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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยเลอืกปัจจยัดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ในบรบิทของการมสีารสนเทศ
เกนิขดีจ ากดั (Information overload) และความไม่เป็นระเบยีบของโครงสรา้งของขอ้มลู (Information disorganization) 
มาเป็นปัจจยัตัง้ต้น โดยท าการวจิยัเชงิส ารวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ทีใ่ชก้ารทดลองจ าลองสถานการณ์ถงึปรมิาณ
สารสนเทศเกินขดีจ ากัดมาเป็นส่วนประกอบในงานวิจยั แล้วส ารวจจากประชากรที่เคยซื้อสินค้าที่จบัต้องได้ผ่าน
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์มาแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ ภายในรอบปีทีผ่่านมา มกีลุ่มตวัอย่างเขา้ร่วมทัง้หมด 243 ตวัอย่าง 
เป็นผูม้ปีระสบการณ์การซือ้ของออนไลน์ 208 ตวัอย่าง แต่ผ่านเกณฑก์ารวดัทีแ่สดงถงึผูท้ดสอบมภีาวะสารสนเทศเกนิ
ขดีจ ากดัมาแล้ว และน ามาใช้จรงิ 175 ตวัอย่าง ผลงานวจิยัชีใ้ห้เหน็ว่า หากเกดิการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อสนิค้า
ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์มมีาก จะส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ลดลง โดยมปัีจจยัที่ส่งผลเรยีงตามล าดบัคอื 
ตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ ร้านค้าออนไลน์ที่มคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัการรบัรู้ความเสีย่ง ซึ่งจะเน้นด้านการตระหนักถึง
เวบ็ไซต์ (Awareness) มากกว่าด้านภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ (Image) ปัจจยัถดัมาคอืปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก
กบัการรบัรู้ความเสี่ยงคือ สภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากดั และความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ ซึง่ประโยชน์จากงานวจิยัชิน้น้ีสามารถน าไปเป็นเกณฑใ์นการพจิารณาปรบัปรุงคุณภาพของเวบ็ไซตไ์ดต้รงจดุ 
เพื่อน าไปพฒันาเวบ็ไซต์ใหม้คีวามน่าสนใจ และเขา้ไปอยู่ในใจผูบ้รโิภค จนเกดิความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัได ้โดย
ต้องมุ่งเน้นถงึการลดปัจจยัทีจ่ะใหเ้กดิการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ออนไลน์ ซึง่อาจมปัีจจยัอื่นๆ ที่
สง่ผลเพิม่เตมิ นอกเหนือจากปัจจยัในงานวจิยัชิน้น้ีได ้

 
ค าส าคญั: ตราสนิคา้ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ สภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบน   

เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ การรบัรู้ความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ การตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์  
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Abstract  

The objective of this study is to examine factors influencing how perceived risk impacts online purchase 
intention.  Website branding and information disorganization were examined in the context of information 
overload as basic factors.  Quantitative research by online questionnaire applied experimental data to 
reproduce a scenario of information overload.  Data was collected from 243 samples, 208 of whom had 
purchased goods online during the past year. There were 175 usable samples passing the measurement of 
information overload. Results were that the greater perceived risk of online purchasing, the less purchase 
intention occurred. Website branding was the most significantly negative perceived risk. Customers realized 
that website awareness was more significant than website image in terms of branding. Other factors were 
information overload and information disorganization, which had a positive relationship with perceived risk for 
online purchasing. These findings may be applied to improve quality of retail websites to interest and engage 
customers. Competitive advantage may be gained by reducing factors influencing perceived risk in online 
purchasing. 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา 

ปัจจุบนัเทคโนโลยทีางด้านการติดต่อสื่อสารถูกพฒันาและมคีวามเจรญิก้าวหน้าขึน้อย่างต่อเนื่อง ผู้คนสามารถ
เขา้ถึงอนิเทอร์เน็ตได้จากทุกที่และทุกเวลา โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพวิเตอร์ (Computer) หรอืคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก (Notebook) รวมถงึรูปแบบการด าเนินชวีติของผูค้นในสงัคมปัจจุบนัทีเ่ป็นแบบสงัคมทีม่คีวามเร่งรบี ส่งผลให้
การท ากิจกรรมในแต่ละอย่างจึงอยู่ในขอบเขตที่ถูกจ ากัดด้วยเวลาโดยต้องการความรวดเร็ว ดังนัน้การใช้งาน
อนิเทอรเ์น็ตผ่านอุปกรณ์ดจิติอลทัง้โทรศพัท์มือถือ สมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรอืคอมพิวเตอร์แทบ็เลต็ (Tablet 
Computer) จงึสามารถตอบโจทยก์ารด าเนินชวีติประจ าวนัของผูค้นในปัจจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่อง
ของการซือ้สนิคา้และบรกิารต่างๆ ทีผู่ค้นหนัมาใหค้วามสนใจในช่องทางของสือ่ออนไลน์มากยิง่ขึน้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของการรบัขอ้มูลข่าวสาร การค้นหาขอ้มูลสนิค้าหรอืบรกิาร หรอืการสัง่ซื้อสนิค้าหรอืบรกิาร เป็นต้น ทัง้นี้ ผู้บรโิภค
สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบจากแหล่งขอ้มลูอนิเทอรเ์น็ตจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจซือ้ 

จากแหล่งที่ผู้บรโิภคสามารถหาขอ้มูลการใชง้านของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ได้ จะเห็นได้ว่า ขอ้มูลอาจมมีากมายจาก
หลายแหล่งบนอนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากการน าเขา้ขอ้มลูไปเป็นขอ้มลูบนสือ่อนิเทอรเ์น็ตนัน้ สามารถท าไดห้ลายช่องทาง
และสรา้งโดยใครกไ็ด ้ท าให้มปีรมิาณขอ้มูลบนสื่ออนิเทอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ และไม่เป็น
ประโยชน์ ซึง่อาจส่งผลใหเ้กดิความสบัสนในขอ้มลูได ้อกีทัง้การจดัวางโครงสรา้งของขอ้มลูบนเวบ็ไซต์นัน้กเ็ป็นปัจจยั
หนึ่งในการคน้หาขอ้มูลและเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยลูกค้าทีใ่ชง้านรา้นค้าออนไลน์นัน้ 
ตอ้งใชค้วามสามารถไม่เพยีงแต่การเขา้ใจขอ้มลูผลติภณัฑเ์ท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเขา้ใจการใชง้านผ่านเวบ็ไซตด์ว้ย โดยการ
จดัระเบยีบข้อมูลบนเวบ็ไซต์นัน้ ก็เป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการประมวลผลข้อมูลซึ่งอาจเป็นส่วนที่มผีลต่อคุณภาพการ
ตดัสนิใจได ้นอกจากขอ้มลูบนเวบ็ไซตท์ีถู่กจดัระเบยีบอย่างดแีลว้ ภาพลกัษณ์ ชื่อเสยีงของเวบ็ไซต์ รา้นคา้ออนไลน์ที่
สามารถท าให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมัน่ไว้วางใจนัน้ เป็นอีกปัจจยัที่ส าคญัในการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ หาก
ผูบ้รโิภคเกดิความไม่เชื่อมัน่ จะเกดิความลงัเลต่อผูข้าย โดยปัจจยัชื่อเสยีง ภาพลกัษณ์ และสญัลกัษณ์ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความน่าเชื่อถอืภายในเวบ็ไซตน์ัน้ เป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจของลกูคา้ในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความเสี่ยงจากการซื้อสนิค้าออนไลน์ ผ่านปัจจยัด้านตราสนิค้าของเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ และ ปัจจัยความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ภายใต้บริบทของปัจจัยสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

