671
ความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
(TRUSING IN PURCHASING THE MAKE-UP COSMETIC VIA
THE INTERNET OF CUSTOMER IN BANGKOK METROPOLITAN REGION)
อริ ศรา เกิดขันหมาก 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าอิสระคือ เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ ข องประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑลที่ ส่ง ผลต่ อ
ความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต, เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบ
อินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล, เพื่อศึกษาปั จจัย
อื่ น ๆ ที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ ความไว้ว างใจในการซื้ อเครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบ
อินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล จํานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย การแจกแจง
ความถี่ ค่า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย รวมทั้ง การท าทดสอบสมมติ ฐานในการวิจยั โดยการ
ทดสอบ Anova และใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression
Coefficient) ในการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
จากการศึก ษาได้พบว่า ปั จจัยด้า นประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ที่ แ ตกต่ า งกัน ไม่ มี ผ ลต่ อ ความไว้ว างใจของ
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ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านอายุที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความไว้วางใจ
ของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาโดยใช้ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์
การถดถอยพหุ คู ณ (Multiple Regression Coefficient) พบว่า ส่ วนประสมทาง
การตลาดได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ บุคคล และกระบวนการ ที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์
ต่อ ความไว้ว างใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ตในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านราคาช่องทางการจัดจําหน่าย
การส่ งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างคุณภาพ ที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความไว้ว างใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อ
สิ นค้า (Brand Loyalty) จากการศึกษาได้พบว่า ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อ
ความไว้ว างใจของผู ้ใ ช้ บ ริ การซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่แตกต่างกัน
คําสํ าคัญ : ความไว้วางใจ, เครื่ องสําอาง, 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
ปั จจุ บ นั การแข่ งขันในธุ รกิ จเครื่ องสํา อางมี แนวโน้ม อัตราการเติ บ โตเพิ่ ม
สู งขึ้น เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคคนไทยให้ความสําคัญกับสุ ขภาพของผิวพรรณและการ
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เลือกใช้เครื่ องสําอางมากขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจเครื่ องสําอางมีบทบาทสําคัญถึงแม้จะอยู่
ในภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวลงก็ตาม พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคยังคงมีการใช้จ่ายเกี่ ยวกับ
เครื่ อ งสํ า อางไม่ แ ตกต่ า งจากเดิ ม มากเพี ย งแต่ จ ะมี ก ารวางแผนในการเลื อ กซื้ อ
เครื่ องสําอางก่อนทุกครั้ง และบางส่ วนหันไปใช้เครื่ องสําอางที่มีราคาถูกลง
จากกระแสนิยมดังกล่าวทําให้ธุรกิจการซื้ อ ขายเครื่ องสําอางได้รับความนิ ยม
เป็ นอย่างจึงมีการการนําเข้าเครื่ องสําอางจากต่างประเทศ ซึ่ งมีท้ งั สิ นค้าระดับล่างราคา
ถูกจากจีน สิ นค้าระดับ กลางจากมาเลเซี ย สิ งค์โปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย และสิ นค้า
แบรนด์เนมชั้นนําจากสหรัฐอเมริ กา ยุโรป ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย ในปี 2553
ประเทศไทยมีการนําเข้าสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์เครื่ องสําอาง 3 ไตรมาสแรกคิดเป็ นมูลค่า
ทั้งสิ้ น 10,878.61 ล้านบาท (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2553)
ในประเทศไทยมีช่องทางการจัดจาหน่ายสิ นค้าเครื่ องสําอางที่หลากหลาย ทั้ง
ในห้างสรรพสิ นค้า ซู เปอร์ มารเก็ต ดิสเคาท์สโตร์ ร้านขายยา หรื อ ร้านค้าปลีกขนาด
เล็กทั้งในพื้นที่เขตเมือง และต่างจังหวัด นอกจากช่องทางการจําหน่ายสิ นค้าข้างต้น
แล้ว การทําธุ รกิจบนโลกออนไลน์ก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย สาเหตุหนึ่ งมา
