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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยครัง้น้ีมีความมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้และการจดัการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า           

บนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              

ที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ทัง้เพศชายและหญิง จํานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม            

เป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะห์ความแตกต่าง ใช้สถิติการทดสอบโดยใช้การทดสอบค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบ 

ความแตกต่างใชท้ดสอบความแตกต่างรายคู ่การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุตํ่ากว่า 30 ปี ระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า มรีายได้

ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป มอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมสีถานภาพโสด/ หมา้ย / หย่า / แยกกนัอยู ่ 

 2. ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มกีารรบัรู้ความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑจ์ากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวม        

อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้ความเสีย่งดา้นหน้าที ่ด้านร่างกาย ดา้นการเงนิ 

ดา้นเวลา อยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นสงัคม อยู่ในระดบัตํ่า และดา้นจติใจ อยู่ในระดบัสงู 

 3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์โดยรวม 

อยู่ในระดบัสงู เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารจดัการความเสีย่งดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นภาพลกัษณ์ของ

ตราสนิคา้ และดา้นการมองหาความมัน่ใจ อยู่ในระดบัสงู ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ด้านภาพลกัษณ์ของรา้นค้า และ  

ดา้นราคาสนิคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

4. ประเภทของผลติภณัฑท์ีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่มกีารซือ้จากรา้นคา้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ คอื เสือ้ผา้ เครื่อง

แต่งกาย (กระเป๋า รองเทา้) มกีารชําระเงนิโดยการโอนเงนิผ่านธนาคาร ซื้อผ่านทางเฟซบุก๊มากที่สุด และเพื่อนคอืผู้ที่มี

อทิธพิลมากทีสุ่ดในการซือ้ผลติภณัฑเ์หล่านัน้ ซึ่งมกีารซื้อผลติภณัฑ์ผ่านรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยเฉลี่ย 

จาํนวน 7.52 ครัง้ต่อปี และมมีลูค่าสงูสดุโดยเฉลีย่ในการใชจ้่ายเท่ากบั 3,848.82 บาท 
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 5. ผู้บรโิภคทีม่อีายุและอาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

ดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใน 1 ปีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 และ 0.01 ตามลําดบั  และความแตกต่างของพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์           

ดา้นจาํนวนมลูคา่สงูสดุทีท่า่นใชจ้า่ยในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้ จาํแนกตามเพศ

และรายได ้พบวา่ มค่ีา Sig เทา่กบั 0.004 และ 0.001 ตามลาํดบั นัน่คอืผูบ้รโิภคทีม่เีพศและรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรม

การซื้อผลิตภณัฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านมูลค่าสูงสุดที่ท่านใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า          

บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 6. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑ์จากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้นหน้าที ่มคีวามสมัพนัธก์บั

การจดัการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ด้านภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า  ด้าน

ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และ ดา้นราคาสนิคา้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 0.01 และ 0.05 ตามลําดบั การรบัรู้

ความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดา้นร่างกาย มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่ง

ในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และ 

ดา้นราคาสนิคา้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ด้านการเงนิ มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์

ด้านภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า ด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้า และด้านการมองหาความมัน่ใจ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.01 0.05 และ 0.01 ตามลําดบั การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดา้น

สงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑ์จากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านการค้นหา

ขอ้มูล ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า ด้านภาพลกัษณ์ของร้านค้า ด้านราคาสนิค้า และด้านการมองหาความมัน่ใจ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 0.05 0.01 0.05 และ 0.05 ตามลาํดบั การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บน

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านจติใจ มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ดา้นการคน้หาขอ้มูล ดา้นความภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ดา้นราคาสนิคา้ และ 

ดา้นการมองหาความมัน่ใจ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 การรบัรูค้วามเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บน

เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านเวลา มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งในการซื้อผลิตภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ดา้นความภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ดา้นราคาสนิคา้ และ ดา้นการมองหาความ

มัน่ใจ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

 7. การจดัการความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ด้านการค้นหาขอ้มูล และ        

ด้านภาพลกัษณ์ของตราสนิค้า มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์            

ดา้นมูลค่าสงูสุดทีท่่านใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 

 

คาํสาํคญั: การรบัรูค้วามเสีย่ง การจดัการความเสีย่ง รา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
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Abstract 

 

This research aims to study perceived risk and risk management to purchase products from social 

commerce of consumers in metropolis. Sample size in this research is 400 consumers both men and women in 

metropolis. Questionnaire is a tool for data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean, and 

standard deviation. Statistics for difference analysis are independent sample t-test and One - way analysis of 

variance when there is a difference and pair difference. Statistic for relation analysis is Pearson product moment 

correlation coefficient.  
  

