดิจิทลั 3.62 0.73831 ดี 

24. ท่านจะเปลี่ยนมาใชส้กลุเงินดิจิทลัแทนการใชส้กลุ

เงินอ่ืนๆ 

3.60 0.77132 ดี 

25. หลงัจากการใชส้กลุเงินดิจิทลั ท่านคิดว่าสกลุเงิน

ดิจิทลัสามารถใชเ้ป็นการลงทนุทางการเงินได ้

3.76 0.79773 ดี 

การรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้โดยรวม 3.65 0.67508 ดี 

 

จากตาราง 45 การวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ดา้นพฤติกรรมหลังการซือ้
โดยรวมดูดีโดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้หลงัจากการใช้
สกุลเงินดิจิทัล ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทัลสามารถใชเ้ป็นการลงทุนทางการเงินได ้การใชส้กุลเงิน
ดิจิทัลซ า้หลงัจากใชง้านไปครัง้แรก รูส้ึกพึงพอใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ใชส้กุลเงินดิจิทัล จะบอกต่อตน
รอบขา้งใหใ้ชส้กุลเงินดิจิทลั จะเปลี่ยนมาใชส้กุลเงินดิจิทลัแทนการใชส้กุลเงินอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.76 3.64 3.62 และ 3.60 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 2 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีมีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่าง  2 กลุ่ม

ที่เป็นอิสระจากกนั (Independent Sample t-test) โดยใชท้ี่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 

0.05 
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ตาราง 46 แสดงผลการวิเคราะหก์ารตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

 

เพศ 

t-test of Equality of Means 

x̄  S.D. t df Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหา

หรือความตอ้งการ 

ชาย 3.52 0.51003 0.765 398 0.445 

หญิง 3.47 0.608922    

การแสวงหาขอ้มลู ชาย 3.56 0.56453 0.376 398 0.707 

หญิง 3.54 0.58274    

การประเมินทางเลือก ชาย 3.56 0.53965 0.903 398 0.367 

หญิง 3.51 0.65901    

การตดัสินใจซือ้ 
ชาย 3.58 0.55442 0.988 398 0.323 

หญิง 3.52 0.70230    

พฤติกรรมหลงัการซือ้ ชาย 3.68 0.59816 0.912 398 0.362 

หญิง 3.62 0.74369    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 46 ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.445 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
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พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.707 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.367 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.367 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ในดา้นการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.362 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ในดา้นการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 
 

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
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ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  

Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้

ถ้ายอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป

เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 

แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ

สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง

ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 47 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่อายุโดยใช ้Levene’s test 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of 

Variances  

F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 0.630 0.596 

การแสวงหาขอ้มลู 2.138 0.095 

การประเมินทางเลือก 1.820 0.143 

การตดัสินใจซือ้ 1.207 0.307 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 1.711 0.164 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 47 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มอายุโดยใช้ Levene’s test พบว่า ดา้นการ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ 
และพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.596 0.095 0.143 0.307 และ 0.164 ซึ่งมากกว่า 
0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่อายุโดยใช ้One way ANOVA 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดจิิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถงึปัญหาหรือความ

ตอ้งการ 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.956 0.986 3.177* 0.024 

ภายในกลุ่ม 396 122.960 0.311   

รวม 399 125.920    

การแสวงหาขอ้มลู 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.219 0.406 1.239 0.295 

ภายในกลุ่ม 396 129.847 0.328   

รวม 399 131.066    

การประเมินทางเลือก 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.598 0.199 0.547 0.650 

ภายในกลุ่ม 396 144.218 0.364   

รวม 399 144.816    

การตดัสินใจซือ้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.381 0.127 0.315 0.815 

ภายในกลุ่ม 396 159.519 0.403   

รวม 399 159.899    

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 0.182 0.061 0.132 0.941 

ภายในกลุ่ม 396 181.656 0.459   

รวม 399 181.838    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 48 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุโดยใชส้ถิติ F-test ใน
ตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า  

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ อย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ปรากฏผลดงัตาราง 

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.295 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มี
อายุแตกต่างกนั การตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กัน ในด้านการแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.650 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีอายุแตกต่างกัน การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.815 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
อายุแตกต่างกนั การตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่าง
กนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่
วางไวก้ารประเมินทางเลือก 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.941 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีอายุแตกต่างกัน การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไวก้ารประเมินทางเลือก 
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ตาราง 49 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการจ าแนกตามกลุ่มอาย ุเป็น
รายคู่ ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

อายุ x̄  
20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

3.47 3.56 3.85 4.20 

20 – 29 ปี 3.47 - -0.09699 

(0.248) 

-0.44502* 

(0.007) 

-.32836  

(0.407) 

30 – 39 ปี 3.56 - - -0.348039 

(0.052) 

-0.23137 

(0.565) 

40 – 49 ปี 3.85 - - - -0.11667 

(0.784) 

50 ปีขึน้ไป 4.20 - - - - 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 49 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล
ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการจ าแนก
ตามกลุม่อาย ุเป็นรายคู่ดว้ย Fisher’s Least Significant Difference (LSD) ในการทดสอบพบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุ 20 – 29 ปี กับผูบ้ริโภคที่มีอายุ40 – 49 ปีมีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีอายุ 20 – 29 ปี มีการตดัสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการน้อย
กว่าผูบ้รโิภคที่มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.44502 
 

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุล

เงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  

Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้

ถ้ายอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป

เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 

แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ

สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 
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(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง

ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 

 

ตาราง 50 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่ระดบัการศึกษาโดยใช ้Levene’s test 
 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of 

Variances  

F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 0.584 0.445 

การแสวงหาขอ้มลู 0.165 0.685 

การประเมินทางเลือก 5.679* 0.018 

การตดัสินใจซือ้ 5.094* 0.025 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 6.667** 0.010 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 50 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้ Levene’s test 
พบว่า การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า  Sig. เท่ากบั 0.018 
0.025 และ 0.010 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01  และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับด้านด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ และการ
แสวงหาขอ้มูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.445 และ 0.685ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง 
One Way ANOVA ในการทดสอบ 
 

ตาราง 51 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่ระดบัการศึกษาโดยใช ้Brown-Forsythe 

 

Robust Tests of Equality of Means Brown-

Forsythe 

df1 df2 Sig. 

การประเมินทางเลือก 0.354 2 19.528 0.709 

การตดัสินใจซือ้ 2.215 2 42.116 0.122 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 2.559 2 39.599 0.090 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า 

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.709 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
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กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.122 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.090 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ตาราง 52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษาต่อเดือนโดยใช ้One way 
ANOVA 

 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ใน

เครือสหพฒันข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ 

ระหว่าง

กลุม่ 

2 1.236 0.618 1.967 0.141 

ภายในกลุม่ 397 124.684 0.314   

รวม 399 125.920    

การแสวงหาขอ้มลู 

ระหว่าง

กลุม่ 

2 0.764 0.382 1.164 0.313 

ภายในกลุม่ 397 130.301 0.328   

รวม 399 131.066    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 52 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่ระดบัการศกึษาโดยใชส้ถิติ F-
test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.141 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
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ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ 

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.313 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 

สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  

Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้

ถ้ายอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป

เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 

แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  
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กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ

สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง

ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 53 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่อาชีพโดยใช ้Levene’s test 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of 

Variances  

F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 7.512** 0.006 

การแสวงหาขอ้มลู 3.298* 0.040 

การประเมินทางเลือก 6.296* 0.012 

การตดัสินใจซือ้ 12.643** 0.000 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 11.226** 0.001 

   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 53 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มอาชีพโดยใช้ Levene’s test พบว่า ดา้นการ
ตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงั
การซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 0.040 0.012 0.000 และ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01  และ 0.05 
ตามล าดบั หมายความว่า จึงใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ  
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ตาราง 54 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครเมื่อจ าแนกตามกลุม่อาชีพ โดยใช ้Brown-Forsythe 

 

Robust Tests of Equality of Means Brown-

Forsythe 

df1 df2 Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ 
0.290 3 136.365 0.833 

การแสวงหาขอ้มลู 0.630 3 139.764 0.597 

การประเมินทางเลือก 0.189 3 107.636 0.903 

การตดัสินใจซือ้ 2.545 3 109.561 0.060 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 2.852 3 121.251 0.061 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 54 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการซือ้สินค้าใน
เครือสหพัฒนข์องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยใช้  Brown-
Forsythe ในการทดสอบ พบว่า 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.833 ซึ่งมากกว่า 0.05
หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.597ซึ่งมากกว่า 0.05หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที่วางไว ้
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การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.903 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.060 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยผูบ้ริโภคอาชีพนิสิต/ 
นกัศกึษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้รโิภคอาชีพธุรกิจส่วนตวั/ ขา้ราชการ/ พนกังาน 3.60 

พฤติกรรมหลงัการซือ้มีค่า Sig. เท่ากบั 0.061 ซึ่งมากกว่า 0.01 หมายความว่า ผูบ้ริโภค
ที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้โดยผูบ้รโิภคอาชีพ
นิสิต/ นกัศกึษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้ริโภคอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ ขา้ราชการ/ พนกังาน 3.72 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ  

Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ
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แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้

ถ้ายอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป

เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 

แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  

กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ

สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง

ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 55 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใช ้Levene’s test 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of 

Variances  

F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 1.769 0.184 

การแสวงหาขอ้มลู 1.170 0.280 

การประเมินทางเลือก 8.405** 0.004 

การตดัสินใจซือ้ 7.230** 0.007 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 8.606** 0.004 

   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 55 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุ่มรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้ Levene’s test 
พบว่า การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า  Sig. เท่ากบั 0.004 
0.007 และ 0.004 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01  และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 จึงใชส้ถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ ส าหรับด้านด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ และการ
แสวงหาขอ้มูล มีค่า Sig. เท่ากับ 0.184 และ0.280 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง 
One Way ANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 56 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้Brown-Forsythe 

 

Robust Tests of Equality of Means Brown-

Forsythe 

df1 df2 Sig. 

การประเมินทางเลือก 0.257 4 2.246 0.886 

การตดัสินใจซือ้ 0.525 4 18.978 0.719 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 1.256 4 22.900 0.319 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

จากตาราง 56 ผลการวิเคราะหก์ารตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามรายได ้พบว่า 

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.886 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.719 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
รายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน ในดา้นการตัดสินใจซือ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้

 พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.319 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ตาราง 57 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนโดยใช ้One way ANOVA 

 

พฤติกรรมการซือ้สินคา้ใน

เครือสหพฒันข์องผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

แหลง่ความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือ

ความตอ้งการ 

ระหว่าง

กลุม่ 

4 1.258 0.315 0.997 0.409 

ภายในกลุม่ 395 124.661 0.316   

รวม 399 125.920    

การแสวงหาขอ้มลู 

ระหว่าง

กลุม่ 

4 2.480 0.602 1.904 0.109 

ภายในกลุม่ 395 128.586 0.326   

รวม 399 131.066    

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 57 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มรายไดโ้ดยใชส้ถิติ F-test ใน
ตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า 

ดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.409 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
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พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ 

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.109 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มี
รายไดแ้ตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
สมมตฐิานที่วางไว ้
 

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุล

เงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

H0: ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

H1: ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหค์วามแตกต่างจะใชก้ารวิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุม่ โดยจะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม

ก่อนโดยใชส้ถิติ Levene’ Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หากพบว่าค่า Sig.มีค่านอ้ยกว่า 0.05 

แสดงว่ากลุ่มตัวแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกัน หากค่า Sig. มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ากลุ่ม

ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั  

ถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มแตกต่างกันให้ทดสอบสมมติฐานจากสถิติ 

Brown-Forsythe test ถ้าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกันจะใช้การวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of variance) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดงันัน้

ถ้ายอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป

เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple comparison) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อไป 

แต่หากค่า Sig. มีค่ามากกว่าหรือเท่ากบั 0.05 แสดงว่ากลุม่ตวัแปรไม่มีความแตกต่างกนั  
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กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนแตกต่างกนัทดสอบสองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 กรณีที่ตวัแปรมีความแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทดสอบ

สองแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference 

(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยจะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 

0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s test ซึ่ ง

ตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 58 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่สถานภาพสมรส โดยใช ้Levene’s test 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

Levene’s test for Equality of 

Variances  

F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 1.997 0.158 

การแสวงหาขอ้มลู 0.417 0.519 

การประเมินทางเลือก 0.146 0.703 

การตดัสินใจซือ้ 0.002 0.960 

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 0.184 0.668 

   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

จากตาราง 58 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ของแต่ละกลุม่สถานภาพสมรส โดยใช ้Levene’s test พบว่า 
ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตดัสินใจซือ้ และ พฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.158 0.519 0.703 0.960 และ 0.668 
ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบ 
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ตาราง 59 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุม่สถานภาพโดยใช ้One way ANOVA 

 

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดจิิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ดา้นการตระหนกัถงึปัญหาหรือความ

ตอ้งการ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.179 0.088 0.278 0.757 

ภายในกลุ่ม 397 125.743 0.317   

รวม 399 125.920    

การแสวงหาขอ้มลู 

ระหว่างกลุ่ม 2 1.450 0.725 2.221 0.110 

ภายในกลุ่ม 397 129.615 0.326   

รวม 399 131.066    

การประเมินทางเลือก 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.993 0.496 1.370 0.255 

