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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การยอมรับเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์และการรับรู้ความเสี่ยงที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ Independent sample t-test, One-way analysis 
of variance หรือ สถิติ Brown - Forsythe และ Pearson Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้บริโภคที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นทกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 2.การยอมรับเทคโนโลยี มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน 
3. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร             
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน 4. การรับรู้ความเสี่ยงมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01            
มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน 
 
ค าส าคัญ : สกุลเงินดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง 
 

ABSTRACT 
 
 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 
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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, 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. 
 
Keywords: Cryptocurrency, Online Consumer Behavior, Risk Perception  
 

บทน า 
 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนวัตกรรม
เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และนวัตกรรมซึ่งเป็นที่กล่าวถึงอย่างแพร่หลายคือเทคโนโลยี           
บล็อกเชน (Blockchain) โดยคณะกรรมการจัดท าบรรณานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งราชบัณฑิตย
สภาได้ให้ความหมายของ บล็อกเชน (Blockchain) คือวิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการ
เข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามล าดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในโครงข่าย                
ที่ก าหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนีผู้้ใช้จะทราบถึงการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชน (Blockchain) ทุกรายการตลอดเวลาและ
เป็นการท าธุรกรรมที่ปลอดภัยที่สุด และน่าเช่ือถือโดยไม่ผ่านตัวกลาง หรือสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง
ข้อมูล (Data Structure) ที่ท าให้ข้อมูลธุรกรรมทางดิจิทัล (Digital Transaction) เช่ือมต่อกันด้วยบล็อก เป็นเสมือนห่วงโซ่ 
(Chain) ที่ท าให้บล็อกของข้อมูลเช่ือมต่อกัน ยกตัวอย่างการท าธุรกรรมด้วย บิตคอยน์ (Bitcoin) จะมีรหัสโทเคน (Token) 
สร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารกับ บล็อกเชน (Blockchain) และท าการตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) อย่างเปิดเผย
ก่อนการยืนยันกรรม หากเทคโนโลยีนี้เข้ามาแทนท่ีได้อย่างสมบูรณ์จะส่งผลกระทบกับสถาบันการเงินท่ีเป็นตัวกลางและส านัก
ช าระบัญชีในอนาคต แนวโน้มธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีภาวะถดถอยในทุกปีเพราะผู้บริโภคหันมาสนใจท าธุรกรรมผ่านทาง
ออนไลน์มากขึ้น จนท าให้เกิดแพลทฟอร์มรูปแบบต่างๆมากมาย ท าให้ธนาคารต่างต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของ
ผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการปรับลดจ านวนสาขาลง และธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลว่าจ านวนสาขาธนาคาร            
มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมาใช้บริการธุรกรรมทางออนไลน์ในรูปแบบอื่นมากขึ้น 
สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) คือเงินตราเข้ารหัสลับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่เป็นสื่อกลางในการท าธุรกรรม ซึ่งใช้วิทยาการ
เข้ารหัสลับส าหรับรับประกันความถูกต้องของธุรกรรมนั้น เพื่อควบคุมการสร้างหน่วยเงินดิจิทั ลเพิ่ม และเพื่อยืนยันความ
ถูกต้องของการโอนสินทรัพย์เป็นเงินดิจิทัลรูปแบบนึงที่ควบคุมโดยกระจายศูนย์กลางผ่านบล็อกเชน (Blockchain) ซึ่งโดย
ปกติแล้วหากเป็นการโอนเงินที่ต่างสกุลเงินกัน จะต้องท ารายการผ่านธนาคารเท่านั้น และใช้เวลาด าเนินการค่อนข้างนาน           
เพือ่ความถูกต้องปลอดภัยของธุรกรรมทั้งยังเสียคา่ธรรมเนียมในอัตราที่สงู แต่ส าหรับในยุคดิจิทัลนั้น บล็อกเชน (Blockchain) 
เข้ามาตอบโจทย์คนยุคใหม่ในเรื่องความง่ายและรวดเรว็ในการท าธุรกรรมผา่นระบบออนไลน์เพียงไมก่ี่วินาที ซึ่งจะไม่มีธนาคาร
เป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมแต่ยังคงความปลอดภัย และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมจ านวนมาก ส าหรับโลกยุคดิจิทัลที่นับวัน
จะยิ่งมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นจนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและธุรกิจบริการจนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกทาง
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เศรษฐกิจที่มีความส าคัญมาก การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล ผู้บริโภคต้องการรับรู้ถึงประโยชน์         
ในการใช้งานเพื่อให้ใช้งานได้ตรงจุดประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งพฤติกรรมการยอมรับนี้มีผลต่อการตั้งใจท่ีจะใช้งานจริงของผู้บริโภค
ทั้งสิ้น การน าเทคโนโลยีนี้มาใช้ท าให้เกิดการลงทุน ประสบการณ์ความรู้ ทักษะและความต้องการใช้งานเทคโนโลยี (ภานุพงศ์ 
เสกทวีลาภ, 2557, 12) ได้อธิบายเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน (Process) ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลเริ่ม
จากได้ยินในเรื่องวิทยาการนั้นๆ จนยอมรับและน าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับกระบวนการเรียนรู้แล ะ               
การตัดสินใจ (Decision Making) ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับปัญหาที่จะตามมา เพราะยังเป็นสิ่งใหม่ส าหรับคนไทยและ              
การยอมรับเทคโนโลยียังเป็นไปได้ยาก เนื่องจากผู้คนยังยึดติดกับเทคโนโลยีเก่าและการท าธุรกรรมผ่านทางธนาคาร ซึ่งถ้า
เทียบกันแล้วสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นการท าธุรกรรมที่สะดวกและรวดเร็วกว่า จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีนี้  ทว่าในปัจจุบันสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) มีความผันผวนสูง                
จึงเป็นจุดสนใจให้กับนักลงทุนในการท าก าไรและตัดสินใจในการใช้สกุลเงินดิจิทัล แต่ผู้คนส่วนใหญ่ยังมองว่าสกุลเงินดิจิทัล                
มีความเสี่ยงสูง จึงเกิดข้อกังขาในการตัดสินใจ ทั้งการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การรับรู้ความเสี่ยง               
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กันท้ังสิ้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค
ออนไลน์และการรับรู้ความเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
เพื่อน าผลวิจัยมาเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลหรือบริษัทที่ก าลังตัดสินใจเลือกใช้สกุลเงินดิจิทัลในการทดแทนสกุลเงินตราของ
แต่ละประเทศต่อไป ถึงแม้ว่าสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะเป็นท่ีได้รับความสนใจจากท่ัวโลก แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่อง
ของระบบการจัดเก็บและกระจายเงินที่ยังไม่ได้รับการรองรับให้เป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และอาจจะต้องใช้
เวลานานในการเรียนรู้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล เพราะในโลกอนาคตอันใกล้นี้สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) จะกลายมาเป็น
สกุลเงินท่ีได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูล

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีและการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์และการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้ นที่

กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการ

ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
2. การยอมรับเทคโนโลยี ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
3. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร 
4. การรับรู้ความเสี่ยง ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539) โดยต้องการที่จะศึกษาการแบ่งส่วนตลาดตามตัวแปร            
ด้านประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นลักษณะที่ส าคัญจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย เพราะลักษณะประชากรศาสตร์ที่ต่างกัน  
จะก าหนดลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
สถานภาพสมรส เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่วิจัยครั้งนี้ว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี (F. D. Davis, Bagozzi, & Warshaw, 1989) ใช้แบบจ าลองการ
ยอมรับเทคโนโลยี (TAM) โดยต้องการที่จะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีได้แก่การรับรู้ถึงประโยชน์ , ความง่ายในการใช้งาน, 
ความตั้งใจที่จะใช้งาน, ทัศนคติที่มีต่อการใช้และการน ามาใช้งานจริง เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาที่วิจัยครั้งนี้ว่าจะมี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครหรือไม่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์  (Richard & Chebat, 2015) โดยต้องการที่จะศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการรับรู้ทางออนไลน์ (Online Cognitions), 
อารมณ์ทางออนไลน์ (Online Emotions), ความบันเทิงทางออนไลน์ (Online Entertainment), ความต่อเนื่อง (Flow) 
และทัศนคติที่มีต่อสื่อออนไลน์ (Online Attitudes)  ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความ
ต่อเนื่องและด้านทัศนคติออนไลน์  

แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการการรับรู้ความเสี่ยง  (Demirdogen, Yaprakli, Yilmaz, & Husain, 2010)                  
ในการศึกษาครั้งนี้ที่ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
(Performance Risk), ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Security Risk), ความเสี่ยงทางด้านสังคม (Social Risk), ความเสี่ยง
ด้านจิตใจ (Psychological Risk), ความเสี่ยงด้านเวลา (Time Risk) และ ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Risk) 
เพื่อน าทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้และศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ (Kotler, 2003) โดยใช้การตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ,              
การแสวงหาข้อมูล, การประเมินทางเลือก, การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมหลังการซื้อ ต้องการที่จะศึกษา การตัดสินใจและ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ สรุปได้ว่า การตัดสินใจ หมายถึงการพิจารณาโดยใช้ข้อมูล หลักการและเหตุผล วิเคราะห์อย่างถี่
ถ้วนในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุดจากหลาย ทางเลือกโดยองค์ประกอบในการตัดสินใจ น าทฤษฎีเหล่านี้            
มาประยุกต์ใช้และศึกษาความสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้สกุลเงินดจิิทัลในเขตพื้นที่กรงุเทพมหานครซึง่ไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้หรือเคยใช้สกุลเงินดิจิทัลซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

ดังนั้นสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง โดยก าหนดระดับค่าความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และระดับค่าความ
คลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ซึ่งสูตรในการค านวณ ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ 
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เมื่อ n แทน  ขนาดตัวอย่าง  
 p แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก าลังสุ่ม 0.50  
 Z แทน ระดับความเช่ือมั่นท่ีผู้วิจัยก าหนดไว้ Z มีค่าเท่ากับ  1.96 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 หรือระดับ .05 
 E แทน ค่าความผิดพลาดสูงสุดที่เกิดขึ้น = .05 
แทนค่าในสูตรดังนี ้
    N = (.05) (1 -.5) (1.96)2 / (.05)2 
        = 384.16 หรือ 384 คน 
 

ดังนั้นจะได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 384 คนและเพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 16คน  รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 400 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี้ 

วิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกสุ่มจากเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

ที่มีประชากรผู้อยู่อาศัยจ านวนสูงสุด 5 เขตพื้นที่ เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายโดยการแบ่งจะเน้นให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ 
เศรษฐกิจ สังคม และวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน อ้างอิงข้อมูลจาก ส านักบริหารการทะเบียน (2562) ได้แก่ เขตสายไหม 
เขตคลองสามวา เขตบางแค เขตบางเขน และเขตบางขุนเทียน 

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างจากเขตพื้นที่ที่ได้ในขั้นตอน            
ที่ 1 รวมกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อการศึกษาถึงลักษณะ

ประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรู้ความเสี่ยง และพฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้             
สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคออนไลน์ ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การรับรู้ความเสี่ยง ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้สกุลเงิน
ดิจิทัล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ประกอบด้วยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติโดยพิจารณาถึงวัตถุประสงค์และ
ความหมายของข้อมูลที่ใช้ในวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ การรับรู้ความเสี่ยง พฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานครภาค น ามา
วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical) เป็นการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน 

มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ              
One-way analysis of variance (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545), สถิติ Independent t-test (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
และสถิติ Brown-Forsythe (B) (Hartung, 2001, 300) 
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สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ความง่ายในการใช้งาน ความตั้งใจ               