 Research results are as follows: 

 1. Most consumers are female, aging under 30 years old, holding Bachelor’s degree , having income 

over 45,001 Baht., working as private company employee, and with singlestatus/ divorcestatus 

 2. Most consumers have overall of perceived risk to purchase products from social commerce of 

consumers in metropolis at moderate level. Functional Risk, Physical Risk, Financial Risk and Time Risk at 

moderate level. Social Risk at low level and Phychological Risk at high level.   

 3. Most consumers have overall of risk management to purchase products from social commerce of 

consumers in metropolis at high level and seeking information, brand image and seeking reassurance at high 

level. Brand loyalty, store image and pricing at moderate level. 

 4. Most consumers buy clothes (bag shoes) from facebook and transfer money for payment. Friend is 

influencer. Having order at 7.52 times per year and having payment at Baht 3,848.82 per time  

 5. Difference of Buying behavior from social commerce of consumers in metropolis term of time to 

purchase for 1 year separate by age and occupation is sig equal 0.015 and 0.024 mean consumer with different 

age, occupation effect to buying behavior from social commerce of consumers in metropolis term of time to 

purchase for 1 year at the statistical significance levels of 0.05 and 0.01 subsequently and consumer with 

different gender and income effect to buying behavior from social commerce of consumers in metropolis term of 

expense per time at the statistical significance levels of 0.01 

 6. Perceived risk to purchase products from social commerce, Functional Risk, and risk management to 

purchase products from social commerce, Brand Image, Store Image and Pricing is sig equal 0.002 0.000 and 

0.024 subsequently mean Perceived risk to purchase products from social commerce, Functional Risk, is related 

to risk management to purchase products from social commerce, Brand Image, Store Image and Pricing, in same 

direction at the statistical significance levels of 0.01 0.01 and 0.05 subsequently.  

 Physical Risk and Brand Image, Store Image and Pricing is sig equal 0.006 0.000 และ0.000 

subsequently mean Physical Risk is related to Brand Image, Store Image and Pricing Physical Risk is related to 

Brand Image, Store Image and Pricing insame direction at the statistical significance levels of 0.01.  
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 Financial Risk and Brand Image, Store Image and Seeking Reassurance is sig equal 0.000 0.016 and 

0.008 subsequently mean Financial Risk is related to Brand Image, Store Image and Seeking Reassurance in 

same direction at the statistical significance levels of 0.01 0.05 and 0.01 subsequently.  

 Social Risk and Brand Loyalty, Store Image, Pricing is sig equal 0.042 0.000 and 0.015 subsequently 

mean Social Risk is related to Brand Loyalty, Store Image, Pricing and Seeking Reassurance in same direction at 

the statistical significance levels of 0.05 0.01 and 0.05 subsequently. Social Risk and Seeking information, and 

Seeking Reassurance is sig equal 0.000 and 0.014 mean Social Risk is related to Seeking information and 

Seeking Reassurance in opposite direction at the statistical significance levels of 0.01 and 0.05  

 Phychological Risk and Seeking information, Brand Image, Store Image, Pricing and Seeking 

Reassurance is sig .010 0.000 0.003 and 0.000 subsequently mean Phychological Risk is related to Seeking 

information, Brand Image, Store Image, Pricing and Seeking Reassurance in same direction at the statistical 

significance levels of 0.01.  

 Time Risk and Brand Image, Store Image, Pricing and Seeking Reassurance is sig equal 0.000 0.000 

0.000 and 0.002 subsequently mean Time Risk is related to Brand Image, Store Image, Pricing and Seeking 

Reassurance in same direction at the statistical significance levels of 0.01 

 7. Risk management to purchase products from social commerce, Seeking information and Brand 

Imange, and buying behavior from social commerce of consumers in metropolis term of expense per time is sig 

equal 0.004 and 0.001 mean Seeking information and Brand Imange are related to buying behavior from social 

commerce of consumers in metropolis term of expense per time at the statistical significance levels of 0.01 

 

Keyword: Percieved risk, Risk management, Social Commerce 

 

บทนํา 

 จากสภาพสงัคมและการดํารงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจําวนัมากขึ้น  

โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารสื่อสาร อนิเตอร์เน็ตทําให้คนสื่อสารกนัได้สะดวก และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ เกดิการเชื่อมต่อเป็น

สงัคมขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมไปทัว่โลกผ่านโซเชยีลเน็ตเวริ์ค ทําใหโ้ซเชยีลเน็ตเวริค์ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็  

ทําให้ผู้ขายสนิค้าคดิที่จะใช้โซเชยีลเน็ตเวริ์คเป็นช่องทางในการซื้อขายสนิค้า ซึ่งทัง้ผู้ซื้อและผู้ขายเองต่างกไ็ด้รบัความ

สะดวก ทัง้ประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย ในส่วนของผู้ขายเองยงัสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการจดัหาพื้นที่สําหรบัขาย

สนิคา้อกีดว้ย 

อย่างไรกต็าม การซื้อสนิค้าผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์นอกจากจะมขี้อดตีามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว กย็งัมี

ขอ้เสยีเช่นเดยีวกนั  ผู้บรโิภคบางกลุ่มยงัไม่ยอมรบัการซือ้สนิคา้ดว้ยวธิเีช่นน้ี เน่ืองจากยงัมคีวามเสีย่งในดา้นต่างๆ จาก

ขอ้มลูของ พชิยารกัษ์ มณีเลอเลศิ (2553)  ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ ในดา้นเหตุผลทีจ่ะ

ไม่ซือ้สนิคา้ผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ใหเ้หตุผลคอื การไม่ไดล้องสนิคา้ รองลงมาคอื สนิคา้ไม่ตรงตามความ

ต้องการ ไม่ไดเ้หน็สนิคา้ก่อนการสัง่ซือ้ เวบ็ไซต์ไม่น่าเชื่อถอื ไม่มรีบัประกนัหลงัการขาย และไม่แน่ใจว่าจะไดร้บัสนิคา้          
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ซึง่สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีลว้นแต่เป็นความเสีย่งในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรบัรูแ้ละ

การจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาปจัจยัทางด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ เพศ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได ้

สถานภาพ มผีลกบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มี

ความสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสี่ยงการในซื้อผลติภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาปจัจัยการจัดการความเสี่ยงในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ประเภทของสนิคา้ วธิกีารชาํระเงนิ ชอ่งทางการสัง่ซือ้ บคุคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้ 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพ และการรบัรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสงัคม

ออนไลน์ ได้แก่ ความเสีย่งด้านหน้าที ่ความเสีย่งด้านร่างกาย ความเสีย่งด้านการเงนิ ความเสีย่งด้านสงัคม ความเสีย่ง 

ดา้นจติใจ และความเสีย่งดา้นเวลา 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดว้ย พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ย

สงัคมออนไลน์ และ การจดัการความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ได้แก่ การค้นหา

ขอ้มลู ความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ราคาของสนิคา้ การมองหาความมัน่ใจ  

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี สถานภาพที่แตกต่างกนัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีแ่ตกต่างกนั 

 2. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑจ์ากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการ

ความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

 3. การจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ทฤษฎแีละแนวคดิดา้นประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-58) กล่าวว่า ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร ์           

จะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอื่น 
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 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการรบัรู ้/ การรบัรูค้วามเสีย่ง ความเสีย่งทีร่บัรู ้หมายถงึ ความไม่แน่นอนทีผู่บ้รโิภค

เผชญิเมือ่ผูบ้รโิภคไมส่ามารถเหน็ผลลพัธข์องการตดัสนิใจไดอ้ยา่งชดัเจน  

 ความเสีย่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภทคอื ความเสีย่งด้านหน้าที่ ความเสีย่งดา้นร่างกาย ความเสีย่งด้าน

การเงนิ ความเสีย่งดา้นสงัคม ความเสีย่งดา้นจติใจ และ ความเสีย่งดา้นเวลา (นภาวรรณ คณานุรกัษ์.  2556: 114 อา้งองิ

จาก Schiffman, Kanuk และ Lazar. 2007: 183) 

 ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบัการจดัการความเสีย่ง นภาวรรณ คณานุรกัษ์ (2556: 115) กล่าวไวว้่า ผูบ้รโิภคมกีาร

พฒันากลยุทธ์ของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงที่รบัรู้ได้ เป็นการเพิ ่มความมัน่ใจให้แก่ตนเอง เมื่อจะทําการตัดสินใจซื้อ

ผลติภณัฑ ์ซึง่ผูบ้รโิภคจะใชก้ลยุทธก์ารลดความเสีย่งหลายกลยุทธด์งัต่อไปน้ี การคน้หาขอ้มูล ความภกัดต่ีอตราสนิค้า  

การเลอืกจากภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ การเลอืกจากภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ผูบ้รโิภคซือ้รุ่นทีแ่พงทีส่ดุ และ ผูบ้รโิภคคน้หา

ความมัน่ใจ  

 แนวคดิเกี่ยวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2546: 193) สรุปว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม

ผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรอืวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภค          

เพื่อทราบถึงลกัษณะและความต้องการและพฤตกิรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้รโิภค คําตอบทีไ่ดจ้ะช่วยใหน้ักการตลาด

สามารถจดักลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategies) ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม คาํถาม

ทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย Who?,What?, Why?, Who?, When?, 

Where? และ How? เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, 

Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

 แนวคดิเกี่ยวกบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ การทําธุรกรรมเชงิพาณิชย์ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสก์ําลงัเป็นนิยมอย่าง

กวา้งขวาง และเตบิโตอย่างรวดเรว็ เน่ืองจากเป็นการพฒันารูปแบบการค้าแนวใหม่ทีใ่หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ค่ากว่ารูปแบบ

รา้นคา้แบบดัง้เดมิทีม่กัจะตอ้งผ่านคนกลาง ประกอบกบัการใชช้วีติของผูบ้รโิภคในยุคปจัจุบนั เป็นยุคทีไ่ม่จํากดัตวัเองกบั

สงัคมและรปูแบบการใชช้วีติเพยีงแบบเดยีว คอือยู่ทัง้ในโลกของความเป็นจรงิและโลกออนไลน์ เพราะการทําธุรกรรมและ

กจิกรรมในโลกออนไลน์นัน้สามารถสรา้งความหลากหลายในการชวีติประจําวนัของแต่ละคนได ้เช่น การเชค็อนิหรอืการ

ลงทะเบยีนในแอพพลเิคชัน่ชือ่ โฟรส์แควร ์ตามสถานทีต่่างๆ เพื่อใหเ้พื่อนไดร้บัรูว้่าเราอยู่ทีใ่ด รวมทัง้ใส่ขอ้ความลงไปได้

ว่าเรากําลงัทําอะไรอยู่ หรอืการไปกดถูกใจ (like) บนเฟซบุก๊ เพื่อวดัความนิยมของข้อความที่เราสื่อลงในเฟซบุ๊กนัน้         

ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ การสือ่สารดจิติอลและสือ่ใหม ่(new media) ไดป้รบัเปลีย่นวธิกีารคดิ การดาํเนินชวีติ การปฏบิตั ิรวมถงึ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในปจัจบุนัอยา่งชดัเจน (อุราเพญ็ ยิม้ประเสรฐิ.  2556: ออนไลน์) 

 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑ์

จากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่ 95% ยอมใหค้ลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% 

คํานวณไดจ้ากสตูรไม่ทราบจํานวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 คน 

สาํรองไวจ้าํนวน 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน   
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สรปุผลการวิจยั 
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อภิปรายผลการวิจยั 

 จากผลการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการรบัรูแ้ละการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อผลติภัณฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์              

ดา้นมลูคา่สงูสดุทีท่า่นใชจ้า่ยในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั ผลการวจิยั

พบว่า เพศชายมมีลูค่าสงูสดุโดยเฉลีย่ทีใ่ชจ้่ายมากกว่าเพศหญงิ โดยมลูค่าสงูสดุในการซือ้ผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่ของเพศชาย

เทา่กบั 5,711.39 บาท เมื่อแยกตามประเภทของผลติภณัฑพ์บว่าผลติภณัฑส์ว่นใหญ่ทีเ่พศชายซือ้คอื สนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีมีราคาสูง จึงส่งผลให้ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั            

มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นมลูค่าสงูสดุทีท่่านใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑจ์าก

รา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550: 57-58)  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั ส่งผลใหพ้ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้น

จาํนวนครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใน 1 ปีแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 31 - 40 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้

ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ใน 1 ปี มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายุ         

31 - 40 ปี สามารถเปิดรบัการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  ได ้ทาํใหม้ปีรมิาณการใชอ้นิเตอรเ์น็ตอยูใ่นปรมิาณมาก จงึสามารถสัง่ซือ้

ผลติภณัฑผ์า่นเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ ์(2556) 
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 3. ผูบ้รโิภคที่มรีายไดแ้ตกต่างกนั ส่งผลให้พฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 

ดา้นมูลค่าสงูสุดที่ท่านใช้จ่ายในการซื้อผลติภณัฑจ์ากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้15,001-25,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากร้านค้า           

บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นมลูค่าสงูสดุทีใ่ชจ้า่ยในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ในแต่ละครัง้ 

น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้45,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากผูท้ีม่รีายไดส้งู สามารถซือ้ผลติภณัฑท์ีม่รีาคาแพง เพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการของตนเองได ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พชิยารกัษ ์มณีเลอเลศิ (2553)   

 4. ผู้บรโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ส่งผลให้พฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์  

ดา้นจาํนวนครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ใน 1 ปีแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวั/อาชพีอสิระ/ไม่ไดท้ํางาน มพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ ดา้นจํานวนครัง้ทีซ่ือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ใน 1 ปีมากกว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี

นกัเรยีน/นกัศกึษา เน่ืองจากผูท้ีม่อีาชพีธรุกจิสว่นตวั/อาชพีอสิระ/ไมไ่ดท้าํงาน ไมม่เีวลาเขา้งานทีแ่น่นอน หรอืทาํงานทีบ่า้น 

ทาํใหส้ามารถซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ไดบ้อ่ยครัง้เทา่ทีต่นเองตอ้งการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ พลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ ์(2556)  

 5. การรบัรู้ความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านสงัคม และด้านจติใจ          

มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นการคน้หาขอ้มูล 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคเองมคีวามกงัวลวา่การซือ้ผลติภณัฑผ์า่นรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคม

ออนไลน์อาจจะดไูม่ดใีนสายตาคนรอบขา้ง หรอือาจจะเลอืกซือ้ผลติภณัฑท์ีล่า้สมยั รวมไปถงึมคีวามกงัวลว่าจะจ่ายเงนิไป

โดยไม่ไดร้บัผลติภณัฑ์เหล่านัน้ ผู้บรโิภคจงึต้องมกีารค้นหาขอ้มูลในลกัษณะต่างๆ เช่นการสอบถามจากเพื่อนที่เคยซื้อ

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เป็นตน้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง นภาวรรณ คณานุรกัษ ์(2556: 115)    

6. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บั

การจดัการความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านความภกัดต่ีอตราสนิค้า อย่างมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เน่ืองจากผู้บรโิภคเองมคีวามกงัวลว่าการซื้อผลติภณัฑ์ผ่านร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์อาจจะดูไม่ดใีนสายตาคนรอบขา้ง หรอืไม่ได้รบัการยอมรบัจากเพื่อนฝงู ผู้บรโิภคจงึไม่เปลีย่นไปซือ้ผลติภณัฑ ์         

ของตราสนิค้าอื่นๆ ถ้าตราสนิค้านัน้ได้รบัคําชมจากเพื่อนฝูง หรือเพื่อนฝูงให้การยอมรบั ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฏีของ

นภาวรรณ คณานุรกัษ ์(2556: 115)   

 7. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นหน้าที ่ ดา้นร่างกาย ดา้น

การเงนิ ดา้นจติใจ และ ดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากร้านคา้บนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูบ้รโิภคเองมคีวามกงัวล      

วา่การซือ้ผลติภณัฑผ่์านรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์อาจจะไดร้บัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ตรงกบัความคาดหวงั หรอือาจจะใช้

งานไมไ่ด ้รวมถงึอาจไดร้บัอนัตรายจากการใชผ้ลติภณัฑ ์เน่ืองจากไมม่กีารระบวุธิใีชง้านทีถู่กตอ้ง ซึง่อาจจะทาํใหผู้บ้รโิภค

เสยีเงนิ และเสยีเวลาหากผู้บรโิภคได้รบัอนัตรายจากการใช้ผลติภัณฑ์ หรอืเสยีเวลาในการเปลี่ยนผลติภณัฑ์ เน่ืองจาก

ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยดูจากตราสินค้าที่เป็นที่รู้จ ัก และมีชื่อเสียงที่ด ี           

ซึง่สอดคลอ้งกบั ทฤษฏขีอง นภาวรรณ คณานุรกัษ ์(2556: 115)   
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 8. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นหน้าที ่ ดา้นร่างกาย ดา้น

การเงนิ ดา้นสงัคม ดา้นจติใจ และ ดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บน

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 และ 0.01 

ตามลําดบั เน่ืองจากผูบ้รโิภคเองมคีวามกงัวลว่าการซือ้ผลติภณัฑผ์่านรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อาจจะดูไม่ดใีน

สายตาคนรอบขา้ง หรอืไม่ไดร้บัการยอมรบัจากเพื่อนฝงู อาจจะไดร้บัผลติภณัฑท์ีไ่ม่ตรงกบัความคาดหวงั อาจจะใชง้าน

