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ความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

(TRUSING IN PURCHASING THE MAKE-UP COSMETIC VIA 

THE INTERNET OF CUSTOMER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION) 

อริศรา เกิดขนัหมาก 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้อิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้น

ประชากรศาสตร์ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อ

ความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างส่วนผสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, เพื่อศึกษาปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จาํนวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย รวมทั้งการท าทดสอบสมมติฐานในการวิจยัโดยการ

ทดสอบ Anova และใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Coefficient) ในการหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม  

  จากการศึกษาได้พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อความไว้วางใจของ

                                                 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อความไวว้างใจ

ของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั   

  จากการศึกษาโดยใชผ้ลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัโดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Coefficient) พบว่าส่วนประสมทาง

การตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ บุคคล และกระบวนการ ท่ีแตกต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์

ต่อความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นราคาช่องทางการจดัจาํหน่าย 

การส่งเสริมการตลาด ดา้นการสร้างคุณภาพ ท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อ

ความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

  ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อ

สินคา้ (Brand Loyalty) จากการศึกษาไดพ้บว่า ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อ

ความไว้วางใจของผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีแตกต่างกนั  

 คําสําคัญ :  ความไวว้างใจ, เคร่ืองสาํอาง, ระบบอินเตอร์เน็ต 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of the independent study is to study the different demographic 

factor that related to effect on trust for decision making in purchasing make up 

cosmetics via the Internet in Bangkok Metropolitan Region. To study the 

relationship between the marketing mix and the trusting in purchasing make up 

cosmetics via the Internet of population in Bangkok Metropolitan Region. and to 
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study other factors that are correlated with trusting in purchasing make up cosmetics 

via the Internet of people in Bangkok Metropolitan Region.  

 The sampling group is used in this research are 400 people in Bangkok 

Metropolitan Region. This research instruments consist of frequency, percentage, 

mean included assumption test both Anova and Mutiple Regression Coefficient to 

evaluate the relationship between variables and the dependent variable.  

  The study has found that demographic factors, including the different of 

gender, status, education, occupation and income do not affect the trust of 

customers to purchase the make-up cosmetics in Bangkok Metropolitan Region, 

except for the difference age is affect the trust of customers to purchase the make-up 

cosmetics in Bangkok Metropolitan Region.  

  From the study by using multiple regression coefficients, found that the 

marketing mix, including product, people and differencing process are not related 

with the trust of the consumer purchasing make-up cosmetics via the Internet in the 

Bangkok metropolitan region, except for the pricing, the distribution channels and 

promotion. The different quality of product is a factor to the trust for decision 

making in purchasing the make-up cosmetics of customers via the Internet in 

Bangkok Metropolitan Region.  

  The other factors are Brand Image and Brand Loyalty. From the study has 

found that other factors including brand Image and brand Loyalty are associated 

with the trust of the customers in purchasing make-up cosmetics via the Internet in 

Bangkok Metropolitan Region.  

 KEYWORDS : Trust, Mack-Up Cosmetic, Internet 

บทนํา 

  ปัจจุบนัการแข่งขนัในธุรกิจเคร่ืองสําอางมีแนวโน้มอตัราการเติบโตเพิ่ม

สูงข้ึน เน่ืองจากผูบ้ริโภคคนไทยให้ความสําคญักบัสุขภาพของผิวพรรณและการ
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เลือกใชเ้คร่ืองสําอางมากข้ึน ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองสําอางมีบทบาทสําคญัถึงแมจ้ะอยู่

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัลงก็ตาม พฤติกรรมผูบ้ริโภคยงัคงมีการใช้จ่ายเก่ียวกบั

เคร่ืองสําอางไม่แตกต่างจากเดิมมากเพียงแต่จะมีการวางแผนในการเลือกซ้ือ

เคร่ืองสาํอางก่อนทุกคร้ัง และบางส่วนหนัไปใชเ้คร่ืองสาํอางท่ีมีราคาถูกลง  

 จากกระแสนิยมดงักล่าวทาํใหธุ้รกิจการซ้ือ ขายเคร่ืองสาํอางไดรั้บความนิยม

เป็นอยา่งจึงมีการการนาํเขา้เคร่ืองสาํอางจากต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งสินคา้ระดบัล่างราคา