จากปั จจัยทางด้านราคา ซึ่ งมีราคาถูกและมีสินค้าให้เลือกหลากลาย อีกทั้งผูบ้ ริ โภคยัง
สามารถค้นหาข้อมูลหรื อข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าเพื่อนํามาสามารถเปรี ยบเทียบได้อย่าง
รวดเร็ ว
จากกระแสการตอบรั บ การซื้ อ ขายผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ตดัง กล่ า วทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคอาจเจอเหตุการณ์ที่เป็ นปั ญหาในการใช้บริ การ เช่น การเสี่ ยงต่อการนําข้อมูล
ส่ วนตัวในบัตรเครดิตไปใช้ในทางที่ผดิ กฎหมาย การได้รับสิ นค้าที่ไม่มีคุณภาพตามที่
ต้องการ ตลอดจนความกลัวว่าจะไม่ได้รับสิ นค้าหลังจากได้ชาระเงินไปแล้ว เป็ นต้น
เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ ส่งผลให้ความไว้วางใจเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการ
ซื้ อ ขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักที่ผบู้ ริ โภคใช้พิจารณาประกอบการ
ตัดสิ นใจซื้ อในครั้งแรก และการซื้ อซํ้าในครั้งต่อๆ ไป
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ทําให้ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับ
ความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของคนกรุ งเทพมหานคร
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นั้นขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยอะไรบ้าง เพราะความไว้วางใจ (Trust) ถือเป็ นประเด็นสําคัญที่ตอ้ ง
เกี่ยวข้องกับการให้บริ การขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต โดยเฉพาะเมื่อผูใ้ ช้บริ การรู ้สึก
ว่าตนเองอาจจะตกอยูใ่ นภาวะที่เสี่ ยง และอาจถูกหลอกลวงโดยที่ระดับความสําคัญ
ของความไว้วางใจนั้นจะแปรเปลี่ ยนไปตามปั จจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อจะได้เป็ น
แนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการธุ รกิจเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้เล็งเห็นถึง
ปั ญหา นอกจากการมุง้ เน้นการผลิ ตและขายสิ นค้าเครื่ องสําอางที่หลากหลายเพียง
อย่างเดียว จึงควรหันมาให้ความสนใจในการสร้างความไว้วางใจให้ตรงกับการรับรู้
ของผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเห็นว่าเว็บไซต์น้ ี สามารถไว้วางใจได้ แล้วก็จะเกิ ด
โอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ ความมัน่ ใจและความเต็มใจที่จะซื้ อสิ นค้าจาก
เว็บไซต์น้ ีในครั้งต่อๆ ไป
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ ของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ต
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดกับความไว้วางใจ
ในการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล
3. เพื่ อศึ กษาปั จจัยอื่ นๆ ที่ มี ความสัมพันธ์ก ับความไว้วางใจในการซื้ อ
เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ของประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรณ์ ศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ อายุ
รายได้ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความไว้วางใจที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาดที่ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์
ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด บุคคล ด้านการสร้างคุณภาพและ
กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
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สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจ
คติ พฤติกรรม พัฒนาจิตใจ ส่ งเสริ มการทํางานเป็ นทีม ซึ่ งเป้ าหมายที่ทุก
องค์กรต้องการคือ ผลกําไรจากการประกอบธุ รกิ จ บริ ษทั จึงต้องคิดค้นหากลยุทธ์
เพื่อแข่งขันและพัฒนาองค์การให้กา้ วหน้าต่อไปด้วยเวลาที่เท่าเดิมแต่ประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางให้ผูป้ ระกอบการในธุ ร กิ จขายสิ นค้า ผ่า นอิ นเตอร์ เน็ ตนํา ไป
พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเว็บไซต์ เพื่อทําให้
เกิดความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อเป็ นแนวทางในการขยายฐานลูกค้าโดยการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ เว็บไซต์
และสร้างความเชื่อมัน่ เพื่อตอบรับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง
ขัน
4. เพื่อเป็ นแนวทางให้บุคคลหรื อองค์กรต่างๆ ที่สนใจนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ อายุ รายได้ การศึกษา
- สถานภาพ อาชีพ
ส่ วนประสมทางการตลาด
- ผลิตภัณฑ์
- ราคา
- ช่องทางการจัดจําหน่าย
- ด้านส่ งเสริ มการตลาด
- บุคคล
- ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
- ด้านกระบวนการ