ไมไ่ด ้หรอือาจไดร้บัอนัตรายจากการใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่อาจจะทาํใหผู้บ้รโิภคเสยีเงนิ และเสยีเวลาหากผูบ้รโิภคไดร้บัอนัตราย

จากการใชผ้ลติภณัฑน์ัน้ หรอืเสยีเวลาในการเปลีย่นผลติภณัฑ ์เน่ืองจากผลติภณัฑไ์ม่สามารถใชง้านได ้ผูบ้รโิภคจงึเลอืก

ซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าที่มีชื่อเสียงที่ดี มีภาพลักษณ์ที่ดี เพราะจะได้มัน่ใจได้ว่าจะได้รบัผลิตภัณฑ์ที่ดี ปลอดภัยต่อ            

การใช้งาน รวมถงึผู้บรโิภคจะไดม้คีวามมัน่ใจว่าไม่ต้องเสยีเงนิโดยไม่ไดร้บัสนิคา้ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง นภาวรรณ 

คณานุรกัษ ์(2556: 115)   

 9. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นหน้าที ่ดา้นร่างกาย ดา้น

สงัคม ดา้นจติใจ และ ดา้นเวลา และ มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่าย

สงัคมออนไลน์ ดา้นราคาสนิคา้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 0.01 0.05 0.01 และ 0.01 ตามลําดบั เน่ืองจาก

ผู้บรโิภคเองมคีวามกงัวลว่าการซื้อผลติภณัฑ์ผ่านร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อาจจะได้รบัผลติภณัฑ์ที่ไม่ตรงกบั

ความคาดหวงั หรอือาจจะใช้งานไม่ได้ รวมถึงอาจได้รบัอนัตรายจากการใช้ผลติภณัฑ์ เน่ืองจากไม่มกีารระบุวธิีใช้งาน         

ที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะทําให้ผู้บริโภคเสยีเวลาในการเปลี่ยนผลติภณัฑ์ เน่ืองจากผลติภัณฑ์ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้บริโภค        

จงึเลอืกซือ้ผลติภณัฑโ์ดยดูจากราคาสนิคา้ จะต้องเลอืกราคาทีแ่พงทีสุ่ด เพราะผูบ้รโิภคเชื่อว่า ผลติภณัฑท์ีม่รีาคาแพงจะ

เป็นผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพด ีซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง นภาวรรณ คณานุรกัษ ์(2556: 115)  

 10. การรบัรูค้วามเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นการเงนิ ดา้นสงัคม ดา้น

จติใจ และดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งในการซื้อผลติภณัฑจ์ากร้านค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

ดา้นการมองหาความมัน่ใจ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 0.05 0.01 และ 0.01 ตามลาํดบั เน่ืองจากผูบ้รโิภคเองมี

ความกงัวลว่าการซือ้ผลติภณัฑผ์่านรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อาจจะดูไม่ดใีนสายตาคนรอบขา้ง อาจจะเลอืกซื้อ

ผลติภณัฑ์ที่ล้าสมยั เลอืกซื้อผลิตภัณฑ์มรีาคาแพงกว่าร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ร้านอื่นๆ หรอืมคี่าจดัส่งแพง

เกนิไป รวมไปถึงมคีวามกงัวลว่าจะจ่ายเงนิไปโดยไม่ได้รบัผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ ผู้บรโิภคจงึต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก

รา้นค้าที่มกีารรบัประกนัสนิค้า มบีรกิารหลงัการขาย รวมถึงยอดคนติดตามในอนิสตาแกรม หรอืคนกด like Fanpage      

ในเฟซบุ๊กกเ็ป็นส่วนในการพจิารณาเลอืกรา้นคา้ของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง นภาวรรณ คณานุรกัษ์ (2556: 

115)   

 11. การจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นการคน้หาขอ้มูล และ

ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นมูลค่าสงูสุดทีท่่านใชจ้่ายในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

ในแต่ละครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ถ้าผูบ้รโิภคเหน็ว่าผลติภณัฑน์ัน้มตีราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง และผูบ้รโิภค

เองมกีารคน้หาขอ้มูลมากพอ ไม่ว่าจะเป็น จากการอ่านรวีวิ หรอืจากการสอบถามของเพื่อนๆ กจ็ะทําใหผู้้บรโิภคมคีวาม