ถูกจากจีน สินคา้ระดบั กลางจากมาเลเซีย สิงคโ์ปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และสินคา้

แบรนด์เนมชั้นนาํจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป ฝร่ังเศส ญ่ีปุ่น และออสเตรเลีย ในปี 2553 

ประเทศไทยมีการนาํเขา้สินคา้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง 3 ไตรมาสแรกคิดเป็นมูลค่า

ทั้งส้ิน 10,878.61 ลา้นบาท (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2553) 

ในประเทศไทยมีช่องทางการจดัจาหน่ายสินคา้เคร่ืองสําอางท่ีหลากหลาย ทั้ง

ในห้างสรรพสินคา้ ซูเปอร์มารเก็ต ดิสเคาทส์โตร์ ร้านขายยา หรือ ร้านคา้ปลีกขนาด

เล็กทั้งในพื้นท่ีเขตเมือง และต่างจงัหวดั นอกจากช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ขา้งตน้

แลว้ การทาํธุรกิจบนโลกออนไลน์ก็ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย สาเหตุหน่ึงมา

จากปัจจยัทางดา้นราคา ซ่ึงมีราคาถูกและมีสินคา้ให้เลือกหลากลาย อีกทั้งผูบ้ริโภคยงั

สามารถคน้หาขอ้มูลหรือข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้เพื่อนาํมาสามารถเปรียบเทียบไดอ้ยา่ง

รวดเร็ว  

จากกระแสการตอบรับการซ้ือ ขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตดังกล่าวทาํให้

ผูบ้ริโภคอาจเจอเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาในการใชบ้ริการ เช่น การเส่ียงต่อการนาํขอ้มูล

ส่วนตวัในบตัรเครดิตไปใชใ้นทางท่ีผดิกฎหมาย การไดรั้บสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพตามท่ี

ตอ้งการ ตลอดจนความกลวัวา่จะไม่ไดรั้บสินคา้หลงัจากไดช้าระเงินไปแลว้ เป็นตน้ 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะน้ีส่งผลให้ความไวว้างใจเขา้มามีบทบาทสําคญัต่อการ

ซ้ือ ขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีผูบ้ริโภคใชพ้ิจารณาประกอบการ

ตดัสินใจซ้ือในคร้ังแรก และการซ้ือซํ้ าในคร้ังต่อๆ ไป 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้ผูศึ้กษามีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงระดบั

ความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตของคนกรุงเทพมหานคร
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นั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยัอะไรบา้ง เพราะความไวว้างใจ (Trust) ถือเป็นประเด็นสําคญัท่ีตอ้ง

เก่ียวขอ้งกบัการให้บริการขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะเม่ือผูใ้ชบ้ริการรู้สึก

วา่ตนเองอาจจะตกอยูใ่นภาวะท่ีเส่ียง และอาจถูกหลอกลวงโดยท่ีระดบัความสําคญั

ของความไวว้างใจนั้นจะแปรเปล่ียนไปตามปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อจะไดเ้ป็น

แนวทางให้กบัผูป้ระกอบการธุรกิจเคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตไดเ้ล็งเห็นถึง

ปัญหา นอกจากการมุง้เน้นการผลิตและขายสินคา้เคร่ืองสําอางท่ีหลากหลายเพียง

อยา่งเดียว จึงควรหนัมาให้ความสนใจในการสร้างความไวว้างใจให้ตรงกบัการรับรู้

ของผูบ้ริโภค เพื่อให้ผูบ้ริโภคเห็นว่าเวบ็ไซต์น้ีสามารถไวว้างใจได ้ แล้วก็จะเกิด

โอกาสในการพฒันาความสัมพนัธ์ไปสู่ความมัน่ใจและความเต็มใจท่ีจะซ้ือสินคา้จาก

เวบ็ไซตน้ี์ในคร้ังต่อๆ ไป 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีส่งผลต่อความไวว้างใจในการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ต  

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดกบัความไวว้างใจ

ในการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความไวว้างใจในการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรณ์ศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุ

รายได ้การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความไวว้างใจท่ีแตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์