 
2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากงานวจิยัเชิงทดลองของ Soto-Acosta et al. (2014) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกบัการตัดสนิใจซื้อสนิค้าออนไลน์ ใน
แง่มุมของสภาวะเกนิขดีจ ากดัของสารสนเทศ และปัจจยัความเป็นระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ สมมตฐิาน
จะถูกทดสอบเชงิทดลองจากกลุ่มตวัอย่างที่ถูกหามาแบบสุ่มของลูกคา้ทีม่กีารใช้งานซือ้สนิคา้ออนไลน์ และจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีไ่ดม้านัน้ จะคดัเลอืกลูกค้าทีม่กีารตดัสนิใจซื้อของผ่านรา้นคา้ออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งครัง้ในรอบปีทีผ่่านมา 
ผูเ้ขา้ร่วมทดลองนัน้จ าเป็นตอ้งมปีระสบการณ์ในการคน้หาขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหม้คีวามสามารถในการพดูคุย
ในหวัขอ้สภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ความเป็นระเบยีบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตไ์ด ้ผลการวจิยัพบว่าสภาวะสารสนเทศ
เกนิขดีจ ากดั และการจดัขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ไม่ไดส้ง่ผลไปยงัการตดัสนิใจซื้อของลูกคา้โดยตรง แต่ลูกคา้
จะน าปัจจยัเหล่านี้ ไปเป็นขอ้มูลในการประเมินความเสีย่งทัง้ในด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความน่าเชื่อถือของ
เวบ็ไซต์ การจดัการขอ้มูลส่วนตวัต่างๆ รวมถงึดา้นการเงนิ การส่งสนิคา้ และการบรกิารหลงัการขาย เพื่อตดัสนิใจซือ้
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตเ์หล่านัน้ และพบว่าประสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของลกูคา้ ไม่สง่ผลกบัปัจจยัใดๆ เลย 
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จากงานวจิยัเชงิทดลองของ Chang and Chen (2008) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัในการซือ้สนิคา้ออนไลน์ในมุมมอง
ดา้นคุณภาพเวบ็ไซต์ ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ โดยน าปัจจยัดา้นความเชื่อมัน่ และการรบัรูค้วามเสีย่ง
มาเป็นตวักลาง พบว่าปัจจยัดา้นความเชื่อมัน่ของคุณภาพเวบ็ไซต ์ภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ ไม่มผีล
ใดๆ กบัการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ แต่ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ ในดา้นคุณภาพของ
เว็บไซต์นัน้ กล่าวถึงด้านคุณลกัษณะของเวบ็ไซต์ที่มีความสวยงาม สะดุดตา น่าใช้งาน มีการจดัวางในรูปแบบที่
เหมาะสม และใชง้านไดง้่าย สว่นดา้นภาพลกัษณ์คุณภาพของเวบ็ไซต ์จะกล่าวถงึความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตน์ัน้ๆ ทีม่ี
ต่อลูกคา้ โดยลกูคา้จะต้องจดจ าได ้ไม่เคยมภีาพลกัษณ์ดา้นลบทีส่ง่ผลต่อเวบ็ไซต ์มรีะบบรกัษาความเป็นส่วนตวัของ
ขอ้มูลลูกคา้ สามารถให้ความปลอดภยัดา้นการช าระเงนิได้ อกีทัง้ยงัมคีุณภาพการให้บรกิารด้านการขนส่ง และการ
บรกิารหลงัการขายทีด่อีกีดว้ย 

งานวจิยัเชงิส ารวจของ Lien et al. (2015) ท าการศกึษาดา้นปัจจยัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ปัจจยัดา้นราคา และ
ความเชื่อมัน่ กบัความตัง้ใจในการจองโรงแรมออนไลน์ในประเทศไต้หวนั โดยผลที่ได้จากการทดลองนัน้กล่าวว่า 
ประเด็นหลักในการจองโรงแรมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า มาจากภาพลักษณ์ของโรงแรมในด้านบวก ซึ่ง
ภาพลกัษณ์นัน้เป็นปัจจยัภายนอกทีล่กูคา้มอง และประเมนิก่อนการตดัสนิใจซือ้ ลูกคา้จะเชื่อมโยงกบัความทรงจ าของ
ตัวเอง เกี่ยวกบัข้อมูลที่ตนเองมีเกี่ยวกบัโรงแรมนัน้ๆว่าไม่มีข้อมูลด้านลบใดๆ และจะมีความตัง้ใจซื้ออีกถ้าเคยมี
ประสบการณ์ทีด่กีบัโรงแรมนัน้ๆ 

งานวจิยัเชงิส ารวจของ Pappas (2016) ไดก้ล่าวถงึกลยุทธท์างการตลาด การรบัรูค้วามเสีย่ง และความเชื่อมัน่ของ
ลกูคา้ในการเกดิพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยผลการวจิยัไดส้รุปไดว้่า ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุส าหรบัลูกคา้
ในการซือ้สนิคา้นัน้ คอื ภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวามส าคญักว่ากจิกรรมการสง่เสรมิทางการตลาด โดยจะเลอืก
ซือ้สนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ทีล่กูคา้ใหค้วามเชื่อถอืเท่านัน้ เวบ็ไซตน์ัน้จะตอ้งเป็นเวบ็ทีส่ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลกูคา้ได ้รูว้่าลกูคา้ตอ้งการอะไร อกีทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัในดา้นความเป็นสว่นตวั และดา้นการเงนิ
อกีดว้ย และหากลกูคา้รบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ความน่าเชื่อถอืของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ และท าการซือ้สนิคา้แลว้ ลกูคา้จะ
มคีวามตัง้ใจกลบัมาซือ้ซ ้า และมกีารแนะน าคนรอบขา้งใหม้าใชง้านดว้ย 

นอกจากนี้ยงัพบว่าการรบัรู้ความเสีย่งและความไว้วางใจมผีลต่อความตัง้ใจซื้อสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ต กล่าวคอื
ผูบ้รโิภคยิง่มคีวามไว้วางใจต่อการซื้อสนิคา้ผ่านทางออนไลน์มากเท่าไร กย็ิง่จะมคีวามตัง้ใจซือ้สนิค้ามากขึน้เท่านัน้ 
ทัง้นี้อาจจะเป็นเพราะว่า ความไว้วางใจต่อเวบ็ไซต์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความมัน่ใจต่อขอ้มูลที่ได้รบัจากเวบ็ไซต์ซึ่ง
ผูบ้รโิภคจะน ามาพจิารณาในกระบวนการตดัสนิใจซื้อ นอกจากนี้ ความไว้วางใจในการท าธุรกรรมซื้อสนิค้าผ่านทาง
อนิเทอร์เน็ตจะท าให้ผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจในความปลอดภยัของขอ้มูลและการท าธุรกรรมทางการเงนิ เช่น การจ่าย
ช าระค่าสนิคา้ ซึง่จะสง่ผลต่อแนวโน้มในการเกดิพฤตกิรรมการซือ้ในทีส่ดุ  

