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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาปจัจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ 
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช ้Social Media และเคยซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
จ านวน 200 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลคอื ค่าความถี ่
ค่ าร้อยละ ค่ าเฉลี่ย  และค่ าเบี่ย งเบนมาตรฐาน สถิติ ที่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน คือ  สถิติค่ าทดสอบ 
Chi- Square (χ2 – test) และทดสอบค่าความสมัพนัธ์ด้วยสถิติ Cramer’s V สถิติ Somers' D สถิติ Exact Test และ 
หาค่านยัส าคญั (Fisher’s Exact Sig.)  
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุไม่เกนิ 30 ปี มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า 
หรือเท่ากับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานรฐัวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 20,000 บาท  
2) ผู้ตอบแบบสอบถามพฤตกิรรมการซื้อคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้วยการซือ้คอรส์เรยีน
ธุรกิจออนไลน์ในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาท ส่วนใหญ่ใน 1 ปี จะซื้อคอร์สเรียนธุรกจิออนไลน์โดยเฉลี่ย 
จ านวน 1 - 2 ครัง้ ซื้อคอรส์เรยีน จ านวน 1 คอรส์ โดยมชี่องทาง Social Media ที่ท าให้รูจ้กัคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ 
คอื Facebook และซื้อคอร์สเรยีนธุรกิจออนไลน์ผ่านทาง Facebook เช่นเดียวกนั ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลบัมาซื้อคอร์
สเรียนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media  ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซื้อคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Social Media ด้านการเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก และให้ความส าคัญเกี่ยวกับความไว้วางใจเกี่ยวกับการซื้อ  
คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
 
ค าส าคญั: ความสมัพนัธ ์คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ 
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ABSTRACT 

 
 The objective of this research is to study on the consumer’s online business course purchasing 
related factors via social media. The sample group consisted of 200 people. Questionnaires are used to 
inquire and collect the information. Fundamental statistics are used to analyze the data such as the 
frequency, percentage, average scor, and the standard deviation. The initial report was done by applying the 
Chi-Square analytical (χ2  – test) statistic to prove the assumption and testing the relationship value by 
applying Cramer’s V statistics, Somers’ D statistic, Exact test and Fischer’s Exact Sig.The research result has 
shown that 1) The majorities of the questionnaire answerers are male age below 30  years old and has an 
education level of a Bachelor’s degree or lower. Most of them are public servants or state enterprise 
employees and having the average salary below 20 ,0 00  Baht. 2) The online business course purchasing 
behavior do not exceed 3,000 Baht and the majority of the sample group purchased the course 1 – 2 times 
on average. The social media site that exposed the consumers to the course is Facebook and they bought 
their course via Facebook as well. They also have the tendency to purchase an online business course via 
Social Media again. The assumption proving at the statistical significance of 0.05  is found that the 
questionnaire answerers prioritize the risk perception over purchasing the online business course via social 
media especially in the aspect of the financial as a very high as well as the trustworthiness over the 
purchasing of online business course via social media. The internet system is prioritized as medium 
importance. 
 
Keywords: Relation, Online Business Course, Risk Perception, Trust 
 
บทน า 

ปจัจุบนัคนรุ่นใหม่มแีนวความคดิในการประกอบอาชพีเปลีย่นไป สว่นใหญ่จบมาแลว้มกัไม่อยากท างานประจ า
แต่มองหาช่องทางการประกอบธุรกิจของตัวเอง ส่วนที่รบัราชการหรือเป็นพนักงานประจ าต่างก็สนใจหาช่องทาง
ประกอบธุรกจิเพื่อหารายได้เสรมิ จงึให้ความส าคญักบัการศกึษาหาความรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการประกอบธุรกจิของ
ตนเองในดา้นต่างๆ เนื่องจากรูปแบบการประกอบธุรกจิมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่องและมกีารแข่งขนักนัสงู การพฒันา
ทกัษะความรูค้วามสามารถดา้นการประกอบธุรกจิของตนเองนัน้จงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ การจะประกอบอาชีพใดกต็าม 
ผูท้ี่จะประกอบอาชพีนัน้ต้องหาความรู้เกี่ยวกบัอาชพีนัน้จนเขา้ใจอย่างถ่องแท้ เพื่อป้องกนัความผดิพลาดและความ
เสยีหายที่อาจเกิดขึน้ได้เพราะความไม่รู้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองนัน้อาจมิได้มุ่งหวงัเพื่อความส าเรจ็ในการ
ประกอบอาชพีเพยีงอย่างเดยีว แต่เพื่อความภาคภูมใิจของตนเองดว้ย ทัง้นี้การพฒันาตนเองนัน้มอียู่หลายรปูแบบ เช่น 
การอ่านหนังสอืหรอืการไปอบรมสมัมนาตามสถานทีต่่างๆ ทีจ่ดัสอน รปูแบบทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมในปจัจุบนัคอื การ
อบรมผ่าน 

คอร์สอบรมความรู้เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ เนื่ องจากเวลาที่มีจ ากัดของผู้เรีย นและคอร์สเรียนมีความ
หลากหลาย อ านวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีนใหม้คีวามสะดวกสบายยิง่ขึน้ ซึง่ปจัจุบนัผูเ้รยีนสามารถเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต
ไดส้ะดวกทุกที ่ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้องเดนิทางไปเรยีนตามสถานทีต่่างๆ ประกอบกบัพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและ
สมารท์โฟนมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้ทุกปี กล่าวไดว้่าวนัน้ีคนรุ่นใหม่ต่างกอ็ยากหาความรูเ้พีอ่พฒันาตนเองกนัทัง้นัน้ และ
การเรยีนรูน้ัน้ไม่มทีีส่ ิน้สดุ ดว้ยเหตุนี้จงึท าใหก้ารเรยีนออนไลน์เขา้มามบีทบาทเป็นอย่างมากในยุคอนิเทอรเ์น็ต 
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การเตบิโตอย่างรวดเรว็ของผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ต ส่งผลโดยตรงต่อการเพิม่ขึน้ของจ านวนผูใ้ชง้าน Social Media 
(“We Are Social” ดิจิทัลเอเยนซี่ และ “Hootsuite”. 2018: ออนไลน์) ได้รวบรวมสถิติการใช้งานดิจิทัลของเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ในเดอืน มกราคม 2018 โดยประเทศไทยมปีระชากร 69.11 ลา้นคน (53% อยู่ในเขตเมอืง) มผีูใ้ชง้าน
อนิเทอรเ์น็ต 57 ลา้นคน มผีูใ้ช้งาน Social Media มากถึง 51 ลา้นคน มผีูใ้ช้งานโทรศพัทม์อืถอืสงูถึง 93.61 ลา้นเลข