ราคา ช่องทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ดา้นการสร้างคุณภาพและ

กระบวนการมีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจ  
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจ 

คติ  พฤติกรรม  พฒันาจิตใจ  ส่งเสริมการทาํงานเป็นทีม   ซ่ึงเป้าหมายท่ีทุก

องค์กรตอ้งการคือ ผลกาํไรจากการประกอบธุรกิจ  บริษทัจึงตอ้งคิดคน้หากลยุทธ์ 

เพื่อแข่งขนัและพฒันาองค์การให้กา้วหน้าต่อไปดว้ยเวลาท่ีเท่าเดิมแต่ประสิทธิภาพ

มากข้ึน  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการในธุรกิจขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตนําไป

พฒันาตวัผลิตภณัฑ์ ภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์ และการออกแบบเวบ็ไซต์ เพื่อทาํให้

เกิดความไวว้างใจของผูบ้ริโภค 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการขยายฐานลูกคา้โดยการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เวบ็ไซต ์

และสร้างความเช่ือมัน่ เพื่อตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง

ขนั 

4. เพื่อเป็นแนวทางใหบุ้คคลหรือองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ อาย ุรายได ้การศึกษา 

- สถานภาพ อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์ 

- ราคา 

- ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด 

- บุคคล 

- ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ 

- ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยอืน่ๆ 

- ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

- ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) 

ความไว้วางใจ 

ของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอาง 

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาท่ีครอบคลุมเน้ือหาสําคญั

ต่างๆ ไดแ้ก่ 

ความไวว้างใจ (Trust) Rogen - Miller and Miller การสร้างความไวว้างใจ 

หรือ Trust ประกอบดว้ยตวัอกัษร 5 ตวั นัน่คือ T R U S T ซ่ึงหมายถึง 5 ปัจจยัท่ีช่วย

ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีเหนียวแน่นและย ัง่ยนืกบัลูกคา้ 

T = Truth ความจริง : หนทางท่ีจะทาํใหเ้ราเสียลูกคา้นั้นมีมากมาย ในมุมมอง

ของลูกคา้ การโกหกเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ยอมรับไม่ไดแ้ละเป็นส่ิงท่ีทาํลายความไวว้างใจ

ของลูกค้าได้มากท่ีสุดความซ่ือสัตย์ต่างหากเป็นส่ิงท่ีลูกค้าต้องการซ่ึงทาํให้เกิด

ความสัมพนัธ์ในระยะยาวอีกดว้ย 

R = Reliability ความน่าเช่ือถือ : ทุกคร้ังท่ีเราตอบสนองความตอ้งการของ

ลูกคา้ได้ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ ความไวว้างใจ ทุกคร้ังท่ีเราติดตามผลหลงัจากลูกคา้ไดซ้ื้อ

สินคา้หรือบริการจากเราไปแลว้ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความไวว้างใจ และทุกคร้ังท่ีเราช่วย

ลูกคา้แกไ้ขปัญหาอย่ากระตือรือร้น ส่ิงท่ีเกิดข้ึนก็คือ ความไวว้างใจ ไม่จาํเป็นตอ้งมี

ปาฏิหาริยใ์ดๆ เพราะมนัเป็นเร่ืองธรรมดามากๆ ของการบริการลูกคา้ก่อนระหว่าง

และหลงัการขาย  

U = Understanding ความเขา้ใจ : เม่ือเราใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจความ

ตอ้งการของลูกค้าถามคาํถามท่ีแสดงถึงความสนใจในความเป็นไปทางธุรกิจของ

ลูกค้าเม่ือนั้นเราได้สร้างความไวว้างใจให้เกิดข้ึน ผูท่ี้ประสบความสําเร็จในการ

บริการลูกคา้จะตอ้งพูดคุยเก็บขอ้มูลจากลูกคา้ถึงปัจจยัท่ีทาํให้เขาเลือกซ้ือสินคา้และ

บริการ การเก็บขอ้มูลดงักล่าวช่วยให้เราเขา้ใจความตอ้งการไดร้าวกบัวา่เราเขา้ไปนัง่

อยูใ่นใจของพวกเขา และพูดภาษาเดียวกบัพวกเขา ความเขา้ใจไม่เพียงแต่สร้างความ

ไวว้างใจแต่ยงัทาํให้เราเกิดความมัน่ใจและมีเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาไดแ้ม่นยาํตรง