การรับรู้ความเสี่ยงในการซื้อสินค้าอินเทอร์เน็ตมีผลต่อความตัง้ใจซื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ Broekhuizen and 
Huizingh (2009) ทีพ่บว่าการรบัรูค้วามเสีย่งจะมอีทิธพิลในเชงิลบต่อความตัง้ใจซือ้ ผูบ้รโิภคยิง่มกีารรบัรูค้วามเสีย่ง
เกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ทางอนิเทอรเ์น็ตมากเท่าไร ความตัง้ใจซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคจะลดลงมากเท่านัน้ ความเสีย่งจาก
การซื้อสนิค้าทางอนิเทอร์เน็ตอาจจะเป็นความเสีย่งในด้านการใช้งานของผลิตภัณฑ์ (Performance risk) เนื่องจาก
ผูบ้รโิภคไม่มโีอกาสไดส้มัผสักบัตวัสนิค้าโดยตรง ท าให้ยากต่อการประเมนิก่อนการตดัสนิใจซื้อ หรือความเสีย่งดา้น
การเงนิ (Financial risk) เมื่อผูบ้รโิภคจ่ายเงนิซือ้สนิคา้แลว้ อาจจะไม่ไดร้บัสนิคา้ในทนัทซีึง่ก่อใหเ้กดิความเสีย่งในดา้น
ของความคุม้ค่าเงนิทีจ่่าย ประการสุดทา้ยความเสีย่งในการเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวั (Privacy risk) เช่น ขอ้มลูบตัรเครดติ 
ฯลฯ ซึง่ความเสีย่งเหล่านี้ท าใหเ้ป็นการเพิม่ต้นทุนในการทีจ่ะไดส้นิคา้/บรกิารนัน้มาโดยผูบ้รโิภคอาจมองว่าไม่คุม้กบั
สนิคา้/บรกิารทีจ่ะไดม้า จงึสง่ผลใหค้วามตัง้ใจซือ้สนิคา้ลดลง 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
งานวจิยันี้พฒันากรอบแนวคดิการวจิยัจากงานวจิยัของ Soto-Acosta et al. (2014) ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัการตดัสนิใจ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์ในแง่มุมของสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั และปัจจยัความไม่เป็นระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซต์รา้นคา้
ออนไลน์ ทีส่่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ออนไลน์ โดยงานวจิยัไดเ้พิม่ตวัแปรดา้นตราสนิคา้ของ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เข้าไปท าการศึกษาในครัง้นี้ด้วย ท าให้มีตัวแปรอิสระทัง้หมด 4 ตัว คือ ตัวแปรสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั (Information overload) ตวัแปรความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
(Information disorganization) ตวัแปรด้านตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website brand) และตวัแปรการ
รบัรู้ความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์ (Perceived risk) โดยมตีวัแปรตามคอื การตดัสนิใจซื้อ
สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Purchase Intention) ดงัภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของการศกึษาปัจจยัดา้นตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อการซือ้สนิคา้ออนไลน์ 

 
จากงานวจิยัของ Jackson and Farzaneh (2012) พบว่า ผูบ้รโิภคหลายคนมปีระสบการณ์ของความรูส้กึทีม่ขีอ้มลู

มากเกนิไป ท าใหเ้ขาใชเ้วลาในการเลอืกนานยิง่ขึน้ ส่งผลใหเ้ขารูส้กึเครยีด แลว้ส่งผลในแง่ลบต่อการตดัสนิใจซื้อของ
พวกเขา เนื่องจากการมสีารสนเทศมากเกนิขดีจ ากดันัน้ ผูบ้รโิภคจะมองเหน็ถึงความเสีย่งว่า พวกเขาจะไม่สามารถ
จดัการกบัปรมิาณขอ้มูลที่มไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ ท าให้เกดิความรูส้กึว่าจะท าการตดัสนิใจไดไ้ม่ด ีแม้ว่าจะยงัไม่มี
ความหมายหรือการตกลงที่แน่ชดัของระดบัสากลของภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากดั แต่งานวจิยัของ Pedro et al. 
(2014) เหน็ดว้ยว่าวรรณกรรมทีอ่า้งถงึนัน้ กล่าวถงึความหมายของความรูส้กึของการมขีอ้มลูทีเ่กนิขดีจ ากดัไดภ้ายใน
เวลาของการประมวลผลทางความคิดของบุคคลเหล่านัน้ โดยความสามารถการประมวลผลข้อมูลจะเพิ่มขึน้ เมื่อผู้
ตดัสนิใจตกอยู่ในสภาวะขอ้มูลปกติ แต่หากตกอยู่ในสภาวะขอ้มูลเกนิขดีจ ากดั จะส่งผลให้เกดิความรูถ้ึงความเสีย่ง
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากความสามารถในการประมวลผลขอ้มลูของพวกเขาลดลง (Jacoby et al., 1974) ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของ
สมมตฐิานทีว่่า 

 
H1: สภาวะสารสนเทศเกินขดีจ ากัดนัน้ มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่าน

เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
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การจดัวางขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ หรอืความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของรา้นค้าออนไลน์นัน้กเ็ป็นปัจจยั
หนึ่งในการคน้หาขอ้มูลและเป็นปัจจยัที่ส าคญัในการขายสนิคา้บนอนิเทอรเ์น็ต โดยลูกค้าทีใ่ชง้านรา้นค้าออนไลน์นัน้ 
ตอ้งใชค้วามสามารถในการเขา้ถงึ ไม่เพยีงแต่การเขา้ใจขอ้มลูผลติภณัฑเ์ท่านัน้ แต่ยงัตอ้งเขา้ใจการใชง้านผ่านเวบ็ไซต์
ดว้ย Yu and Roh (2002) หากการจดัการโครงสรา้งของขอ้มูลไม่มปีระสทิธภิาพ ท าใหผู้ใ้ชง้านรบัรูถ้งึความยากในการ
เขา้ถงึ หรอื ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลในสว่นทีต่้องการทัง้ๆ ทีรู่ว้่ามสีว่นนัน้อยู่แลว้ ผูใ้ชง้านจะรูส้กึถงึความเสีย่งจากการ
ใชง้านว่าจะไม่ไดร้บัขอ้มูลทีต่้องการอย่างครบถว้น ดังนัน้ การจดัการ จดัระเบยีบขอ้มูลบนเวบ็ไซต์นัน้ กเ็ป็นสิง่ส าคญั
ส าหรบัการประมวลผลขอ้มลูซึง่อาจเป็นสว่นทีม่ผีลต่อคุณภาพการตดัสนิใจได้ ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H2: ความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่ง

จากการซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
 
จากงานวจิยัของ Chang and Chen (2008) กล่าวถึงด้านภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ ไว้ว่า ขอ้มูล