ความไว้ วางใจ
ของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑล

ปัจจัยอืน่ ๆ
- ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
- ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
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แนวคิด

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้ อหาสําคัญ
ต่างๆ ได้แก่
ความไว้วางใจ (Trust) Rogen - Miller and Miller การสร้างความไว้วางใจ
หรื อ Trust ประกอบด้วยตัวอักษร 5 ตัว นัน่ คือ T R U S T ซึ่ งหมายถึง 5 ปั จจัยที่ช่วย
ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและยัง่ ยืนกับลูกค้า
T = Truth ความจริ ง : หนทางที่จะทําให้เราเสี ยลูกค้านั้นมีมากมาย ในมุมมอง
ของลูกค้า การโกหกเป็ นสิ่ งที่ลูกค้ายอมรับไม่ได้และเป็ นสิ่ งที่ทาํ ลายความไว้วางใจ
ของลู ก ค้า ได้ม ากที่ สุ ด ความซื่ อสั ต ย์ต่ า งหากเป็ นสิ่ ง ที่ ลู ก ค้า ต้อ งการซึ่ งทํา ให้เ กิ ด
ความสัมพันธ์ในระยะยาวอีกด้วย
R = Reliability ความน่าเชื่ อถือ : ทุกครั้งที่เราตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ สิ่ งที่เกิ ดขึ้นคือ ความไว้วางใจ ทุกครั้งที่เราติดตามผลหลังจากลูกค้าได้ซ้ื อ
สิ นค้าหรื อบริ การจากเราไปแล้วสิ่ งที่เกิ ดขึ้นคือความไว้วางใจ และทุกครั้งที่เราช่วย
ลูกค้าแก้ไขปั ญหาอย่ากระตือรื อร้ น สิ่ งที่เกิดขึ้นก็คือ ความไว้วางใจ ไม่จาํ เป็ นต้องมี
ปาฏิ หาริ ยใ์ ดๆ เพราะมันเป็ นเรื่ องธรรมดามากๆ ของการบริ การลูกค้าก่อนระหว่าง
และหลังการขาย
U = Understanding ความเข้าใจ : เมื่อเราใช้เวลาในการทําความเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้าถามคําถามที่แสดงถึ ง ความสนใจในความเป็ นไปทางธุ รกิ จของ
ลู ก ค้า เมื่ อ นั้นเราได้ส ร้ า งความไว้วางใจให้เ กิ ดขึ้ น ผูท้ ี่ ป ระสบความสํา เร็ จในการ
บริ การลูกค้าจะต้องพูดคุ ยเก็บข้อมูลจากลูกค้าถึงปั จจัยที่ทาํ ให้เขาเลือกซื้ อสิ นค้าและ
บริ การ การเก็บข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เราเข้าใจความต้องการได้ราวกับว่าเราเข้าไปนัง่
อยูใ่ นใจของพวกเขา และพูดภาษาเดียวกับพวกเขา ความเข้าใจไม่เพียงแต่สร้างความ
ไว้วางใจแต่ยงั ทําให้เราเกิดความมัน่ ใจและมีเครื่ องมือในการแก้ปัญหาได้แม่นยําตรง
จุด
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S = Service การบริ การ : ไม่มีวิธีใดจะสร้างและรักษาความไว้วางใจของ
ลูกค้าได้ดีเท่าการบริ การลูกค้าเป็ นรายบุคคล ถ้าอยากจะเป็ น Top Sale ให้ลงถาม
คําถามต่อไปนี้กบั ตัวเองก่อน
- ถ้าลูกค้าเลิกใช้บริ การกับเรา เรารู ้หรื อไม่วา่ เพราะอะไร
- ถ้าเราไม่รู้ เราจะถามเขาไหม
- เราได้ถามลูกค้าของเราทุกคนว่ามีอะไรที่เราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้อีก
เพื่อบริ การที่ดีข้ ึนหรื อไม่
- เราสร้างมูลค่าเพิ่มที่เกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้าบ้างหรื อไม่
- เราได้มองหาวิธีช่วยลูกค้าเพิม่ กําไรให้กบั ลูกค้าหรื อไม่
T = Take your time การให้เวลา: ความไว้วางใจไม่ได้สร้างกันเพียงข้ามคืน
ทุก ๆ ปั จจัยที่กล่าวมานั้น คุณต้องให้เวลากับมัน หมัน่ โทรศัพท์ติดตามผล หมัน่ เข้าไป
พบลูกค้า ช่วยแก้ไขปั ญหาส่ งสิ นค้าตรงเวลาขอบคุณลูกค้าเสมอ
T R U S T ตัวอักษรทั้ง 5 นี้ เป็ นเครื่ องมือสําคัญสําหรับผูท้ าํ งานบริ การลูกค้า
ที่ตอ้ งจดจําไว้ให้ข้ ึ นใจและยึดถื อปฏิ บตั ิเสมือนเป็ นหลักธรรมประจําใจ ประจํากาย
