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This research aims to study the level of the trust in the relationship between
companies and consumers in the healthy food supplements business via the social network, and to
study the factors that influence the trust in of the relationship between companies and consumers
in the healthy food supplements business via the social network. This is a quantitative research
and it uses a questionnaire to collect the data from 384 consumers who buy healthy food
supplements products via the social network and live in Chonburi Province. The result reveals
that the majority of the respondents that buy healthy food supplements products via the social
network are female; most of them hold bachelor degrees and earn around 10,000-20,000 Baht.
The hypothesis testing reveals that the factors of ‘perception of product delivery that conforms to
the payment condition’ and ‘perception of the trustworthiness of the website’ affect the positive
trust in the relationship between companies and consumers in the healthy food supplements
business via the social network, with statistical significance.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของงานวิจยั
ปั จจุบนั นี ้สังคมบนโลกออนไลน์นนเริ
ั ้ ่ มมีความนิยมทีจ่ ะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่าง ๆ จากเดิมที่มกี าร
แลกเปลีย่ นข้ อมูล ข่าวสาร และ สนทนากันเพียงอย่างเดียว ซึง่ เกิดจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีเป็ นอย่าง
มาก ซึง่ หลาย ๆ ธุรกิจจึงต้ องนาเอาธุรกิจของผู้ประกอบการเองเข้ าสูร่ ะบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เพื่อรองรับและ
ให้ บริ การลูกค้ าได้ อย่างทัว่ ถึง สะดวก รวดเร็ว มากขึ ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากยุคนี ้ผู้บริ โภค หันไปซื ้อสินค้ าทาง
อินเทอร์ เน็ตกันมากขึ ้น เพราะมีสนิ ค้ าให้ เลือกหลากหลาย สามารถเปรี ยบเทียบราคาได้ และราคาถูกกว่าที่ขาย
กันตามร้ านค้ าทัว่ ไป แถมสะดวกสบาย เลยต้ องยอมรับว่าปั จจุบนั แทบจะไม่มใี ครเลยที่ไม่ได้ ก้าวเข้ ามาสูส่ งั คม
บนโลกออนไลน์ จากการมาของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า อินเทอร์ เน็ต นอกจากนี ้ อินเทอร์ เน็ตก็เข้ ามาสูธ่ รุ กิจ ต่าง ๆ ใน
รูปของ “พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรื อ อีคอมเมิร์ซ” หรื อการค้ าขายผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ผู้บริ โภค
สามารถเลือกซื ้อสินค้ าได้ ทกุ มุมโลก สินค้ าบางชนิดอาจจะไม่มีขายในประเทศไทย หรื ออาจจะเป็ นสินค้ าที่ซื ้อ
จากต่างประเทศแล้ ว จะสามารถซื ้อได้ ในราคาถูกกว่า (ปุลณัช เดชมานนท์, 2556)
จากการสารวจสอบถามที่ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตพบในการทากิจกรรมผ่านอินเทอร์ เน็ต ยังมีผ้ ใู ช้
อินเทอร์ เน็ตที่ไม่ซื ้อสินค้ าและบริ การทางออนไลน์ ร้ อยละ 40.7 ในขณะที่มีผ้ ใู ช้ อินเทอร์ เน็ต ที่ซื ้อสินค้ าและบริ การ
ทางออนไลน์ ร้ อยละ 59.3 การซื ้อของผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อ การทา e-Commerce ติดอันดับต้ น
ๆ ของกิจกรรม การใช้ อินเทอร์ เน็ตของคนไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อให้ รับกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของประเทศที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงขึ ้นทุกปี โดยในปี 2016 ประเทศไทย มีมลู ค่า e-Commerce
ทังสิ
้ ้น 2,560,103.36 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นมูลค่า e-Commerce ประเภท B2B ประมาณ 1,542,167.50
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น 60.24% รองลงมาเป็ นมูลค่าของประเภท B2C จานวนมากกว่า 703,331.91 ล้ านบาท
หรื อ 27.47% (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) มีสาเหตุมาจากปั จจัยหลัก ๆ 4 ประการ
ได้ แก่ การสนับสนุนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการหันมาพึง่ ช่องทางออนไลน์มากขึ ้น แนวโน้ มการเติบโต ใน
อนาคต และนักลงทุนต่างประเทศ ทาให้ โลกก้ าวเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั อย่างเต็มตัวด้ วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เกิดขึ ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ บู ริ โภคเพิ่มขึ ้นทุกวัน ทาให้ พฤติกรรมการใช้ ชีวติ ประจาวัน เปลีย่ นแปลง
ไปด้ วย
โดยทัว่ ไปการซื ้อขายผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ นันถื
้ อเป็ นเรื่ องปกติของการที่ผ้ ซู ื ้อชาระเงินแล้ วก็จะ
ได้ รับสินค้ าจากผู้จดั จาหน่ายหรือผู้ผลิตมา ก็สามารถที่จะไว้ ใจในการแลกเปลีย่ นสินค้ ากันต่อไปได้ แต่ถ้าชาระ
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เงินซื ้อไปแล้ วสินค้ าไม่ใช่ตามที่ต้องการ หลอกโอนเงินไปแล้ วไม่สง่ ของ หรื อการที่ลกู ค้ าจะต้ องเสีย่ งต่อการไม่ได้
เห็นสินค้ าจริง ๆ และความเสีย่ งในเรื่ องของการโอนเงินไปก่อนแล้ วถึงจะได้ สนิ ค้ า ถือว่าเป็ นภัยเสีย่ งที่อาจ
คุกคามชีวิตและทาให้ สญ
ู เสียทรัพย์สนิ เงินทอง ผลสารวจของสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พบว่า
สาเหตุที่ไม่ซื ้อสินค้ าและบริ การทางออนไลน์ของปี 2560 ได้ แก่ อันดับที่ 1 กลัวโดน หลอก ร้ อยละ 51.1
รองลงมา เป็ นความรู้สกึ ที่ไม่ได้ สมั ผัสและไม่ได้ ลองสินค้ าก่อนซื ้อ ร้ อยละ 39.9 ไม่พบสินค้ าที่ต้องการ ร้ อยละ
33.9 ชอบเดินเลือกซื ้อสินค้ าเองมากกว่าสัง่ ซื ้อสินค้ าทางออนไลน์ ร้ อยละ 31.1 และไม่ได้ เจอผู้ขายโดยตรง ร้ อย
ละ 22.0 ตามลาดับ ถือว่าเป็ นภัยคุกคามที่สง่ ผลกระทบอย่างสาคัญต่อความเชื่อมัน่ ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคส่วนใหญ่
ไม่กล้ าตัดสินใจซื ้อสินค้ า และมีความไว้ วางใจในการบริ โภคสินค้ าลดลง (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ , 2560)