หมาย มากกว่าจ านวนประชากรทัง้ประเทศ ในจ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตทัง้หมด มผีูใ้ช ้Social Media เป็นประจ าผ่าน 
Smart Device 46 ลา้นคน และผลการส ารวจพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตประเทศไทยพบว่า ไทยเป็นประเทศทีใ่ชเ้วลา
ต่อวนัอยู่กบัอนิเทอรเ์น็ตมากทีส่ดุในโลก (รวมทุกอุปกรณ์) โดยเฉลีย่อยู่ที ่9 ชัว่โมง 38 นาทต่ีอวนั และถา้วดัเฉพาะการ
ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบนสมารท์โฟน ไทยยงัคงเป็นประเทศทีใ่ชเ้วลาท่องเน็ตต่อวนัมากทีส่ดุในโลกเช่นกนั โดยเฉลีย่อยู่ที ่
4 ชัว่โมง 56 นาท ีนอกจากนี้คนไทยยงัใชเ้วลาในการเล่น Social Media โดยเฉลีย่ 3 ชัว่โมง 10 นาทต่ีอวนั และใชเ้วลา
ไปกับการดูทีวี (Broadcast, Streaming, Video On Demand) ไม่ต ่ากว่า 4 ชัว่โมง 3 นาทีต่อวัน Gen Y มีจ านวน
ชัว่โมงการใช้อินเทอร์เน็ตทัง้ในช่วงวนัท างาน/วนัเรยีนหนังสอื และวนัหยุดมากที่สุดเมื่อเทียบกบัเจนเนอเรชัน่อื่น 
(brandbuffet.in.th/2018. ออนไลน์) 

นอกจาก Social Media เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้ว ยังสามารถเป็นช่องทางที่
ผูป้ระกอบการใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรูแ้ละใชโ้ปรโมทคอรส์เรยีน เช่น สอนการท าธุรกจิออนไลน์, สอนการใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอร์, สอนการตลาดออนไลน์ และสอนบญัช ีเป็นต้น น ามาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพและมตี้นทุนต ่า โดยใช้ Social Media เป็นช่องทางการสื่อสารขอ้มูลประชาสมัพนัธ์คอร์สเรยีนผ่านทาง 
บทความ (Content), การแพร่ภาพสด และ คลปิวดีโีอ เป็นต้น การเรยีนในรูปแบบออนไลน์นี้ช่วยให้ผู้เรยีนสามารถ
ประหยดัเงนิ ประหยดัเวลา เพราะไม่ต้องเดนิทางไปเรยีนทีส่ถาบนั ดว้ยเหตุนี้ส่งผลใหผู้บ้รโิภคหนัมาใหค้วามสนใจซือ้
คอรส์เรยีนออนไลน์เหล่าน้ีทาง Social Media จ านวนมากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามนอกจากความสะดวกทีผู่บ้รโิภคไดร้บันัน้ 
ยงัมคีวามเสีย่งจากการซือ้คอรส์เรยีนออนไลน์ตามมา อาทเิช่น การถูกหลอกใหซ้ือ้คอรส์เรยีนทีร่าคาสงูเกนิจรงิ , ผูส้อน
ไม่ได้มคีวามรู้ความสามารถตามที่โฆษณาไว้, คุณภาพการเรยีนการสอนไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว ้และหลอกให้ซื้อ
คอรส์เรยีนเสรมิ เป็นตน้ 

ดว้ยเหตุน้ี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งและความไวว้างใจของผูบ้รโิภคทีเ่กดิ
จากการซื้อคอร์สเรยีนธุรกิจออนไลน์ ว่ามีการรบัรู้ความเสี่ยงแต่ละด้านอย่างไร และส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภคในลกัษณะใดบา้ง โดยเลอืกศกึษาผูบ้รโิภคทีซ่ือ้คอร์สเรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media เน่ืองจาก
มกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์คอร์สเรยีนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทางนี้มากที่สุด โดยผลการวจิยัสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางท าการตลาด พฒันาคุณภาพเนื้อหา, รูปแบบการสอนและคุณภาพการบรกิาร และสรา้งความน่าเชื่อถือของ
ผูป้ระกอบการ คอรส์เรยีนออนไลน์ เพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพีและรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัพฤติกรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media 
ของผูบ้รโิภค 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการรบัรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ด้านหน้าที่ ด้านการเงิน ด้านสงัคม  
ดา้นจติใจ และดา้นเวลากบัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความไวว้างใจ ประกอบดว้ย ดา้นผู้ขายสนิค้า ด้านระบบอนิเตอรเ์น็ตและ
ดา้นการปกป้องผูบ้รโิภคกบัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ปจัจยัส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media  
 2. การรบัรู้ความเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ประกอบดว้ย 
ดา้นหน้าที่ ด้านการเงนิ ดา้นสงัคม ด้านจติใจ และด้านเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรยีนท าธุรกจิ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 3. ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Mediaประกอบด้วย ดา้นผูข้าย
สนิค้า ด้านระบบอนิเตอรเ์น็ตและด้านการปกป้องผู้บรโิภค มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรยีนท าธุรกิจ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์  ศิริวรรณ เสรีรีตน์ และคณะ (2539: 41 - 42) 
อธบิายลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคอนัประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษาอาชพีและรายได ้เป็นสิง่ส าคญัทีช่่วย
ก าหนดเป้าหมายในทางการตลาด แลว้น ามาวเิคราะหห์าความแตกต่างของลกัษณะประชากรศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการรบัรู้ความเส่ียง (Pires et al. (2004), Cunningham et al. (2005), Doolin 
et al. (2005), Hassan et al. (2006), Featherman & Pavlou (2003), Forsythe & Shi (2003), อ้างตาม ณิชภคั อโน
ทพิย์. 2556: 20 - 21) อธบิายถึงการรบัรู้ความเสีย่งมทีัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ ความเสีย่งดา้นหน้าที่ ดา้นร่างกาย ด้าน
การเงนิ ด้านสงัคม ด้านจติใจ ด้านเวลา และด้านความเป็นส่วนตวั โดยผู้วจิยัได้เลอืกศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งมา 5 
ดา้น ไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นหน้าที ่ดา้นการเงนิ ดา้นสงัคม ดา้นจติใจ และดา้นเวลา ซึง่การรบัรูค้วามเสีย่งดงักล่าวมผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความไว้วางใจ Lee&Turban (Lee&Turban, 2001, อา้งตาม Efraim Turban, 
2002: 132 - 133) ไดก้ล่าวถงึ แนวคดิรปูแบบความไวว้างใจในพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสถ์งึการสรา้งความไว้วางใจว่าเป็น
การน าไปสูค่วามเชื่อมัน่ซึง่สามารถสรา้งขึน้ได ้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ะเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัเรากบัผูอ้ื่นใหแ้ขง็แกร่ง
ขึน้ ดงันัน้ความไวว้างใจทีม่ต่ีอผูข้ายสนิคา้ ระบบอนิเตอรเ์น็ต และการปกป้องผูบ้รโิภคจงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอร์
สเรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรรีตัน์ และคณะ (2538: 124) ใหค้วามหมาย
ว่า พฤติกรรมซึ่งผู้บรโิภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้การประเมนิผลของสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งคาดว่าจะสนองความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคนอื่นๆ (2550) อธบิายถึงปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ทางดา้นจติใจคอื การรบัรู้
ความเสีย่ง และความไวว้างใจ โดยการรบัรูค้วามเสีย่งประกอบไปด้วย ความเสีย่งดา้นหน้าที่ ความเสีย่งดา้นการเงนิ 
ความเสีย่งดา้นสงัคม ความเสีย่งดา้นจติใจ และความเสีย่งดา้นเวลา ส่วนแนวคดิความไวว้างใจใชแ้นวคดิรปูแบบความ
ไวว้างใจในพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั           