เพื่อก้าวไปถึงเป้ าหมาย นัน่ คือการพิชิตใจลูกค้าอย่างยาวนานและยัง่ ยืน
Wang & Emurian (2004) อ้างถึงใน ศศิเกษม สุ ขวิบูลย์ 2547 ศึกษาถึ ง
รายละเอียดของความไว้วางใจ (Characteristics of trust) ประกอบด้วย
กลุ่มของผูม้ อบความไว้วางใจ (Trustor) และกลุ่มของผูท้ ี่รับความไว้วางใจ
(Trustee) ซึ่ ง ประกอบด้วยบุ คคลองค์กร หรื อผลิ ตภัณฑ์ รวมทั้งการประเมินการ
กระทําของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งการพัฒนาความไว้วางใจมีพ้ืนฐานมาจากความสามารถของ
ผูท้ ี่ได้รับความไว้วางใจที่ผมู ้ อบหมายไว้วางใจให้กบั ผูท้ ี่ได้รับ
ความมัน่ คง (Vulnerability) ความไว้วางใจเกี่ยวข้องกับความไม่มนั่ คงโดย
ความไว้วางใจเป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นเพียงอย่างเดียวที่ทาํ ให้มีความเจริ ญในสภาพแวดล้อมที่
ไม่แน่นอนและมีความเสี่ ยงโดยผูใ้ ห้มอบความไว้วางใจ (Trustor) ต้องมีความเต็มใจ
ในการยอมรับความไม่มนั่ คงสําหรับการให้ความไว้วางใจในการเผชิญหน้ากับความ
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เสี่ ย งในการสู ญ เสี ย สิ่ ง ที่ จ ํา เป็ น ซึ่ งสิ่ ง เหล่ า นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ ผู้ที่ ไ ด้รั บ ความไว้ว างใจ
(Trustee) ไม่ให้นาํ ไปหาประโยชน์
การแสดงการกระทํา ความไว้วางใจนํามาซึ่ งการกระทําเช่นเดียวกับการเกิด
พฤติกรรม โดยรู ปแบบการกระทําขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และอาจเกี่ยวข้องกับบางสิ่ งที่
ไม่อาจจับต้องได้ หรื อไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ โภคเพศหญิงและชายที่
ใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล โดยใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามต้องมีอายุต้งั แต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มี
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้ ที่แตกต่างกันจะทําการเก็บ
ตัวอย่างโดยใช้ตาราง Yamane ในการคํานวณขนาดตัวอย่าง โดยกําหนดให้ช่วงความ
เชื่ อมัน่ เป็ น 95% และค่าความคาดเคลื่อน 5% ซึ่ ง ค่าของ N ที่ได้จะเท่ากับ 400 ดังนั้น
จึงทําการเก็บทั้งหมด 400 ชุด
สถิ ติที่ใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t – Test F – Test และ MRA
สรุ ปผลการวิจัย
1. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศหญิง จํานวน 284 คน มีอายุ 26-35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี มีอายุงานตํ่ากว่า 1 ปี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้
โดยเฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นตํ่า กว่า 20,000 เป็ นผู้ใ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํา อางผ่า นระบบ
อินเตอร์เน็ตมากที่สุด
2. สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
และกระบวนการ ที่มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
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ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อ
สิ นค้าที่มีให้เลือกหลากหลายมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.42)
ปั จจัยด้านราคา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อราคา
สิ นค้าที่ขายผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตถูกกว่าห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 7.89)