มัน่ใจ ยอมจ่ายเงนิจํานวนมากเพื่อซือ้ผลติภณัฑน์ัน้ๆ  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  Kuo-Kuang Chu และ Chi-Hua Li 

(2008)  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 จากผลการวเิคราะหก์ารรบัรูแ้ละการจดัการความเสีย่งในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี  

 ด้านลกัษณะประชากรศาสตร ์

 ผูป้ระกอบการควรให้ความสําคญักบักลุ่มผู้บรโิภคที่เป็นเพศชาย ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั หรอือาชพีอสิระ 

อายตุํ่ากวา่ 40 ปี และมรีายไดม้ากกวา่ 45,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคเหล่าน้ีมรีายไดเ้ป็นของตนเอง และมเีวลา

ทีจ่ะสามารถสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เน่ืองจากไม่มเีวลาเขา้งานทีแ่น่นอน เหมอืนพนักงานบรษิัทเอกชน 

หรอืขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิ  

 ด้านการรบัรูค้วามเส่ียงการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

 ด้านหน้าท่ี 

 ผูป้ระกอบการควรเสนอขายสนิคา้ดว้ยความเป็นจรงิ ลงรายละเอยีดของสนิคา้ใหช้ดัเจน ไม่บดิเบอืนคุณภาพของ

สนิคา้ทัง้บนหน้าเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ และเมื่อจดัส่งถงึมอืผูบ้รโิภค ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งการซือ้

ผลติภณัฑ์จากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านหน้าที่ มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่งการซื้อผลติภณัฑ ์

จากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และดา้นราคาสนิคา้ 

 ด้านรา่งกาย  

 ผูป้ระกอบการควรบอกถงึสว่นผสมของผลติภณัฑ ์ในกรณีทีส่นิคา้ทีข่ายนัน้เป็นเครือ่งสาํอาง หรอือาหาร หรอืหาก

เป็นสินค้าอื่นๆ ก็ควรบอกวิธีการใช้งานของสินค้าเหล่านัน้ด้วย ซึ่งจากผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงการซื้อ

ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นร่างกาย มคีวามสมัพนัธก์บัการจดัการความเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑ์

จากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และดา้นราคาสนิคา้ 

 ด้านการเงิน  

 ผูป้ระกอบการควรมกีารตรวจสอบราคาสนิคา้เปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้บนเครอืขา่ยออนไลน์รา้นอืน่ๆ ดว้ย เน่ืองจาก

สนิคา้ชนิดเดยีวกนัอาจมรีาคาทีแ่ตกต่างกนัมากเกนิไป  ซึง่จากผลการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑจ์าก

ร้านค้าบนเครือข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการเงนิ มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้า       

บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ และดา้นการมองหาความมัน่ใจ 

 ด้านสงัคม 

 ผู้ประกอบการควรมีการอัพเดตสินค้าใหม่อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสินค้าล้าสมัย รวมถึงมีการให้

คําแนะนําแก่ผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้ผ่านร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ดว้ย ซึ่งจากผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้

ความเสีย่งการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านสงัคม มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการความเสีย่ง        

การซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นการคน้หาขอ้มลู ดา้นความภกัดต่ีอตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์

ของรา้นคา้ ดา้นราคาสนิคา้ และ ดา้นการมองหาความมัน่ใจ 

 ด้านจิตใจ  

 ผูป้ระกอบการควรมกีารอพัเดต Tracking Number และสถานะการส่งสนิคา้ใหลู้กคา้ไดท้ราบ เพื่อให้ลูกคา้เกดิ

ความมัน่ใจว่าสนิคา้ทีล่กูคา้สัง่ไดถู้กจดัสง่แลว้ รวมถงึใช ้Tracking Number .ในการตรวจสอบสถานะการส่งสนิคา้อกีดว้ย 

รวมถึงผู้ประกอบการเองจะต้องมีปฏสิมัพนัธ์ที่รวดเรว็กบัลูกค้า และควรมีบรกิารหลงัการขายให้แก่ลูกค้าด้วย ซึ่งจาก

ผลการวจิยัพบวา่ การรบัรูค้วามเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ดา้นจติใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
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การจดัการความเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑ์จากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ด้านการคน้หาขอ้มูล ด้านภาพลกัษณ์ของ

ตราสนิคา้ ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ดา้นราคาสนิคา้ และ ดา้นการมองหาความมัน่ใจ 

 ด้านเวลา 

 ผูป้ระกอบการควรมกีารจดัรปูแบบการคน้หาสนิคา้ทีง่า่ย มกีารสือ่สารกบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาเยีย่มชมหรอืสนใจซือ้สนิคา้