ภายในนัน้จะถูกดงึมาจากความทรงจ า เช่นความคุน้เคย หรอืประสบการณ์ก่อนหน้า ซึง่ความคดิเหล่านัน้สามารถลด
การรบัรู้ความเสีย่งได้ กรณีตวัอย่าง Amazon.com ลูกค้าจะรูส้กึว่ามีความเสีย่งต ่า เนื่องจากเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มี
ชื่อเสยีง เป็นที่รู้จกั ในการศกึษาเกี่ยวกบัการรบัรู้ความเสีย่งของลูกค้านัน้ ค้นพบว่า ลูกค้านัน้ไม่ชอบกระท าการกบั
เว็บไซต์ที่ไม่เป็นที่รู้จกั เพราะกลวัว่าข้อมูล credit card จะถูกน าไปใช้ในทางที่ผิด โดยลูกค้าจะรบัรู้ถึงความเสี่ยง
น้อยลงเมื่อเขาเขา้ใชง้านกบัธุรกจิทีม่ชีื่อเสยีง และเป็นทีรู่จ้กั ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H3: ตราสนิคา้ของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อสนิคา้ผ่าน

เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
 
โดยทัว่ไปลูกคา้มกัจะรูส้กึว่าการซือ้สนิคา้ออนไลน์นัน้ มคีวามเสีย่งมากกว่าการซือ้สนิคา้แบบออฟไลน์ เนื่องจาก

อนิเทอรเ์น็ตมคีวามซบัซอ้น เปิดกวา้ง และมคีวามรูส้กึว่าเทคโนโลยนีัน้เป็นสิง่ทีเ่หนือการควบคุมของลกูคา้ โดยมคีวาม
เสีย่งดา้นปัจจยัความเป็นสว่นตวัเป็นปัจจยัทีล่กูคา้มองวา่เป็นความเสีย่งของเขา ในดา้นต่างๆ เช่น ความเสีย่งในการสง่
สนิค้า ความเสีย่งในด้านการจ่ายเงนิ ทัง้ผ่านเครดติการด์ และความเสีย่งจากขอ้มูลต่างๆ ที่ให้ไปยงัเวบ็ไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ หรอืแม้กระทัง่ทีม่าของเวบ็ไซต์ซึง่อาจไม่มคีวามน่าเชื่อถอื ท าใหลู้กคา้ไม่เกดิการเลอืกซือ้สนิคา้กบัเวบ็ไซต์
รา้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ โดยกล่าวไดว้่า หากลกูคา้รบัรูถ้งึความเสีย่งในปัจจยัดา้นต่างๆ ทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะเป็นสาเหตุให้
ลดความตัง้ใจซือ้สนิคา้กบัเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ ลง ดงันัน้จงึเป็นทีม่าของสมมตฐิานทีว่่า 

 
H4: การรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ มีความสมัพนัธ์เชงิลบ กบัความ

ตัง้ใจซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 
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4. วิธีการวิจยั 
งานวจิยัครัง้นี้ใชก้ารทดลองโดยดดัแปลงขอ้ค าถามจากงานวจิยัในอดตี และเป็นการผสานกนัระหว่าง การวจิยัเชงิ

ทดลอง (Experimental research) มาเป็นเครื่องมอืช่วยในการสรา้งสถานการณ์เพื่อวดัการเกดิสภาวะสารสนเทศเกนิ
ขดีจ ากดั กบัการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey research) มาเป็นใชใ้นการทดสอบขอ้สมมตฐิานจากขอ้ค าถามต่างๆ โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) จากเครื่องมอื Google Doc เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล เริม่ส ารวจ
เกบ็ขอ้มูลงานวจิยัตัง้แต่เดอืนมกราคม 2559 ถงึเดอืนมนีาคม 2559 โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป้าหมายเป็นกลุ่มคนผูซ้ึง่เคย
ซือ้สนิคา้ทีจ่บัต้องไดผ้่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์มาแลว้อย่างน้อยหนึ่งครัง้ เนื่องจากผูท้ี่มปีระสบการณ์การซือ้สนิค้า
ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ จะทราบขัน้ตอนและกระบวนการในการซือ้สนิคา้ ทีต่อ้งมกีารรอคอยการสง่สนิคา้มายงั
ผูซ้ือ้ตามทีอ่ยู่ทีไ่ดร้ะบุไว ้ 

การออกแบบการทดลองนัน้ จะใชก้ารสรา้งแบบสอบถามทีแ่บ่งเป็น 5 สว่น คอื  
- สว่นที ่1: ขอ้มูลเกีย่วกบัประสบการณ์การซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ ทีใ่หร้ะบุเวบ็ไซต์ทีไ่ดท้ าการ

ซือ้สนิคา้ออนไลน์มาภายในระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี ส่วนนี้จะใช้กรองหากลุ่มตวัอย่างที่เป็นเป้าหมายของการ
ทดลอง 

- ส่วนที่ 2: ส่วนของการสร้างสถานการณ์ในเชงิทดลอง โดยสร้างสถานการณ์จ าลองเพื่อแสดงถึงข้อมูลบน
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ โดยให้ผูร้่วมทดลองจ าลองตวัเองว่าก าลงัคน้หาขอ้มูลโทรศพัท์เคลื่อนที่อยู่ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบคอื แบบที ่1 จ าลองสถานการณ์สภาวะขอ้มลูเกดิขดีจ ากดั โดยแสดงรายละเอยีดจ าเพาะดา้น
เทคนิคแบบลงรายละเอยีดในรปูแบบตวัอกัษร รูปภาพทีเ่กีย่วขอ้ง และขอ้มลูโดยทัว่ไปของโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
และแบบที่ 2 จ าลองสถานการณ์สภาวะขอ้มูลเพยีงบางส่วน โดยแสดงเพยีงขอ้มูลโดยทัว่ไป และรูปภาพที่
เกี่ยวขอ้งของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ซึ่งแบบทดสอบแบบที ่2 นี้ จะใช้ในช่วงการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างน าร่อง
เท่านัน้ 

- ส่วนที ่3: ชุดค าถามของงานวจิยัเชงิส ารวจทีใ่ชใ้นการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์เพื่อวดัตวัแปรต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยค าถามแต่ละขอ้จะใชม้าตรวดัแบบ 
Likert scale ทีม่มีาตรการวดั 5 ระดบั ตัง้แต่ระดบัคะแนน 5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ไปจนระดบัคะแนน 1 หมายถงึ 
ไม่เหน็ดว้ย ดงัแสดงในตารางที ่1 

- สว่นที ่4: การใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์จากกลุ่มตวัอย่าง ซึง่สามารถ
ไม่แสดงความคดิเหน็ได ้

- สว่นที ่5: เป็นชุดค าถามทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จากกลุ่มตวัอย่างถูกน ามาสอบทานขอ้มูลทีข่าดหาย (Missing data) ขอ้มูลสดุโต่ง (Outliners) การ
กระจายแบบปกต ิ(Normal) ความสมัพนัธเ์ชงิเสน้ตรง (Linearity) ภาวะร่วมเสน้ตรงพหุ (Multicollinearity) และภาวะ
ร่วมเส้นตรง (Singularity) พบว่า ไม่มีข้อมูลขาดหาย ข้อมูลมีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรง และไม่มีปัญหาภาวะร่วม
เสน้ตรงพหุและภาวะร่วมเสน้ตรง 
5.2 การประเมินความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถาม 