ปั จจัยด้านช่ องทางการจัดจําหน่ าย พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ให้
ความสํา คัญกับการซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตเพราะง่ ายต่อการค้นหา
ผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.73)
ปั จ จัย ด้ า นส่ ง เสริ มการตลาด พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับการให้บริ การสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ตลอดเวลามากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 8.12)
ปั จจัย ด้า นบุ ค คล พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ใ ห้ความสํา คัญกับ
บุคคลากรที่อยูใ่ นสายการผลิต ควรมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็ นโรคติดต่อ โรคผิวหนัง
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.28)
ปั จ จัย ด้ า นการสร้ า งคุ ณ ภาพ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับ ภาชนะบรรจุ ควรมี ความคงทน ปราศจากสารอันตรายและมีฉ ลาก
เอกสารกํากับเครื่ องสําอางครบถ้วน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.35)
ปั จ จัย ด้ า นการกระบวนการ พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้
ความสําคัญกับกระบวรการรับประกันคุณภาพในการผลิต มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.68)
3. ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ และความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่องสํ าอางผ่ านระบบ
อินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วน
ใหญ่ให้ค วามสํา คัญให้ความสํา คัญกับสิ นค้า ว่ายี่ห้อของเครื่ องสํา อางทําให้เชื่ อว่า
สิ นค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 8.41)
ปั จจัยด้านความภักดี ต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่าผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ให้ความสําคัญกับสิ นค้าคือการมีเครื่ องสําอางไว้ใช้อยู่เป็ นประจํามากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 8.46)
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ปั จจัยด้านความไว้วางใจ (Trust) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้บริ การใน
การเลื อ กซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยมากที่ สุดคื อ ทุ กครั้ ง ที่ซ้ื อเครื่ องสําอางผ่านอินเตอร์ เน็ ตจะคํานึ งถึ ง
ความปลอดภัยในข้อมูลส่ วนตัว เช่น หมายเลขบัตรเครดิต (ค่าเฉลี่ย 8.70)
4. สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้านอายุที่แตกต่างกันเท่านั้นที่มีผลต่อความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด พบว่าปั จจัยด้านราคา ช่ องทางการจัด
จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นการสร้ า งคุ ณ ภาพ ที่ แ ตกต่ า งกัน เท่ า นั้น ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ปั จจัยอื่ นๆ ที่ ประกอบไปด้วย ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) ทั้ง 2 ปั จจัย มี
ความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตาราง ผลการทดสอบสมมุติฐานความไว้ วางใจของผู้ใช้ บริการซื้อเครื่ องสํ าอางผ่ าน
ระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
Unstandardized Standardized
Collinearity
Coefficients Coefficients
Statistics
Model
Std.
t
Sig. Tolerance VIF
B
Beta
Error
(ค่าคงที่)