ที่จะใช้ ทัศนคติที่มีต่อการใช้ และการน ามาใช้จริง ท่ีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ทางออนไลน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์              
ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง และด้านทัศนคติออนไลน์ ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล
ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครจะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation)  
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ความเสี่ยง ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ความเสี่ยงด้านสังคม ความเสี่ยงด้านจิตใจ ความเสี่ยงด้านระยะเวลา และความเสี่ยงด้านความ
เป็นส่วนตัว ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จะทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Pearson Correlation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์             

ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 50.30 มีอายุ  
20-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 83.80 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.80 รถานภาพสมรส มีสถานภาพโสด 
คิดเป็นร้อยละ 80.52 มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ ส่วนใหญ่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 69.00 รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 89.80 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 82.80 

ปัจจัยด้านการการยอมรับเทคโนโลยี การวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยี โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถาม             
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 
ได้แก่ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านการน ามาใช้งานจริง ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ และด้านความ
ตั้งใจที่จะใช้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 3.49 3.48 3.45 และ 3.44 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็น             
อยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านการรับรู้ทางออนไลน์  ด้านความต่อเนื่อง ด้านทัศนคติออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 3.50 และ
ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ และด้านความบันเทิงทางออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.40 และ 3.40 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยง การวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงโดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อการรับรู้ความเสี่ยงอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ใน       
ระดับดี ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตใจ การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน การรับรู้
ความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม และการรับรู้
ความเสี่ยงด้านระยะเวลา โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 3.53 3.51 3.49 3.46 และ 3.44 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล  การวิเคราะห์การตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณา             
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ พฤติกรรมหลังการซื้อ การแสวงหาข้อมูล การตัดสินใจ
ซื้อ การประเมินทางเลือก ด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 3.55 3.53 และ 3.49 
ตามล าดับ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรสแตกต่างกัน 

มีมีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

ในด้านด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน         
ที่วางไว ้

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านการแสวงหาข้อมูล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว ้

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ในด้านการประเมินทางเลือก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
ในด้านการตัดสินใจซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) โดยผู้บริโภคที่มี
อายุ 20 – 29 ปี มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือ
ความต้องการ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป และผู้บริโภคที่มีอายุ 30 – 39 ปี มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ น้อยกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป 

สมมติฐานที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค               
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อและด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้                  
โดยผู้บริโภคการศึกษาต่ ากว่ามีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริโภคระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี  

สมมติฐานที่  1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้อง ต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อและด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                    
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 
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สมมติฐานที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต

พื้นที่กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของ
ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล 
ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05                 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ  ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีวางไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การยอมรับเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคใน เขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้ และด้านการน ามาใช้งานจริง มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์ ด้านความง่ายในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้านการน ามาใช้งานจริง มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซื้อ โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.312, 0.318, 0.343 และ 0.364 โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 3 พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง 
และ ด้านทัศนคติออนไลน์ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านอารมณ์
ทางออนไลน์ ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ ด้านความต่อเนื่อง และ ด้านทัศนคติออนไลน์  มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ              
ใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซื้อ โดยมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง                
และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สมมติฐานที่ 4 การรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ในด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย และด้านสังคม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 
 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย และด้านสังคม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ            
ใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ด้านจิตใจ มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.024ด้านภาพลักษณ์โดยรวมดูดี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 และด้านความเป็นส่วนตัว มีค่า Sig. เท่ากับ 0.020 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน ด้านจิตใจ ด้านภาพลักษณ์โดยรวมดูดี และด้านความเป็นส่วนตัว                     
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซื้อ โดยมี
ความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