ในเมื่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคลดลง แต่แม้ การซื ้อขายสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จะมี
จานวนเพิ่มสูงขึ ้น บางธุรกิจก็ประสบความสาเร็จ แต่หลาย ๆ ธุรกิจต้ องหยุดกิจการไป มีหลาย ๆ สาเหตุ อาจจาก
พฤติกรรมผู้บริ โภคยุคนี ้ไม่คอ่ ยมีความภักดีตอ่ แบรนด์มากนัก ผู้บริ โภคสามารถเลือกได้ หลากหลายแบรนด์ หาก
ผู้ค้าปลีกหรื อแบรนด์ใดมีการสร้ างความไว้ วางใจ ความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ บู ริ โภควางใจ และมีกลยุทธ์ที่ดแี ละบริ การ
ถูกใจ ลูกค้ าก็จะให้ ความภักดีตอ่ แบรนด์นนั ้ ๆ แต่แบรนด์สนิ ค้ าใดที่ไม่ได้ สร้ างกลยุทธ์ใหม่ ๆ ให้ สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั ให้ มคี วามประทับใจต่อสินค้ าและบริ การต่อลูกค้ าได้ ผู้บริ โภคพร้ อมที่จะเปลีย่ นแบรนด์
และสถานที่จบั จ่ายสินค้ าทันที ทิวาวรรณ ศรี สวัสดิ์ (2559) ผู้ประกอบการจะต้ องนาเสนอสินค้ าและบริ การที่
สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคแต่ละราย ได้ ตรงเป้าหมาย สามารถทาผู้บริ โภคเกิดความพึงพอใจ
ความเชื่อมัน่ และไว้ วางใจในการใช้ บริ โภคสินค้ าและบริ การอีกครัง้ จึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างยิง่ ในการทาธุรกิจ
ในปั จจุบนั เพื่อให้ เกิดความมัน่ คง ในสภาวะที่ตลาด และ พฤติกรรมผู้บริ โภคเปลีย่ นแปลงตลอด ทาให้
ผู้ประกอบการ SMEs ควรสร้ างความเชื่อมัน่ มัน่ ใจในสินค้ าและบริ การ เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคไว้ วางใจ
จากการสารวจพบว่า กลุม่ ผู้ประกอบการ SMEs พบว่า ร้ อยละของมูลค่า e-Commerce
ปี
2559 จาแนกตามขนาดของธุรกิจ e-Commerce และตามประเภทสินค้ าและบริ การของอุตสาหกรรม ค้ าปลีกและ
ค้ าส่ง แต่ยงั ไม่รวมมูลค่าการจัดซื ้อจัดจ้ างของภาครัฐ มากที่สดุ 3 อันดับแรกของสาหรับผู้ประกอบการ SMEs
คือ อันดับที่ 1 ธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า คิดเป็ นร้ อยละ 49.63 ของผู้ประกอบการกลุม่ SMEs อันดับที่ 2 ธุรกิจการ
จาหน่ายแฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย อัญมณีและเครื่ องประดับ (ร้ อยละ 12.40) และอันดับที่ 3 ธุรกิจการจาหน่าย
เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม น ้าหอม และอุปกรณ์เสริ ม ความงาม (ร้ อยละ 12.03) ตามลาดับ (สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2560) ธุรกิจประเภทอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ถือว่าติดหนึง่ ในสามอันดับ ที่
ได้ รับความนิยมจากที่ผ้ บู ริ โภค ซื ้อสินค้ าผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตซึง่ สอดคล้ องกับกระแสรักสุขภาพที่
เกิดขึ ้นในปั จจุบนั และอนาคต
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โดยในปั จจุบนั ทัว่ โลกตื่นตัวกับกระแสรักสุขภาพ ทาให้ ธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพต่าง ๆ ให้ ความสาคัญ
เพราะผู้บริ โภคก็ตา่ งหันมาใส่ใจในเรื่ องสุขภาพ อยากมีร่างกายที่แข็งแรง ที่ผา่ นมาธุรกิจบริ การด้ านสุขภาพของ
ไทย ได้ มีการขยายตัวเพิม่ ขึ ้นอย่างสอดคล้ องกับตลาดบริการด้ านสุขภาพทัว่ โลก ทาให้ กระแสรักสุขภาพและ
ความงามยังคงเป็ นปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้ ตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้ องกับ สินค้ าอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพ ผู้บริ โภคยุคใหม่สว่ นใหญ่ให้ การใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้บริ โภคเปลีย่ นแปลงไป โดยหันมาให้
ความสาคัญในการดูแลเชิงป้องกันและเสริ มสร้ างความแข็งแรงของร่างกายมากขึ ้น นอกจากนี ้ การใช้ ชีวิตที่
เปลีย่ นไปตามการขยายตัวของสังคมเมือง ใช้ ชีวิตที่เร่งรี บ เวลาในการทาอาหารทานเองน้ อยลง ต้ องสรรหาวิตามิน
และ อาหารเสริ ม เพื่อสุขภาพมาทานมากขึ ้น เกิดจากปั ญหามาจากพฤติกรรมการบริ โภค อาหารที่ไม่เหมาะสม
ก่อให้ เกิดภาวการณ์เจ็บป่ วย เพือ่ ให้ ร่างกายยังคงได้ รับสารอาหารครบ 5 หมู่ ประกอบกับปั จจุบนั ผู้บริ โภค
สามารถหาซื ้อวิตามินและสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพได้ สะดวกมากขึ ้นจากหลากหลายช่องทาง เช่น ร้ าน
สะดวกซื ้อ ร้ านขายยา ตัวแทนขายตรง รวมถึงช่องทางออนไลน์ (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2560)
ดังนันธุ
้ รกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากการเกิดขึ ้นของกระแสรักสุขภาพ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพเป็ นหนึง่ ในภาคธุรกิจที่กาลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็ นโอกาสที่นา่ สนใจ แต่ปัจจุบนั นี ้
ตลาดนี ้กาลังปรับตัว อาหารเสริ มประเภทความงามเติบโตลดลง ในขณะที่อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพและรักษาโรค
ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นัน่ เป็ นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพควรปรับตัว ที่ผา่ นมามี
ผู้ประกอบการจานวนมากทีม่ งุ่ เข้ าสูธ่ ุรกิจนี ้ มีการสร้ างแบรนด์ของตัวเอง จาหน่ายสินค้ าจนประสบความสาเร็จ
เป็ นจานวนมาก
จากข้ อมูลของ EuroMonitor พบว่า ธุรกิจอาหารเสริ มของไทยมีมลู ค่ามากกว่า 6.67 แสนล้ านบาท
โดยธุรกิจอาหารเสริ มนี ้แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ อาหารเสริ มความงาม อาหารเสริ มสุขภาพและรักษาโรค
และอาหารเสริ มเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย โดยอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ และรักษาโรค เป็ นตลาดที่มีมลู ค่ามาก
ที่สดุ ด้ วยมูลค่ากว่า 518,000 ล้ านบาท รองลงมาเป็ นอาหารเสริ มความงาม มีมลู ค่าตลาดประมาณ 142,000
ล้ านบาท และอันดับสุดท้ ายตลาดอาหารเสริ มเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายมีมลู ค่าตลาด 66,700 ล้ านบาท โดย
คาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะเติบโตเพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 11% เป็ น 738,000 ล้ านบาท (บริ ษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน ไทยพาณิชย์, 2559)
จากมูลค่าตลาดอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ได้ รับกระแสนิยมจากผู้บริ โภคจานวนมาก ประกอบกับ