ภายในกลุ่ม 397 143.823 0.362   

รวม 399 144.816    

การตดัสินใจซือ้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.320 0.160 0.398 0.672 

ภายในกลุ่ม 397 159.579 0.402   

รวม 399 0.360    

พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 0.360 0.180 0.394 0.675 

ภายในกลุ่ม 397 181.477 0.457   

รวม 399 181.838    

         

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 59 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามกลุ่มอายุโดยใชส้ถิติ F-test ใน
ตาราง One Way ANOVA ในการทดสอบพบว่า  

ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.757 ซึ่งมากกว่า 0.05 
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ตอ้งการ  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การแสวงหาขอ้มลู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.110 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในการแสวงหาขอ้มลู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.255 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.672 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

พฤติกรรมหลงัการซือ้  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.675 ซึ่งมากกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้รโิภค
ที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 
H0: การยอมรบัเทคโนโลยีไม่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 
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H1: การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยีกบัการตดัสินใจใชส้กลุ
เงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

 

การยอมรบัเทคโนโลยี 

การตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการตดัสินใจซือ้ 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ 0.312** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความง่ายในการใชง้าน 0.318** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นความตัง้ใจที่จะใช ้ 0.438** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้ 0.343** 0.000 ต ่า ดียวกนั 

ดา้นการน ามาใชง้านจรงิ 0.364** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 60 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการยอมรบัเทคโนโลยีกับการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ พบว่า  

ดา้นความง่ายในการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า 
ดา้นความง่ายในการใชง้าน มีความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.438 โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ใชด้า้นความง่ายในการใชง้าน มากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจ
ใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้และ
ดา้นการน ามาใชง้านจริง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า การยอมรบั
เทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้และ
ดา้นการน ามาใชง้านจริง มีความสมัพนัธก์บัการการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต
พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.312 0.318 
0.343 และ 0.364 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ใชด้า้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติที่
มีต่อการใช ้และดา้นการน ามาใชง้านจรงิ มากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั
ของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซือ้ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่า ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

 
สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนม์ีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุล

เงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ 
H0: พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนไ์ม่มีความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ 
H1: พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนม์ีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ 
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สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 61 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนก์บัการตดัสินใจใช้
สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ 

 

พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์

การตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ใน

ดา้นการตดัสินใจซือ้ 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ 0.261** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ 0.463** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ 0.462** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นความต่อเนื่อง 0.422** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

ดา้นทศันคติออนไลน ์ 0.425** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 61 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล
ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้  พบว่า  

ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และ ดา้น
ทัศนคติออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภค
ออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และ ดา้น
ทัศนคติออนไลน์  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตัดสินใจซือ้ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.463 0.462 
0.422และ 0.425 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปานกลาง และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ใชด้า้นอารมณท์างออนไลน ์และดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์มาก
ขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ใน
ดา้นการตดัสินใจซือ้ เพิ่มมากขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ด้านการรับรูท้างออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซือ้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์
สหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.261 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์มากขึน้ จะท าใหผู้บ้ริโภคมีการตัดสินใจใช้
สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตัดสินใจซือ้ เพิ่มมากขึน้ใน
ระดบัต ่าซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
 

สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั
ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

H0: การรับรู ้ความเสี่ยงไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

H1: การรบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหจ์ะใชก้ารทดสอบค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์อย่างง่ายของ
เพียรส์ัน (Pearson product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 



  176 

เพื่อวิเคราะหค์วามสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรทัง้สองตัว ถา้มีค่า Sig. นอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธ์
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตาราง 62 แสดงการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยงกบัการตดัสินใจใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นกลบัมาซือ้สินคา้ซ า้อีก 

 

การรบัรูค้วามเสี่ยง 

การตดัสินใจใชส้กลุเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ใน

การตดัสินใจซือ้ 
ระดบัความสมัพนัธ ์ ทิศทาง 

r Sig. 

ดา้นการเงิน 0.224** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 0.147** 0.003 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความปลอดภยั 0.215** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นสงัคม 0.282** 0.000 ต ่า เดียวกนั 

ดา้นจิตใจ 0.113* 0.024 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นระยะเวลา 0.167** 0.001 ต ่ามาก เดียวกนั 

ดา้นความเป็นสว่นตวั 0.116* 0.020 ต ่ามาก เดียวกนั 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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จากตาราง 62 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู ้ความเสี่ยงกับการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ พบว่า  

ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภัย และดา้นสงัคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 
0.01 หมายความว่า ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย และด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ โดยมีค่าสมั
ประสิทธ์สหสมัพันธ์เท่ากับ 0.224 0.215 และ 0.282 โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทาง
เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ใชด้า้นการเงิน ดา้นความปลอดภัย และดา้นสงัคม มากขึน้ จะท าให้
ผูบ้ริโภคมีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจ
ซือ้ เพิ่มมากขึน้ในระดบัต ่า ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 ดา้นจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.024
ดา้นภาพลกัษณโ์ดยรวมดดีู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 และดา้นความเป็นส่วนตวั มีค่า Sig. เท่ากบั 
0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นจิตใจ ดา้นภาพลกัษณ์
โดยรวมดูดี และด้านความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซือ้ โดยมีค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธเ์ท่ากบั 
0.171 0.158 และ 0.162 โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 หมายความว่า 

ถา้ผูป้ระกอบการ ใชด้า้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นจิตใจ ดา้นภาพลกัษณโ์ดยรวมดูดี 
และดา้นความเป็นสว่นตวั มากขึน้ จะท าใหผู้บ้รโิภคมีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน
เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตัดสินใจซือ้ เพิ่มมากขึน้ในระดับต ่ามาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
สมมติฐานที่วางไว ้
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 63 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

1.1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ

ใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Independent Sample 

t-test 

Independent Sample 

t-test 

Independent Sample 

t-test 

Independent Sample 

t-test 

Independent Sample 

t-test 
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ตาราง 63  (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

1.2 ผูบ้รโิภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีการตดัสินใจ

ใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

 

สอดคลอ้งกบั 

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

One way ANOVA 

 

One way ANOVA 

 

One way ANOVA 

 

One way ANOVA 

 

One way ANOVA 
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ตาราง 63 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.3 ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มี

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

One way ANOVA  

 

One way ANOVA  

 

Brown-Forsythe  

 

Brown-Forsythe  

 

Brown-Forsythe  
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ตาราง 63  (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

1.4 ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

Brown-Forsythe 

  

Brown-Forsythe  

 

Brown-Forsythe  

 

Brown-Forsythe  

 

Brown-Forsythe  

 

 

 



  182 

ตาราง 63 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

1.5 ผูบ้รโิภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั 

มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

One way ANOVA 

  

One way ANOVA  

 

Brown-Forsythe 

  

Brown-Forsythe 

  

Brown-Forsythe  
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ตาราง 63  (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ

สมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

1.6 ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มี

การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

- ดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

 

- การแสวงหาขอ้มลู 

 

- การประเมินทางเลือก 

 

- การตดัสินใจซือ้ 

 

- พฤติกรรมหลงัการซือ้ 

 

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

One way ANOVA  

 

 

One way ANOVA 

  

One way ANOVA  

 

One way ANOVA  

 

One way ANOVA  
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ตาราง 63 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

2. การยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์กับการ

ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานครในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

 

- ดา้นความง่ายในการใชง้าน 

 

- ดา้นความตัง้ใจที่จะใช ้

 

- ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

 

- ดา้นการน ามาใชง้านจรงิ 

 

 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตาราง 63 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนม์ีความสัมพันธ์

กบัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครในดา้นการตัดสินใจ

ซือ้ 

- ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์

 

- ดา้นอารมณท์างออนไลน ์

 

- ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์

 

- ดา้นความต่อเนื่อง 

 

- ดา้นทศันคติออนไลน ์

 

 

 

 

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 
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ตาราง 63 (ต่อ) 

 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ สถิติที่ใช ้

สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดจิิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร 

4. การรบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพนัธก์บัการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจทิลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ 

- ดา้นการเงิน 

 

- ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 

 

- ดา้นความปลอดภยั 

 

- ดา้นสงัคม 

 

- ดา้นจิตใจ 

 

- ดา้นระยะเวลา 

 

- ดา้นความเป็นสว่นตวั 

 

 

 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน

ที่ตัง้ไว ้

 

 

 

 

 

 

 

Pearson product 

moment correlation 

coefficient 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัครัง้นี ้มุ่งศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการ
รับรู ้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ
เทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร 
ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค
ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยงและการตดัสินใจใชส้กุล
เงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเพื่อเป็นขอ้มลูใหก้บัผูบ้ริโภคไดน้ าผลวิจยั
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั และจะส่งผลใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงเทคโนโลยีใหม่ 
ที่จะมาทดแทนการใชเ้งิน เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผูบ้ริโภค ส่งเสริมการใชส้กุลเงิน
ดิจิทลัทดแทนเงินตราของประเทศ อีกทัง้ยงัเทคโนโลยีเป็นตวัชีว้ดัความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไดอี้กดว้ย 

1. สงัเขปการวิจยั 
2. สรุปผลการวิจยั 
3. อภิปรายผลการวิจยั 
4. ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากงานวิจยั 
5. ขอ้เสนอแนะในงานวิจยัครัง้ต่อไป 
 

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลประชากรศาสตร ์ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
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2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลยีและการตดัสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการตัดสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรูค้วามเสี่ยงและการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานในการวิจัย 

1. ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ
สมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั 

2. การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ความง่ายในการใช้
งาน ความตั้งใจที่จะใช้ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และการน ามาใช้จริง ที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

3. พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นอารมณ์
ทางออนไลน ์ดา้นความบันเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และดา้นทัศนคติออนไลน ์ที่มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

4. การรับรู ้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสี่ยงด้าน
ประสิทธิภาพการใชง้าน ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย ความเสี่ยงดา้นสังคม ความเสี่ยงดา้น
จิตใจ ความเสี่ยงดา้นระยะเวลา และความเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว ที่มีความสมัพันธ์กับการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทัล

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย  

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ ผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชส้กุลเงินดิจิทลั

ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง 

โดยก าหนดระดบัค่าความเชื่อมั่นรอ้ยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 5ดงันัน้จะได้

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้เท่ากับ 384 คนและเพิ่มจ านวนจ านวนตัวอย่างอีก 16 คน  รวม

ขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ผูว้ิจยั

ก าหนดขอบเขตการวิจยัไวด้งันี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ

เลือกสุ่มจากเขตพื ้นที่ในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรผู้อยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 5 เขตพื ้นที่  

เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายโดยการแบ่งจะเนน้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที่ เศรษฐกิจ สงัคม และวิถี

การด ารงชีวิตของประชาชน อา้งอิงขอ้มูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน (2562) ไดแ้ก่ เขตสาย

ไหม เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน และเขตบางขนุเทียน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือก

เก็บตวัอย่างจากเขตพืน้ที่ที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 รวมกลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ 400 คน 

การสร้างเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยั

ไดส้รา้งขึน้เพื่อการศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร ์การยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การรบัรู ้

ความเสี่ยง และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 สว่นคือ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา  อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ โดยเป็นค าถามแบบ

หลายตวัเลือก (Multiple Choices Questions) ใหผู้ต้อบเลือกเพียงขอ้เดียว 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรูถ้ึง

ประโยชน,์ ความง่ายในการใชง้าน,  ความตัง้ใจที่จะใช,้ ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใชง้าน

จริงที่มีผลต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถาม

มาตราสว่นประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 

(Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ไดแ้ก่ พฤติกรรม

การรับรู ้ทางออนไลน์ (Online Cognitions), อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions), ความ

บันเทิงทางออนไลน์ (Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทัศนคติที่มี ต่อสื่อ

ออนไลน ์(Online Attitudes) มีผลต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล

ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับ การรบัรูค้วามเสี่ยง ไดแ้ก่ ความเสี่ยงดา้น

การเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน (Performance Risk), ความ

เสี่ยงดา้นความปลอดภัย (Security Risk), ความเสี่ยงทางดา้นสงัคม (Social Risk), ความเสี่ยง

ดา้นจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยงดา้นเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงดา้นความ

เ ป็นส่ วนตัว  (Privacy Risk)  ที่ มี ผล ต่อการตัดสิน ใจใช้สกุล เ งิ น ดิจิ ทัลผู้บ ริ โภคใน เขต

กรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 

ส่วนที่ 5  แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล ไดแ้ก่ การ

ตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ, การแสวงหาขอ้มลู, การประเมินทางเลือก, การตดัสินใจซือ้

และพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) 

รวมจ านวน 5 ขอ้ โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มี 5 ระดบั 
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ขั้นตอนการในสร้างเคร่ืองมือวิจัย 

เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี ้คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมือ ดงัต่อไปนี ้

1.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.ก าหนดขอบเขตของแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตร ์

ยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูค้วามเสี่ยง พฤติกรรมผูบ้ริโภค ที่มีผลต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งแบบสอบถามใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