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภควยัท างานทีเ่คยซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Social Media  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัน้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ช ้Social Media และเคยซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์
ผ่านช่องทาง Social Media ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จ านวน 200 คน 
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ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 1) ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี มีระดับการศึกษาต ่ ากว่าหรือเท่ากับ 
ปริญญ าตรี มีอาชีพ เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  มี รายได้ เฉลี่ย ต่ อ เดือนต ่ ากว่ า  20,000 บ าท 
 2) ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผา่น
ช่องทาง Social Media ดา้นการเงนิ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัความไวว้างใจเกีย่วกบัการซือ้ 
คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ต โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  
 3) ผูต้อบแบบสอบถามพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดว้ยการซือ้คอร์
สเรยีนธุรกิจออนไลน์ในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ยไม่เกนิ 3,000 บาท ส่วนใหญ่ใน 1 ปี จะซื้อคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์โดย
เฉลี่ย จ านวน 1– 2 ครัง้ ซื้อคอร์สเรยีน จ านวน 1 คอร์ส โดยมีช่องทาง Social Media ที่ท าให้รู้จกัคอร์สเรยีนธุรกิจ
ออนไลน์ คอื Facebook และซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านทาง Facebook เช่นเดยีวกนั ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาซือ้
คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า  
 1. ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Social Media ของผู้บริโภค ด้านจ านวนในการซื้อ ด้านช่องทาง Social Media ที่ท าให้รู้จ ักคอร์สเรียน  
ดา้นช่องทาง Social Media ทีใ่ชซ้ือ้คอรส์เรยีน และดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน 
 2. ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ด้านจ านวนเงนิ ด้านจ านวนในการซือ้ ดา้นจ านวนคอรส์เรยีน และดา้นแนวโน้ม  
ทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน 
 3. ข้อมูลปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรียนท าธุรกิจ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บรโิภค ด้านจ านวนเงนิ ด้านจ านวนคอร์สเรยีน และด้านแนวโน้มที่จะซื้อ 
คอรส์เรยีน 
 4. ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชพี มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนเงนิ 
 5. ขอ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิ
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ด้านจ านวนเงนิ ดา้นจ านวนในการซือ้ ดา้นจ านวนคอรส์เรยีน และ
ดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน 
 6. การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านหน้าที ่ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
ในการซือ้คอรส์เรยีนเพยีงดา้นเดยีว 
 7. การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านการเงนิ  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
คอรส์เรยีนเพยีงดา้นเดยีว 
 8. การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อคอร์สเรียนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านเวลา  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
ในการซือ้คอรส์เรยีนเพยีงดา้นเดยีว 
 9. การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านจิตใจ  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
เงนิ และดา้นจ านวนคอรส์เรยีน 
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 10. การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านสงัคม  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
เงนิเพยีงดา้นเดยีว  
 11. ความไว้วางใจต่อการซื้อคอร์สเรียนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านผู้ขายสินค้า  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
เงนิ และดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน 
 12. ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ต  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธรุกจิออนไลน์ผ่านชอ่งทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้ม
ทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีนเพยีงดา้นเดยีว 
 13. ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นการปกป้องผูบ้รโิภค 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
ในการซือ้ และดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน 
     
สรปุผลและอภิปรายผล 

ผลการศกึษาวจิยั การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิ
ออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค สามารถน ามาอภปิรายผลแบ่งออกเป็นประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
 1. ปจัจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
    จากผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นทัง้เพศชายและเพศหญงิ อายุไม่เกนิ 30 ปี มรีะดบัการศกึษา
ต ่ากว่า หรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิและเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนมปีรมิาณ
ใกลเ้คยีงกนั และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 20,000 บาท ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารตัน์ เกยีรตริศัม ี(2558) 
ได้ท าการศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการซื้อสนิค้าผ่านทางแอพพลเิคชัน่ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ทีม่คีุณลกัษณะใกลเ้คยีงกบัในงานวจิยันี้ โดยลกัษณะทางประชากรศาสตร ์มทีัง้เพศชายและเพศหญงิ อายุไม่
เกนิ 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีและมรีะดบัรายไดอ้ยู่ในระดบั 15,000-25,000 บาท  
 2. การรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media   
    ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
ด้านหน้าที่ของผู้บรโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอยีด พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
ความรู ้ความเชีย่วชาญและความสามารถในการถ่ายทอดของผูส้อนมากที่สดุ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก การซือ้คอรส์เรยีน
ท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ไม่ท าใหเ้กดิความรูส้กึว่า คอรส์เรยีน ซึง่เป็นสนิคา้หรอืบรกิารทีซ่ือ้ไปนัน้ 
จะตรงตามที่คาดหวัง หรือตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้หรือไม่ เนื่ องจากไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันโดยตรง  แต่
ตดิต่อสื่อสารกนัทางออนไลน์ โอกาสทีจ่ะเกดิการสญูหาย หลอกลวง หรอืโฆษณาชวนเชื่อมากเกนิไป อาจเป็นจุดทีท่ า
ให้เกดิความกงัวลได้ง่าย จนกว่าจะได้เรยีนตามหลกัสูตร ดงันัน้ หากผู้สอนเป็นบุคคลที่มชีื่อเสยีง จะท าให้ผู้ซื้อคอร์