สาเหตุที่ผ้ บู ริ โภคไม่ยอมสัง่ ซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ นับว่าเป็ นปั จจัยที่เสีย่ งต่อโลกธุรกิจ
ออนไลน์ ผู้ประกอบการจึงความต้ องสร้ างความสัมพันธ์ทดี่ ีกบั ผู้บริ โภค เพื่อความน่าเชื่อถือ มัน่ ใจระหว่างบริ ษัท
และผู้บริ โภค ที่จะทาให้ ผ้ บู ริ โภคมัน่ ใจทีจ่ ะซื ้อสินค้ าและบริ การมากขึ ้น เกิดเป็ นความจงรักภักดีในสินค้ า และ
เนื่องจากความจงรักภักดีตอ่ ตราสินค้ านัน้ เกิดจากความไว้ วางใจในตราสินค้ า ความไว้ วางใจถือว่าเป็ นส่วนหนึง่
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ในการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีให้ กบั ผู้บริ โภคในระยะยาวได้ จะเป็ นตัวช่วยที่ทาให้ เกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ าและ
บริ การในอนาคต ( Mukherjee & Nath, 2003 อ้ างถึงใน จรัสพงษ์ สินศิริพงษ์ , 2553)
จากการทบทวนกรรม ที่ผา่ นมาผู้เขียนพบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลทาให้ เกิดความไว้ วางใจในการเลือกซื อ้
สินค้ า พบว่า มีปัจจัยด้ านข้ อมูลสินค้ า ความคิดเห็นออนไลน์ ชื่อเสียงผู้สร้ างเว็บไซต์ ความสะดวกในการชาระ
เงิน ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าและการบริ การ การรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การ การรับรู้นวัตกรรม การรับรู้ความ
ปลอดภัยด้ านการเงิน การรับรู้ความเสีย่ ง การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้บริ โภคของ
ผู้ประกอบการ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประสบการณ์สว่ นบุคคล ความสามารถ
ในการใช้ งาน รูปแบบการสือ่ สารของข้ อมูล และความรับผิดชอบสังคม การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมมี
ความสาคัญในการทาธุรกิจ ทาให้ ธุรกิจสามารถเติบโตและอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน
อย่างไรก็ตามทางผู้วิจยั พบว่ายังมีงานวิจยั น้ อยมากที่นาเสนอ ปั จจัยต่าง ๆ ที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจ
ของผู้บริ โภคในบริ บทของ ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้ โดยเฉพาะกลุม่ ธุรกิจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ดังนันผู
้ ้ วจิ ยั ได้ นาแนวคิด ทฤษฎีความไว้ วางใจและความผูกพันมอร์ แกน และฮันท์ มาใช้
อธิบายถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจ ที่สง่ ผลต่อผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ ในงานวิจยั ของมอร์ แกน และฮันท์ ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจนัน้ ประกอบด้ วย
คุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ฉะนันจากเหตุ
้
ผลดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงสนใจทีศ่ กึ ษา อิทธิพลของ
คุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ไปยังความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และกลุม่
ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนัน้ เพื่อตอบคาถาม การวิจยั ดังกล่าว
ผู้วิจยั จึงเสนอวัตถุประสงค์การวิจยั ดังต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ทีส่ ง่ ผลต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. เพื่อศึกษาระดับของความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ส่งผลต่อความไว้ วางใจ ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจยั
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1. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นประโยชน์ทางด้ านทฤษฎี และเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางวิชาการ ที่สามารถ
อธิบายถึง ตัวแบบ คุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อบริ ษัท
จาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพทราบถึง คุณค่าร่วม การ
สือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อบริ ษัทจาหน่ายอาหารเสริ มผ่านทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้ ธรุ กิจสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ ผ้ บู ริ โภควางใจในธุรกิจได้ ตลอดไป
3. ผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพ สามารถจัดทาแผนธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อบริ ษัทจาหน่ายอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์

สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1 คุณค่าร่วม มีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท
และผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1 การรับรู้ความซื่อสัตย์ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2 การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 1.3 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2 การสือ่ สาร มีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2.1 การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 2.2 การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ส่งผลเชิงบวกต่อ ความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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สมมติฐานการวิจยั ที่ 2.3 การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ส่งผล เชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3 พฤติกรรมไม่โกงมีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3.1 การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ส่งผลเชิงบวกต่อ ความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3.2 การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3.3 การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์
สมมติฐานการวิจยั ที่ 3.4 การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ ในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ขอบเขตการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจ อาหารเสริ มเพือ่
สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีขอบเขตการวิจยั กาหนดไว้ ดงั นี ้