.037

ผลิตภัณฑ์

-.001 .058

-.001

-.025 .980 .245 4.076

ราคา

.196

.015

.182

3.877 .000 .335 2.983

ช่องทางการจัดจําหน่าย

.129

.050

.101

2.574 .010 .484 2.065

.330

.112 .911
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ด้านส่งเสริ มการตลาด
-.106
ด้านบุคคล
-.055
ปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ
.200
ด้านกระบวนการ

.051
.056
.067
-.037 .064

-.095
-.062
.214
-.039

-2.088 .037
-.979 .328
2.996 .003
-.577 .565

.252

.058

.230

4.327 .000 .262 3.815

.409 .038
*อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

.445

10.786 .000 .434 2.302

ด้านภาพลักษณ์สินค้า
ด้านความภักดีต่อสิ นค้า

R

R Square

Adjusted R Square

.843a

.711

.705

.358
.187
.145
.164

2.793
5.352
6.907
6.100

Std. Error of the
Estimate
.82631

ค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (R) = 0.843a แสดงว่า ความไว้วางใจของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ อ งสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล มีความสัมพันธ์กบั ส่ วนผสมทางการตลาดและด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์
สิ นค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) ในระดับสู ง
(เนื่องจากค่า R มีค่ามาก)
ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ ก ารกํา หนด (R2) = 0.711หมายความว่า ปั จ จัย ด้า นการ
ส่ วนผสมทางการตลาด และด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การ
ซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คิดเป็ น
71.1 เปอร์ เซ็นต์ ตัวแปรอิสระ สามารถอธิ บายความผันแปรหรื อการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรตามได้ร้อยละ 71.1 ที่เหลืออีก 28.9 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น
ค่า ความคลาดเคลื่ อนมาตรฐานของการประมาณเท่า กับ เท่ า กับ 0.82631
หมายความว่า การประมาณค่าของ ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่าน
ระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล เกิดขึ้นเท่ากับ 0.82631
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ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนผสมทางการตลาดและปั จจัยอื่นๆ
ทั้ง 9 ด้านมีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยส่ วนผสมทางการตลาดด้านปั จจัยด้านการ
สร้างคุณภาพมีระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู งที่สุด โดยมีค่า VIF เท่ากับ 6.907
หรื อ ค่ า Tolerance 0.145 และปั จ จัย ด้า นอื่ นๆ ด้า นความภัก ดี ต่ อ สิ น ค้า มี ร ะดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยที่สุดโดยมี ค่า VIF เท่ากับ 2.302 หรื อค่า Tolerance
0.434
จากผลการวิ เ คราะห์ ได้ส มการถดถอยในรู ป คะแนนดิ บ และคะแนน
มาตรฐาน ดังนี้
ความไว้วางใจ = .037 -.001 (ด้านผลิตภัณฑ์) + .196 (ด้านราคา) + .129 (ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย) -.106 (ด้านการส่ งเสริ มการตลาด) -.055 (ด้านบุคคล) + .200
(ด้านการสร้ างคุ ณภาพ) -.037 (ด้านกระบวนการ) + .252 (ด้านภาพลักษณ์สินค้า) +
.409 (ด้านความภัคดีต่อสิ นค้า)
จากผลการวิเคราะห์ มีตวั แปรอิสระของปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
และด้านปั จจัยอื่นๆ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand
Loyalty) ที่ มี ค วามสัม พันธ์ ต่อตัวแปรตามของความไว้วางใจของผูใ้ ช้บ ริ การซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล มีตวั แปร
อิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร ที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตาม ที่มีค่านัยสําคัญน้อยกว่าหรื อ
เท่ากับ 0.05 ได้แก่ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย ส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยการสร้าง
คุณภาพ ภาพลักษณ์สินค้า และ ความภักดีต่อสิ นค้า ได้นาํ เสนอกรอบแนวคิดใหม่ดงั นี้
ความไว้วางใจ = a + b2 (ราคา) + b3 (ช่องทางการจัดจําหน่าย )
+ b4 (ส่ งเสริ มการตลาด) + b6 (ปั จจัยการสร้างคุณภาพ)
+ b8 (ภาพลักษณ์สินค้า) + b9 (ความภักดีต่อสิ นค้า)
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ตารางทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

สถิติทใี่ ช้

ค่ านัย
สํ าคัญ

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.727
0.001
0.639
0.243
0.185
0.174

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.980
0.000
0.010
0.037
0.328
0.003