สเรยีนเกดิความมัน่ใจมากยิง่ขึน้  
    ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
ดา้นการเงนิของผู้บรโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามกงัวลเกี่ยวกบั
ความคุ้มค่าและราคาค่าคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media จะมีเนื้อหาและรูปแบบไม่ตรงตามที่
โฆษณาไว้มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ ฐติิพร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ที่ท าการศกึษา การรบัรู้และการจดัการ
ความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้ บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นการเงนิโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัการ
จดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ กล่าวไดว้่า 
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ถ้าผู้บริโภคมีการรบัรู้ความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการเงินเพิ่มขึ้น 
ผูบ้รโิภคจะตระหนกัต่อภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้เพิม่มากขึน้  
    ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
ดา้นเวลาของผูบ้รโิภคโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามกงัวลเกีย่วกบัเวลาที่
ตอ้งสญูเสยีไปในการเรยีน หากรปูแบบ เน้ือหา และความรูข้องผูส้อนไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไวม้ากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ณิชภัค อโนทิพย์ (2556) ศึกษาเรื่องการศึกษาการรบัรู้ความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑอ์อนไลน์บนเวบ็เฟสบุ๊ค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูค้วามเสีย่งดา้นเวลามากเช่นเดยีวกนั 
    ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
ดา้นจติใจของผู้บรโิภคโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผู้บรโิภคมคีวามรู้สกึว่าการ
เรยีนผ่านคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ท าให้เกดิความรูส้กึโดดเดีย่วทางสงัคมปานกลาง สอดคล้องกบังานวจิยัของ อรรถ
พงศ ์งานขยนั และ รสติา สงัขบ์ุญนาค (2561) ท าการศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างการยอมรบัเทคโนโลย ีการรบัรูค้วาม
เสี่ยงและแนวโน้มพฤติกรรมในการใช้บริการออนไลน์แอปพลิเคชัน ทรูมันนี่  วอลเล็ทของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การชกัชวนใหเ้พื่อนใชง้านแอปพลเิคชนั ทรูมนันี่ วอลเลท็ดว้ยกนันัน้ แนวโน้มในการใชง้าน
เพิม่ขึน้ดว้ยเช่นกนั 
    ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งเกี่ยวกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
ดา้นสงัคมของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึมัน่ใจถ้า
ได้เรยีนกบัสถาบนัหรอืผู้สอน (โค้ช) ที่มชีื่อเสยีง เพราะเป็นสถาบนัหรือบุคคลที่ได้รบัการยอมรบัจากสงัคมมาก จะ
พบว่า ชื่อเสยีงเป็นสนิทรพัย์ที่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่กจิการและมคีวามส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิในระยะยาวเป็น
อย่างมาก หากบรษิัทใดมชีื่อเสยีงที่ด ีจะสามารถดงึดูดการซือ้จากลูกค้าและระดมทุนจากนักลงทุนได้ (Ganesan S., 
1994) ดงันัน้ ปจัจยัด้านชื่อเสยีงเป็นสิง่ทีผู่้ประกอบการพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกสค์วรใหค้วามส าคญั (Castelfranchi and 
Falcone, 1999) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากผูบ้รโิภคมคีวามรูส้กึตอ้งการการยอมรบัของกลุ่มเพื่อนและคนทัว่ไปทีม่อีทิธพิลต่อ
การซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ของผูบ้รโิภค รวมถงึความรูส้กึทีม่ต่ีอผูป้ระกอบการทีเ่ปิดสอนคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ 
ในดา้นการเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรรถพงศ ์งานขยนั และ รสติา สงัขบ์ุญนาค (2561) 
ท าการศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่างการยอมรบัเทคโนโลย ีการรบัรูค้วามเสีย่งและแนวโน้มพฤตกิรรมในการใชบ้รกิาร
ออนไลน์แอปพลเิคชนั ทรูมนันี่ วอลเลท็ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การแนะน าและชกัชวนใหเ้พื่อนใช้
งาน ท าใหม้แีนวโน้มในการใชง้านเพิม่ขึน้ 
 3. ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media 
    ผลการวจิยัพบว่า ความไวว้างใจเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้น
ผูข้ายสนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคุน้เคยกบั
ชื่อเสียงของผู้ประกอบการที่เปิดสอนคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ที่ท่านสนใจเป็นอย่างดีระดับปานกลาง ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจาก ความเชื่อมัน่ไว้วางใจ มคีวามสมัพนัธ์ต่อความตัง้ใจที่จะซื้อสนิค้า (Purchase intention) กล่าวคอื หาก
ผูบ้รโิภคเชื่อมัน่และไวใ้จต่อผูข้าย จะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามตัง้ใจในการซือ้สนิคา้สงูไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
วภิาวรรณ มโนปราโมทย์ (2556) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจซื้อสนิค้าผ่านสงัคมออนไลน์ 
(อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัดา้นความไวว้างใจ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านสงัคมออนไลน์ (อนิสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
    ผลการวจิยัพบว่า ความไวว้างใจเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้น
ระบบอนิเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผูบ้รโิภคมชี่องทาง 
social media ที่ท่านใช้บริการมีการค้นหาคอร์สเรียนได้ง่าย รวดเร็วระดับมาก ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากคุณภาพด้าน
กระบวนการบรกิารลูกคา้ผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ความน่าเชื่อถอืในระบบบรกิาร ความสะดวกรวดเรว็ ความ
ง่ายของขัน้ตอนการสมคัรและการใชบ้รกิาร หลายสถาบนัระบบการบรกิารยงัมคีวามซบัซอ้นใช้งานยาก การคน้หาคอร์
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สเรยีนการคน้หาคอรส์เรยีนจงึหายากไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิัยของ กญัญ์สุภา ตนัสุวฒัน์ (2555) ท าการศกึษา
เรื่อง ความไวว้างใจทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
พบผลการวิจยัว่า ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตโดยภาพรวมในระดับปานกลาง เมื่อ
พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ความไวว้างใจในการซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ตดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ต มคีวามไวว้างใจใน
ระดบัมาก  
    ผลการวจิยัพบว่า ความไวว้างใจเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้น
การปกป้องผูบ้รโิภคของผูบ้รโิภค โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาในรายละเอยีด พบว่า ผูบ้รโิภคมคีวามคดิ
ว่าการขายคอรส์เรยีนผ่านช่องทาง social media มรีะบบการช าระเงนิที่ปลอดภยั เชื่อถอืไดร้ะดบัปานกลาง โดยส่วน
ใหญ่ ทัง้นี้อาจเป็นไปไดว้่า การป้องกนัและรกัษาความปลอดภยัความเป็นส่วนตวัของผู้ซือ้ ไดแ้ก่ การท าธุรกรรมผ่าน