ขอบเขตด้ านประชากรในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ กลุม่ ผู้บริ โภค ที่เคยซื ้อสินค้ าและบริ การ อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ผ่านครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในจังหวัดชลบุรี
ขอบเขตด้ านระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาในการดาเนินการวิจยั ตังแต่
้ เดือน ตุลาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 รวมเป็ นระยะเวลา
17 เดือนและระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล อยูใ่ นเดือน กันยายน 2561
ขอบเขตในด้ านเนื ้อหาในการวิจยั
การกาหนดขอบเขตด้ านเนื ้อหา จากการศึกษาตัวแปรที่ศกึ ษา ดังนี ้
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1. ตัวแปรอิสระ ดังนี ้
1.1 คุณค่าร่วม ได้ แก่ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 การสือ่ สาร ได้ แก่ การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การรับรู้
การตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร
1.3 พฤติกรรมไม่โกง ได้ แก่ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้จดั ส่งตามที่
โฆษณาไว้ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้ เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเพื่อ
สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์

กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร และพฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ผลต่อ
ความไว้ วางใจในบริ ษัทจัดจาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์จงั หวัดชลบุรี ผู้วิจยั ใช้
แนวความคิดด้ านการตลาดสัมพันธภาพของ (Morgan & Hunt, 1994) เสนอกรอบแนวคิดดังนี ้โดยประยุกต์
จากงานวิจยั ดังกล่าว
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คุณค่าร่ วม
การรับรู้ความซื่อสัตย์
การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม
การสื่ อสาร
การรับรู้คุณภาพของข้อมูลถูกต้อง
และน่าเชื่อถือ
การรับรู้การตอบสนองด้วย
ความเต็มใจ
การรับรู้สื่อสารด้วยความสุ ภาพและ
เป็ นกันเอง
พฤติกรรมไม่โกง
การรับรู้การจัดส่ งตามกาหนดเวลา
การรับรู้จดั ส่ งตามที่โฆษณาไว้
การรับรู้การส่ งมอบสิ นค้าตาม
เงื่อนไขชาระเงิน
การรับรู ้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

ความไว้วางใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ โภค ใน
ธุ รกิจอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
คานิยามศัพท์
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ หมายถึง การที่บคุ คลคนหนึง่ ให้ ความเชื่อมัน่ เชื่อใจว่าอีกบุคคลหนึง่ จะ
มีความสามารถกระทา เช่น การปฏิบตั ิงาน ให้ บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ด้ วยความซื่อสัตย์จริ งใจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ หมายถึง สินค้ าที่มีสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่างกาย รับประทานเพื่อทดแทน
สารอาหารที่ร่างกาย ขาดหายไปจากการรับบริ โภคอาหารมื ้อหลัก มีสว่ นที่ช่วยลด อัตราเสีย่ งต่อโรคภัยต่าง ๆ
เช่น กลูโคซา ช่วยเรื่ องการสร้ างกระดูกอ่อน เบต้ าแคโรทีน ช่วยบารุงสายตา ใบแปะก๊ วย ลดอาการจอประสาท
ตาเสือ่ ม เป็ นต้ น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (online social network) เกิดจากการ
รวมตัวของบุคคล กลายเป็ นกลุม่ คน ซึง่ กลุม่ คมเหล่านี ้จะมีความคิดคล้ ายๆกัน หรื อทัศนคติเดียวกัน มาแบ่งปั น
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ข้ อมูล ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ กันละกัน โดยอาศัยช่องทางการสือ่ สารผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้รับสารและผู้สง่ สาร ผ่านหน้ าเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ อินตราแกรม ยูทปู พันทิป เป็ นต้ น ทาให้ มกี าร
โต้ ตอบกันได้ ซื ้อขายแลกเปลีย่ นได้
คุณค่าร่วม หมายถึง การรับรู้ขอบเขตที่ซงึ่ 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า มีความเชื่อร่วมกัน ถึงเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องนโยบาย เป้าหมาย พฤติกรรมต่าง ๆ ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ กู หรื อผิด ดีหรื อไม่ดี
การรับรู้ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความคิด ผู้บริ โภคสามารถทราบว่า การกระทาที่ไม่โกง ไม่โกหก
หลอกลวง ไม่พดู ปด กระทาแต่เรื่องที่ดีเหมาะสมและควรจะทาได้ จริ ง ตามที่พดู ไว้ แสดงความจริ งใจให้ แก่กนั
ไว้ วางใจได้
การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถทราบว่า การรับประกันว่า ผู้มีสทิ ธิ์และ
ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยใช้ ระบบป้องกันผ่านการตังค่
้ า ชื่อผู้ใช้ งาน และรหัสผ่าน
เพื่อพิสจู น์ทราบผู้ใช้ งานที่ได้ รับอนุญาตเข้ าถึงข้ อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การกระทาธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ในสังคมใกล้
และไกล หรื อ ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน คูค่ ้ า ให้ อยูใ่ นรูปธรรมและนามธรรม เช่น
สร้ างภาพพจน์ที่ดี ทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้ องและควรทาอย่างต่อเนื่อง นาสูม่ าตราทางการค้ า ในการสร้ างชื่อเสียง และ
ความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ เพื่อส่งผลทาให้ ธุรกิจมีความยัง่ ยืนได้
การสือ่ สาร หมายถึง การรับรู้การบอกต่อ จากบุคคลหนึง่ ไปยังอีกบุคคลหนึง่ โดยใช้ ข้อความ หรื อไม่ใช้
ข้ อความก็ได้ ด้ วยการพูดให้ ฟัง เขียนอธิบาย การแสดงให้ เห็น
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถทราบว่า ธุรกิจที่ให้ บริการมี
ความสามารถที่จะให้ บริ การตามคามัน่ สัญญาด้ วยความถูกต้ อง โดยที่ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องเป็ นห่วงหรื อไม่ต้องกังวล
ใจ ว่าธุรกิจนันจะไม่
้
มคี วามสามารถในการบริ การได้
การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคทราบถึงข้ อมูลที่ผ้ ใู ห้ บริ การ แจ้ งข้ อมูล
ข่าวสารให้ ลกู ค้ าทราบชัดเจน มีระยะกาหนดเวลาที่แน่นอน ทาให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ว่าไม่ถกู ทอดทิ ้ง หรื อเงี ยบหายไป