ปฏิเสธ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA

0.565

ปฏิเสธ

MRA
MRA

0.000
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
ระดับรายได้ตอเดือน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่ วนผสมการตลาด
ผลิตภัณฑ์ (Product)
MRA
ราคา (Price)
MRA
ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place)
ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
ด้านบุคคล (People)
ด้านปัจจัยการสร้างคุณภาพ (Physical
Evidence and Presentation)
ด้านกระบวนการ (Process)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image)
ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)
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อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาเรื่ อง “ความไว้วางใจของผูใ้ ช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล” ผูว้ ิจยั ขอนําเสนอการอภิปรายผล
ดังนี้
ด้ านลักษณะบุคคล
จากการศึกษาวิจยั ด้านประชากรศาสตร์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี มีพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า
20,000 บาท มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี และมี สถานภาพโสด ซึ่ งจะพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การในกลุ่มดังกล่าวจะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การ
ซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ส่ วนผสมทางการตลาด
จากการศึ กษาวิจยั ด้านส่ วนผสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัย ส่ วนผสมทาง
การตลาดที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การซื้ อ
เครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล คือ ราคา
ช่องทางจัดจาหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด และปั จจัยด้านการสร้างคุณภาพ ซึ่ งเป็ น
ปั จจัยที่มีความสําคัญเพื่อก่อให้เกิ ดความมัน่ ใจในการใช้ผลิ ตภัณฑ์และบริ การของ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์และบริ การมากขึ้ น
ตามลําดับ
ปัจจัยด้ านอืน่ ๆ
จากการศึกษาวิจยั ปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์ สินค้า (Brand Image)
และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) พบว่าทั้ง 2 ปั จจัยมีความสัมพันธ์ต่อความ
ไว้ว างใจในการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารซื้ อ เครื่ องสํ า อางผ่า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการวางแผน
และพัฒนาการดาเนิ นธุ รกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ จนเกิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
และบริ การให้แก่ผบู ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง
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ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั หัวข้อเรื่ องความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จะพบว่าความไว้วางใจ
ในการเลือกซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตนั้นมาจากหลายๆ ตัวแปร ซึ่ งมี
ลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งกั น และจะส่ งผลลั พ ธ์ ที่ ต่ า งกั น ไม่ ว่ า จะเป็ นปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ ม การตลาด บุคคล ด้านการสร้ างคุ ณภาพและ
กระบวนการ และปั จจัยอื่นๆ ได้แก่ ภาพลักษณ์สินค้า (Brand Image) และ ความภักดี
ต่อสิ นค้า (Brand Loyalty) เพื่อเป็ นแนวทางให้ผทู้ ี่ตอ้ งการศึกษาเรื่ องดังกล่าวในครั้ง
ต่อๆไป และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่จะนําผลการศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ในการประกอบการ
ตัดสิ นใจเพื่อเลื อกใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต หรื อประกอบ
อาชีพในการให้บริ การขายเครื่ องสําอางผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กบั ลูกค้า ดังนั้น จึงควรที่พิจารณาถึงตัวแปรเหล่านี้ดงั นี้
ในส่ วนของผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง ผูป้ ระกอบการควรสร้ างความเชื่ อมัน่
ให้ ก ับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยจะต้อ งคํา นึ ง ถึ ง กระบวนการผลิ ต รวมถึ ง ตัว ยาที่ ใ ช้ใ น
เครื่ องสําอาง ตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) และควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคได้ทราบถึงข้อมูลที่แท้จริ งในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง
ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ในการส่ งเสริ มการขายให้กบั ผลิตภัณฑ์
ความไว้วางใจในการเลื อกซื้ อเครื่ องสํา อางผ่า นระบบอิ นเตอร์ เน็ ตยัง มี
ปัจจัยอื่นๆ ที่ทาํ ให้เกิดการเลือกซื้ ออีกไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยด้านภาพลักษณ์สินค้า (Brand
Image) และ ความภักดีต่อสิ นค้า (Brand Loyalty)ซึ่ งองค์ประกอบทั้งสองส่ วนนี้เป็ น
เหตุ ผลที่ กลุ่ มตัวอย่างให้ความสําคัญ เนื่ องจากเป็ นส่ วนช่ วยวางแผนและพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ และสร้ างให้เกิ ดความไว้วางใจในการใช้บริ การซื้ อเครื่ องสําอาง
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต
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