อย่างฉับไว การจัดส่งสนิค้าต้องจัดส่งให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการรับรู้ความเสี่ยงด้านการสูญเสยีเวลา ซึ่งจาก

ผลการวจิยัพบว่า การรบัรู้ความเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑ์จากรา้นคา้บนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นเวลา มคีวามสมัพนัธ ์        

กับการจัดการความเสี่ยงการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า           

ดา้นภาพลกัษณ์ของรา้นคา้ ดา้นราคาสนิคา้ และ ดา้นการมองหาความมัน่ใจ 

 ด้านการจดัการความเส่ียงการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 

 ผูป้ระกอบการควรมอีพัเดตขอ้มลู ประสบการณ์การใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภคคนอืน่ๆ ใหส้ามารถคน้หาไดง้่าย รวมถงึ

ตอ้งทาํใหต้ราสนิคา้ของผูป้ระกอบการเองเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป และมชีือ่เสยีงทีด่ ีซึง่จากผลการวจิยัพบว่า การ

จดัการความเสีย่งการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นค้าบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ดา้นการคน้หาขอ้มูล และดา้นภาพลกัษณ์ของ

ตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นคา้บนเครอืขา่ยออนไลน์ของผูบ้รโิภค 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร. กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ดว้ยความเคารพอย่าง

สูง ท่านได้สละเวลาอันมีค่าให้ความอนุเคราะห์ดูแลแก้ไขข้อบกพร่อง  ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํานับตัง้แต่เริ่มต้น

ดาํเนินการจนเสรจ็สมบรูณ์เป็นสารนิพนธฉ์บบัน้ี  

 นอกจากน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกุิตตา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ณกัษ์ กุลสิร ์

ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม รวมถึงเจา้หน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ด้ให้ความช่วยเหลอื และ

อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 

 สาํหรบัขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สาํหรบังานวจิยั ผูว้จิยัขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาเสยีสละ

เวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สุดทา้ยน้ี ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณบดิามารดา และเพื่อนพีน้่องของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนดา้นการศกึษา

และเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาและทาํงานวจิยัฉบบัน้ีจนสาํเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบรูณ์ 

 

เอกสารอ้างอิง 

[1] นภาวรรณ คณานุรกัษ์. (2556). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. พมิพค์รัง้ที ่1. กรุงเทพฯ: ซวีแีอลการพมิพ.์ 

[2] พชิยารกัษ ์มณีเลอเลศิ. (2553). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซิ้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคผา่นระบบออนไลน์.   

        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

[3] พลฏัฐ ์เกรกิไกวลัธ.์ (2556). ทศันคต ิและการซื้อสนิคา้อเิลก็ทรอนิกสท์างออนไลน์ชอ้ปป้ิงของผูบ้รโิภค 

        ในเขตกรุงเทพมหานคร.  สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  

        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 

[4] รตัตยิา มปีระเสรฐิสกุล. (2556). ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร.   

        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. ถ่ายเอกสาร. 



13 

 

[5] ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ฉบบัสมบรูณ์. กรุงเทพฯ: วสิทิธิพ์ฒันา. 

[6] ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. (2550). กลยทุธก์ารตลาดและการบรหิารเชงิกลยทุธโ์ดยมุง่ทีต่ลาด.  กรุงเทพฯ:  

        ธนธชัการพมิพ.์ 

[7] อุราเพญ็ ยิม้ประเสรฐ็. (2556, กรกฏาคม-ธนัวาคม). S-COMMERCE อนาคตของพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสบ์นเครอืขา่ย 

        สงัคมออนไลน์. วารสารปญัญาภวิฒัน์. 5(1): 147-157. สบืคน้เมือ่ 19 ตุลาคม 2557,  

        จาก http://journal.pim.ac.th/uploads/content/2014/06/o_18qkb8em51pu51ft41894g0j1e91a.pdf 

[8] Kuo-Kuang Chu and Chi-Hua Li. (2008). A STUDY OF THE EFFECT OF RISK-REDUCTION  

        STRATEGIES ON PURCHASE INTENTIONS IN ONLINE SHOPPING. International Journal of  

        Electronic Business Management. 6(4): 213-226. สบืคน้เมือ่ 28 กนัยายน 2557, จาก  

       http://ijebm.ie.nthu.edu.tw/IJEBM_Web/IJEBM_static/Paper-V_NAA%Study%20of%20the%0Effect.pdf 
 

 

 

 