3.ด าเนินการสรา้งแบบสอบถาม โดยอาศยักรอบแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู

ลักษณะประชากรศาสตร ์ยอมรบัเทคโนโลยี การรบัรูค้วามเสี่ยง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั 

4.น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ และ

คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง ใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม และน ามาปรบัปรุง

แกไ้ขใหเ้หมาะสมกบัวตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

5.น าแบบสอบถามที่ไดม้าปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ตามขอ้เสนอแนะของ

อาจารยท์ี่ปรกึษาและคณะกรรมการสารนิพนธ ์

6.น าแบบสอบถามที่ ได้รับการแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาและ

ผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และการใชส้  านวนภาษา 

เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขครัง้สดุทา้ยก่อนน าไปทดลองใช ้(Try Out  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศึกษาออกเป็น 2 

ลกัษณะ คือ  

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที่ผูว้ิจัยไดจ้ากการ

ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจากการตอบแบบสอบถามของกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 400 ชดุ 
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2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการท าการศึกษาค้นควา้

จากหนังสือ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารงานวิจัยต่างๆ และแหล่งขอ้มูลทางอินเทอรเ์น็ตของ

หน่วยงานที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการท าการศกึษาวิจยัครัง้นี ้

การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 

หลังจากท าการรวบรวมขอ้มูลครบถ้วนแลว้ ผูว้ิจัยไดก้ าหนดการวิเคราะห์

ขอ้มลูจากแบบสอบถามที่รวบรวมไดม้าด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ในการ

ตอบแบบสอบถามและคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก โดยคัดเลือกเฉพาะที่สมบูรณ์

เท่านัน้ 

2.  ท าการลงรหัส  (Coding)  ข้อมูล  โดยแบ่ง เ ป็นกลุ่มตามตัวแปรที่

ท าการศกึษา และน าขอ้มลูบนัทกึลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์

3. วิเคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป โดยด าเนินการตามขัน้ตอน 

4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 4.1 การวิเคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์ในดา้น เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส โดยการหาความถ่ี (Frequency) และ

ค่ารอ้ยละ (Percentage) 

 4.2 การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ การรับรูถ้ึงประโยชน์, 

ความง่ายในการใชง้าน, ความตัง้ใจที่จะใชง้าน, ทศันคติที่มีต่อการใชแ้ละการน ามาใชง้านจรงิ โดย

ใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 ขอ้ โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

 4.3 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ไดแ้ก่ พฤติกรรมการรบัรู ้

ทางออนไลน ์(Online Cognitions), อารมณท์างออนไลน ์(Online Emotions), ความบนัเทิงทาง

ออนไลน ์(Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) และทศันคติที่มีต่อสื่อออนไลน ์(Online 
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Attitudes) โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 25 

ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

 4.4 การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ยง ได้แก่ การรับรู ้ความเสี่ยงด้าน

ประสิทธิภาพการใชง้าน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นระยะเวลา การ

รบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภยั การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคมและการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ 

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวมจ านวน 35 ขอ้ โดย

การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

 4.5 การวิเคราะหด์า้นการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั ไดแ้ก่ การตระหนัก

ถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื ้อและ

พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยใชแ้บบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale questions) รวม

จ านวน 25 ขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviations) 

 4.6 การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Independent sample t-test 

(จาก กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2545), One-way analysis of variance (กัลยา วานิชยบ์ญัชา 2549) 

หรือ สถิติ Brown-Forsythe (ภานมุาส ตมัพานวุตัร. 2551: อา้งอิงจาก Hartung. 2001: 300) และ

สถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549)  

4.6.1 สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั จะทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติ  One-way analysis of 

variance (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549), สถิติ Independent t-test (จาก กัลยา วานิชย์บัญชา 

2549) และสถิติ Brown-Forsythe (B) (ภานมุาส ตมัพานวุตัร. 2551: อา้งอิงจาก Hartung. 2001: 

300) 

4.6.2 สมมติฐานที่ 2 การยอมรบัเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการ

รบัรูถ้ึงประโยชน ์ความง่ายในการใชง้าน ความตัง้ใจที่จะใช ้ทศันคติที่มีต่อการใช ้และการน ามาใช้

จริง ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 

จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2545) 
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4.6.3 สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ประกอบดว้ย ดา้น

การรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง 

และดา้นทัศนคติออนไลน ์ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต

พื ้นที่กรุงเทพมหานครจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson 

Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

4.6.4 สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยง ประกอบดว้ย ความเสี่ยง

ดา้นการเงิน ความสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ความเสี่ยงดา้นความปลอดภัย ความเสี่ยง

ดา้นสงัคม ความเสี่ยงดา้นจิตใจ ความเสี่ยงดา้นระยะเวลา และความเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว 

ที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จะ

ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Correlation) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 

2545)  

 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วาม

เสี่ยงที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลวิเคราะหอ์อกเป็น 5 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที ่1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
เพศ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 50.30 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 199 คน คิดเป็นรอ้ยละ 49.80 ตามล าดบั 

อายุ ที่ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ20 – 29 ปี จ านวน 335 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 83.80 รองลงมา คือ อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.80 อายุ 40 – 

49 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และอายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.5 

ตามล าดบั 
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ระดับการศึกษา ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีมีระดับการศึกษาต ่า

กว่าปริญญาตรี จ านวน 295 คน คิดเป็นรอ้ยละ 73.80 รองลงมา คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ านวน 95 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.80 และสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 

ตามล าดบั 

อาชีพ ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา จ านวน 

276 คน คิดเป็นรอ้ยละ 69.00 รองลงมา คือ ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 44 คน คิด

เป็นรอ้ยละ 11.00 ธุรกิจส่วนตวั/ เจา้ของกิจการ จ านวน 41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.30 และอาชีพ

พนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 39 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.80 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 359 คน คิดเป็นรอ้ยละ 89.80 รองลงมา คือ 

รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.00 รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.50 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 55 ,001 

บาท ขึน้ไป จ านวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.30 และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน45 ,001 – 55,000 บาท 

จ านวน 2 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.50 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 

จ านวน 331 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.80 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั จ านวน 66 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 16.50 และสถานภาพหมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 0.80 

ตามล าดบั 

ตอนที ่2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวม ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับดี ไดแ้ก่ ดา้นทัศนคติที่มีต่อการใช ้ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นการน ามาใชง้านจริง 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นความตัง้ใจที่จะใชโ้ดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 3.49 3.48 3.45 

และ 3.44 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้การใชส้กุลเงินดิจิทัลท าใหท้่านไดร้บัประโยชนใ์นดา้นการเรียนรูเ้ทคโนโลยีใหม่ 

สกุลเงินดิจิทัลมีส่วนช่วยในการด าเนินชีวิตของท่านใหใ้ชจ้่ายไดส้ะดวกมากขึน้ สกุลเงินดิจิทัลมี

ประโยชน ์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการบริหารจดัการเงินที่ดี 

สกลุเงินดิจิทลัช่วยลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงินได ้สามารถใชไ้ดท้กุที่ทกุเวลา เป็นตน้ โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 3.50 และ 3.44 ตามล าดับ และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง ไดแ้ก่ ขอ้สกลุเงินดิจิทลัมีสว่นช่วยพฒันาประสิทธิภาพการท างานหรือการเรียนของท่าน โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 

ด้านความง่ายในการใช้งาน ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ดี ไดแ้ก่ ขอ้สามารถใชส้กุลเงินดิจิทลัผ่านระบบออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง ใชเ้วลานอ้ยในการท า

ธุรกรรม การใชส้กุลเงินดิจิทัลมีขั้นตอนที่ใชง้านง่ายและสะดวกที่จะใชบ้ริการ มีโปรแกรมหรือ

แอพพลิเคชั่นที่เขา้ใจไดง้่ายรองรบั และจากประสบการณก์ารใชส้กลุเงินดิจิทลัท่านรูส้กึว่าสามารถ

เรียนรูง้่ายท าความเขา้ใจไดเ้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 3.51 3.47 และ 3.42 ตามล าดบั 

ด้านความตั้งใจที่จะใช้ ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุก

ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลัต่อไป  ตัง้ใจที่จะใชง้านสกุลเงินดิจิทลัอย่างสม ่าเสมอ 

ตัง้ใจที่จะถ่ายทอดการใชง้านสกุลเงินดิจิทัลใหแ้ก่ผูอ่ื้น เป็นตน้ ตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กุลเงินดิจิทัล

เป็นอันดับแรก เมื่อตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน ตั้งใจที่จะเลือกใชส้กุลเงินดิจิทัลในการเป็น

ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 3.45 3.44 3.42 และ 3.41 

ตามล าดบั 

ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้การใชส้กุลเงินดิจิทัลไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้โรค การใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถลด

ตวักลางในการท าธุรกรรม เช่น ธนาคาร ได ้การท าธุรกรรมดว้ยสกุลเงินดิจิทลัมีความสะดวกกว่า

การท าธุรกรรมการเงินอ่ืนๆ การใชง้านสกุลเงินดิจิทัลท าใหท้่านรูส้ึกพึงพอใจ และการใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัสามารถบอกตวัตนของท่านไดโ้ดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 3.54 3.52 และ 3.49 ตามล าดบั 
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ด้านการน ามาใช้งานจริง ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 

ไดแ้ก่ การใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กับท่านได ้การใชส้กุลเงินดิจิทัลสามารถ

แสดงผลการธุรกรรมไดอ้ย่างรวดเร็ว สามารถใชส้กุลเงินดิจิทลัไดจ้ริงในชีวิตประจ าวนั และมีสกุล

เงินดิจิทลัใหเ้ลือกหลากหลายโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56, 3.54, 3.52 และ 3.49 ตามล าดบั 

ตอนที ่3 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลน ์

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยรวม  ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมี

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนอ์ยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 

ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูท้างออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อ ง ดา้น

ทัศนคติออนไลน ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51, 3.50 และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปาน

กลาง ไดแ้ก่ ดา้นอารมณท์างออนไลน ์และดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.40 และ 3.40 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้สกุลเงินดิจิทลัมีความหลากหลายและน่าสนใจ สื่อสงัคมชุมชนออนไลน ์เช่น Facebook, 

Twitter, Web board, และ Pantip สกุลเงินดิจิทัลมีการอา้งแหล่งที่มาของขอ้มูลถูกตอ้ง ข่าวสาร

เก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลัผ่านทางสื่อสงัคมชมุชนออนไลน ์ไม่มีความลงัเลในการศึกษาสิ่งแปลกใหม่ 

เป็นตน้ สามารถใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนป์ระกอบต่อการเลือกใชส้กุลเงินดิจิทัล  เป็นตน้ โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56, 3.54, 3.48 และ 3.47 ตามล าดบั 

ด้านอารมณท์างออนไลน์ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้ติดตามข่าวสารของสกลุเงินดิจิทลัที่ท่านชื่นชอบ สกุลเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึถึง

ความตอ้งการที่แทจ้ริงในชีวิต ความรูส้ึกอยากใชส้กุลเงินดิจิทัลมากกว่าการใชส้กุลเงินปกติ รูส้ึก

ภูมิใจที่ไดเ้ป็นส่วนนึงในการใชส้กุลเงินดิจิทัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 , 3.41 และผูบ้ริโภคมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้มีความตอ้งการที่จะใชส้กุลเงินดิจิทลัในทุกช่วงเวลา 

รูส้กึภมูิใจที่ไดเ้ป็นสว่นนึงในการใชส้กลุเงินดิจิทลั โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40 และ 3.39 ตามล าดบั 
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ด้านความบันเทงิทางออนไลน ์ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่

ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดบัดี ไดแ้ก่ ขอ้รูส้กึเพลิดเพลินกบัการผนัผวนของราคาสกุลเงินดิจิทลั สกลุเงินดิจิทลัที่ท่านสรา้ง

ขึน้มาจะสามารถน ามาใชจ้ริงได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44, 3.41 และผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่

ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้รูส้ึกมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในการสรา้งสกุลเงินดิจิทัลเป็นของ

ตัวเอง รูส้ึกสนุกและมีความสุขเมื่อใชส้กุลเงินดิจิทัล สกุลเงินดิจิทัลที่ท่านสรา้งขึน้จะไดร้บัการ

ยอมรบั เป็นตน้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.40, 3.39 และ 3.37 ตามล าดบั 

ด้านความต่อเน่ือง ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมี

ค่าเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้

เทคโนโลยีการใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถต่อยอดในอนาคตได ้สกลุเงินดิจิทลัสามารถพฒันาในดา้น

ธุรกิจได ้ตอ้งการกลบัมาใชง้านสกุลเงินดิจิทลัซ า้อีก หลงัจากใชไ้ปครัง้แรก รูส้ึกเพลิดเพลินกบัการ

ใชง้านสกุลเงินดิจิทัล และรูส้ึกไม่เบื่อในการใชส้กุลเงินดิจิทัล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 , 3.54, 

3.49 และ 3.48 ตามล าดบั 

ด้านทัศนคติออนไลน์ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ดีมีค่าเฉลี่ย 3.50 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทกุขอ้ ไดแ้ก่ 

ขอ้การใชส้กุลเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้ึกเป็นคนทนัสมยั การใชส้กุลเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้ึกเป็นคน