เช่น ผู้ให้ บริ การควรตอบลูกค้ าว่าขันตอนทั
้
งหมดมี
้
กี่ขนตอน
ั้
ใช้ เวลาทังหมดเท่
้
าใด ลูกค้ าจะได้ รับแจ้ งผลเร็ วที่สดุ
ภายในวันที่เท่าใด เป็ นต้ น
การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถทราบถึง การแสดงออกถึง
ความเป็ นมิตรของผู้ให้ บริ การ ที่ใช้ ความพยายามในการค้ นหาและทาความเข้ าใจกับความต้ องการของลูกค้ าแต่
ละราย รวมทัง้ การให้ ความสนใจตอบสนองความต้ องการอย่างเป็ นกันเอง
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พฤติกรรมไม่โกง หมายถึง เป็ นพฤติกรรมทีเ่ กิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ ประโยชน์จากความรู้เหนือกว่า
เพื่อต่อผลประโยชน์ของตนโดยไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น
การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถทราบถึงการนาสินค้ าและบริ การ ขน
ส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ทางบก น ้า หรื ออากาศ ให้ ตรงเวลาที่ผ้ ใู ห้ บริ การ สัญญาไว้ กบั ผู้รับบริ การ พร้ อมทังคอย
้
ดูแลรักษาสินค้ าและบริ การให้ ปลอดภัยจนถึงผู้รับบริ การ
การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ หมายถึง ผู้บริ โภคสามารถทราบเกี่ยวข้ องกับการส่งมอบสินค้ าและ
บริ การไปถึงผู้รับบริ การ โดยมีการตรวจสอบคาสัง่ ซื ้อทีจ่ ะส่งไป การจัดสินค้ าลงบรรจุภณ
ั ฑ์ตามคาสัง่ ซื ้อ โดย
สินค้ าจะถูกจัดเก็บในกล่อง หรื อหีบห่อ และมีการติดสลาก ระบบบาร์ โค้ ด ในการบันทึกข้ อมูลเพื่อเตรี ยมส่ง
สินค้ าไปยัง จุดหมายปลายทางของผู้รับบริ การ
การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคสามารถทราบผู้ผลิตหรื อผู้จดั
จาหน่าย ส่งมอบสินค้ าและบริ การไปยังผู้บริ โภคตามที่สญ
ั ญาไว้ กบั ผู้บริ โภคที่ชาระเงินตามเงื่อนไข ตามราคาที่
ผู้ผลิต หรื อผู้จาจัดหน่ายกาหนดไว้ ก่อนจะตกลงสัง่ ซื ้อสินค้ า โดยทีผ่ ้ บู ริ โภคจะต้ องชาระเงินให้ ครบถ้ วน ตาม
ข้ อตกลงกันไว้ โดยอาศัยตัวกลางผ่านทางธนาคารในการจ่ายเงินและรับเงิน
การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคสามารถทราบถึงเว็บไซต์ต้องเข้ าถึงได้ งา่ ย ดึงดูด
สายตา น่าสนใจ สามารถเข้ าใช้ งานได้ อย่างมีความปลอดภัย และต้ องมีเนื ้อหาที่ถกู ต้ องชัดเจนครบถ้ วน พร้ อม
เครื่ องหมายรับรองจากสถาบันต่าง ๆ
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ไปยังความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผู้วิจยั ได้ รวบรวมเนื ้อหาของแนวความคิดทฤษฎี และเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ องเพื่อนาไปสร้ างกรอบ
แนวความคิด
แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
แนวคิดและทฤษฎีเครื อข่ายสังคมออนไลน์
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดสัมพันธภาพ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้ วางใจ
แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

แนวความคิดที่เกี่ยวข้ องอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ความหมายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ ความหมาย ดังนี ้
เปรมจิตต์ สิทธิศิริ และสุทิน เกตุแก้ ว (2542) ได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หมายถึง
อาหารที่เรารับประทานเสริ ม หรื อรับประทานเพิ่มเติมเข้ าสูร่ ่างกายไป ที่นอกเหนือ ไปจากที่ร่างกายได้ รับอย่างปกติ
ในทุกวัน
ไพโรจน์ หลวงพิทกั ษ์ (2555) ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ คือ เป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ มื่อบริ โภค
เข้ าสูร่ ่างกายแล้ วจะสามารถทาหน้ าที่อื่นให้ กบั ร่างกาย นอกเหนือจากในเรื่ องของรสสัมผัส (Sensory
function) การให้ คณ
ุ ค่าทางอาหารที่จาเป็ นแก่ร่างกาย (Nutritive function) และหน้ าที่อื่น ๆ เช่น ปรับปรุง
ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย เพื่อปรับปรุงระบบและสภาพการทางานของร่างกาย เพื่อชะลอการเสือ่ มโทรมของ
อวัยวะต่าง ๆ จากการสูงอายุ ป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้นจากภาวะโภชนาการผิดปกติ และ บาบัดหรื อลด
อาการของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกาย
พรลภัส บุญสอน (2559) ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพ กล่าวไว้ วา่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ รับประทาน
โดยตรงเพือ่ เพิ่มเติมหรื อเติมเต็มกับอาหารหลักที่รับประทานในแต่ละวันตามปกติมกั จะอยูใ่ นลักษณะเป็ นเม็ด
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แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรื อลักษณะอื่น มีจดุ มุง่ หมายสาหรับบุคคลทัว่ ไปที่มีสขุ ภาพปกติ (ไม่ใช่สาหรับ
ผู้ป่วย) เช่น น ้ามันตับปลา ใยอาหารอัดเม็ดiใยอาหารผงสาหรับชงหรื อโรยอาหาร เป็ นต้ น
จากความหมายข้ างต้ นได้ มีนกั วิชาการหลายท่าน ได้ ให้ นิยามและความหมาย ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เพื่อสุขภาพไว้ ผู้วิจยั ขอนิยามว่า สินค้ าที่มีสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่างกาย รับประทานเพื่อทดแทนสารอาหารที่
ร่างกาย ขาดหายไปจากการรับบริ โภคอาหารมื ้อหลัก มีสว่ นที่ชว่ ยลด อัตราเสีย่ งต่อโรคภัยต่าง ๆ เช่น กลูโคซา
ช่วยเรื่ องการสร้ างกระดูกอ่อน เบต้ าแคโรทีน ช่วยบารุงสายตา ใบแปะก๊ วย ลดอาการจอประสาทตาเสือ่ ม เป็ น
ต้ น
1. ประเภทอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
เพลินใจ ตังคณะกุล (2545) ได้ แบ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพ 5 ประเภท สามารถจัดกลุม่ ของ
อาหารเสริ มสุขภาพทีม่ ีจาหน่ายในท้ องตลาด หรื อจาหน่ายโดยตรงแก่ผ้ ซู ื ้อ โดยแบ่งตามคุณสมบัติ และ
ประสิทธิภาพเด่น ดังนี ้
อาหารบารุงสุขภาพ สินค้ าที่โฆษณาสรรพคุณว่าเป็ นอาหารบารุงร่างกาย รับประทานแล้ ว
มี
สุขภาพที่ดีขึ ้น ให้ มีพลัง แข็งแรงขึ ้น ราคาค่อนข้ างแพง อาทิเช่น รังนก โสม หูฉลาม ซุปไก่สกัด เป็ นต้ น
อาหารป้องกันโรคและช่วยยับยังโรค
้ ตัวอย่างเช่น สารสกัดเมล็ดองุ่น น ้ามันปลา เลซิทิน นมผึ ้ง
สาหร่ายคลอโรฟิ ลล์ เห็ดหลินจือ