อนิเตอรเ์น็ตนัน้ ผูใ้ชย้งัไม่ทราบว่าขอ้มูลของตนถูกเกบ็รวบรวม บนัทกึอย่างไร และการน าขอ้มูลไปใชเ้ป็นไปในทางมิ
ควรหรอืไม่ หากไดร้บัการป้องกนัและเกบ็ขอ้มลูของผูบ้รโิภคอย่างปลอดภยัแลว้ ย่อมท าใหก้ารรบัรูถ้งึเสีย่งของผูบ้รโิภค
ลดน้อยลงได้ เกดิความไว้วางใจมากยิง่ขึน้ (Kim et al. 2008) ในปจัจุบนัการท าธุรกรรมผ่านอนิเตอรเ์น็ตได้รบัความ
นิยมมากขึน้ เพราะเป็นอกีช่องทางหนึ่งทีส่ะดวกสบายในยุคโลกการสือ่สารไรพ้รมแดน สามารถท าไดทุ้กที ่ทุกเวลา ไม่
ต้องเสยีเวลาในการเดนิทาง และถึงแม้การท าธุรกรรมผ่านอนิเทอร์เน็ตจะมีขอ้ดอียู่ไม่น้อย แต่กย็งัมคีวามซบัซ้อนมี
ขอ้จ ากดัในการใชง้านอยู่เช่นกนั ต้องกระท าอย่างละเอยีดรอบคอบ เพื่อจะไดไ้ม่ตกเป็นเหยื่อของมจิฉาชพี เพราะเมื่อ
ความสะดวกสบายมากเท่าไหร่ ความปลอดภยัในการใช้งานกย็ิง่น้อยลง ดงันัน้ความเสีย่งจงึอาจจะเกดิขึน้กบัการท า
ธุรกรรมทางผ่านอนิเทอรเ์น็ตไดใ้นหลายรปูแบบ ซึง่เกดิขึน้เป็นประจ า และก่อใหเ้กดิความเสยีหาย 
 4. พฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค 
    4.1 ด้านจ านวนเงินที่ใช้ในการซื้อคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ในแต่ละครัง้โดยเฉลี่ย  ผลการวิจัยพบว่า 
ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใชเ้งนิในการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ในแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ มจี านวนเงนิไม่เกนิ 3,000 บาท ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากโอกาสในการใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพของการเรียนการสอนในบางสาขา ท าให้เกิดการลด
ค่าใชจ้่ายบางอย่างออกไป ท าใหส้ถาบนัการศกึษาสามารถท า Online Education ได ้สามารถรบัผูท้ีต่อ้งการเรยีนไดไ้ม่
จ ากดั อตัราค่าใชจ้่ายต่อหวั จงึลดลงอย่างมาก ท าใหจ้ านวนเงนิทีใ่ชใ้นการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ในแต่ละครัง้โดย
เฉลีย่ไม่สงูมากนกั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรญิดา เจรญิกลู (2549) ท าการศกึษา ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิาร Wedding Service Online ผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต พบว่า พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ ในดา้น
มลูค่าสนิคา้ทีซ่ือ้ครัง้ล่าสดุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่ซือ้สนิคา้มูลค่าตัง้แต่ 1,001-5,000 บาท   
    4.2 ด้านจ านวนในการซื้อคอร์สเรยีนธุรกจิออนไลน์โดยเฉลีย่ต่อปีผ่านช่องทาง Social Media ผลการวจิยั
พบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์โดยเฉลีย่ต่อปีผ่านช่องทาง Social Media จ านวน 1 – 2 ครัง้ต่อปี 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากซื้อคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลวยัท างาน ซึ่งมีเวลาที่จ ากดั ท าให้ใน 1 ปี 
สามารถทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีนไดไ้ม่มากนกั แต่เมื่อพจิารณาเทยีบกบัการซือ้สนิคา้อย่างอื่นผ่านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ถอื
ว่ามอีตัราใกลเ้คยีงกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติพิร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ทีท่ าการศกึษา การรบัรูแ้ละการจดัการ
ความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีจ านวนครัง้โดยเฉลี่ยที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ใน 1 ปี 
เท่ากบั 7.52 ครัง้ โดยจ านวนครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใน 1 ปีต ่าทีส่ดุคอื 1 ครัง้ 
    4.3 ดา้นจ านวนคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้ในแต่ละครัง้ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ซือ้
คอรส์เรยีนในแต่ละครัง้โดยเฉลีย่ จ านวน 1 คอรส์ ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจากผู้บรโิภคส่วนใหญ่ จะซื้อคอรส์เรยีนทลีะคอร์ส 
เพื่อต้องการให้ตนเองเรยีนจบไปทีล่ะขัน้ มากกว่าการซือ้พรอ้มกนัหลายคอรส์ เมื่อเรยีนจบยงัสามารถที่จะย้ายไปซื้อ
คอรส์เรยีนกบัสถาบนัอื่นไดอ้กี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปรญิดา เจรญิกูล (2549) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการ Wedding Service Online ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต พบว่า ด้านความถี่ในการใช้
อินเตอร์เน็ตมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Wedding Service Online ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เนื่ องจาก
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กลุ่มเป้าหมายต้องใช้อินเตอร์เน็ตเกี่ยวข้องกับการท างาน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการใช้บริการต่าง ๆ จาก
อนิเตอรเ์น็ต เช่น การสัง่ซือ้สนิคา้หรอืด าเนินการทางธุรกรรมผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต 
    4.4 ดา้นช่องทาง Social Media ทีท่ าใหรู้จ้กัคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่
รูจ้กัคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านทางช่องทาง Social Media ไดแ้ก่ Facebook ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ช่องทาง Social 
Media มหีลายช่องทางแต่ช่องทางที่ได้รบัความนิยมในการใช้งานมากที่สุด คือ Facebook ซึ่งมีการใช้งานได้หลาย
รปูแบบ ผูใ้ช้สามารถใชเ้ฟชบุ๊ก เพื่อร่วมท ากจิกรรมกบัผูใ้ชง้านท่านอื่นได ้เช่น การเขยีนขอ้ความ เล่าเรื่อง ความรูส้กึ 
แสดงความคดิเหน็เรื่องทีส่นใจ โพสตร์ปูภาพ โพสตค์ลปิวดิโีอ แชทพดูคุย เล่นเกมทีส่ามารถชวนผูใ้ชง้านท่านอื่นมาเล่น
กบัเราได ้รวมไปถงึท ากจิกรรมอื่นๆ ผ่านแอพลเิคชัน่เสรมิ (Applications) ทีม่อียู่อย่างมากมาย ซึง่แอพลเิคชัน่ดงักล่าว
ไดถู้กพฒันาเขา้มาเพิม่เตมิอยู่เรื่อยๆ แอพลเิคชัน่ยงัแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ เช่น เพื่อความบนัเทงิ เล่นเกม เป็น
ต้น หรอืไม่ว่าจะเป็นเชงิธุรกจิ แอพลเิคชัน่ของ Facebook ก็มใีห้ใช้งานเช่นเดยีวกัน ด้วยเหตุนี้ Facebook จงึได้รบั
ความนิยมไปทัว่โลก ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติพิร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ทีท่ าการศกึษา การรบัรูแ้ละการจดัการ
ความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมชี่องทางในการสัง่ซือ้ผลติภณัฑ ์โดยสัง่ซือ้ผ่านFacebook มากทีส่ดุ 
    4.5 ดา้นช่องทาง Social Media ทีใ่ชซ้ือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อ
คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านทาง Social Media ไดแ้ก่ Facebook ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ในภาคธุรกจิทัง้ขนาดเลก็และ
ขนาดใหญ่กว่า 89% ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการด าเนินงานธุรกจิต่าง ๆ เช่น การใช้ Facebook ในการท าการตลาด
ออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางการโฆษณาและสามารถเขา้ถงึลูกคา้ไดโ้ดยตรงและกว่า 71% ของบุคคลทัว่ไปนัน้ใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ในการตดิต่อสือ่สารกนั สามารถเขา้ถงึบุคคลทัว่ไปหรอืกลุ่มลกูคา้ไดง้่าย และยงัมแีนวโน้มสงูในการแชรข์อ้มูล