รอบรู ้คิดว่าสกุลเงินดิจิทัลมีความน่าเชื่อถือ  สกุลเงินดิจิทัลสามารถทดแทนสิ่งที่ท่านตอ้งการได ้

และการท างานของระบบสกุลเงินดิจิทลัมีความแม่นย ามากกว่าธุรกรรมปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 

3.53, 3.52, 3.50, 3.48 และ 3.47 ตามล าดบั 

ตอนที ่4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยง 

การรับรู้ความเส่ียงโดยรวม ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ

การรบัรูค้วามเสี่ยงอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ผูบ้ริโภค

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตัว การรบัรูค้วามเสี่ยง

ดา้นจิตใจ การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน การรบัรู ้

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การรับรู ้ความเสี่ยงด้านสังคม และการรับรู ้ความเสี่ยงด้าน

ระยะเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.59, 3.53, 3.51, 3.49 3.46 และ 3.44 ตามล าดบั 
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ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านการเงิน ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน  อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความ

กงัวลว่าจะถูกโจรกรรมทางการเงินจากการใชส้กุลเงินดิจิทลั มีความกงัวลว่าจะตอ้งเสียค่าใชจ้่าย

มากขึน้ในการใชง้านสกุลเงินดิจิทัล รูส้ึกกังวลเรื่องการเสียภาษีหากมีการครอบครองสกุลเงิน

ดิจิทัล มีความกังวลว่าค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัลจะมีมากกว่าการท า

ธุรกรรมปกติ รูส้ึกกังวลว่าการใชส้กุลเงินดิจิทัลเป็นการสิน้ เปลืองเงินอย่างมาก โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากบั 3.56, 3.53, 3.52, 3.49 และ 3.45 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน  ผู้บริโภคที่ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการ

ใช้งาน อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความกังวลว่าตัวท่านไม่มีความสามารถในการใชส้กุลเงิน

ดิจิทัล มีความกังวลว่าจะไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ มีความกังวลว่าระบบจะ

ลม้เหลวระหว่างการใชง้าน ความกงัวลว่าสกุลเงินดิจิทลัไม่และตรงความตอ้งการที่แทจ้ริง การใช้

สกลุเงินดิจิทลัจะไม่ตอบสนองความตอ้งการใชง้านของท่าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.51, 3.49 และ 

3.45 ตามล าดบั 

การรับรู้ความเส่ียงด้านความปลอดภัย ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภัย อยู่ในระดับดีมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ไดแ้ก่ 

ขอ้กังวลเรื่องการถูกโจรกรรมขอ้มูลส่วนตัว มีความกังวลถึงแหล่งเก็บสกุลเงินของเว็บไซตท์ี่เปิด

ใหบ้ริการ มีความกังวลถึงแหล่งที่เก็บสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัว กังวลเรื่องการเขา้ถึงรหัสผ่าน โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51, 3.50, 3.47 และอยู่ในระดับปานกลาง ไดแ้ก่ ขอ้มีความกังวลว่าสกุลเงิน

ดิจิทลัของท่านจะไม่ปลอดภยัและสญูหาย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.37 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นสงัคม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  

3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้บุคคลที่
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มีความส าคัญต่อท่าน แนะน าใหท้่านใชส้กุล เงินดิจิทัล มีผลต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล มี

ความกงัวลถึงกฎหมายที่รองรบัสกลุเงินดิจิทลั สกลุเงินดิจิทลัมีผลช่วยท าใหท้่านมีภาพลกัษณท์าง

สงัคมที่ดีขึน้ สกลุเงินดิจิทลัอาจไดร้บัการต่อตา้นจากสงัคม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.47, 3.45, 3.44 

และ 3.43 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านจิตใจ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นจิตใจ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มีความ

วิตกกงัวลว่าราคาของสกุลเงินดิจิทลัจะมีความผนัผวน  มีความกงัวลว่าสกุลเงินดิจิทลัจะไรม้ลูค่า

ในอนาคต มีความกังวลว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ท่านมีไว้ครอบครองไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ท่าน

คาดหวงั รูส้ึกไม่สบายใจเมื่อท าธุรกรรมทางการเงินโดยสกุลเงินดิจิทลั การถือครองสกุลเงินดิจิทลั

ท าใหท้่านรูส้กึไม่ปลอดภยัต่อชีวิตและทรพัยส์ิน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.58, 3.56, 3.53, 3.49 และ 

3.47 ตามล าดบั 

ด้านการรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตัว ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อการรบัรูค้วามเสี่ยง ดา้นการรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความเป็นส่วนตวั อยู่ในระดบัดี มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกขอ้ 

ไดแ้ก่ ขอ้กงัวลถึงความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ถกูจดัเก็บ มีความกงัวลเรื่องการรกัษาขอ้มลูส่วนตวัของ

การใชส้กลุเงินดิจิทลั  มีความกงัวลเรื่องความปลอดภยัในการใชส้กุลเงินดิจิทลั มีความกังวลว่าจะ

ถูกละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน รู ้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อธุรกรรมของท่านแสดงบน

Blockchain โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61, 3.59, 3.57 และ 3.56 ตามล าดบั 

ตอนที ่5 การตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมหลงัการซือ้ การแสวงหาขอ้มลู 

การตัดสินใจซือ้ การประเมินทางเลือก ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65, 3.55, 3.53 และ 3.49 ตามล าดบั 
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ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถาม

มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ

ตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.49 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้สกุลเงินดิจิทลัมีความหลากหลายของ

สกุลเงินในการเลือกใชง้าน ในการใชง้านสกุลเงินดิจิทลัมีวิธีการใชง้านอย่างชดัเจนและสะดวกใน

การท าธุรกรรม ความผนัผวนของค่าเงินที่สงูของสกลุเงินดิจิทลัมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้

งาน สามารถน ามาใชง้านจรงิไดต้รงความตอ้งการ สกลุเงินดิจิทลัสามารถแกไ้ขปัญหาธุรกรรมทาง

การเงินในปัจจบุนัได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.54, 3.52, 3.46 และ 3.44ตามล าดบั 

ด้านการแสวงหาข้อมูลผูบ้ริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการแสวงหาขอ้มลู อยู่ในระดบั

ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุก

ขอ้ ไดแ้ก่ สกุลเงินดิจิทัลเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ พยายามหาขอ้มลูเก่ียวกบั

สกุลเงินดิจิทลั เพื่อช่วยแกปั้ญหาการใชง้านและการเขา้ถึงขอ้มลู การไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสกุลเงิน

ดิจิทลัจากคนรอบขา้งท าใหท้่านสนใจมากขึน้ มีความสนใจที่จะเขา้รบัการอบรมเก่ียวกับสกุลเงิน

ดิจิทลั ปัจจบุนัภาครฐัมีส่วนร่วมในการใหข้อ้มลูเพียงพอต่อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของท่าน 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61, 3.56, 3.55 และ 3.48 ตามล าดบั 

ด้านการประเมินทางเลือก ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมินทางเลือก อยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ทราบดีว่าควรใชส้กุลเงินดิจิทลัในสกุลใด จ านวนผูใ้หบ้ริการเก่ียวกบัสกุลเงินดิจิทลั

ท าใหท้่านมีตวัเลือกในการใชม้ากขึน้  จะเปลี่ยนมาใชง้านสกลุเงินดิจิทลัมากขึน้กว่าสกลุเงินจรงิ มี

จ านวนสถานที่ที่ รองรับสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ ้นมีผลต่อการเลือกใช้ของท่าน ต้นทุนในการ

เปลี่ยนแปลงมาใชส้กุลเงินดิจิทัล เป็นตน้ทุนที่ท่านยอมรบัได ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 , 3.56, 

3.52 และ 3.51 ตามล าดบั 

ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตดัสินใจซือ้ อยู่ในระดับดี 
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกขอ้ 

ได้แก่ ข้อนโยบายของรัฐบาลมีส่วนในการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล คนรอบข้างมีผลต่อการ

ตัดสินใจใชส้กุลเงิน มีความเชื่อมันใจสกุลเงินดิจิทัล เชื่อมันว่าสกุลเงินดิจิทัลมีราคาที่เหมะสม 

ตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลเนื่องจากโจรกรรมไดย้าก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 , 3.57, 3.55 และ 

3.52 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการ

ตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ อยู่ใน

ระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

ดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้หลงัจากการใชส้กุลเงินดิจิทลั ท่านคิดว่าสกุลเงินดิจิทลัสามารถใชเ้ป็นการลงทนุ

ทางการเงินได ้การใชส้กุลเงินดิจิทัลซ า้หลงัจากใชง้านไปครัง้แรก รูส้ึกพึงพอใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ใช้

สกลุเงินดิจิทลั จะบอกต่อตนรอบขา้งใหใ้ชส้กลุเงินดิจิทลั จะเปลี่ยนมาใชส้กลุเงินดิจิทลัแทนการใช้

สกลุเงินอ่ืนๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.76 3.64 3.62 และ 3.60 ตามล าดบั 

 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 4 ขอ้ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลี่ยต่อ

เดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการแสวงหาขอ้มูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร  ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ 

Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยผูบ้ริโภคที่มีอายุ 20 – 29 ปี มีการตัดสินใจใช้

สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ นอ้ยกว่าผูบ้ริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป และผูบ้ริโภคที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการตัดสินใจใช้

สกุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ นอ้ยกว่าผูบ้รโิภคที่มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป 

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการแสวงหาขอ้มูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้
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ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในการตัดสินใจซือ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในพฤติกรรมหลังการซือ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.3 ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการแสวงหาขอ้มลูอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการประเมินทางเลือก  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้อย่างมีนยัส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่วางไว ้โดยโดยผูบ้ริโภคการศึกษาต ่ากว่ามี

ค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้รโิภคระดบัการศกึษาปรญิญาตรีหรือสงูกว่าปรญิญาตรี  
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สมมติฐานที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการแสวงหาขอ้มูลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการประเมินทางเลือกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการตัดสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant 

Difference (LSD) โดยผู้บริโภคอาชีพนิสิต/ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภคอาชีพธุรกิจ

สว่นตวั/ ขา้ราชการ/ พนกังาน 

ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least 

Significant Difference (LSD) โดยผูบ้รโิภคอาชีพนิสิต/ นกัศกึษามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผูบ้ริโภคอาชีพ

ธุรกิจสว่นตวั/ ขา้ราชการ/ พนกังาน  

สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 
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ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการแสวงหาข้อมูลอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการประเมินทางเลือก  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลั

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นพฤติกรรมหลังการซือ้  อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที่ 1.6 ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการแสวงหาขอ้มลู อย่างมีนยัส าคัญ

ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้



  207 

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการประเมินทางเลือก อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังการซือ้   อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้

สมมติฐานที ่2 การยอมรบัเทคโนโลยีมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ พบว่า 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

และด้านการน ามาใช้งานจริง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า การ

ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ดา้นความง่ายในการใชง้าน ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้

และดา้นการน ามาใชง้านจรงิ มีความสมัพนัธก์บัการการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตัดสินใจซือ้ โดยมีค่าสมัประสิทธส์หสมัพันธเ์ท่ากับ 0.312 , 

0.318, 0.343 และ 0.364 โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนม์ีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ พบว่า 

ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และ 

ดา้นทศันคติออนไลน ์มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.01 หมายความว่า พฤติกรรมผูบ้รโิภค

ออนไลน ์ดา้นอารมณท์างออนไลน ์ดา้นความบนัเทิงทางออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง และ ดา้น

ทัศนคติออนไลน์  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่
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กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซือ้ โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทาง

เดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สมมติฐานที่ 4 การรบัรูค้วามเสี่ยงมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตดัสินใจซือ้ พบว่า 

ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั และดา้นสงัคม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งนอ้ย

กว่า 0.01 หมายความว่า ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั และดา้นสงัคม มีความสมัพนัธก์บัการ

ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื ้อ มี

ความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ด้านจิตใจ มีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.024ดา้นภาพลกัษณโ์ดยรวมดดีู มีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 และดา้นความเป็นสว่นตวั มีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.020 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน ดา้นจิตใจ ดา้น

ภาพลักษณ์โดยรวมดูดี และดา้นความเป็นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงิน

ดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซือ้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับต ่า

มาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วาม

เสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มี
ประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผล ดงันี ้

1. ลักษณะประชากรศาสตร ์

1.1 เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า  

ผูบ้รโิภคทัง้เพศหญิงและเพศชาย มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้น

การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 
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อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากทกุเพศต่างมีความจ าเป็นในการใชส้กลุเงินดิจิทลั

ในชีวิตประจ าวันทัง้สิน้ จึงท าใหเ้มื่อมีความตอ้งการใชส้กุลเงินดิจิทัลมีผลท าใหผู้บ้ริโภคทั้งเพศ

หญิงและเพศชาย สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ชลีณา คณุจกัร (2553) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวยี่ห้อ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้สบู่

เหลวยี่หอ้ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบ้ริโภคในดิสเคานส์โตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่าง

กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มาก

ที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผูบ้ริโภคที่มีอายุ 

40 ปีขึน้ไป เป็นกลุม่ที่มีรายไดส้งูกว่าากลุม่อายุอ่ืนๆ เพราะมีอายุการท างานค่อนขา้งนาน มีผลท า