งานวจิยันี้ทดสอบความเที่ยงของเครื่องมอื (Reliability) ดว้ยเกณฑ์ค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ที ่0.7 
ผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัต่างๆ มค่ีาประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha สงูกว่า 0.7 เกอืบทัง้หมด ยกเวน้ค าถามที ่1, 3 
และ 7 ของค าถามของตวัแปรสภาวะสารสนเทศเกนิขดี ดงันัน้ ในการทดลองจรงิ จงึท าการตดั 3 ค าถามขา้งตน้ออกไป 
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จากนัน้ท าการทดสอบความตรงของเครื่องมอื (Validity) แลว้พบว่าขอ้ค าถามมนี ้าหนักองคป์ระกอบ (Factor loading) 
ทีเ่หมาะสม คอืมคี่าไม่ต ่ากว่า 0.5 ทุกตวั  

เมื่อท าการวเิคราะหข์อ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างน าร่องแลว้ จงึด าเนินการเกบ็แบบสอบถามจรงิ โดยพบว่ามผีูเ้ขา้ร่วม
ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 243 ชุด เป็นกลุ่มเป้าหมายทีเ่คยมปีระสบการณ์การซือ้สนิคา้ทีจ่บัต้องไดผ้่านรา้นคา้ออนไลน์
ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างน้อยหนึ่งครัง้จ านวน 208 ชุด ในจ านวนนี้เมื่อน ามาตรวจสอบค่าความถูกต้องของขอ้มูล และ
พิจารณาถึงค่าข้อมูลสุดโต่งแล้วคดัออกจึงเหลือทัง้สิ้น 200 ชุด จากนัน้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดย
พจิารณาจากค าถามคดักรองด้านการวดัปรมิาณสารสนเทศเกดิขดีจ ากดัว่าผู้ตอบแบบสอบถามไดท้ าการอ่านขอ้มูล
อย่างครบถ้วนหรอืไม่ ดว้ยขอ้ค าถามทีว่่า “ท่านไดอ้่านขอ้มูลผลติภณัฑท์ุกขอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ทีแ่สดงอยู่
ในเวบ็ไซต์อย่างถี่ถ้วน” เพื่อให้มเีป็นกลุ่มตวัอย่างที่มปีระสทิธภิาพกบังานวจิยัครัง้นี้ จนเหลอืกลุ่มตวัอย่างที่แท้จรงิ
ทัง้สิน้ 175 ชุด และน ามาทดสอบความเทีย่งโดยการหาค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha โดยตอ้งมคี่าสงูกว่า 0.7 
จากนัน้น าไปตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยต้องมี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบไม่ต ่ากว่า 0.5 และพบว่าตวัแปรทุกตวัมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบสงูกว่า 0.5 ดงัแสดงในตาราง  
ที ่1 
 

ตารางที ่1 แสดงค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม และค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของกลุ่มปัจจยั  
และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละค าถาม 

ปัจจยั ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information Overload)  
Cronbach’s Alpha = 0.705 

Overload1 
มขีอ้มลูเกีย่วกบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ากเกนิไปในเวบ็ไซต ์และท่านรูส้กึ
ยากล าบากในการรบัมอืกบัมนั 

0.730 

Overload2 
ท่านรูส้กึถงึความยากในการรบัรูร้ายละเอยีดขอ้มลูผลติภณัฑท์ัง้หมด เนื่องจาก
ในเวบ็ไซตเ์ตม็ไปดว้ยขอ้มลู 

0.695 

Overload3 
ท่านพบว่าท่านตอ้งการขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑโ์ทรศพัทเ์คลื่อนที ่เฉพาะ
บางขอ้มลูเท่านัน้ 

0.688 

Overload4 
ท่านพบว่ามขีอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑใ์นเวบ็ไซตม์ากและละเอยีดเกนิกว่าจะใช้
เป็นขอ้มลูส าหรบัการตดัสนิใจซือ้ของท่าน 

0.658 

ความไม่เป็นระเบียบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Information Disorganization) 
Cronbach’s Alpha = 0.768 

Disorganize1 ท่านมกัจะประสบปัญหาว่า ท่านไม่ทราบว่าก าลงัอยู่สว่นไหนของเวบ็ไซต ์ 0.781 

Disorganize2 
ท่านรูส้กึว่า เป็นเรื่องยากมากกบัการท าความเขา้ใจว่าเวบ็ไซตน์ัน้จดัเรยีงขอ้มลู
อย่างไร 

0.776 

Disorganize3 
เมื่อท่านใชง้านบนเวบ็ไซต ์ท่านมกัจะรูส้กึว่า ไม่ทราบว่าควรคลกิจุดไหนเพื่อไป
ยงัหน้าสว่นขอ้มลูทีต่อ้งการ 

0.763 

Disorganize4 
ท่านมกัจะไมท่ราบว่าขอ้มลูทีท่่านตอ้งการอยู่สว่นไหนของเวบ็ไซต ์ทัง้ทีรู่ว้่ามี
ขอ้มลูสว่นทีต่อ้งการอยู่จรงิ 

0.700 
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ตารางที ่1 แสดงค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม และค่าสมัประสทิธิข์อง Cronbach’s Alpha ของกลุ่มปัจจยั  
และค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละค าถาม (ต่อ) 

ปัจจยั ข้อค าถาม น ้าหนักองคป์ระกอบ 

ตราสินค้าของเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Website Brand) 
Cronbach’s Alpha = 0.720 

Awareness1 เวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้ เป็นเวบ็ทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในวงการรา้นคา้ออนไลน์ 0.598 
Awareness2 เวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้เป็นเวบ็ทีท่่านสามารถนึกถงึและจดจ าได้ 0.545 

Awareness3 
ท่านจดจ าเวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืกซือ้ไดม้ากกว่าเวบ็ไซตท์ีเ่ป็นรา้นคา้ออนไลน์
ประเภทเดยีวกนั 

0.538 

Image1 
เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้เป็นเวบ็ทีข่ ึน้ชื่อเรื่องการดแูลลกูคา้และบรกิารหลงัการ
ขาย 
 

0.738 

Image2 
ถา้เปรยีบเทยีบกบัรา้นคา้ออนไลน์ประเภทอื่นๆแลว้ เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้
เป็นเวบ็ทีม่คีุณภาพดา้นการบรกิาร 

0.695 

Image3 เวบ็ไซตท์ีท่่านจะเลอืกซือ้เป็นเวบ็ของบรษิทัทีม่คีวามเชื่อถอื 0.635 

การรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
Cronbach’s Alpha = 0.815 

Risk1 
ท่านรูส้กึว่าการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์าจท าใหท้่านไดส้นิคา้ทีไ่ม่ตรงตามความ
ตอ้งการ 

0.882 

Risk2 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจขโมยขอ้มลูดา้นการเงนิทีท่่านใชใ้นการซือ้สนิคา้ผ่าน
เวบ็ไซตไ์ป หรอืท าขอ้มลูหลุดไป 

0.789 

Risk3 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจจะสง่ของล่าชา้ หรอือาจไมไ่ดร้บัสนิคา้หลงัจากท าการ
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต ์