อาหารลดน ้าหนัก สาหรับผู้ที่มีภาวะน ้าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ต้ องการควบคุมน ้าหนัก อาหารประเภท
นี ้ จะมีสว่ นช่วยเพิ่มประมาณ บริ โภคแล้ วอิ่ม แต่ไม่ให้ คณ
ุ ค่าทางอาหารที่ไม่จาเป็ นต่อร่างกาย ตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์จากบุก เมล็ดแมงลัก ไฟเบอร์
อาหารเสริ มสาหรับนักกีฬา มีสารอาหารที่ให้ พลังงานอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น เครื่ องดื่มเกลือแร่ชนิดต่าง
ๆ เวย์โปรตีน เบต้ าคาร์ โรทีน และคาร์ โรทีนอยด์ ซึง่ สาคัญต่อร่างกายทีต่ ้ องฝึ กซ้ อมของทุกวัน
อาหารที่เสริ ม หรื อเติมสารอาหารบางชนิดให้ มากขึ ้น เพื่อเป็ นทางเลือกแก่ผ้ บู ริ โภค
บางกลุม่ ที่
ได้ รับสารอาหารบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้ องการของร่างกาย เช่น ใยอาหาร (Dietary fiber) แคลเซียม แร่
ธาตุสงั กะสี ราสเบอรี่ ดาเพื่อล้ างสารพิษ
พรลภัส บุญสอน (2559) ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร สามารถจัดกลุม่ ของอาหารเสริ มสุขภาพที่มจี าหน่าย
ในท้ องตลาดหรื อจาหน่ายโดยตรงแก่ผ้ ซู ื ้อ แบ่งตามสารสกัด แบ่งออกเป็ นประเภทได้ ดงั นี ้
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1. วิตามิน (Vitamins) เป็ นสารอาหารที่ไม่ให้ พลังงาน เช่น วิตามินเอ (Vitamin A) วิตามินบี
(Vitamin B) วิตามินซี (Vitamin C) วิตามินดี (Vitamin D) วิตามินอี (Vitamin E) วิตามินเค (Vitamin K)
กรดโฟลิก (Folic acid)
2. แร่ธาตุหรื อเกลือแร่ (Minerals) เป็ นสารอาหารประเภทหนึง่ ทีจ่ าเป็ นต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม
(Calcium) สังกะสี (Zinc) ไอโอดีน เหล็ก (Iron) แมกนีเซียม (Magnesium) ฟอสฟอรัส ซิลเี นียม
(Selenium)
3. กรดอะมิโน (Amino acids) เป็ นสารอาหารที่ร่างกายจะไม่สามารถขึ ้นเองได้ ต้ องได้ รับจากการ
รับประทานอาหารต่าง ๆ เช่น ทริ ปโตเฟน (Tryptophan) ลดความเครี ยด ทรี โอนีน (Threonine) ช่วยเพิ่ม
ภูมิค้ มุ กัน เซรี นฟี นิลอะลานีน (Phenylalanine) เสริ มความจา เพศเมไธโอนีน (Methionine) ลิวซีน
(Leucine) ไลซีน (Lysine) วาลีน (Valine) ไอโซลิวซีน (Isoleucine) ฮิสทิดีน (Histidine)
4. กรดไขมัน (Fatty acids) เป็ นสารอาหารที่ร่างกายต้ องการเพื่อควบคุมระบบการทางานของระบบต่าง ๆ
เช่น กรดไขมันโอเมก้ า-3 (Omega-3 fatty acid) กรดไขมันโอเมก้ า-6 (Omega-6 fatty acid)
5. สมุนไพร และสารสกัดจากพืช (Herbs and herbal extracts) เช่น สารสกัดจากแปะก๊ วย
(Gingko biloba) สารสกัดจากเมล็ดองุ่น (Grape seed) ขิง (Ginger) กระเทียม (Garlic) โสม (Ginseng)
เปลือกผลเลม่อน (Lemon peel) แตงกวา (Cucumis) มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum Mill)
ขมิ ้นชัน (Curcuma longa linn)
6. สารสกัดจากสัตว์ (Animal extracts) เช่น น ้ามันปลา (Fish oil) ไคโตซาน (Chitosan) น ้ามัน
ตับปลา(Cod liver oil) สารสกัดจากหอยนางรม (Oyster extract) กระดูกอ่อนปลาฉลาม (Shark cartilage)
สารสกัดคอลลาเจน (Collagen) จากปลาทะเล หรื อสัตว์อื่น ๆ
2. สถานการณ์ในอนาคตของอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ไทยพับลิก้า (2559) ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ ว่าใน 5 ปี ที่
ผ่านมา ภาพรวมตลาดอาหารเสริ มความงามมีอตั ราการเติบโตสูง ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากกลุม่ ผู้บริ โภคที่มีอายุต่า
กว่า 30 ปี แต่ปัจจุบนั ผู้บริ โภคกลุม่ นี ้มีปริ มาณลดลง และมีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายอาหารเสริ มที่จากัด จึงทาให้
ตลาดอาหารเสริ มความงามต้ องเผชิญกับความท้ าทายใน การประกอบธุรกิจมากขึ ้น
EIC มองแนวโน้ มธุรกิจอาหารเสริ มไม่สดใส (2560) จากผลสารวจของ อีไอซี เกี่ยวกับพฤติกรรมการ

บริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม และพืชสมุนไพรในยุคปั จจุบนั พบว่า แนวโน้ มการ เข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุอย่างเต็ม
รูปแบบตังแต่
้ ปี 2030 เป็ นต้ นไป และความต้ องการของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นไป จะส่งผลให้ ตลาดอาหารเสริ มใน
ไทยมีมลู ค่าตลาดลดลงเฉลีย่ ราว 8% ต่อปี เนื่องจากกลุม่ ผู้บริ โภคช่วงอายุเกิน 50 ปี ให้ เหตุผลว่าอาหารเสริ ม
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ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพทาให้ หยุดบริ โภค และหันไปหาวิธีอื่นในการดูแลสุขภาพแทน เช่น ออก
กาลังกายบ่อยขึ ้น และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เป็ นต้ น ประกอบกับกระแสจากธรรมชาติ
และความต้ องการสินค้ าที่มคี วามเฉพาะเจาะจงมากขึ ้น (Personalized) ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าสินค้ าที่มใี นตลาด
ปั จจุบนั ไม่ตอบโจทย์ผ้ บู ริ โภคกลุม่ นี ้อีกต่อไป
การสร้ างแบรนด์นี ้จาเป็ นต้ องอาศัยความต่อเนื่องและความเหมาะสมตามกลุม่ เป้าหมายของสินค้ าใน
แต่ละประเภทเป็ นสิง่ ที่ผ้ ปู ระกอบการในธุรกิจอาหารเสริ มต้ องให้ ความสาคัญ เพราะนอกจากจะเป็ นกลยุทธ์ทาง
การตลาด ที่สาคัญแล้ วยังเป็ นการสือ่ สารถึงภาพลักษณ์ของสินค้ าได้ อีกด้ วย เนื่องจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มทุก
ชนิดไม่สามารถโฆษณาเพื่อระบุถึงสรรพคุณของ ตัวสินค้ าได้ ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการต้ องหาวิธีสอื่ สารกับ
ผู้บริ โภคผ่านช่องทางอื่น ๆ

แนวคิดและทฤษฎีเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network)
1. นิยามของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
นิยามเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีนกั วิชาการให้ นิยามที่มคี วามแตกต่างกันออกไป แต่เชิงความหมาย
เดียวกัน
พิชิต วิจิตรบุญลักษณ์ (2554) สือ่ สังคมออนไลน์ คือ ผู้สง่ สาร แบ่งปั นสารในรูปแบบต่าง ๆiไปยังผู้รับ
สารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถออนไลน์โดยสามารถโต้ ตอบกัน ระหว่างผู้สง่ สารและผู้รับสารหรื อผู้รับ
สารด้ วยกันเอง
ทิพย์วรรณ รัตนธารงพรรณ (2558) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวไว้ วา่ เว็บที่เปิ ดให้ บคุ คล หรื อกลุม่