ใหผู้บ้ริโภคกลุ่มดังกล่าวสามารถตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลไดม้ากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เนื่องจากไม่มี

ปัญหาเรื่องค่าใชจ้่าย สามารถซือ้สินคา้ไดต้ามตอ้งการทัง้อปุโภคและบริโภค รวมไปถึงสินคา้ที่ใช้

ในชีวิตประจ าวนั และมกัมีการแนะน าชกัชวนเพื่อนและบุคคลรอบขา้งอยู่บ่อยครัง้ในการตดัสินใจ

ใชส้กลุเงินดิจิทลั จึงท าใหผู้บ้รโิภคที่มีอาย ุ40 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ มาก

ที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ สอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง 

ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวยี่หอ้ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบ้ริโภคในดิสเคาน์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมี

พฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคานส์โตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

โดยผูบ้ริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปี มีพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์

สโตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอายุอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.01  
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1.3 ระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใช้

สกลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้มากกว่าผูบ้ริโภคที่มี

การศึกษาระดับปริยญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เนื่องจากผูบ้รโิภคที่มีการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี เป็นกลุม่ที่มีรายรบัค่อนขา้งจ ากดัแตกต่าง

จากผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนๆ ทั้งนีผู้ ้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรีมีความจ าเป็นตอ้ง

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั ทัง้นีจ้ึงมีผลท าใหผู้บ้ริโภค

กลุม่ดงักลา่วตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัค่อนขา้งบ่อยเพราะมีราคาค่อนขา้งย่อมเยาว ์สอดคลอ้งกับ

งานวิจัย ของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลว

ยี่หอ้ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผูบ้ริโภคในดิสเคานส์โตรใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโน

กาตารใินดิสเคานส์โตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาต ่ากว่า

ปริญญาตรี  มีพฤติกรรมการซื ้อสบู่ เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริ ในดิสเคาน์สโตร์ในเขต

กรุงเทพมหานครมากที่สดุ แตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุนๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ทัง้นี ้ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ การแสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดบั 0.05 เนื่องจากการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร มี

ราคาที่ค่อนขา้งมาตรฐาน จึงท าใหไ้ม่ว่าจะเป็นผูบ้ริโภคที่ระดบัต ่ากว่าปรญิญาตรี และปรญิญาตรี 

ต่างใช้จ่ายไปกับการซื ้อสินค้าไม่ ต่างกัน รวมถึงสินค้าเป็นสิ่ งที่ ค่อนข้างจ าเ ป็นส าหรับ

ชีวิตประจ าวัน จึงท าให้ทุกคนต่างกลับมาซือ้สินค้าซ า้อีกเรื่อยๆ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ 

จณัญญา ลิม้วิสัย (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ของ

ผูบ้ริโภคต่อกระดาษนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้มตราสินคา้ ไอเดีย กรีน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้

ของผูบ้ริโภคต่อกระดาษนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้มตราสินคา้ ไอเดีย กรีน ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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1.4 อาชีพ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษามีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผู้บริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังการซือ้มากที่สุดซึ่ง

แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผูบ้ริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ 

นกัศึกษาเป็นกลุ่มที่มีรายไดค่้อนขา้งนอ้ยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ท าใหต้สามารถตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ค่อนขา้งจ ากดัตอ้งการเพื่อใชใ้นชีวิตประจ าวนั เพราะมีขอ้จ ากดัในเรื่องงบประมาณหรือค่าใชจ้่าย

ในการซือ้ ทัง้เพื่อบริโภคและอุปโภค จึงท าใหผู้บ้ริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นกัศึกษามีตัดสินใจใชส้กุล

เงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ มากที่สดุ

ซึ่งแตกต่างจากกลุม่อื่นๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ  ชลีณา คณุจกัร (2553) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวยี่หอ้ โชกบุสุซ ึโมโนกาตารขิองผูบ้รโิภคในดิสเคานส์โตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ซือ้สบู่เหลวโชกบุสุซโึมโนกาตารใินดิสเคานส์โตรใ์นเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั โดยผูบ้รโิภคที่

มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษามีพฤติกรรมการซือ้สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคานส์โตรใ์นเขต

กรุงเทพมหานครมากที่สดุ แตกต่างจากกลุม่อายอ่ืุนๆ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

ทัง้นี ้ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภค

ในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การ

แสวงหาขอ้มลู การประเมินทางเลือก และการตดัสินใจซือ้ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

เนื่องจากผูบ้ริโภคทุกอาชีพ มีความจ าเป็นตอ้งใชส้กุลเงินดิจิทลัเพื่อซือ้อปุโภคและบริโภคส าหรบั

ใชใ้นชีวิตประจ าวนัทัง้สิน้ และตอ้งซือ้ใชบ้่อยครัง้ จึงท าใหไ้ม่ว่าอาชีพใดต่างก็ตอ้งใชส้กลุเงินดิจิทลั

ซือ้สินคา้เป็นประจ า สอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ จณัญญา ลิม้วิสยั (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคต่อกระดาษนวตักรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้มตรา

สินคา้ ไอเดีย กรีน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้ริโภคที่มี อาชีพ

แตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้ของผูบ้ริโภคต่อกระดาษนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดลอ้มตรา

สินคา้ ไอเดีย กรีน ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่าง

กนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากผูบ้รโิภคทกุรายไดต่้อเดือน มีความจ าเป็นตอ้ง

ใชส้กุลเงินดิจิทัลเพื่อซือ้อุปโภคและบริโภคส าหรบัใชใ้นชีวิตประจ าวันทั้งสิน้ และตอ้งซือ้ใชอ้ยู่

บ่อยครัง้ จึงท าใหไ้ม่ว่าอาชีพใดต่างก็ต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลซือ้สินค้าเป็นประจ า สอดคลอ้งกับ

งานวิจยั ของ เกศรา จนัทรจ์รสัสขุ (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้

และใชบ้ริการในหา้งเทสโกโ้ลตัสของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน

พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้และใชบ้รกิารในหา้งเทสโก้

โลตสัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.6 สถานภาพสมรส ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ

ใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความ

ตอ้งการ การแสวงหาขอ้มูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้   

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้ริโภคทุกสถานะ การตดัสินใจซือ้สินคา้ใชส้กลุ

เงินดิจิทลัเป็นอย่างดี จึงท าใหม้ีการแนะน าหรือชกัชวน หรือการซือ้ซ  า้ไม่ต่างกนั เพราะทุกคนต่าง

ทราบเป็นอย่างดีว่าสินคา้มีคณุสมบติัตรงกบัความตอ้งการการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ 

ดวงพร เลิศสิริลดากุล (2561) ศึกษาเรื่อง คณุค่าตราสินคา้ ความไวว้างใจ และคณุภาพสินคา้ ที่มี

ความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมการซือ้สินคา้ในเครือสหพฒันข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผล

การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีสถานภาพต่างกนัมีพฤติกรรมสินคา้ในเครือสหพฒันข์อง

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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2. การยอมรับเทคโนโลยี 

2.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.01 เนื่องจากการซือ้สินค้าจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลมีการสื่อสารทางการตลาดที่ค่อนข้างดี 

ครอบคลุมทุกช่องทางทั้งออฟไลนแ์ละออนไลน ์ท าใหผู้บ้ริโภครูจ้ักการใชส้กุลเงินดิจิทัลไดเ้ป็น

อย่างดี จึงท าใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชนด์ังกล่าว และแนะน าบุคคลรอบขา้งใหใ้ชต้ามได้ง่าย 

รวมถึงการกลบัมาซือ้สินคา้ดงักล่าวบ่อยครัง้เพราะรูจ้กัและเคยใช ้สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ เกว

รินทร ์ละเอียดดีนันท์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค

ออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการยอมรบัเทคโนโลยี และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ทางออนไลนท์ี่มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสผ์ู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

พบว่าการยอมรบัเทคโนโลยีดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนม์ีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

2.2 ดา้นความง่ายในการใชง้าน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้น

การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงความง่ายต่อการใชง้านสกุลเงินดิจิทัลยังช่วยลด

ขัน้ตอนในการซือ้สินคา้ไดอี้กทัง้ผูบ้ริโภคยงัรบัรูไ้ดว้่า การซือ้สินคา้สามารถคน้หาสินคา้ผ่านระบบ

ออนไลนไ์ดต้ลอด 24 ชั่วโมง และผูบ้รโิภคสามารถซือ้สินคา้ออนไลนไ์ดทุ้กที่ทุกเวลา สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั ของ ณฐัชยา รกัประกอบกิจ และนิตนา ฐานิตธนกร (2559) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง คณุภาพของ

เว็บไซตแ์ละการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสมคัรงานออนไลน ์(E-

job) ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า คณุภาพของเว็บไซต์

ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้านส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการสมคัรงานออนไลน ์
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(E-job) ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ถึงการใชบ้ริการ

เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ได้โดยง่ายและสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ในทุกที่ทุกเวลา อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ ในทิศทางเดียวกัน และมีระดับ

ความสัมพันธ์ต ่า และสอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ศึกษาเรื่องการ

ยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้จากบริษัทขาย

ตรงผ่านช่องทางออนไลน ์ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรบัเทคโนโลยี (ความง่ายใน

การใชง้าน การรบัรูถ้ึงประโยชน ์การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง)และพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์(ดา้น

อารมณอ์อนไลน ์ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ) สง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้จากบริษัทขาย

ตรงผ่านช่องทาง ออนไลน ์โดยมีความสมัพนัธท์ิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

2.3 ดา้นความตั้งใจที่จะใช ้มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

เนื่องจากผูบ้รโิภคมีความตัง้ใจใชใ้ชส้กลุเงินดิจิทลัต ่า ซึ่งจะท าใหเ้กิดการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั

เพิ่มขึน้สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกวรินทรล์ะเอียดดีนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรับ

เทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์อง

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรบัเทคโนโลยีดา้นความ

ตัง้ใจที่จะใชม้ีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี

ความสมัพนัธก์บัารตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01  

2.4 ดา้นทศันคติที่มีต่อการใช ้มีความสมัพนัธก์ับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

เนื่องจากทัง้นีอ้าจเนื่องจากการใชส้กุลเงินท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดความรูส้ึกเพลิดเพลินหรือพึงพอใจใน

การใชง้าน และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การใชส้กุลเงินดิจิตอลท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกว่า 
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เสมือนไดพ้กพาเงินปไดทุ้กสถานการณท์ี่ไป ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ อังคณา กุลเสวต 

(2552) จากการวิจัยเรื่อง ปัจจัยต่อทัศนคติที่มีต่อการยอมรับบริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

กรณีศึกษาลูกคา้รายบุคคลธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด โดยพบว่า ทัศนคติที่มีต่อการใช้

บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตไม่ซบัซอ้นแต่ตอ้งมีความพยายาม และเขา้ใจหลกัการท างานใน

การใชบ้ริการธนาคารของเว็บไซต ์อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมีความสมัพันธ์อยู่

ในทิศทางเดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ต ่า และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย ของ มีความ

สอดคลอ้งกับงานวิจัยเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยี GPS Tracking ของบริษัท พี.ที. ทรานสเ์อ็กซ์

เพรส จ ากัดของ กุลปริยา นกดี (2558) ซึ่งผลการวิจัยพบว่า เทคโนโลยี GPS Tracking ยังไม่

น่าสนใจและพนักงานบริษัทไม่เห็นถึงประโยชนใ์นการใชง้าน จึงท าใหเ้กิดความรูส้ึกในแง่ลบต่อ

เทคโนโลยี GPS Trackingอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

2.5 ดา้นการน ามาใชง้านจริง มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสัมพันธ์ระดับ ต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 เนื่องจากเนื่องจากผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ที่เคยใชบ้รกิารใชส้กลุเงินดิจิทลัมีความคิดเห็นว่า การใช้

งานบรกิารใชส้กลุเงินดิจิทลัสามารถใชง้านไดต้ลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีความสะดวกสบายในการใช้

งาน และมีความรวดเรว็ในการใชง้าน สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ เกวรนิทร ์ละเอียดดีนนัท ์(2557) 

ศกึษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสือ

อิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรบั

เทคโนโลยี ดา้นการน ามาใชง้านจริงมีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในทิศทาง

เดียวกัน และมีระดับความสัมพันธ์ต ่า และสอดคลอ้งกับงานวิจัย ของ  Tao (2009) ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยการยอรบัเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัง้ใจใชแ้ละการใชง้านจริงของทรพัยากรสาสนเทศ ผล

การศึกษาพบว่า ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนม์ีผลต่อความตั้งใจในการใชแ้ละการใชง้านจริงของ

ทรพัยากรอิเล็กทรอนิกสใ์นขณะที่ความตัง้ใจใชง้าน และการใชง้านจรงิมีอิทธิพลต่อดา้นความง่าย

ในการใชง้านทางออ้ม โดยผ่านทางการรบัรูถ้ึงประโยชนเ์ป็นตัวกลาง โดยมีความสมัพนัธท์ิศทาง

เดียวกนัในระดบัต ่า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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3. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์