0.717 

Risk4 
ท่านรูส้กึว่าเวบ็ไซตอ์าจจะใหบ้รกิารหลงัการขายทีไ่ม่ด ีหรอืไม่เหมาะสม
เท่าทีค่วร 

0.705 

ความตัง้ใจซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Purchase Intention) 
Cronbach’s Alpha = 0.753 

Intention1 ท่านมคีวามตัง้ใจจะด าเนินการสัง่ซือ้สนิคา้ จากเวบ็ไซตท์ีท่่านเลอืก 0.858 

Intention2 ในอนาคต ท่านมคีวามตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตท์ีท่า่นเลอืก 0.792 

Intention3 ท่านมคีวามรูส้กึว่าจะท ารายการสัง่ซือ้ผ่านเวบ็ไซตใ์นอนาคตอนัใกลน้ี้ 0.761 

Intention4 
ท่านจะซือ้สนิคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์ และอาจจะกลบัมาซือ้สนิคา้จากเวบ็เดมิใหม่
อกีครัง้ 

0.575 
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5.3 ลกัษณะทางประชากรศาตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
จากการเกบ็แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 175 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นผู้หญิงรอ้ยละ 56.57 ซึ่ง

มากกว่าผูช้ายทีม่รีอ้ยละ 43.43 โดยเป็นกลุ่มตวัอย่างทีม่ชี่วงอายุ 26 - 30 ปี คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.43 รองลงมาคอื
ช่วงอายุ 31 - 35 ปี ทีม่สีดัส่วนรอ้ยละ 21.14 ถดัมาเป็นช่วงอายุ 21-25 ปี ช่วงอายุ 35 ปีขึน้ไป และต ่ากว่า 20 ปี คดิ
เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 16.43, 4.00 และ 3.00 ตามล าดบั  

ในจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้ 175 คนนัน้ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุดแล้ว พบว่าเป็นกว่าครึ่งมีระดับ
การศกึษาสงูสดุทีร่ะดบัปรญิญาตรถีงึรอ้ยละ 53.71 รองลงมาเป็นการศกึษาระดบัปรญิญาโทรอ้ยละ 42.29 ระดบัสงูกว่า
ปรญิญาโท และน้อยกว่าปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 2.29 และ 1.71 ตามล าดบั 

เมื่อพจิารณาถงึอาชพีของกลุ่มตวัอย่าง พบว่ามจี านวนรอ้ยละ 73.14 เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน ประกอบอาชพี 
ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ กบัเป็นเจา้ของกจิการรอ้ยละ 7.43 เป็นผู้รบัจา้งอสิระและมอีาชพีว่างงาน ซึ่งคดิเป็น
รอ้ยละ 3.43 และ 1.14 ตามล าดบั โดยในกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดเ้กบ็มานัน้ มรีายไดต่้อเดอืนมากกว่า 50,000 บาทมากทีสุ่ด 
ซึง่มจี านวนรอ้ยละ 27.43 จากนัน้จะอยู่ในช่วงทีใ่กลเ้คยีงกนัคอื กลุ่ม 20,001 – 30,000 บาท กลุ่ม 30,001 – 40,000 
บาท กลุ่ม 40,001 – 50,000 บาท และกลุ่มทีร่ายไดต้ ่ากว่า 20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 21.14, 16, 18.86 และ 16.57 
ตามล าดบั 

ในดา้นขอ้มูลความถีใ่นการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่กบ็ขอ้มูลมานัน้ พบว่า มกีาร
ซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์สนิคา้ 1 - 2 ครัง้ต่อเดอืน มากทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 46.29 รองลงมาจะซือ้น้อยกว่า 1 
ครัง้ต่อเดอืน จ านวนรอ้ยละ 38.29 และความถี่ในการซื้อสนิค้าตัง้แต่ 3 ครัง้ขึน้ไปต่อเดอืน เป็นจ านวนรอ้ยละ 15.43 
ส าหรบัเวบ็ไซต์ที่กลุ่มตวัอย่างมปีระสบการณ์ในการซื้อสนิค้าที่จบัต้องได้มาแล้วภายในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วนัน้ 
จ านวนตามล าดบัคอืเวบ็ไซต ์Lazada เวบ็ไซต ์Itruemart เวบ็ไซต ์Weloveshopping เวบ็ไซต ์Ebay เวบ็ไซต ์Shopee 
เวบ็ไซต์ aliexpress และเว็บไซต์ amazon และเว็บไซต์อื่นๆ โดยจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมในการซื้อสนิค้า
ออนไลน์นัน้ เป็นเวบ็ไซตท์ีม่ชีื่อเสยีง สามารถจดจ าได ้และมคีลงัสนิคา้อยู่ทีป่ระเทศทีก่ลุ่มตวัอย่างอาศยั  

ในดา้นค าแนะน าทีก่ลุ่มตวัอย่างบางสว่น ใน 175 คนไดก้ล่าวถงึนัน้ สามารถสรุปความไดค้อื ควรใหข้อ้มูลมคีวาม
กระชบั มีเฉพาะส่วนขอ้มูลที่มีความส าคญั จ าเป็นส าหรบัข้อมูลสนิค้านัน้ๆ โดยปรมิาณข้อมูลไม่ควรมีมากเกนิไป 
เน่ืองจากจะท าใหล้กูคา้ไม่อ่าน และไม่ควรมน้ีอยจนเกนิไป เพราะลกูคา้เขา้เวบ็ไซต์มา บางทเีพื่อหาขอ้มลูประกอบการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยเน้ือหาทีแ่สดงนัน้ ควรเป็นเนื้อหาทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซือ้ผลติภณัฑ ์เช่น ราคา โปรโมชัน่ 
รายละเอยีดการรบัประกนั หรอืจุดเด่นทีส่นิคา้อื่นไม่ม ีเป็นต้น อกีทัง้ยงัมคี าแนะน าเกีย่วกบัการแสดงผลของขอ้มลูไวว้่า 
ขนาดและรปูแบบของตวัอกัษรมผีลต่อการรบัรูข้อ้มลู และไม่ควรแสดงขอ้มลูทุกรายการในหวัขอ้เดยีวกนั ควรมกีารเบ่ง
ข้อมูลออกเป็นแต่ละหวัข้อ เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการอ่าน หรอื อาจมีการซ่อนรายละเอียดของข้อความไว้ หาก
ตอ้งการดรูายละเอยีด ใหท้ าการกดทีปุ่่ ม แสดงขอ้มลูทีต่อ้งการ เพื่อใหเ้กดิความเป็นระเบยีบ และอ่านไดง้่ายขึน้ อกีทัง้
ยงัควรมกีารรวีวิขอ้มูลของสนิคา้ควบคู่ไปบนเวบ็ไซต์ดว้ย ทัง้นี้เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ควรมรีะบบจดจ าลูกคา้ เพื่อให้
ลูกค้าสามารถซื้อสนิค้าได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องท าการกรอกข้อมูลมากกมายก็ท าการซื้อสนิค้าได้แล้ว โดยร้านค้า
ออนไลน์ควรจะมุ่งเน้นบรกิารหลงัการขายทีด่ ีและการมคีุณภาพการบรกิารด ีเพื่อเป็นจุดดงึดูดใหล้กูคา้กลบัมาใชง้าน
และท าการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตอ์กีในครัง้ถดัไป 