ต่างๆ ไปยงักลุ่มคนอื่นๆ มากขึน้ หากสนิคา้หรอืการท าโฆษณานัน้ดงึดดูใหผู้ค้นสนใจ ดงันัน้จงึเป็นผลดต่ีอภาคธุรกจิที่
จะสามารถลดต้นทุนในการโฆษณาหรอืการกระจายข่าวสารโดยการท าให้กลไกการเผยแพร่ขอ้มูลนัน้กระจายออกไป
เรื่อยๆ และท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักบับุคคลทัว่ไป โดยเฉพาะ Facebook ทีม่ผีูใ้ชง้านมากทีส่ดุ แต่ในสว่นของการท าการตลาด
หรอืการโฆษณาสนิคา้และบรกิารนัน้จ าเป็นจะตอ้งมกีารกระจายขอ้มูลโดยผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ทีม่หีลากหลายรูปแบบ
มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง Facebook Twitter และ Line เป็นต้น หากมุ่งเน้นการกระจายข่าวสารไปยงัสื่อสงัคม
ออนไลน์ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง อาจท าใหผู้ใ้ชใ้นช่องทางอื่นๆ ถูกจ ากดัในการเขา้ถงึขอ้มูลลดลง และจะเป็นการเสยี
โอกาสในการเสนอสนิคา้และบรกิารของภาคธุรกจิอกีดว้ย  
    4.6 ด้านแนวโน้มจะซื้อคอรส์เรยีนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภค
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่กลบัมาซื้อคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากสภาพ
เศรษฐกิจและสงัคมปจัจุบันในยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีเป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ
การศกึษา ตลาดแรงงาน อาชพีใหม่เกดิขึน้ อาชพีเก่าบางอาชพีจะลดความส าคญัลง ปรมิาณความรูม้อีตัราการเตบิโต
สงู ปจัจยัต่างๆ เหล่าน้ี สง่ผลใหเ้กดิแนวโน้มทีช่ดัเจนเกีย่วกบัความจ าเป็นของกระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ซึง่รปูแบบ
การศกึษาแบบเก่าอาจไม่สามารถรองรบัการสรา้งอาชพีให้กบัคนรุ่นใหม่ตลอดชวีติได้อกีต่อไป ผู้ประกอบอาชพีต้อง
ปรบัตัวและพร้อมเรียนรู้ใหม่อยู่เสมอ อุตสาหกรรมต้องพัฒนาทักษะของลูกจ้างให้เหมาะสม รูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกบัยุคขอ้มลูขา่วสารคอื รปูแบบทีส่ามารถน าเทคโนโลยมีาใชป้ระโยชน์ซึง่มวลชนหมู่มากสามารถเรยีนรูไ้ดแ้ต่
ต้องเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมกบัความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลดว้ย ท าใหเ้กดิรูปแบบการเรยีนรูใ้หม่ อาท ิ
หลกัสตูรออนไลน์แบบเปิดส าหรบัมวลชน (MOOCs) หรอืช่องทางการเรยีนรูอ้ื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ เสยีง วดีทิศัน์ สื่อ
สงัคม เกม จงึนับเป็นโอกาสดขีองคนรุ่นใหม่ในการเลอืกรูปแบบการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบัตนเองได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปรญิดา เจริญกูล (2549) ท าการศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตัดสนิใจใช้บรกิาร Wedding Service 
Online ผ่านทางระบบอนิเตอรเ์น็ต พบว่าพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ ในดา้นแนวโน้มการซือ้สนิคา้ผ่าน
ระบบออนไลน์ในอนาคต พบว่า ผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มแีนวโน้มทีจ่ะซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ใน
อนาคต 
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 5. การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลการรบัรูค้วามเสีย่ง ความไวว้างใจกบัพฤตกิรรมการซือ้
คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค 
    ปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Social Media ของผู้บรโิภค ด้านจ านวนในการซื้อ ด้านช่องทาง Social Media ที่ท าให้รู้จกัคอร์สเรยีน ด้านช่องทาง 
Social Media ทีใ่ชซ้ือ้คอรส์เรยีน และดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอรส์เรยีน ทัง้นี้อาจเน่ืองมาจาก กระบวนการตดัสนิใจในแต่
ละเพศนัน้ อาจมกีารใชเ้หตุผลและอารมณ์เขา้มาร่วมในกระบวนการตดัสนิใจไม่เหมอืนกนั โดยเพศชายจะใช้ขอ้มูลที่
ได้รบัและเชื่อถือได้เป็นพื้นฐานส าคญัในการตดัสนิใจซื้อ มากกว่าความเหน็ของคนอื่นๆ ส่วนเพศหญิงจะชอบพบปะ
พดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์ ใหค้วามส าคญักบัความเหน็ของคนอื่นๆมากกว่า สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรฑีาพล 
ปนัทวงักรู (2552) ท าการศกึษา ทศันคตแิละพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต พบว่า ผูบ้รโิภค
ทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเครอืข่ายอนิเตอรแ์ตกต่างกนั ในดา้นจ านวนเงนิทีซ่ือ้สนิคา้
และระยะเวลาทีใ่ชอ้นิเทอรเ์น็ตในการซือ้สนิคา้ โดยเพศชายจะมกีารใชเ้งนิส าหรบัซือ้สนิคา้ทีห่ายากมากกว่าเพศหญิง 
สว่นเพศหญงิจะใหค้วามสนใจกบัประเภทสนิคา้และการสง่เสรมิการจ าหน่ายมากกว่าเพศชาย 
    ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอายุ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนเงนิ ดา้นจ านวนในการซือ้ ดา้นจ านวนคอรส์เรยีน และดา้นแนวโน้มทีจ่ะซือ้คอร์
สเรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก วยัที่แตกต่างกนั มกัจะมีความสามารถในการซื้อและให้ความส าคญักบัการศึกษาเพื่อ
พัฒนาตนเองแตกต่างกัน เนื่องจากในแต่ละวัยมีความสนใจในเรื่องที่จะศึกษาหาความรู้แตกต่างกัน จึงมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อคอร์สเรยีนธุรกจิออนไลน์ในด้านจ านวนเงนิด้านจ านวนในการซื้อ ด้านจ านวนคอร์สเรยีน และด้าน
แนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรียนที่แตกต่างกันตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปทัมา ชูวงศ์ (2557)  
ท าการศกึษา ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่า อายุมผีลต่อระดบัการตดัสนิใจเรยีน
ภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊กในดา้นผลติภณัฑ ์สว่นใหญ่มอีายุระหว่าง 20 – 30 ปี อยู่ในช่วงอายุงานทีก่ าลงักา้วหน้าและยงั
ตอ้งการพฒันาความกา้วหน้าในอาชพีการงานใหเ้ตบิโตมากยิง่ขึน้ดว้ยการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
    ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง Social Media ของผู้บ ริโภค ด้านจ านวนเงิน  ด้านจ านวนคอร์สเรียน และด้านแนวโน้มที่ จะซื้ อ  
คอรส์เรยีน ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าหรอืหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ี
มรีะดบัรายได ้การประกอบอาชพี วถิกีารใชช้วีติและใหค้วามส าคญักบัการศกึษาเพื่อพฒันาตนเองแตกต่างกนั จงึมผีล
ต่อพฤติกรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ในเรื่องจ านวนเงนิ จ านวนคอรส์เรยีนและแนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรยีนที่
แตกต่างกนัตามไปดว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปทัมา ชวูงศ ์(2557)  ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจเรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก 
ดา้นผลติภณัฑแ์ละดา้นราคาแตกต่างกนั 
    ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชพี มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง 
Social Media ของผู้บรโิภค ด้านจ านวนเงนิ ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ในยุค Disruption (เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงโลก) 