สรุปผลและอภิปรายผล 
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ 
1.1 เพศ ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือก ด้านการ
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ตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากทุกเพศต่างมีความจ าเป็นในการ
ใช้สกุลเงินดิจิทัลในชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น จึงท าให้เมื่อมีความต้องการใช้สกุลเงินดิจิทัลมีผลท าให้ผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและ               
เพศชาย สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ  
โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร              
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.2 อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงกว่าากลุ่มอายุอื่นๆ เพราะมีอายุการท างาน               
ค่อนข้างนาน มีผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวสามารถตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ เนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่าย สามารถซื้อสินค้าได้ตามต้องการทั้งอุปโภคและบริโภค รวมไปถึงสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และมักมีการแนะน า
ชักชวนเพื่อนและบุคคลรอบข้างอยู่บ่อยครั้งในการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัล จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีการ
ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความ
ต้องการ มากที่สุด ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 45 ปี มีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิส เคาน์
สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอายุอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.3 ระดับการศึกษา ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภค                
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า                  
ปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่มีรายรับ
ค่อนข้างจ ากัดแตกต่างจากผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ ทั้งนี้ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีมีความจ าเป็นต้องตัดสินใจ              
ใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน เพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้จึงมีผลท าให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวตัดสินใจใช้สกุลเงิน
ดิจิทัลค่อนข้างบ่อยเพราะมีราคาค่อนข้างย่อมเยาว์ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภคในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์
สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลว                
โชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.01 

1.4 อาชีพ ผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษามีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริ โภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ท าให้ตสามารถ
ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลค่อนข้างจ ากัดต้องการเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายใน
การซื้อ ทั้งเพื่อบริโภคและอุปโภค จึงท าให้ผู้บริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษามีตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ มากที่สุดซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ  
ชลีณา คุณจักร (2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวยี่ห้อ โชกุบุสซึ โมโนกาตาริของผู้บริโภค
ในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อ               
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สบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน โดยผู้ บริโภคที่มีอาชีพนิสิต/ นักศึกษา               
มีพฤติกรรมการซื้อสบู่เหลวโชกุบุสซึโมโนกาตาริในดิสเคาน์สโตร์ในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด แตกต่างจากกลุ่มอายุอื่นๆ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก              
การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคทุกรายได้
ต่อเดือน มีความจ าเป็นต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อซื้ออุปโภคและบริโภคส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันทั้งสิ้น และต้องซื้อใช้อยู่
บ่อยครั้ง จึงท าให้ไม่ว่าอาชีพใดต่างก็ต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลซื้อสินค้าเปน็ประจ า สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกศรา จันทร์จรัสสขุ 
(2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ            
ใช้บริการในห้างเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.6 สถานภาพสมรส ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ การแสวงหาข้อมูล การประเมิน
ทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้บริโภคทุกสถานะ 
การตัดสินใจซื้อสินค้าใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นอย่างดี จึงท าให้มีการแนะน าหรือชักชวน หรือการซื้อซ้ าไม่ต่างกัน เพราะทุกค น             
ต่างทราบเป็นอย่างดีว่าสินค้ามีคุณสมบัติตรงกับความต้องการการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ดวงพร เลิศสิริลดากุล 
(2561) ศึกษาเรื่อง คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และคุณภาพสินค้า ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า                
ในเครือสหพัฒน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันมี
พฤติกรรมสินค้าในเครือสหพัฒน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. การยอมรับเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่าด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมี
ทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากการซื้อสินค้าจากการใช้สกุลเงินดิจิทัลมีการสื่อสารทาง
การตลาดที่ค่อนข้างดี ครอบคลุมทุกช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ท าให้ผู้บริโภครู้จักการใช้สกุลเงินดิจิทัลได้ เป็นอย่างดี      
จึงท าให้ผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์ดังกล่าว และแนะน าบุคคลรอบข้างให้ใช้ตามได้ง่าย รวมถึงการกลับมาซื้อสินค้าดังกล่าว
บ่อยครั้งเพราะรู้จักและเคยใช้ สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ทางออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความง่ายในการใช้งานมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และ              
มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากผู้บริโภครับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้งานสกุลเงิน
ดิจิทัลยังช่วยลดขั้นตอนในการซื้อสินค้าได้ ในด้านการตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการ
ประเมินทางเลือก ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ โดยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากผู้บริโภคมีความตั้งใจใช้ใช้สกุลเงินดิจิทัลต่ า ซึ่งจะท า ให้เกิดการ
ตัดสินใจใช้สกุลเงินดิจิทัลเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกวรินทร์  ละเอียดดีนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีด้านความตั้งใจที่จะใช้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และ 
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มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากท้ังนี้อาจเนื่องจากการใช้สกุลเงินท าให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึก
เพลิดเพลินหรือพึงพอใจในการใช้งาน  

3. พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์  ผลการวิจัยพบว่าด้านการรับรู้ทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ                
ใช้สกุลเงินดิจิทัลของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลน์ที่ก าลังเติบโตในปัจจุบันท าให้การใช้สกุลเงิน
ดิจิทัล มีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านอารมณ์ทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และ              
มีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลน์ที่ก าลั งเติบโตในปัจจุบัน
ท าให้การใช้สกุลเงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557) ศึกษาเรื่อง การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความบันเทิงทางออนไลน์ มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และ
ต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลน์ที่ก าลังเติบโต              
ในปัจจุบันท าให้การใช้สกุลเงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก ด้านความ
ต่อเนื่องมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจาก
เนื่องจากสื่อสังคมชุมชนออนไลน์ที่ก าลังเติบโตในปัจจุบันท าให้การใช้สกุลเงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท (2557) ด้านทัศนคติออนไลน์                       
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเนื่องจากสื่อ
สังคมชุมชนออนไลน์ที่ก าลังเติบโตในปัจจุบันท าให้การใช้สกุลเงินดิจิทัลมีอิทธิพลในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์                  
ใช้ประกอบการเลือกอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ เกวรินทร์ ละเอียดดีนันท (2557)  

4. การรับรู้ความเสี่ยง ผลการวิจัยพบว่าด้านการเงิน มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านประสิทธิภาพการใช้งาน มีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และมีทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านความปลอดภัยมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านสังคมมีความสัมพันธ์ระดับต่ า และต่ ามาก และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านจิตใจมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติ                  
ที่ระดับ 0.01 ด้านระยะเวลามีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 ด้านความเป็นมีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และต่ า และมีทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                     
ที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ปาริชาต ประภาสัย (2557) ศึกษาเรื่อง การรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้คุณค่า
ผลิตภัณฑ์กับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ด้านความเป็นส่วนตัว มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เมื่อได้ทราบจากงานวิจัยว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20 – 29 ปี ระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาชีพนิสิตนักศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท และมีสถานภาพโสด ดังนั้นฝ่าย
วางแผนและกลยุทธ์สามารถน าข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยก าหนดเป็นแผนในการสื่อสารทางการตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่ซื้อ
สินค้าผ่านการใช้สกุลเงินดิจิทัล ถึงแนวทางให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
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2. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อช่องทางออนไลน์ที่ปัจจุบันค่อนข้างมีอิทธิพลกับ

ผู้บริโภค เกี่ยวกับการโฆษณา การออกข่าวสาร หรือรายการส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึง ข่าวสาร              
ได้ง่าย จนกลายเป็นกิจวัตประจ าวันในชีวิต  

3. ฝ่ายการตลาดและฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรให้ความส าคัญและท าการสื่อสารข่าวสารในเรื่องการใช้งาน                  
ทุกขั้นตอนกระบวนการ การใช้งานท่ีสะดวก ปลอดภัย เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและวางใจหากซื้อสินค้า  

4. ฝ่ายสื่อสารทางการตลาด ควรจัดประกอบการควรค านึงถึงการออกแบบช่องทางออนไลน์ให้ง่านต่อการใช้งาน 
สร้างความเพลิดเพลินจากการค้นหาสินค้า น ามาสู่การกระตุ้นความต้องการซื้อสินค้าได้นอกจากนี้ผู้ประกอบการต้องค านึงถึง
การปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้ทันสมัย และถูกต้องอยู่เสมอ เพ่ือท าให้การใช้สกุลเงินดิจิทัล เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการค้นหา
ข้อมูลมากที่สุดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าในปริมาณสูงขึ้น 
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