 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

งานวิจยันี้ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple linear regression analysis) เพื่อวิเคราะห์
ความสมัพนัธท์ีอ่ยู่ในรูปเชงิเสน้ ระหว่าง 2 ตวัแปร และวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรหลายตวัดว้ยเทคนิคการ
วเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ส าหรบัการอธิบายความสมัพันธ์เมื่อมีตัวแปรอิสระ
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มากกว่า 1 ตวัทีส่ามารถสง่อทิธพิลต่อตวัแปรตาม 1 ตวั โดยในงานวจิยัชิน้น้ี ใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 
เป็นตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิ(Significant level) ดงัแสดงในภาพที ่2 

 

 
ภาพที ่2 สรุปผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องทัง้กรอบการทดลอง 

 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิ(Coefficients) ของทัง้กรอบการทดลอง 

สมมติฐาน ความสมัพนัธ ์ B SE T Un Std. Coef p-value 

H1 (+) IO -> PR 0.229 0.229 3.225 0.067 0.002 
H2 (+) ID -> PR 0.175 0.175 2.455 0.059 0.015 
H3 (-) WB -> PR -0.218 -0.218 -3.078 0.100 0.002 
H4 (-) PR -> PI -0.156 0.058 -2.073 -0.121 0.040 
 
จากการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression analysis) ผูว้จิยัสามารถสรุปสมมตฐิานของงานวจิยัดงันี้  
5.4.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information overload) กบัการรบัรู้ความ

เส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
ผลการวเิคราะหท์างสถติแิสดงใหเ้หน็ว่าสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั (Information overload) ส่งผลต่อการรบัรู้

ความเสีย่งจากการซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Perceive risk) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jackson and 
Farzaneh (2012)  ทีก่ล่าวว่า หากผูใ้ชง้านรูส้กึถงึปรมิาณขอ้มลูทีเ่ยอะเกนิไปจะส่งผลใหเ้ขารูส้กึเครยีด และมสีง่ผลต่อ
การรบัรูถ้งึความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ และเกดิการกระทบต่อการความตัง้ใจซือ้ของพวกเขา ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ 1 
คอืสภาวะสารสนเทศเกนิขดีจ ากดั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้
ออนไลน์ 

5.4.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Information 
disorganization) กบัการรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 

ผลการวเิคราะห์ทางสถติแิสดงให้เหน็ว่าความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์ ( Information 
disorganization)  ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Perceive risk) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Yu and Roh (2002) ทีก่ล่าวถงึการจดัระเบยีบขอ้มลูบนเวบ็ไซตน์ัน้ เป็นสิง่ส าคญัทีใ่ชใ้นการ
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ประมวลผลขอ้มูลทีม่ผีลต่อคุณภาพการตดัสนิใจ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ 2 คอืความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบน
เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

5.4.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างตราสินค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website brand) กบัการรบัรู้ความ
เส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 

ผลการวเิคราะห์ทางสถิติแสดงให้เหน็ว่าความสมัพนัธ์ระหว่างตราสนิค้าของเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website 
brand) ส่งผลต่อการรบัรู้ความเสีย่งจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Perceive risk) ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ Chang and Chen (2008) ที่ได้ศึกษาผู้ใช้งานถึงการรบัรู้ความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์ หากเป็นเวบ็ไซต์ที่มีชื่อเสยีง เป็นที่รู้จกั จะเกิดการรบัรู้ความเสี่ยงน้อย ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 คือ    
ตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้
ออนไลน์ 

5.4.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ความเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผ่านเวบ็ไซตร์้านค้าออนไลน์ (Perceive 
risk) กบัการตดัสินใจซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Purchase Intention) 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
(Perceive risk) ส่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Purchase Intention) โดยผูใ้ชง้านจะรูส้กึ
ว่าการซือ้สนิคา้ผ่านรา้นคา้ออนไลน์ จะมคีวามเสีย่งมากกว่ารา้นคา้แบบออฟไลน์ ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที ่3 คอืการ
รบัรู้ความเสี่ยงจากการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ มีความสมัพันธ์เชิงลบ กบัความตัง้ใจซื้อสนิค้าผ่าน
เวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวจิยัในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ 
โดยไดพ้ฒันากรอบแนวคดิในการวจิยัมาจากงานวจิยัในอดตีของ ของ Chang and Chen (2008) ทีก่ล่าวถงึปัจจยัดา้น
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มูลบนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ และปัจจยัดา้นการรบัรู้
ความเสีย่ง ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ โดยในงานวจิยัชิน้น้ี เพิม่การศกึษาในสว่นของ
ปัจจยัดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ทีก่ล่าวถงึ 2 ดา้น คอื ดา้นการตระหนักถงึเวบ็ไซต์
รา้นคา้ และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ มาเป็นสว่นหนึ่งในกรอบการศกึษาครัง้นี้ 

หลงัจากเกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างแลว้ท าการวเิคราะห ์สามารถสรุปในแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 
- สภาวะสารสนเทศเกินขีดจ ากดั (Information overload) 
การเลอืกซือ้สนิคา้บนเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์นัน้ หากมกีารน าเสนอขอ้มูลรายละเอยีดทีผู่ใ้ชง้านรบัรูถ้งึปรมิาณที่

มาก มคีวามละเอยีดเกนิกว่าสิง่ทีผู่ใ้ชง้านอยากทราบ จะท าใหผู้ใ้ชง้านรูส้กึถงึความยากล าบากในการจดัการกบัขอ้มูล 
ท าใหไ้ม่มปีระสทิธภิาพในการรบัรูข้อ้มลูทัง้หมด และท าใหผู้ใ้ชง้านไม่สนใจอ่านขอ้มลูทีน่ าเสนอนัน้ๆ เน่ืองจากเวบ็ไซต์
นัน้เต็มไปด้วยขอ้มูล ส่งผลให้ผู้ใชง้านเกดิความรูส้กึถงึความเสีย่งในการกระท าการกบัเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ๆ 
แลว้สง่ผลกระทบใหไ้ม่เกดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ดว้ย 

- ความไม่เป็นระเบียบของข้อมูลบนเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Information disorganization) 
หากผูเ้ขา้ใชง้านเวบ็ไซต์รูส้กึก าลงัหลงทางในการหาขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ ไม่สามารถรบัรูไ้ดว้่าก าลงัอยู่ส่วนไหนของ

เวบ็ไซต ์รวมถงึไม่ทราบว่าควรคลกิไปยงัจุดไหน เพื่อใหเ้วบ็ไซตพ์าไปในสว่นของขอ้มลูทีต่อ้งการแลว้ จะท าใหผู้ใ้ชง้าน
รูส้กึถงึความยากในการใชง้านเวบ็ไซตเ์น่ืองจากไมเ่ขา้ใจว่า ในเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้มกีารจดัเรยีงโครงสรา้งขอ้มลู
อย่างไร แลว้จะส่งผลให้ผูใ้ชง้านไม่ท าความตัง้ใจซือ้สนิค้าผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์นัน้ๆ เน่ืองจาก มคีวามรูส้กึถึง
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ความเสีย่งของเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ทีแ่สดงถงึความไม่เป็นระเบยีบในการแสดงขอ้มูลสนิคา้ ท าให้เกดิความสบัสน
ขึน้ 