คน เข้ ามาสร้ างความสัมพันธ์กนั โดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต iและสามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดข้ อมูล โดยผ่าน
เว็บไซต์ทใี่ ห้ บริ การi
รัตพล มนตเสรี วงศ์ (2556) เครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมที่บคุ คลหรื อองค์กรสามารถทา
ความรู้จกั iร่วมแบ่งปั นสิง่ ต่าง ๆ ที่สนใจ หรื อมีกิจกรรมร่วมกัน มีการเชื่อมโยงกันเพื่อสร้ างเครื อข่ายทาง
อินเทอร์ เน็ตในการตอบสนองความต้ องการทางสังคมi บริ การเครือข่ายสังคมออนไลน์จะให้ บริการผ่านหน้ า
เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน่ ต่าง ๆi และให้ มีการตอบโต้ กนั ระหว่างผู้ใช้ งานผ่านอินเทอร์ เน็ต
กุมาริชาติ ศรี โสม (2556) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ กล่าวไว้ วา่ iสือ่ ดิจิตอลที่เป็ นเครื่ องมือเพื่อใช้ สอื่ สาร
ระหว่างกันในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ และโปรแกรมประยุกต์บนสือ่ ใด ๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับ
อินเทอร์ เน็ต โดยเน้ นให้ ผ้ ใู ช้ ทงที
ั ้ เ่ ป็ น ผู้สง่ สารและรับสาร มีสว่ นร่วมอย่างสร้ างสรรค์
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) คือ กลุม่ คนที่รวมกันเป็ นสังคมมีการทากิจกรรมร่วมกัน
บนอินเทอร์ เน็ตiเป็ นรูปการสือ่ สารข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตทาให้ เกิดเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเป็ นสังคมขึ ้นมา (อร
อนงค์ วงศา, 2556 อ้ างถึงใน นดา บ่อน้ อย, 2556)
จากนิยามแนวคิดและทฤษฎีเครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้ างต้ น ผู้วจิ ัยของสรุปว่า เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Online social network) เกิดจากการรวมตัวของบุคคล กลายเป็ นกลุม่ คน ซึง่ กลุม่ คนเหล่านี ้จะมี
ความคิดคล้ าย ๆ กัน หรื อทัศนคติเดียวกัน มาแบ่งปั นข้ อมูล ประสบการณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ กันละกัน โดยอาศัยช่อง
ทางการสือ่ สารผ่านอินเทอร์ เน็ตเป็ นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้รับสารและ ผู้สง่ สาร ผ่านหน้ าเว็บไซต์ตา่ ง ๆ เช่น
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินตราแกรม ยูทปู พันทิป เป็ นต้ น ทาให้ มกี ารโต้ ตอบกันได้ ซื ้อขายแลกเปลีย่ นได้
2. แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์
แนวความคิดเกี่ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีการ
เชื่อมโยงกันเพื่อสร้ างเครื อข่ายในการตอบสนองความต้ องการทางสังคมในกลุม่ คนที่มคี วามสนใจร่วมกัน
(Charungjirakiat, 2012) iเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถแบ่งขอบเขตตามวัตถุประสงค์หลักของการเข้ าใช้
งาน เช่น ใช้ ในการประกาศตัวตน แสดงผลงาน เพื่อเชื่อมต่อการสือ่ สารซึง่ กันและกัน หรื อเพื่อการประกอบอาชีพ
ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควรเลือกเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีความเหมาะสมและสามารถสร้ างโอกาสให้ กบั ธุรกิจ
ได้ มากที่สดุ (ฐิ ติมา ผการัตน์สกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เกิดจากความก้ าวหน้ าและการพัฒนาระบบในการสือ่ สารของอินเทอร์ เน็ต
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการสือ่ สาร และเทคโนโลยีการสือ่ สาร ซึง่ มีสว่ นทาให้ เกิดการสร้ างเครื อข่ายสังคมใหม่ ๆ
เกิดจากการรวมตัวกัน อาจจะเกิดจากความชื่นชอบในเรื่ องเดียวกัน หรื อ มีแนวความคิดร่วมกัน อยูบ่ นระบบของ
การสือ่ สารบนอินเทอร์ เน็ต ซึง่ จะเรี ยกว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นพื ้นที่
สาธารณะที่สมาชิก ทุกเพศ วัย เชื ้อชาติ ศาสนา สามารถเขียนเล่าเนื ้อหา เรื่ องราว ประสบการณ์ บทความ แชร์
รูปภาพ และวิดีโอ ที่สมาชิกเขียนทาขึ ้นเอง หรื อพบเจอจากสือ่ อื่น ๆ ในสถานะเป็ นผู้สอื่ สารและเป็ นผู้รับสารด้ วย
เช่นกัน ในการสือ่ สารข่าวสารของตนเองผ่านอินเทอร์ เน็ตประเภทของสือ่ สังคมออนไลน์ iมีดงั นี ้
(กุมาริ ชาติ ศรี โสม, 2556)
1. เว็บบล็อก (Weblog) เรี ยกสัน้ ๆ ว่าiบล็อก (Blog) เป็ นเว็บไซต์ที่มีรูปแบบเนื ้อหา เป็ นบันทึก
ส่วนตัวออนไลน์ แชร์ ประสบการณ์ เผยแพร่ขา่ วสาร หรื อแสดงความคิดเห็นใด ๆ
2. เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์i(Social networking sites) เป็ นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกใน
ชุมชนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน โดยเป้าหมายในการเป็ นจุดเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้ โดยอาจเชื่อมโยงผ่าน
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง่ ผู้ใช้ มคี วามสนใจร่วมกัน เช่น การแบ่งปั นข้ อมูล แชร์ ประสบการณ์ตา่ ง ๆ รวมทังจั
้ ดตัง้
กลุม่
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3. เว็บไซต์สาหรับแบ่งปั นวิดีโอ (Video sharing sites) และผลงานi เว็บไซต์เหล่านี ้ใช้ สาหรับ
นาเสนอผลงานของตัวเองได้ ทงวิ
ั ้ ดีโอ รูปภาพ และเสียงเพลง เช่น ยูทปู (Youtube) ได้ รับความนิยมกันมาก
4. เว็บประเภทไมโครบล็อก (Micro blog) โดยใช้ โพสต์ข้อความสัน้ ๆ เข้ าสูเ่ ว็บไซต์ โดยมีการจากัด
ตัวอักษร เพื่อบอกว่ากาลังทาอะไรอยู่ มีเหตุการณ์ ข่าวสารอะไร เช่น ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็ นต้ น
5. วิกิ (Wikis) เป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ที่ทกุ ๆ คน สามารถแบ่งปั นความรู้ในทุกด้ านร่วมกัน เพื่อที่จะ
ก่อสร้ างสิง่ ที่สนใจร่วมกันได้ ใครก็สามารถแก้ ไขได้ เช่น วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็ นต้ น
6. โลกเสมือน (Virtual world) iเป็ นการทีเ่ ราสามารถสร้ างตัวละครโดยสมมติให้ เป็ น
ตัวเรา
เองขึ ้นมา และใช้ ชีวิตอยูใ่ นเกมส์ บนอินเทอร์ เน็ตในชุมชนเสมือน (Virtual community) ที่มี ผู้เล่นที่สามารถ
ซื ้อขาย หรื อสามารถหารายได้ จากการทากิจกรรมต่าง ๆ ศึกษาหาความรู้iทางาน และประชุมสัมมนาผ่านเกมได้
เช่น Secondlife และ World Warcraft Ranknarok เป็ นต้ น