3.1 ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้น

การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสงัคมชุมชนออนไลนท์ี่ก าลงัเติบโตในปัจจุบนัท าใหก้ารใชส้กุล

เงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนใ์ชป้ระกอบการเลือกอย่างมาก สอดคลอ้งกับ

งานวิจัย ของ เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นการรบัรูท้าง

ออนไลน ์มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3.2 ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัล

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้น

การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ 

โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสงัคมชุมชนออนไลนท์ี่ก าลงัเติบโตในปัจจุบนัท าใหก้ารใชส้กุล

เงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนใ์ชป้ระกอบการเลือกอย่างมาก สอดคลอ้งกับ

งานวิจัย ของ เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท ์(2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นอารมณท์าง

ออนไลน ์มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องงานวิจัยของ วรรณิกา จิตตินรากร (2561) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้สินค้าจากบริษัทขายตรงผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์(ดา้นอารมณอ์อนไลน ์ดา้นประสิทธิภาพของสารสนเทศ) ส่งผลต่อ

การตดัสินใจซือ้สินคา้จากบรษิัทขายตรงผ่านช่องทาง ออนไลนอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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3.3 ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงิน

ดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ 

ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตัดสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงั

การซือ้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสงัคมชุมชนออนไลนท์ี่ก าลงัเติบโตในปัจจบุนัท าใหก้ารใช้

สกุลเงินดิจิทลัมีอิทธิพลในการใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์ชป้ระกอบการเลือกอย่างมาก สอดคลอ้ง

กบังานวิจยั ของ เกวรนิทร ์ละเอียดดีนนัท ์(2557) ศกึษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นความบนัเทิง

ทางออนไลน ์มีผลต่อการตัดสินใจซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ไม่สอดคล้อง ณัฏฐนันท์ พิธิวัตโชติกุล (2558) ได้

ท าการศึกษาวิจยัเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีโทรศพัทม์ือถือ การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์และ

พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนท์ี่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอปพลิเคชนัของผูบ้รโิภค

ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนด์า้นอารมณ์ออนไลน ์ดา้นความ

ต่อเนื่อง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินค้าออนไลนผ์่านแอปพลิเค

ชนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

3.4 ด้านความต่อเน่ือง มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพันธร์ะดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลนท์ี่ก าลังเติบโตในปัจจุบันท าใหก้ารใชส้กุลเงิน

ดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัย ของ เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นความต่อเนื่อง 

มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แต่ไม่สอดคลอ้ง ณัฏฐนนัท ์พิธิวตัโชติกุล (2558) ไดท้ าการศึกษา
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วิจัยเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีโทรศัพทม์ือถือ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน ์และพฤติกรรม

ผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความ

ต่อเนื่อง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลน์ผ่านแอปพลิเค

ชนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

3.5 ด้านทัศนคติออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพันธร์ะดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 

0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลนท์ี่ก าลังเติบโตในปัจจุบันท าใหก้ารใชส้กุลเงิน

ดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก สอดคล้องกับ

งานวิจัย ของ เกวรินทร ์ละเอียดดีนันท (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีและพฤติกรรม

ผู้บริ โภคออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติ

ออนไลน ์มีผลต่อการตดัสินใจซือ้หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แต่ไม่สอดคลอ้ง ณฏัฐนนัท ์พิธิวตัโชติกลุ (2558) ไดท้ าการศกึษา

วิจัยเรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีโทรศัพทม์ือถือ การตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน ์และพฤติกรรม

ผู้บริโภคออนไลน์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ด้านอารมณ์ออนไลน์ ด้านความ

ต่อเนื่อง และดา้นความบนัเทิง ออนไลน ์ไม่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนผ์่านแอปพลิเค

ชนัของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 

4. การรับรู้ความเส่ียง 

4.1 ด้านการเงิน มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 

ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยมีความสมัพนัธ์
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ระดบัต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั

งานวิจัย ของ ปาริชาต ประภาสยั (2557) ศึกษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูคุ้ณค่า

ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นการเงิน มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และแนวคิดของ จิรภา รุ่ งเรืองศักดิ์ (2557) ท่ีอธิบายว่าการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคนั้นเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่

สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัมาตรฐานของบคุคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ความเสี่ยง

จึงเป็นหนึ่งในตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้งั

มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรู ้

ความเสี่ยง ทศันคติ และพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริมสขุภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

การเงิน ของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสรมิ

สขุภาพ  

4.2 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั

ของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้น

การแสวงหาขอ้มลู ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยมีความสมัพนัธร์ะดับ

ต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับ

งานวิจัย ของ ปาริชาต ประภาสยั (2557) ศึกษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูคุ้ณค่า

ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นประสิทธิภาพการใชง้าน 

มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และแนวคิดของ จิรภา รุง่เรืองศกัดิ ์(2557) ท่ีอธิบายว่าการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคนั้นเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่

สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัมาตรฐานของบคุคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ความเสี่ยง

จึงเป็นหนึ่งในตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้งั

มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรู ้
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ความเสี่ยง ทศันคติ และพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริมสขุภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ประสิทธิภาพการใชง้าน ของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่อ

อาหารสรา้งเสรมิสขุภาพ 

4.3 ด้านความปลอดภัย  ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดย

มีความสมัพนัธร์ะดบัต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ปารชิาต ประภาสยั (2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการ

รบัรูคุ้ณค่าผลิตภัณฑก์ับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้นความปลอดภยั มีผลต่อ

การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแนวคิดของ จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2557) ท่ีอธิบายว่าการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคนั้นเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่

สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัมาตรฐานของบคุคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ความเสี่ยง

จึงเป็นหนึ่งในตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้งั

มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรู ้

ความเสี่ยง ทศันคติ และพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริมสขุภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

ความปลอดภัย ของผูบ้ริโภคมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมารตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหาร

สรา้งเสรมิสขุภาพ 

4.4 ด้านสังคม ความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาข้อมูล 

ดา้นการประเมินทางเลือก ดา้นการตดัสินใจซือ้ และดา้นพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยมีความสมัพนัธ์

ระดบัต ่า และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบั

งานวิจัย ของ ปาริชาต ประภาสยั (2557) ศึกษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูคุ้ณค่า

ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่ อสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรูค้วามเสี่ยงด้านสังคม มีผลต่อการ

ตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และแนวคิดของ จิรภา รุ่งเรืองศักดิ์ (2557) ท่ีอธิบายว่าการ

ประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคนั้นเป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่

สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กบัมาตรฐานของบคุคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ความเสี่ยง

จึงเป็นหนึ่งในตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้งั

มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรู ้

ความเสี่ยง ทศันคติ และพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริมสขุภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงดา้น

สงัคม ของผูบ้ริโภคมีความสมัพนัธก์ับพฤติกรรมารตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภคต่ออาหารสรา้งเสริม

สขุภาพ 

4.5 ด้านจิตใจ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคในเขต

พืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาข้อมูล 

ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการตัดสินใจซือ้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า 

และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ปารชิาต 

ประภาสยั (2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูค้ณุค่าผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ

ซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านทัศนคติออนไลน์ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้

หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

และแนวคิดของ จิรภา รุ่งเรืองศกัดิ์(2557) ท่ีอธิบายว่าการประเมินความเสี่ยงของผูบ้ริโภคนัน้เป็น

ขัน้ตอนที่ซบัซอ้น โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กับมาตรฐาน

ของบุคคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญในการ

ตัดสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้ังมีความสอดคลอ้งกับการศึกษา

ของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง

เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส าคญัทาง
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สถิติ และการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสี่ยง 

ทัศนคติ และพฤติกรรมารตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงของ

ผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคต่ออาหารสรา้งเสรมิสขุภาพ 

4.6 ด้านระยะเวลา มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้ริโภคใน

เขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการแสวงหาขอ้มลู 

ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการตัดสินใจซือ้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า 

และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยั ของ ปารชิาต 

ประภาสยั (2557) ศกึษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูค้ณุค่าผลิตภณัฑก์บัการตดัสินใจ

ซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นภาพลกัษณโ์ดยรวมดดีู มีผลต่อการตดัสินใจซือ้

หนงัสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

และแนวคิดของ จิรภา รุ่งเรืองศกัดิ์(2557) ท่ีอธิบายว่าการประเมินความเสี่ยงของผูบ้ริโภคนัน้เป็น

ขัน้ตอนที่ซบัซอ้น โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่สามารถยอมรบัไดน้ัน้ ขึน้อยู่กับมาตรฐาน

ของบุคคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเสี่ยงจึงเป็นหนึ่งในตัวแปรส าคัญในการ

ตัดสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากนีผ้ลการศึกษาครัง้นีย้ังมีความสอดคลอ้งกับการศึกษา

ของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง

เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ และการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสี่ยง 

ทัศนคติ และพฤติกรรมารตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงของ

ผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคต่ออาหารสรา้งเสรมิสขุภาพ 

4.7 ด้านความเป็นส่วนตัว มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของ

ผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นการตระหนักถึงปัญหาหรือความตอ้งการ ดา้นการ

แสวงหาขอ้มลู ดา้นการประเมินทางเลือก และดา้นการตดัสินใจซือ้ โดยมีความสมัพนัธร์ะดบัปาน
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กลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 สอดคลอ้งกบังานวิจยั 

ของ ปาริชาต ประภาสยั (2557) ศึกษาเรื่อง การรบัรูถ้ึงความเสี่ยง และการรบัรูค้ณุค่าผลิตภัณฑ์

กบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสขุภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์ดา้นความเป็นส่วนตวั มีผลต่อการตดัสินใจ

ซือ้หนังสืออิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 และแนวคิดของ จิรภา รุง่เรืองศกัดิ(์2557) ท่ีอธิบายว่าการประเมินความเสี่ยงของผูบ้ริโภคนัน้

เป็นขั้นตอนที่ซับซ้อน โดยระดับความเสี่ยงของแต่ละคนที่สามารถยอมรับได้นั้น ขึน้อยู่กับ

มาตรฐานของบุคคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันัน้ความเสี่ยงจึงเป็นหนึ่งในตวัแปรส าคญัใน

การตดัสินใจซือ้สินคา้ของผูบ้รโิภค นอกจากนีผ้ลการศกึษาครัง้นีย้งัมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษา

ของ รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภัณฑเ์สริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ผลการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ พบว่า ปัจจัยด้านความเสี่ยง

เก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารเสรมิเพื่อสขุภาพมีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจซือ้อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติ และการศึกษาของ จนัทรก์วี สทุธิพินิจธรรม (2552) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสี่ยง 

ทัศนคติ และพฤติกรรมารตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคต่ออาหารสร้างเสริมสุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษานมถั่วเหลืองยูเอชทีผลการศึกษา พบว่า การรบัรูค้วามเสี่ยงของ

ผูบ้รโิภคมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมารตดัสินใจซือ้ของผูบ้รโิภคต่ออาหารสรา้งเสรมิสขุภาพ 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากงานวิจัย 
ผลจากการวิจัย การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วาม

เสี่ยงที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. เมื่อไดท้ราบจากงานวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20 – 29 ปี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพนิสิตนกัศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ต ่า
กว่า 15,000 บาท และมีสถานภาพโสด ดงันัน้ฝ่ายวางแผนและกลยุทธส์ามารถน าขอ้มลูที่ไดจ้าก
งานวิจยัก าหนดเป็นแผนในการสื่อสารทางการตลาดกบัลกูคา้กลุ่มเปา้หมายที่ซือ้สินคา้ผ่านการใช้
สกลุเงินดิจิทลั ถึงแนวทางใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุม่เป้าหมาย 
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2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อช่องทางออนไลนท์ี่
ปัจจุบนัค่อนขา้งมีอิทธิพลกบัผูบ้ริโภค เก่ียวกบัการโฆษณา การออกข่าวสาร หรือรายการส่งเสริม
การขาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายเขา้ถึงข่าวสารไดง้่าย จนกลายเป็นกิจวตัประจ าวนัในชีวิต 
เพราะจากผลการวิจยัพบว่าผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรบัเทคโนโลยี มีความสมัพันธก์บั
การตดัสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในดา้นดา้นการตระหนัก
ถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ และ
พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยมีความสมัพันธ์ระดับปานกลาง และต ่า และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ ์ควรใหค้วามส าคัญและท าการสื่อสาร
ข่าวสารในเรื่องการใชง้านทุกขัน้ตอนกระบวนการ การใชง้านที่สะดวก ปลอดภยั เพื่อใหผู้บ้ริโภค
เกิดความมั่นใจและวางใจหากซือ้สินคา้ เพราะผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัควางไวว้างใจในขอ้
มั่นใจในคณุภาพจากการใชง้านในระดบัสงูกว่าขอ้อ่ืนๆ และความไวว้างใจมีความสมัพนัธก์บัการ
ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั ในดา้นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ การแสวงหาขอ้มลู การ
ประเมินทางเลือก การตดัสินใจซือ้ พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยมีความสมัพนัธร์ะดับปานกลาง ต ่า 
และต ่ามาก และมีทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 

4. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรจดัประกอบการควรค านึงถึงการออกแบบช่องทาง
ออนไลนใ์หง้่านต่อการใชง้าน สรา้งความเพลิดเพลินจากการคน้หาสินคา้ น ามาสูก่ารกระตุน้ความ
ตอ้งการซือ้สินคา้ไดน้อกจากนีผู้ป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงการปรบัปรุงขอ้มลูสินคา้ใหท้นัสมยั และ
ถูกตอ้งอยู่เสมอ เพื่อท าใหก้ารใชส้กุลเงินดิจิทลั เกิดประโยชนต่์อผูบ้ริโภคในการคน้หาขอ้มูลมาก
ที่สดุเพื่อเป็นการกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคซือ้สินคา้ในปริมาณสงูขึน้เนื่องจากกลุ่มลกูคา้เป้าหมายกลุม่นี ้
เป็นกลุ่มที่มีการใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ผ่านสกุลเงินดิจิทัล ค่อนขา้งมากอยู่แลว้ จึงเป็นผลดีหาก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งจดัรายการส่งเสริมราคาพิเศษก็จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถซือ้สินคา้ไดเ้ยอะมากขึน้
ไปดว้ย เพราะจากผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี อาชีพนิสิต/ นักศึกษา 
สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร ในด้านพฤติกรรมหลังการซื ้อมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ผลจากการวิจยัเรื่อง การยอมรบัเทคโนโลยีพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วาม

เสี่ยงที่มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสินใจใชส้กุลเงินดิจิทัลของผูบ้ริโภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในงานวิจยัต่อไป ดงันี ้

 1. ควรศึกษาปัจจยัทฤษฎีอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านการใชส้กลุ
เงินดิจิทลั ไดแ้ก่ ความพงึพอใจ คณุภาพการบรกิาร สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของลกูคา้ 
เป็นตน้ เพราะขอ้มลูที่ไดจ้ะสามารถน ามาพฒันาคณุภาพการบรกิารไดเ้ป็นอย่างดี 

2. ควรศึกษาโดยผู้บริโภคในกลุ่มอายุที่ต่างกัน จากโครงสรา้งของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป บุคคลในแต่ละช่วงอายุต่างมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติรวมถึงค่านิยมที่
แตกต่างกนั ดงันัน้ ผูว้ิจยัควรศกึษาพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละช่วงอายุโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎี
ที่เก่ียวขอ้งกับการแบ่งเจเนอเรชั่น (Generational Theory) ซึ่งแบ่งกลุ่มคนออกเป็นรุ่นต่าง ๆ ใน
แต่ลช่วงอายุ เพื่อใหท้ราบถึงพฤติกรรมความแตกต่างที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ผ่านการใช้
สกุลเงินดิจิทัล และเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเพิ่มเติมที่มีประโยชนใ์นการท าการตลาดผ่านการใชส้กุลเงิน
ดิจิทลั แบบเจาะกลุม่ผูบ้รโิภคมากย่ิงขึน้ 

3. ควรท าการศึกษาขอ้มลูวิจยัในเชิงหลายตวัแปรที่มีความสมัพนัธห์รือมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตน้ อาทิประสบการณ์การซือ้สินคา้เสมือนจริง (Virtual Shopping 
Experience) แนวทางการซื ้อสินค้า (Shopping Orientation) ความตั้งใจซื ้อซ ้า(Repurchase 
Intention) พฤติกรรมการซื ้อ  (Shopping Behavior) ความผูกพันของผู้บริ โภค(Consumer 
Engagement) การรบัรูค้ณุค่าที่เป็นประโยชน ์(Perceived Utilitarian Value) และการรบัรูคุ้ณค่า
ทางสังคม (Perceived Social Value) เป็นตน้ ซึ่งยังไม่มีผูศ้ึกษาตัวแปรดังกล่าวในประเทศไทย
มากนัก เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่มีประโยชน์ต่อการด า เนินธุรกิจของผู้ประกอบการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกสห์รือผูท้ี่ประกอบธุรกิจผ่านสื่อสงัคมออนไลนม์ากยิ่งขึน้ 
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แบบสอบถาม 
การยอมรบัเทคโนโลยี พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการ

ตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
ค าชีแ้จง 
 แบบสอบถามฉบบันีเ้ป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจยัเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
พฤติกรรมผูบ้รโิภคออนไลนแ์ละการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีความสมัพนัธต่์อการตดัสินใจใชส้กลุเงิน
ดิจิทลัของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครประกอบไปดว้ย 5 สว่น ดงันี ้
 สว่นที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 สว่นที่ 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัเทคโนโลยี 
 สว่นที่ 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน ์
 สว่นที่ 4 ขอ้มลูเก่ียวกบัการรบัรูค้วามเสี่ยง 
 สว่นที่ 5 ขอ้มลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลั 
 
 ผูว้ิจยัขอความกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบถว้นทุกขอ้ และตอบใหต้รงกบัสภาพ
ความเป็นจรงิที่สดุ ขอ้มลูที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้จะน าเสนอในภาพรวม ไม่มี
ผลกระทบใดๆ ต่อ การประกอบอาชีพของท่าน และน าขอ้มลูไปใชเ้พื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้ 
 

ขอขอบคณุส าหรบัความรว่มมือในการตอบแบบสอบถามชดุนี  ้
ผูว้ิจยั 
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 ค าอธิบาย:สกุลเงนิดิจิทัล หมายถึง สกลุเงินเสมือนจรงิที่ใชก้ารเขา้รหสัความปลอดภยั
และมาตราการป้องกันการปลอมแปลงและโอนถ่ายดว้ยระบบบล็อกเชนที่ไม่มีคนกลางในการ
ด าเนินการ สกลุเงินที่นิยมใชง้านที่สดุคือ Bitcoin 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องว่าง (  ) ทีต่รงกับความจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 1.  เพศ 
  (  ) ชาย      
  (  ) หญิง 
 2.  อายุ 
  (  ) 20 -  29 ปี      
  (  ) 30 – 39 ปี 
  (  ) 40 – 49 ปี      
  (  ) 50 ปีขึน้ไป 
 3.  ระดบัการศึกษา 
  (  ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี     
  (  ) ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 
  (  ) สงูกว่าปรญิญาตรี 
 4.  อาชีพ 
  (  ) นิสิต/ นกัศกึษา     
  (  ) ขา้ราชการ/ พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
  (  ) ธุรกิจส่วนตวั/ เจา้ของกิจการ   
  (  )  พนกังานบริษัทเอกชน 
  (  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ…………………………………… 
 5.  รายไดต่้อเดือน 
  (  ) นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท   
  (  ) 15,001 – 25,000 บาท 
  (  ) 25,001 - 35,000 บาท     
  (  ) 35,001 - 45,000 บาท 
  (  ) 45,001 - 55,000 บาท    
  (  ) 55,001 บาท ขึน้ไป 
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 6.  สถานภาพสมรส 
  (  )  โสด      
  (  ) สมรส/อยู่ดว้ยกนั 
  (  ) หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องว่างทีต่รงกับความจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว   
 

การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็
ด้วย
น้อย 

 
2 

เหน็
ด้วย
น้อย
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์      

1. สกลุเงินดจิิทลัมีส่วนช่วยในการด าเนินชวีิตของทา่นใหใ้ชจ้า่ยได้
สะดวกมากขึน้ 

     

2. สกลุเงินดจิิทลัมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการท างานหรือ
การเรียนของทา่น 

     

3. ท่านรูส้กึวา่สกลุเงินดจิิทลัมีประโยชน ์และชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท าธุรกรรมทางการเงินรวมถึงการบรหิารจดัการเงินที่ดี 

     

4. ท่านรูส้กึวา่สกลุเงินดจิิทลัชว่ยลดเวลาในการท าธุรกรรมทางการ
เงินได ้สามารถใชไ้ดท้กุที่ทกุเวลา 

     

5. ท่านคิดว่าการใชส้กลุเงินดจิิทลัท าใหท้า่นไดร้บัประโยชนใ์นดา้น
การเรียนรูเ้ทคโนโลยใีหม ่

     

ด้านความง่ายในการใชง้าน           

6. จากประสบการณก์ารใชส้กลุเงินดิจิทลัท่านรูส้กึวา่สามารถ
เรียนรูง้า่ยท าความเขา้ใจไดเ้อง 

     

7. ท่านรูส้กึวา่การใชส้กลุเงินดิจิทลัมีขัน้ตอนที่ใชง้านงา่ยและ
สะดวกที่จะใชบ้รกิาร 

     

8. ท่านรูส้กึวา่สามารถใชส้กลุเงินดจิิทลัผ่านระบบออนไลนไ์ด้
ตลอด 24 ชั่วโมง 

     

9. มีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่เขา้ใจไดง้่ายรองรบั      

10. ใชเ้วลานอ้ยในการท าธุรกรรม      
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การยอมรับเทคโนโลยี 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็ 
ดว้ย 
มาก 
ทีสุ่ด 

5 

เหน็ 
ด้วย 
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านความตั้งใจทีจ่ะใช ้      

11. ทา่นตัง้ใจที่จะใชง้านสกลุเงินดจิิทลัต่อไป      

12. ทา่นตัง้ใจที่จะใชง้านสกลุเงินดจิิทลัอยา่งสม ่าเสมอ      

13. ทา่นตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กลุเงนิดิจิทลัเป็นอนัดบัแรกเมื่อ
ตอ้งการท าธุรกรรมทางการเงิน 

     

14. ทา่นตัง้ใจที่จะถา่ยทอดการใชง้านสกลุเงินดิจิทลัใหแ้ก่ผูอ้ื่น      

15. ทา่นตัง้ใจที่จะเลือกใชส้กลุเงนิดิจิทลัในการเป็นตวักลางใน
การแลกเปล่ียนเป็นเงินบาท 

     

ด้านทัศนคตทิีมี่ตอ่การใช้       

16. ทา่นคดิวา่การท าธุรกรรมดว้ยสกลุเงินดิจิทลัมคีวามสะดวก
กวา่การท าธุรกรรมการเงินอื่น  ๆ

     

17. การใชง้านสกลุเงินดิจิทลัท าใหท้่านรูส้กึพงึพอใจ      

18. การใชส้กลุเงินดจิิทลัสามารถลดตวักลางในการท าธุรกรรม 
เช่น ธนาคาร ได ้

     

19. ทา่นคดิวา่การใชส้กลุเงินดิจิทลัไม่เป็นแหล่งสะสมของเชือ้
โรค 

     

20. การใชส้กลุเงินดจิิทลัสามารถบอกตวัตนของท่านได ้      

ด้านการน ามาใช้งานจริง      

21. ทา่นสามารถใชส้กลุเงินดจิิทลัไดจ้รงิในชีวติประจ าวนั      

22. ทา่นรูส้กึว่าวิธีการใชง้านไม่ซบัซอ้น      

23. การใชส้กลุเงินดจิิทลัสามารถแสดงผลการธุรกรรมไดอ้ยา่ง
รวดเรว็ 

     

24. ทา่นรูส้กึว่าการใชส้กลุเงินดจิิทลัสามารถปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้
กบัท่านได ้

     

25. มีสกลุเงินดจิิทลัใหเ้ลือกหลากหลาย      
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ส่วนที ่3  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องว่างทีต่รงกับความจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการรับรู้ทางออนไลน ์      

1. ส่ือสงัคมชมุชนออนไลน ์เช่น Facebook, Twitter, Web board, 
และ Pantip เป็นตน้ สามารถใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนป์ระกอบ
ต่อการเลือกใชส้กลุเงินดิจิทลั 

     

2. สกลุเงินดจิิทลัมีความหลากหลายและนา่สนใจ      

3. สกลุเงินดจิิทลัมีการอา้งแหล่งที่มาของขอ้มลูถกูตอ้ง      

4. ท่านไดร้บัข่าวสารเก่ียวกบัสกลุเงนิดิจิทลัผ่านทางส่ือสงัคม
ชมุชนออนไลน ์

     

5. ท่านไมม่ีความลงัเลในการศกึษาส่ิงแปลกใหม ่      

ด้านอารมณท์างออนไลน ์           

6. ท่านติดตามขา่วสารของสกลุเงินดิจิทลัที่ท่านชื่นชอบ           

7. สกลุเงินดจิิทลัท าใหท้่านรูส้กึถงึความตอ้งการที่แทจ้รงิในชวีิต      

8. ท่านมีความตอ้งการที่จะใชส้กลุเงินดิจิทลัในทกุชว่งเวลา      

9. ท่านรูส้กึภมูใิจที่ไดเ้ป็นส่วนนงึในการใชส้กลุเงินดจิิทลั      

10. ทา่นมคีวามรูส้กึอยากใชส้กลุเงนิดิจิทลัมากกวา่การใชส้กลุเงิน
ปกต ิ

     

 

 

 

 

 

 



  243 

พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน ์

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 
ด้านความบนัเทงิทางออนไลน ์      

11. ทา่นรูส้กึเพลิดเพลินกบัการผนัผวนของราคาสกลุเงินดจิิทลั      

12. ทา่นรูส้กึมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรคใ์นการสรา้งสกลุเงิน
ดิจิทลัเป็นของตวัเอง 

     

13. ทา่นคดิวา่สกลุเงินดิจิทลัที่ทา่นสรา้งขึน้มาจะสามารถน ามาใช้
จรงิได ้

     