- ตราสินค้าของเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Website brand) 
ดา้นตราสนิคา้ของเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ ในการศกึษาพบว่าการตระหนักถงึเวบ็ไซต ์(Website awareness) 

และภาพลกัษณ์ของเวบ็ไซต์ (Website image) นัน้ ส่งผลเชงิบวกกบัการรบัรู้ความเสีย่งในการซื้อสนิค้าผ่านเวบ็ไซต ์
แลว้ส่งผลให้เกดิการตดัสนิใจซื้อในที่สุด ซึง่ผูใ้ช้งานนัน้จะเลอืกใช้บรกิารกบัเวบ็ไซต์ที่มีชื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กั เวบ็ไซต์ที่
พวกเขานึกถงึและจดจ าได ้มาเป็นล าดบัแรก หากเป็นเวบ็ไซต์ที่มภีาพลกัษณ์ที่ด ีมชีื่อเสยีงดา้นการดูแลลูกค้า และมี
การบรกิารทีด่น่ีาเชื่อถอืแลว้ ยิง่จะสง่ผลใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์นัน้ๆ  

- การรบัรูค้วามเส่ียงจากการซ้ือสินค้าผา่นเวบ็ไซตร์า้นค้าออนไลน์ (Perceive risk) 
การจะซื้อสนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นค้าออนไลน์นัน้ ผู้ใช้งานจะมกีารประเมนิความเสีย่งที่พวกเขาคาดว่าจะเกดิขึน้

ก่อน เช่น ความเสีย่งของขอ้มลูดา้นการเงนิ ความเสีย่งจากการไดส้นิคา้ไม่ตรงตามทีต่้องการ ความเสีย่งจากการไม่ได้
รบัสนิค้า หรอืกระทัง่ความรู้สกึถึงการบริการหลงัการขายที่อาจไม่เป็นไปตามที่ต้องการ เป็นต้น โดยความเสีย่งที่
ผู้ใช้งานประเมินขึ้นนี้ จะส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่เกิดความตัง้ใจซื้อสนิค้าผ่านเว็บไซต์นัน้ๆ เนื่องจากรบัรู้ถึงความไม่
ปลอดภยั 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

จากผลการวจิยัจะเหน็ไดว้่าปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามเสีย่งจากประสบการณ์การซือ้สนิคา้ออนไลน์ ปัจจยัดา้นสภาวะ
สารสนเทศเกนิขดีจ ากดั ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของขอ้มลูบนเวบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ และปัจจยัดา้นตราสนิคา้
ของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นัน้ มีส่วนในการเพิ่มหรือลดความตัง้ใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดย
ผลงานวจิยัชี้ให้เห็นว่า ล าดบัความส าคญัของการลดความเสี่ยงที่มีความส าคญัที่สุด นัน่คอืการสร้างตราสนิค้าของ
เวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ (Website brand) ใหม้ชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั และมคีวามน่าเชื่อถอื โดยมุ่งเน้นไปทางดา้นการให้
ความส าคญักบัการสร้างการตระหนักถึงเวบ็ไซต์ร้านค้าออนไลน์ (Website awareness) ให้เป็นที่รู้จกักนัในวงกว้าง 
โดยให้ลูกคา้เกดิการนึกถึง จดจ าได้ โดยจะเป็นเวบ็ไซต์แรกที่ลูกคา้นึกถึงเมื่อเกดิความต้องการซื้อมาเป็นอนัดบัแรก 
ควบคู่กบัสรา้งภาพลกัษณ์ (Website image) ทีด่ที ัง้ในดา้นการดูแลลูกคา้ การบรกิารทีด่มีคีุณภาพ และการบรกิารหลงั
การขายใหเ้วบ็ไซตร์า้นคา้ออนไลน์ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืมากยิง่ขึน้ 

ปัจจัยที่ควรให้ความส าคัญอนัดับที่สองคือ ปัจจยัด้านปริมาณสารสนเทศ ซึ่งการมีปริมาณสารสนเท ศที่เกิน
ขีดจ ากัด เกินความจ าเป็นของลูกค้านัน้ จะส่งผลในเชิงลบกับการตัดสินใจซื้อ เนื่องจากท าให้ลูกค้าไม่สามารถ
ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ปัจจยัดา้นความไม่เป็นระเบยีบของโครงสรา้งขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ กเ็ป็น
อกีสาเหตุหนึ่งที่มผีลกระทบต่อการตดัสนิใจซื้อของลูกค้าเช่นกนั หากลูกค้าเกดิความรู้สกึยากในการเขา้ถึงขอ้มูลที่
ตอ้งการ โดยทราบว่ามสีว่นของขอ้มูลทีต่้องการอยู่บนเวบ็ไซต์นี้ แต่ไม่สามารถหาขอ้มูลเหล่านัน้เจอได ้จะท าใหส้ง่ผล
ในแง่ลบกบัเวบ็ไซต ์และกระทบต่อการตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

เน่ืองจากในแบบสอบถามขณะท าการทดลอง ในสว่นของขอ้มลูทีใ่ชเ้ป็นตวัอย่างนัน้ เป็นขอ้มลูโทรศพัทม์อืถอื ทีบ่่ง
บอกรายละเอยีดทางดา้นเทคนิคไวค้่อนขา้งมาก ประกอบกบักลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นบุคคลที่ท างานในสายไอท ีที่
คุน้เคยกบัการอ่านรายละเอยีดขอ้มูลดา้นเทคนิคอยู่แลว้ ท าให้ผูต้อบแบบสอบถามรูส้กึเฉยๆ กบัปรมิาณขอ้มูลและไม่
รูส้กึว่าปรมิาณขอ้มูลทีก่ าลงัอ่านอยู่นัน้มมีากหรอืน้อยเกนิไป ทัง้นี้หากมกีารวจิยัในลกัษณะเช่นนี้อกี แนะน าให้มกีาร
แบ่งกลุ่มตวัอย่าง เพื่อกรองพืน้ฐานความรูข้องผูต้อบแบบสอบถาม  

นอกเหนือจากตวัแปรปัจจยัในงานวจิยัชิ้นนี้แล้ว อาจมปัีจจยัอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการรบัรูค้วามเสีย่งจากการซื้อ
สนิคา้ออนไลน์ได ้จากผลการทดลองพบว่าค่า R Square เท่ากบั 0.152 ซึง่สามารถอธบิายถงึความผนัแปรของตวัแปร
ไดร้อ้ยละ 15.2 กล่าวคอื ยงัสามารถมปัีจจยัอื่นๆทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้ผ่านเวบ็ไซต์รา้นคา้ออนไลน์ไดอ้กีรอ้ย
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ละ 84.8 ซึง่ค่อนขา้งกวา้ง โดยศกึษาปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายเพิม่เตมิเช่น ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสรมิการขายทางการตลาด ปัจจยัดา้นความสวยงามของเวบ็ไซต์ ปัจจยัดา้นเวลาที่เขา้ใช้งาน หรอืปัจจยัอื่นๆ มา
วเิคราะห ์ทีอ่าจสง่ผลใหค้่า R Square เพิม่ขึน้ และท าใหผ้ลงานวจิยัเกดิความแตกต่างออกไปได ้
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