อาชพีบางอาชพีอาจถูกผลกระทบจากกระแสโลกและเทคโนโลย ีส่งผลให้จ าเป็นต้องเร่งพฒันาหาทกัษะความรูใ้หม่ๆ
เพื่อความมัน่คงในอาชพีของตนเองหรอืเพื่อหาโอกาสในอาชพีใหม่ๆ  ในขณะทีบ่างอาชพีอาจถูกผลกระทบใหต้อ้งมกีาร
เปลีย่นแปลงทกัษะความรูไ้ม่มากนกั จงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ในดา้นจ านวนเงนิทีแ่ตกต่าง
กนัตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ปทัมา ชูวงศ ์(2557)  ท าการศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเรยีน
ภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่า อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการตดัสนิใจเรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊กดา้นผลติภณัฑ ์
ดา้นราคาและดา้นการรบัรูค้วามง่ายแตกต่างกนั 
    ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์
ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บริโภค ด้านจ านวนเงิน ด้านจ านวนในการซื้อ ด้านจ านวนคอร์สเรยีน และด้าน
แนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรียนทัง้ น้ีอาจเน่ืองมาจากรายได้ของผู้บริโภคนั ้นเป็นปจัจัยส าคัญในการตัดสินใจซื้อ 
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คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ ความสามารถในการซื้อจะผนัแปรไปตามระดบัรายได ้ดงันัน้ผู้บรโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อ
เดอืนทีแ่ตกต่างกนั จงึมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ในดา้นจ านวนเงนิ จ านวนในการซือ้ จ านวน
คอร์สที่ซื้อ และแนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรยีนที่แตกต่างกนัตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ ปทัมา ชูวงศ ์
(2557)  ท าการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก พบว่ารายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมี
ระดบัการตดัสนิใจเรยีนภาษาองักฤษทางเฟซบุ๊ก ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคาและดา้นการรบัรูป้ระโยชน์แตกต่างกนั 
    การรบัรูค้วามเส่ียงเก่ียวกบัการซ้ือคอรส์เรียนท าธุรกิจออนไลน์ผา่นช่องทาง Social Media 
    การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านหน้าที ่ 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
ในการซือ้คอรส์เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ ์(2553) ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัส าคญั
ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าหรอืบริการออนไลน์ ในมิติของการรบัรู้ถึงความเสี่ยงและความเชื่อมัน่ไว้วางใจของ
ผูบ้รโิภค พบผลการวจิยัว่า ปจัจยัดา้นการรบัรูถ้งึความเสีย่งส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทาง
อนิเตอรเ์น็ต กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคเกดิความเสีย่งต่อพฤตกิรรมของผูข้ายแลว้ ผูบ้รโิภคจะมคีวามตัง้ใจในการซือ้สนิคา้
ลดน้อยลง ในทางกลบักนั หากผูบ้รโิภคไม่รูส้กึเสีย่งกบัพฤตกิรรมของผู้ขาย ผูบ้รโิภคจะมคีวามตัง้ใจในการซือ้สนิค้า
เพิม่ขึน้ 
    การรบัรูค้วามเสีย่งเกีย่วกบัการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นการเงนิ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บรโิภค ดา้นจ านวน
คอรส์เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณิชภคั  อโนทพิย ์(2556) ท าการศกึษาการรบัรูค้วามเสีย่งทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์บนเวบ็ Facebook พบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งดา้นการเงนิ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้สนิคา้ออนไลน์บนเวบ็ Facebook ในดา้นความตัง้ใจในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
    การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านเวลา มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวนใน
การซือ้คอรส์เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฐติพิร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ทีท่ าการศกึษา การรบัรูแ้ละการจดัการ
ความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคม ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การ
รบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความ
เสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้และดา้นการมองหาความ
มัน่ใจ 
    การรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านจติใจ มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรียนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บรโิภค ดา้นจ านวน
เงนิ และดา้นจ านวนคอรส์เรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฐติพิร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ท าการศกึษา การรบัรูแ้ละ
การจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นจติใจ มคีวามสมัพนัธก์บัการ
จดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นราคาสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของตรา
สนิคา้และดา้นการมองหาความมัน่ใจ  
    การรบัรู้ความเสีย่งเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านสงัคม มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผู้บรโิภค ดา้นจ านวน
เงนิ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ฐติพิร เฟ่ืองวรรธนะ (2558) ทีท่ าการศกึษา การรบัรูแ้ละการจดัการความเสีย่งใน
การซื้อผลติภณัฑ์จากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคม ออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรบัรูค้วาม
เสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งใน
การซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นราคาสนิคา้ 
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    ความไว้วางใจต่อการซ้ือคอรส์เรียนท าธรุกิจออนไลน์ผา่นช่องทาง Social Media 
     ความไว้วางใจต่อการซื้อคอร์สเรียนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ด้านผู้ขายสินค้า  
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
เงิน และด้านแนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ ( 2553) 
ท าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัส าคญัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารออนไลน์ ในมติขิองการรบัรูถ้งึความเสีย่งและ
ความเชื่อมัน่ไว้วางใจของผู้บรโิภค พบผลว่า ปจัจยัด้านความเชื่อมัน่ไว้วางใจส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต กล่าวคอื หากผูบ้รโิภคเชื่อมัน่และไวใ้จต่อผูข้าย จะท าใหผู้บ้รโิภคจะมคีวามตั ้งใจใน
การซือ้สนิคา้ออนไลน์สงูไปดว้ย 
    ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ต มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นแนวโน้มที่
จะซือ้คอรส์เรยีนเพยีงดา้นเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กญัญส์ุภา ตนัสวุฒัน์ (2555) ท าการศกึษาเรื่อง ความ
ไว้วางใจที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบ
ผลการวจิยัว่า ผูบ้รโิภคทีม่คีวามไวว้างใจในการซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต ดา้นระบบอนิเตอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ จะมพีฤตกิรรม
การซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ต ดา้นแนวโน้มในการซือ้สนิคา้ทางอนิเตอรเ์น็ตของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้
ในระดบัปานกลาง 
    ความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ดา้นการปกป้องผูบ้รโิภค 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ดา้นจ านวน
ในการซื้อ และด้านแนวโน้มที่จะซื้อคอร์สเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กัญญ์สุภา ตันสุวัฒน์ (2555) 
ท าการศึกษาเรื่อง ความไว้วางใจที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่พบผลการวจิยัว่า ผู้บรโิภคที่มีความไว้วางใจในการซื้อสนิค้าทางอินเตอร์เน็ตด้านการปกป้อง
ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น จะมีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้านแนวโน้มในการซื้อสนิค้ าทางอินเตอร์เน็ตของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

จากผลการศกึษาเรื่อง การรบัรูค้วามเสีย่ง ความไว้วางใจ ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อคอรส์เรยีน
ธุรกจิออนไลน์ ผ่านช่องทาง Social Media ของผูบ้รโิภค ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. ด้านการรบัรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการซื้อคอร์สเรยีนท าธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ผู้ตอบ
แบบสอบถามมคีวามกงัวลในความเสีย่ง เรื่องความรูค้วามเชีย่วชาญและความสามารถในการถ่ายทอดของผูส้อน เรื่อง
ความคุ้มค่าและราคาค่าคอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media จะมีเนื่อหาและรูปแบบไม่ตรงตามที่
โฆษณาไว ้เรื่องเวลาทีต่้องสญูเสยีไปในการเรยีนหากรปูแบบ เน้ือหา และความรูข้องผูส้อนไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงัไว ้
เรื่องการเรยีนผ่านคอรส์เรยีนออนไลน์ท าใหเ้กดิความรูส้กึโดดเดีย่วทางสงัคม และเรื่องความมัน่ใจถ้าได้เรยีนสถาบนั
หรอืผูส้อน(โคช้)ทีม่ชีื่อเสยีง เพราะเป็นสถาบนัหรอืบุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากสงัคม ผูป้ระกอบการจงึควร มุ่งเน้นที่
ความซื่อสตัย ์น าเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิไม่บดิเบอืนและคุณภาพความเชีย่วชาญของผูส้อนควรมกีารรบัรองจากสถาบนัที่
เชื่อถอืไดห้รอือา้งองิจากประสบการณ์การท างานของผูส้อนทีส่ามารถตรวจสอบได ้ มกีารเปิดเผยขอ้มูลของธุรกจิและ
หลกัสตูรทีเ่ปิดสอนอย่างถูกตอ้งชดัเจนเขา้ถงึขอ้มลูไดง้่ายและตัง้ราคาค่าเรยีนอย่างเป็นธรรม 

2. ดา้นความไวว้างใจต่อการซือ้คอรส์เรยีนท าธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ผูต้อบแบบสอบถาม
ยงัมคีวามไวว้างใจต ่าในเรื่องผูข้ายคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์มขีอ้ตกลงเงื่อนไขการรบัประกนัผลการเรยีนการสอนอย่าง
ชดัเจน เรื่องผูข้ายคอรส์เรยีนผ่าน Social Media มกีารตอบขอ้สงสยัเกี่ยวกบัคอรส์เรยีนอย่างรวดเรว็และชดัเจน เรื่อง
ความไว้วางใจผู้ขายในเรื่องการเก็บรกัษาความลบัของขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตของลูกค้าหลงัจากการซื้อคอร์สเรยีน 
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ผูป้ระกอบการจงึควรมุ่งเน้นที่การสรา้งมาตรฐานการให้บรกิาร ได้แก่ มกีารแสดงความรบัผดิชอบและด าเนินการเพื่อ
แก้ไขปญัหาขอ้รอ้งเรยีนจากผู้บรโิภคอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม การรบัประกนัผลการเรยีนการสอนมกีารก าหนด
นโยบายและเงื่อนไขอย่างชดัเจน จดัการความปลอดภยัของระบบในการเขา้ถงึขอ้มูล,การด าเนินธุรกรรมและการเขา้ถงึ
ขอ้มูลสว่นบุคคลของผูบ้รโิภคต้องมกีารก าหนดนโยบายทีช่ดัเจน และมกีารด าเนินการมใิหม้กีารน าขอ้มูลของผูบ้รโิภค
ไปใชป้ระโยชน์ในทางอื่นทีท่ าใหเ้กดิการรบกวนหรอืความเสยีหายแก่ผูบ้รโิภค 

3. ในการขายคอร์สเรยีนธุรกจิออนไลน์ผ่านช่องทาง Social Media ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อคอร์สเรยีน
ผ่านช่องทาง Facebook ดงันัน้ผูป้ระกอบการจงึควรใชช้่องทาง Facebook ท าโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พื่อเพิม่ยอดขาย
และใชช้่องทางนี้สือ่สารเชื่อมต่อกบัลกูคา้ไดแ้บบครบวงจร 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมคีวามเหน็ว่าควรท าการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรเนื้อหาและรปูแบบการ
เรยีนการสอนทีผู่บ้รโิภคต้องการใหเ้ปิดสอน เพื่อใหผู้ป้ระกอบทราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคและน าขอ้มูลไปปรบั
หลกัสูตรการเรยีนการสอนให้ทนัสมยัและตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคมากที่สุด และเพื่อให้ผูป้ระกอบการจดัหา
ผูเ้ชีย่วชาญในดา้นนัน้ๆมาสอน  
 2. ควรศกึษาความพงึพอใจในคุณภาพการใหบ้รกิารของผูป้ระกอบการคอรส์เรยีนธุรกจิออนไลน์ เพื่อใหท้ราบ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารที่มต่ีอคุณภาพการให้บรกิารและเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการพฒันาและปรบัปรุง
ระบบการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงลงไดด้ว้ยด ีเน่ืองจากไดร้บัความเมตตาและความกรุณาอย่างสงู ใหค้ าปรกึษาและ
ความช่วยเหลอืจาก ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กาญณ์ระว ีอนันตอคัรกุล อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์ที่ไดเ้สยีสละเวลา 
ตรวจแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันบัตัง้แต่เริม่ตน้จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ และอาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีไ่ดก้รุณาเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม รวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธุรกจิและอาจารย์ทุกท่านทีไ่ดก้รุณาสัง่สอนให้
ความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งตลอดจนถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดี อีกทัง้แง่คิดต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่ผู้วิจยัและ 
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลกัสูตรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ ทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลอื อ านวยความสะดวก ตลอด
ระยะเวลาทีไ่ดศ้กึษาจนครบหลกัสตูร 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณครอบครวั ทีส่นับสนุนและส่งเสรมิเรื่องการศกึษาของผูว้จิยั รวมทัง้ใหค้ าแนะน าอนั
เป็นประโยชน์ รวมทัง้รุ่นพี ่หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติการจดัการ และเพื่อนร่วมรุ่นทีค่อยใหก้ารสนับสนุนขอ้มูล
ขา่วสาร ตลอดจนช่วยเหลอืเรื่องต่างๆ ทีจ่ะน ามาสูง่านวจิยัในครัง้นี้ 
 สดุทา้ยนี้ ผูว้จิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์สาหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจ และความดอีนัพงึมี
จากสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านที่ประสทิธปิระสาทวชิาความรูอ้นัเป็น
พืน้ฐานส าคญัทีท่ าใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธใ์นครัง้นี้ 
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