14. ทา่นคดิวา่สกลุเงินดิจิทลัที่ทา่นสรา้งขึน้จะไดร้บัการยอมรบั      

15. ทา่นรูส้กึสนกุและมคีวามสขุเมื่อใชส้กลุเงินดิจิทลั      

ด้านความต่อเน่ือง      

16. ทา่นรูส้กึไม่เบื่อในการใชส้กลุเงินดจิิทลั      

17. เทคโนโลยกีารใชส้กลุเงินดจิิทลัสามารถต่อยอดในอนาคตได ้      

18. ทา่นตอ้งการกลบัมาใชง้านสกลุเงินดิจิทลัซ า้อีก หลงัจากใชไ้ป
ครัง้แรก 

     

19. สกลุเงินดิจิทลัสามารถพฒันาในดา้นธุรกิจได ้      

20. ทา่นรูส้กึเพลิดเพลินกบัการใชง้านสกลุเงินดิจิทลั      

ด้านทัศนคตอิอนไลน ์      

21. การใชส้กลุเงินดจิิทลัท าใหท้่านรูส้กึเป็นคนทนัสมยั      

22. การใชส้กลุเงินดจิิทลัท าใหท้่านรูส้กึเป็นคนรอบรู ้      

23. สกลุเงินดิจิทลัสามารถทดแทนส่ิงที่ท่านตอ้งการได ้      

24.  ทา่นคดิวา่การท างานของระบบสกลุเงินดิจิทลัมคีวามแมน่ย า
มากกว่าธุรกรรมปกต ิ

     

25. ทา่นคดิวา่สกลุเงินดิจิทลัมคีวามน่าเชื่อถือ      
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ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องว่างทีต่รงกับความจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

การรับรู้ความเสี่ยง 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็ดว้ย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 
การรับรู้ความเสี่ยงดา้นการเงนิ      

1 ท่านมีความกงัวลวา่จะถกูโจรกรรมทางการเงินจากการใช้
สกลุเงินดิจิทลั 

     

2. ท่านมีความกงัวลวา่จะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยมากขึน้ในการใช้
งานสกลุเงินดจิิทลั 

     

3. ท่านมีความกงัวลวา่คา่ธรรมเนยีมในการท าธุรกรรมของ
สกลุเงินดิจิทลัจะมมีากกวา่การท าธุรกรรมปกต ิ

     

4. ท่านรูส้กึกงัวลเรื่องการเสียภาษีหากมีการครอบครองสกลุ
เงินดิจิทลั 

     

5. ท่านรูส้กึกงัวลวา่การใชส้กลุเงินดิจิทลัเป็นการสิน้เปลือง
เงินอย่างมาก 

     

การรับรู้ความเสี่ยงด้านประสทิธิภาพการใช้งาน      

6. ท่านมีความกงัวลวา่ตวัท่านไมม่ีความสามารถในการ
ใชส้กลุเงินดิจิทลั 

     

7. ท่านมคีวามกงัวลว่าจะไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ 

     

8. ท่านมีความกงัวลวา่สกลุเงินดิจทิลัไม่ตรงความตอ้งการ
ที่แทจ้รงิ 

     

9. ท่านคิดว่าการใชส้กลุเงินดจิิทลัจะไม่ตอบสนองความ
ตอ้งการใชง้านของทา่น 

     

10. ท่านมีความกงัวลวา่ระบบจะลม้เหลวระหวา่งการใช้
งาน 
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การรับรู้ความเสี่ยง 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็ดว้ย
มากทีสุ่ด 

5 

เหน็ดว้ย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภยั      

11. ทา่นมีความกงัวลวา่สกลุเงินดิจิทลัของ
ท่านจะไม่ปลอดภยัและสญูหาย 

     

12. ทา่นมีความกงัวลถงึแหล่งที่เก็บสกลุเงิน
ดิจิทลัส่วนตวั 

     

13. ทา่นมคีวามกงัวลถึงแหล่งเก็บสกลุเงินของ
เว็บไซตท์ี่เปิดใหบ้รกิาร 

     

14. ทา่นกงัวลเรื่องการเขา้ถึงรหสัผ่าน      

15. ทา่นกงัวลเรื่องการถกูโจรกรรมขอ้มลูส่วนตวั      

การรับรู้ความเสี่ยงดา้นสงัคม      

16. ทา่นมคีวามกงัวลว่าคนรอบขา้งจะไมย่อมรบั
ท่านในเรื่องการใชส้กลุเงินดิจิทลัของท่าน 

     

17. ทา่นคดิวา่สกลุเงินดิจิทลัอาจไดร้บัการต่อตา้น
จากสงัคม 

     

18. บคุคลท่ีมีความส าคญัต่อท่าน แนะน าให้
ท่านใชส้กลุ เงินดจิิทลั มีผลต่อการตดัสินใจใช้
สกลุเงินดิจิทลั 

     

19. ทา่นมคีวามกงัวลถึงกฎหมายที่รองรบัสกลุเงิน
ดิจิทลั 

     

20. สกลุเงินดจิิทลัมีผลช่วยท าใหท้่านมี
ภาพลกัษณท์างสงัคมที่ดีขึน้ 
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การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจทิัล 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็ 
ดว้ยมาก
ทีสุ่ด 

 
5 

เหน็ดว้ย
มาก 

 
 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 
การรับรู้ความเสี่ยงดา้นจิตใจ      

21. ทา่นมคีวามกงัวลว่าสกลุเงินดจิทิลัที่ท่านมีไว้
ครอบครองไมต่รงตามวตัถปุระสงคท์ี่ท่านคาดหวงั 

     

22. ทา่นมคีวามกงัวลว่าสกลุเงินดจิทิลัจะไรม้ลูคา่ใน
อนาคต 

     

23. ทา่นมคีวามวติกกงัวลวา่ราคาของสกลุเงินดิจิทลัจะ
มีความผนัผวน 

     

24. ทา่นรูส้กึไม่สบายใจเมื่อท าธุรกรรมทางการเงนิโดย
สกลุเงินดิจิทลั 

     

25. การถือครองสกลุเงินดจิิทลัท าใหท้า่นรูส้กึไม่
ปลอดภยัต่อชีวติและทรพัยสิ์น 

     

การรับรู้ความเสี่ยงด้านระยะเวลา      

26. ทา่นมคีวามกงัวลว่าจะสญูเสียเวลาจากการเรียนรู ้
วิธีการใชง้านสกลุเงินดจิิทลั 

     

27. ทา่นมคีวามกงัวลต่อชว่งเวลาการเขา้ถึงเมื่อตอ้งการ
ท าธุรกรรมทางสกลุเงินดจิิทลั 

     

28. ทา่นมคีวามกงัวลถึงเรื่องระยะเวลาระหวา่งการท า
ธุรกรรมสกลุเงินดิจิทลัจากตน้ทางไปยงัปลายทาง 

     

29. ทา่นมคีวามกงัวลว่าสกลุเงินดจิทิลัจะสญูหายไปเมื่อ
เก็บไวเ้ป็นเวลานาน 

     

30. ทา่นรูส้กึกงัวลเรื่องสถานที่ในการจดัจ าหนา่ยสกลุ
เงินดิจิทลั ท าใหท้า่นเสียเวลาในการคน้หา 
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การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจทิัล 

 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็ 

ด้วยมาก
ทีสุ่ด 

 
5 

เหน็ดว้ย
มาก 

 
 
4 

ปาน 
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

การรับรู้ความเสี่ยงดา้นความเป็นสว่นตวั      

31. ท่านมคีวามกงัวลว่าจะถกูละเมิดสิทธิความ
เป็นส่วนตวัของทา่น 

     

32. ท่านกงัวลถงึความถกูตอ้งของขอ้มลูที่ถกู
จดัเก็บ 

     

33. ทา่นมคีวามกงัวลเรื่องการรกัษาขอ้มลูส่วนตวัของ
การใชส้กลุเงินดจิิทลั 

     

34. ทา่นมคีวามกงัวลเรื่องความปลอดภยัในการใช้
สกลุเงินดิจิทลั 

     

35. ทา่นรูส้กึไม่ปลอดภยัเมื่อธุรกรรมของท่านแสดงบน
Blockchain 
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ส่วนที ่5  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสนิใจใชส้กุลเงนิดจิิทัล  
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย X ลงในช่องว่างทีต่รงกับความจริงของท่านเพียงค าตอบเดียว 
 

 
การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจทิัล 

 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ      

1. ในการใชง้านสกลุเงนิดิจิทลัมีวิธีการใชง้านอยา่งชดัเจนและ
สะดวกในการท าธุรกรรม 

     

2. สกลุเงินดจิิทลัมีความหลากหลายของสกลุเงินในการเลือกใชง้าน      

3. ความผนัผวนของคา่เงินที่สงูของสกลุเงินดิจิทลัมีผลต่อการ
ตดัสินใจในการเลือกใชง้าน 

     

4. สามารถน ามาใชง้านจรงิไดต้รงความตอ้งการ      

5. สกลุเงินดจิิทลัสามารถแกไ้ขปัญหาธุรกรรมทางการเงินใน
ปัจจบุนัได ้

     

การแสวงหาข้อมูล      

6. ท่านพยายามหาขอ้มลูเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลั เพื่อช่วย
แกปั้ญหาการใชง้านและการเขา้ถึงขอ้มลู 

     

7. ท่านมีความสนใจที่จะเขา้รบัการอบรมเก่ียวกบัสกลุเงิน
ดิจิทลั 

     

8. ท่านคิดว่าสกลุเงินดิจิทลัเป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปล่ียนแปลง
โลกได ้

     

9. ท่านคิดว่าการไดร้บัขอ้มลูเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลัจากคนรอบ
ขา้งท าใหท้่านสนใจมากขึน้ 

     

10. ทา่นคดิวา่ปัจจบุนัภาครฐัมีส่วนรว่มในการใหข้อ้มลูเพยีงพอ
ต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัของท่าน 
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การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจทิัล 

 

ระดับความคดิเหน็ 
เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 
การประเมินทางเลือก      

11. ทา่นทราบดวี่าควรใชส้กลุเงินดจิิทลัในสกลุใด      

12. ทา่นคดิวา่ทา่นจะเปล่ียนมาใชง้านสกลุเงินดิจิทลัมากขึน้กว่า
สกลุเงินจรงิ 

     

13. จ านวนผูใ้หบ้รกิารเก่ียวกบัสกลุเงินดิจิทลัท าใหท้า่นมตีวัเลือก
ในการใชม้ากขึน้ 

     

14. มจี านวนสถานที่ที่รองรบัสกลุเงนิดิจิทลัเพิม่ขึน้มีผลต่อการ
เลือกใชข้องทา่น 

     

15. ตน้ทนุในการเปล่ียนแปลงมาใชส้กลุเงินดิจิทลั เป็นตน้ทนุที่
ท่านยอมรบัได ้

     

การตัดสินใจซือ้      

16. นโยบายของรฐับาลมีส่วนในการตดัสินใจใชส้กลุเงิน
ดิจิทลั 

     

17. คนรอบขา้งมีผลต่อการตดัสินใจใชส้กลุเงิน      

18. ทา่นมคีวามเชื่อมั่นใจสกลุเงินดจิิทลั      

19. ทา่นเชื่อมนัวา่สกลุเงินดจิิทลัมรีาคาที่เหมาะสม      

20. ทา่นตดัสินใจใชส้กลุเงินดิจิทลัเนื่องจากโจรกรรมไดย้าก      
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การตัดสินใจใชส้กุลเงนิดิจทิัล 

 

ระดับความคดิเหน็ 

เหน็
ดว้ย
มาก
ทีสุ่ด 

5 

เหน็
ด้วย
มาก 

 
4 

ปาน
กลาง 

 
 
3 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 

 
2 

เหน็ 
ด้วย 
น้อย 
ทีสุ่ด 

1 

พฤติกรรมหลงัการซือ้      

21. ทา่นมกีารใชส้กลุเงินดจิิทลัซ า้หลงัจากใชง้านไปครัง้แรก      

22. ทา่นรูส้กึพงึพอใจตัง้แต่ครัง้แรกที่ใชส้กลุเงินดิจิทลั      

23. ทา่นจะบอกต่อคนรอบขา้งใหใ้ชส้กลุเงินดิจิทลั      

24. ทา่นจะเปล่ียนมาใชส้กลุเงนิดิจทิลัแทนการใชส้กลุเงินอื่น  ๆ      

25. หลงัจากการใชส้กลุเงินดิจิทลั ท่านคดิวา่สกลุเงินดิจิทลั
สามารถใชเ้ป็นการลงทนุทางการเงนิได ้

     

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามมผู้เชียวชาญตรวจแบบสอบถาม 

 

 

 รายชื่อ     ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 

1. ผศ. ดร.กลุเชษฐ์ มงคล   อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2. อาจารย ์ดร. เพชรรตัน ์จินตน์พุงศ ์  อาจารยป์ระจ าคณะ บรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม 

       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวปรารถนาอารี มฮูมัหมดัอลัโคลเลซ 
วัน เดือน ปี เกิด 04 กรกฎาคม 2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2558 ศศ.บ. ภาษาองักฤษ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  

พ.ศ. 2563 บธ.ม. การจดัการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 259/157 ซอยพระยาสเุรนทร ์30 แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 10510   
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