จุด    
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S = Service การบริการ : ไม่มีวิธีใดจะสร้างและรักษาความไวว้างใจของ

ลูกคา้ไดดี้เท่าการบริการลูกคา้เป็นรายบุคคล ถา้อยากจะเป็น Top Sale ให้ลงถาม

คาํถามต่อไปน้ีกบัตวัเองก่อน 

- ถา้ลูกคา้เลิกใชบ้ริการกบัเรา เรารู้หรือไม่วา่เพราะอะไร 

- ถา้เราไม่รู้ เราจะถามเขาไหม 

- เราไดถ้ามลูกคา้ของเราทุกคนวา่มีอะไรท่ีเราจะสามารถช่วยเหลือเขาไดอี้ก

เพื่อบริการท่ีดีข้ึนหรือไม่ 

- เราสร้างมูลค่าเพิ่มท่ีเกินความคาดหมายใหแ้ก่ลูกคา้บา้งหรือไม่ 

- เราไดม้องหาวธีิช่วยลูกคา้เพิ่มกาํไรใหก้บัลูกคา้หรือไม่     

T = Take your time การให้เวลา: ความไวว้างใจไม่ไดส้ร้างกนัเพียงขา้มคืน 

ทุก ๆ ปัจจยัท่ีกล่าวมานั้น คุณตอ้งใหเ้วลากบัมนั หมัน่โทรศพัทติ์ดตามผล หมัน่เขา้ไป 

พบลูกคา้ ช่วยแกไ้ขปัญหาส่งสินคา้ตรงเวลาขอบคุณลูกคา้เสมอ    

T R U S T ตวัอกัษรทั้ง 5 น้ี เป็นเคร่ืองมือสําคญัสําหรับผูท้าํงานบริการลูกคา้

ท่ีตอ้งจดจาํไวใ้ห้ข้ึนใจและยึดถือปฏิบติัเสมือนเป็นหลกัธรรมประจาํใจ ประจาํกาย

เพื่อกา้วไปถึงเป้าหมาย นัน่คือการพิชิตใจลูกคา้อยา่งยาวนานและย ัง่ยนื 

Wang & Emurian (2004) อา้งถึงใน ศศิเกษม สุขวิบูลย ์2547 ศึกษาถึง

รายละเอียดของความไวว้างใจ (Characteristics of trust) ประกอบดว้ย 

กลุ่มของผูม้อบความไวว้างใจ (Trustor) และกลุ่มของผูท่ี้รับความไวว้างใจ 

(Trustee) ซ่ึงประกอบด้วยบุคคลองค์กร หรือผลิตภณัฑ์ รวมทั้งการประเมินการ

กระทาํของแต่ละกลุ่ม ซ่ึงการพฒันาความไวว้างใจมีพื้นฐานมาจากความสามารถของ

ผูท่ี้ไดรั้บความไวว้างใจท่ีผูม้อบหมายไวว้างใจใหก้บัผูท่ี้ไดรั้บ 

ความมัน่คง (Vulnerability) ความไวว้างใจเก่ียวขอ้งกบัความไม่มัน่คงโดย

ความไวว้างใจเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นเพียงอยา่งเดียวท่ีทาํให้มีความเจริญในสภาพแวดลอ้มท่ี

ไม่แน่นอนและมีความเส่ียงโดยผูใ้ห้มอบความไวว้างใจ (Trustor) ตอ้งมีความเต็มใจ

ในการยอมรับความไม่มัน่คงสําหรับการให้ความไวว้างใจในการเผชิญหนา้กบัความ



680 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

 

เส่ียงในการสูญเสียส่ิงท่ีจ ําเป็น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีข้ึนอยู่กับผู ้ท่ีได้รับความไว้วางใจ 

(Trustee) ไม่ใหน้าํไปหาประโยชน์ 

การแสดงการกระทาํ ความไวว้างใจนาํมาซ่ึงการกระทาํเช่นเดียวกบัการเกิด

พฤติกรรม โดยรูปแบบการกระทาํข้ึนอยูก่บัสถานการณ์และอาจเก่ียวขอ้งกบับางส่ิงท่ี

ไม่อาจจบัตอ้งได ้หรือไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ 

ระเบียบวธีิวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริโภคเพศหญิงและชายท่ี

ใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามตอ้งมีอายตุั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป ท่ีมี 

เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายได้  ท่ีแตกต่างกนัจะทาํการเก็บ

ตวัอยา่งโดยใชต้าราง Yamane ในการคาํนวณขนาดตวัอยา่ง โดยกาํหนดให้ช่วงความ

เช่ือมัน่เป็น 95% และค่าความคาดเคล่ือน 5% ซ่ึง ค่าของ N ท่ีไดจ้ะเท่ากบั 400 ดงันั้น

จึงทาํการเก็บทั้งหมด 400 ชุด 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

t – Test  F – Test และ MRA  

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศหญิง จาํนวน 284 คน มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี มีอายุงานตํ่ากวา่  1 ปี  ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายได้

โดยเฉล่ียต่อเดือนตํ่ ากว่า 20,000 เป็นผู ้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ 

และกระบวนการ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อ

สินคา้ท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลายมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.42) 

ปัจจยัดา้นราคา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญัต่อราคา

สินคา้ท่ีขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตถูกกวา่หา้งสรรพสินคา้มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 7.89)  

 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพราะง่ายต่อการคน้หา

ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.73)  

 ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบัการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ์เพิ่มเติมไดต้ลอดเวลามากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.12)  

 ปัจจยัด้านบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับ

บุคคลากรท่ีอยูใ่นสายการผลิต ควรมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคผิวหนงั

มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.28)  

 ปัจจัยด้านการสร้างคุณภาพ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสําคญักบัภาชนะบรรจุควรมีความคงทน ปราศจากสารอนัตรายและมีฉลาก 

เอกสารกาํกบัเคร่ืองสาํอางครบถว้น มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.35)  

 ปัจจัยด้านการกระบวนการ พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้

ความสาํคญักบักระบวรการรับประกนัคุณภาพในการผลิต มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.68)  

3. ปัจจัยด้านอืน่ๆ และความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบ

อนิเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ให้ความสําคญัให้ความสําคญักับสินคา้ว่ายี่ห้อของเคร่ืองสําอางทาํให้เช่ือว่า

สินคา้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน มากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 8.41)  

 ปัจจยัดา้นความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัสินคา้คือการมีเคร่ืองสําอางไวใ้ชอ้ยู่เป็นประจาํมากท่ีสุด 

(ค่าเฉล่ีย 8.46)  
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 ปัจจยัดา้นความไวว้างใจ (Trust)  ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการใน

การเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยมากท่ีสุดคือ ทุกคร้ังท่ีซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านอินเตอร์เน็ตจะคาํนึงถึง

ความปลอดภยัในขอ้มูลส่วนตวั เช่น หมายเลขบตัรเครดิต (ค่าเฉล่ีย 8.70)  

4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุท่ีแตกต่างกนัเท่านั้นท่ีมีผลต่อความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด พบว่าปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดั

จาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างคุณภาพ ท่ีแตกต่างกันเท่านั้ นท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ปัจจยั มี

ความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ต

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานความไว้วางใจของผู้ใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่าน

ระบบอนิเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
 

 

 

t 

 

 

 

Sig. 

Collinearity 

Statistics 

 

B 

 

Std. 

Error 

 

Beta 

 

Tolerance 

 

VIF 

(ค่าคงท่ี)  .037 .330  .112 .911   

ผลิตภณัฑ ์ -.001 .058 -.001 -.025 .980 .245 4.076 

ราคา  .196 .015 .182 3.877 .000 .335 2.983 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  .129 .050 .101 2.574 .010 .484 2.065 
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ดา้นส่งเสริมการตลาด  

ดา้นบุคคล  

ปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ  

ดา้นกระบวนการ  

 

-.106 

-.055 

.200 

-.037 

.051 

.056 

.067 

.064 

-.095 

-.062 

.214 

-.039 

-2.088 

-.979 

2.996 

-.577 

.037 

.328 

.003 

.565 

.358 

.187 

.145 

.164 

2.793 

5.352 

6.907 

6.100 

ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้  .252 .058 .230 4.327 .000 .262 3.815 

ดา้นความภกัดีต่อสินคา้  .409 .038 .445 10.786 .000 .434 2.302 

*อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

.843a .711 .705 .82631 

ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (R) = 0.843a แสดงว่า ความไวว้างใจของ

ผูใ้ช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล มีความสัมพนัธ์กบัส่วนผสมทางการตลาดและดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์

สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty)  ในระดบัสูง 

(เน่ืองจากค่า R มีค่ามาก)  

ค่าสัมประสิทธ์การกําหนด (R2) = 0.711หมายความว่า ปัจจัยด้านการ

ส่วนผสมทางการตลาด และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเป็น 

71.1  เปอร์เซ็นต ์ตวัแปรอิสระ สามารถอธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของ

ตวัแปรตามไดร้้อยละ 71.1 ท่ีเหลืออีก 28.9 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองมาจากตวัแปรอ่ืน  

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณเท่ากับ เท่ากับ 0.82631 

หมายความวา่ การประมาณค่าของ ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่น

ระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกิดข้ึนเท่ากบั 0.82631  
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ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนผสมทางการตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ 

ทั้ง 9 ดา้นมีความสัมพนัธ์ระหว่างกนัโดยส่วนผสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้นการ

สร้างคุณภาพมีระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างกนัสูงท่ีสุด โดยมีค่า VIF เท่ากบั 6.907 

หรือค่า Tolerance 0.145 และปัจจัยด้านอ่ืนๆ ด้านความภักดีต่อสินค้ามีระดับ

ความสัมพนัธ์ระหว่างกนัน้อยท่ีสุดโดยมี ค่า VIF เท่ากบั 2.302 หรือค่า Tolerance 

0.434   

  จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนน

มาตรฐาน ดงัน้ี  

  ความไวว้างใจ = .037  -.001 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + .196 (ดา้นราคา) + .129 (ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย) -.106 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด) -.055 (ดา้นบุคคล)  + .200 

(ดา้นการสร้างคุณภาพ) -.037 (ด้านกระบวนการ) + .252 (ดา้นภาพลกัษณ์สินคา้) + 

.409 (ดา้นความภคัดีต่อสินคา้)  

  จากผลการวิเคราะห์ มีตวัแปรอิสระของปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด

และดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand 

Loyalty) ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตามของความไวว้างใจของผูใ้ช้บริการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีตวัแปร

อิสระทั้งหมด 3 ตวัแปร ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อตวัแปรตาม ท่ีมีค่านยัสําคญันอ้ยกวา่หรือ

เท่ากบั 0.05 ไดแ้ก่ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่งเสริมการตลาด ปัจจยัการสร้าง

คุณภาพ ภาพลกัษณ์สินคา้ และ ความภกัดีต่อสินคา้ ไดน้าํเสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงัน้ี  

ความไวว้างใจ = a + b2 (ราคา) + b3 (ช่องทางการจดัจาํหน่าย )  

+ b4 (ส่งเสริมการตลาด) + b6 (ปัจจยัการสร้างคุณภาพ)  

+ b8 (ภาพลกัษณ์สินคา้) + b9 (ความภกัดีต่อสินคา้) 
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ตารางทดสอบสมมติฐาน 

ตวัแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ 
ค่านัย 

สําคัญ 
ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์  

เพศ t-Test 0.727 ปฏิเสธ 

อาย ุ F-Test 0.001 ยอมรับ 

สถานภาพ F-Test 0.639 ปฏิเสธ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.243 ปฏิเสธ 

อาชีพ F-Test 0.185 ปฏิเสธ 

ระดบัรายไดต้อเดือน F-Test 0.174 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัส่วนผสมการตลาด  

ผลิตภณัฑ ์(Product) MRA 0.980 ปฏิเสธ 

ราคา (Price) MRA 0.000 ยอมรับ 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) MRA 0.010 ยอมรับ 

ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) MRA 0.037 ยอมรับ 

ดา้นบุคคล (People) MRA 0.328 ปฏิเสธ 

ดา้นปัจจยัการสร้างคุณภาพ (Physical 

Evidence and Presentation) 

MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นกระบวนการ (Process) MRA 0.565 ปฏิเสธ 

สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) MRA 0.000 ยอมรับ 

ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) MRA 0.000 ยอมรับ 
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อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาเร่ือง “ความไวว้างใจของผูใ้ชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอางผา่นระบบ

อินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ผูว้ิจยัขอนาํเสนอการอภิปรายผล

ดงัน้ี 

 ด้านลกัษณะบุคคล 

จากการศึกษาวิจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุระหวา่ง 26 – 35 ปี มีพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ตํ่ากวา่ 

20,000 บาท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และมีสถานภาพโสด ซ่ึงจะพบว่า

ผูใ้ชบ้ริการในกลุ่มดงักล่าวจะเป็นผูมี้อิทธิพลต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการ

ซ้ือเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ส่วนผสมทางการตลาด 

จากการศึกษาวิจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนผสมทาง

การตลาดท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์ต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการซ้ือ

เคร่ืองสําอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือ ราคา 

ช่องทางจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นการสร้างคุณภาพ ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีมีความสําคญัเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ใจในการใช้ผลิตภณัฑ์และบริการของ

ผูบ้ริโภค ซ่ึงจะทาให้ผูบ้ริโภคเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์และบริการมากข้ึน

ตามลาํดบั 

ปัจจัยด้านอืน่ๆ 

จากการศึกษาวิจยัปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) 

และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty) พบวา่ทั้ง 2 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์ต่อความ

ไว้วางใจในการเลือกใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัอยา่งยิ่งในการวางแผน 

และพฒันาการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่จนเกิดความไวว้างใจในผลิตภณัฑ์

และบริการใหแ้ก่ผูบ้ริโภคอยา่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ    

จากการวิจยัหวัขอ้เร่ืองความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะพบวา่ความไวว้างใจ

ในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นมาจากหลายๆ ตวัแปร ซ่ึงมี

ลัก ษ ณ ะ ท่ี แต ก ต่า ง กันแ ล ะ จะ ส่ ง ผ ล ลัพ ธ์ ท่ี ต่ า ง กันไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ นปั จจัย ด้า น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ ราคา ช่อง

ทางการจดัจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล ด้านการสร้างคุณภาพและ

กระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand Image) และ ความภกัดี

ต่อสินคา้ (Brand Loyalty) เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ท่ี้ตอ้งการศึกษาเร่ืองดงักล่าวในคร้ัง

ต่อๆไป และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้จะนาํผลการศึกษาคร้ังน้ีไปใชใ้นการประกอบการ

ตดัสินใจเพื่อเลือกใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือประกอบ

อาชีพในการใหบ้ริการขายเคร่ืองสาํอางผา่นระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และ

เพื่อสร้างความไวว้างใจใหก้บัลูกคา้ ดงันั้น จึงควรท่ีพิจารณาถึงตวัแปรเหล่าน้ีดงัน้ี  

ในส่วนของผลิตภณัฑ์เคร่ืองสําอาง ผูป้ระกอบการควรสร้างความเช่ือมัน่

ให้กับผลิตภัณฑ์ โดยจะต้องคํานึงถึงกระบวนการผลิตรวมถึงตัวยาท่ีใช้ใน

เคร่ืองสําอาง ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และควรมีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในการใชผ้ลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้ง 

ซ่ึงเป็นกลยทุธ์ในการส่งเสริมการขายใหก้บัผลิตภณัฑ ์ 

 ความไวว้างใจในการเลือกซ้ือเคร่ืองสําอางผ่านระบบอินเตอร์เน็ตยงัมี

ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการเลือกซ้ืออีกไม่วา่จะเป็นปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์สินคา้ (Brand 

Image) และ ความภกัดีต่อสินคา้ (Brand Loyalty)ซ่ึงองคป์ระกอบทั้งสองส่วนน้ีเป็น

เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญั เน่ืองจากเป็นส่วนช่วยวางแผนและพฒันา

คุณภาพผลิตภณัฑ์ และสร้างให้เกิดความไวว้างใจในการใช้บริการซ้ือเคร่ืองสําอาง

ผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 
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