ปิ ยวัฒน์ เกตุวงศา และศุทธิดา ชวนวัน (2558) ความหมายไว้ วา่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง
ช่องทางในการติดต่อสือ่ สารแบบสองทางi การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร การพูดคุยตอบโต้ กนั ระหว่างผู้สง่ สาร
และผู้รับสารiรวมไปถึงการแบ่งปั นสือ่ ต่าง ๆ ที่สามารถส่งผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ปั จจุบนั
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ เข้ ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของประชากรทุกกลุม่ วัยด้ วยความก้ าวหน้ าของ
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หรื อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ถกู พัฒนาให้ รองรับความต้ องการในการใช้ งานอย่างทัว่ ถึงใน
ทุกพื ้นที่i ประกอบกับอัตราการให้ บริ การในระดับที่ประชาชนทัว่ ไปที่มีความต้ องการใช้ งานสามารถจ่ายได้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้ ขยายฐานผู้ใช้ งาน ตลอดจนมีความหมายทีก่ ว้ างขวางขึ ้น มนุษย์สามารถติดต่อ
ปฏิสมั พันธ์กนั ผ่านบนโลกออนไลน์ผา่ นเว็บไซต์i ตลอดจน Application ต่าง ๆ เพื่อการพูดคุย สนทนา
แลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสาร ทังที
้ ่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ และลักษณะไม่แสวงหากาไร ไม่วา่ จะเป็ นผู้ให้ บริ การ
ยอดนิยมอย่าง iFacebook, LINE,e Instagram,eTwitter, YouTube, LinkedIn, Google+, Pinterest,
Flickr หรื อที่เคยได้ รับความนิยมในอดีต แต่ปัจจุบน
ั หลงเหลือผู้ใช้ งานจานวนไม่มาก อาทิ My Space, MSN,
Hi5, ICQ, Yahoo chat, Pirch 98

3. แนวคิดการสร้ างความน่าเชื่อถือบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์
10 หนทางเพิ่มความไว้ วางใจ สร้ างความน่าเชื่อถือให้ ธุรกิจออนไลน์ (2558) ความน่าเชื่อถือ เป็ นหนึง่ ในสิง่
ที่ท้าทายมากที่สดุ เพื่อจะได้ รับการยอมรับจากลูกค้ า และเช่นเดียวกันก็เป็ นสิง่ ที่งา่ ยดายที่สดุ ทีจ่ ะทาลาย สาหรับ
ธุรกิจใหม่ที่กาลังจะสร้ างแบรนด์ การได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ านับเป็ นสิง่ ชี ้ชะตาให้ ความอยูร่ อดของธุรกิจ
นัน้ ๆ โดยเฉพาะกับธุรกิจออนไลน์ การสร้ างมิติความไว้ วางใจกับลูกค้ าและผู้ประกอบการ ซึง่ ต่างฝ่ ายต่างไม่เคย
ได้ พบปะหรื อพูดคุยกันจริ งเลยสักครัง้ แน่นอนว่า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจกันนันย่
้ อมเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างยาก ดังนัน้
นอกเหนือจากความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการแล้ ว ยังมีหลายส่วนที่จาเป็ นต้ องให้ ความสาคัญ เพราะในความ
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เป็ นจริ งแล้ ว “ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต” นันเป็
้ นเหมือนบรรทัดฐานหรื อปั จจัยขันพื
้ ้นฐานที่ลกู ค้ าคาดหวังว่าจะได้ รับ
จากผู้ประกอบการอยูแ่ ล้ ว ดังนันผู
้ ้ ประกอบการก็จะต้ องก้ าวข้ ามบรรทัดที่มีอยู่ หรื อสร้ างมาตรฐานให้ สงู ขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคยอมรับ และเลือกสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่ายออนไลน์ ซึง่ มีสาเหตุทาไมผู้บริ โภคยังถึงไม่ซื ้อสินค้ า
ออนไลน์ และหนึง่ ในเหตุผลนันก็
้ คือ ไม่ไว้ ใจ กลัวร้ านค้ าโกง กลัวไม่ได้ สนิ ค้ า โอนไปแล้ วส่งจริ งหรื อเปล่า สรุป
คือ ขาดความน่าเชื่อถือซึง่ ทุกวันนี ้ผู้บริ โภคมีความระมัดระวังในการเลือกบริ โภคมากขึ ้น จะสร้ างความไว้ เนื ้อเชื่อ
ใจในตัวสินค้ า และบริ การให้ กบั ผู้บริ โภค โดยมีการสร้ างความน่าเชื่อถือบนธุรกิจโลกออนไลน์ มีดงั นี ้
1. ข้ อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ การบริ การ การนาเสนอสินค้ า รวมทังการบริ
้
หารจัดการ นโยบายของ
ร้ านค้ า ล้ วนแล้ วแต่เป็ นสิง่ ที่ลกู ค้ าคาดหวังว่าจะได้ รับจากผู้ประกอบการ ดังนันความชั
้
ดเจน โปร่งใส เป็ นธรรม
เมื่อลูกค้ าเกิดปั ญหากับตัวสินค้ าหรื อบริ การ ผู้ประกอบการต้ องรี บแก้ ปัญหาให้ ลกู ค้ าโดยเร็ ว ไม่
บ่ายเบีย่ ง เพราะคุณอาจจะไม่ได้ แก้ ปัญหาได้ เสร็ จเรี ยบร้ อยในทันที แต่การดูแลตังแต่
้ แรก ๆ ก็ถือเป็ นการเอาใจ
ใส่ลกู ค้ า แสดงออกถึงความซื่อสัตย์และตอบสนองต่อการสัง่ ซื ้อ หรื อบริ การออนไลน์
2.

การตอบคาถามไขข้ อสงสัยของลูกค้ าทีเ่ ข้ ามาเยีย่ มชมเว็บไซต์ รี วิวหรื อแนะนาสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ า
แทนที่จะเป็ นวิดีโอแนะนาร้ านแบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป วิธีนี ้จะสร้ างความมัน่ ใจและตอบสนองต่อแบรนด์ของคุณ
มากยิ่งขึ ้น
3.

แพ็คสินค้ าได้ คณ
ุ ภาพ จากประสบการณ์ที่ผ้ เู ขียนเคยสัง่ สินค้ าออนไลน์หลายครัง้ ทาให้ ร้ ูเลยว่าแต่
ละร้ านเอาใจใส่เรื่ องการบริ การมากน้ อยแค่ไหน บางร้ านห่อสวยงาม ใช้ กล่องที่ดี มีคณ
ุ ภาพ มีพลาสติกกัน
กระแทก และมัดกล่องสินค้ าอย่างดี บางร้ านห่อหุ้มเพียงชันเดี
้ ยว เป็ นต้ น แน่นอนว่าการบรรจุสนิ ค้ าเป็ นปั จจัยที่
ทาให้ เลือกใช้ บริ การครัง้ ต่อไปแน่นอน ดังนันส
้ าหรับผู้ขายมือใหม่ เรื่ องการบรรจุและส่งสินค้ า แม้ จะเป็ นขันตอน
้
สุดท้ ายก็ไม่ควรละเลยความสาคัญ
4.

มีมาตรฐานการชาระเงิน ใช้ วธิ ีรับชาระเงินที่มีมาตรฐาน เช่น PayPal หรื อ Counter Service การ
ที่ร้านค้ าจะรับชาระเงินผ่านช่องทางนี ้ได้ จะต้ องมีการยืนยันตัวตนกับทางบริษัทผู้ให้ บริ การก่อน ซึง่ ช่วยสร้ าง
ความน่าเชื่อถือได้ หรื อหากรับชาระเงินผ่านการโอนเงิน ร้ านค้ าก็ควรมีบญ
ั ชีธนาคารของทุกธนาคารเพื่อความ
สะดวกในการโอน ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคาร
5.

ด้ านความปลอดภัยของระบบในการเข้ าถึงข้ อมูลและการดาเนินธุรกรรมของผู้บริ โภค เพื่อมิให้
สามารถเข้ าถึงระบบและสร้ างพฤติกรรมมิชอบให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ บู ริ โภค
6.

ด้ านความเป็ นส่วนตัวของข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภค ต้ องมีการกาหนดนโยบายที่ชดั เจน และมี
การดาเนินการมิให้ มีการนาข้ อมูลของผู้บริ โภคไปใช้ ประโยชน์ในทางอื่น ที่ทาให้ เกิดการรบกวนหรือความ
เสียหายแก่ผ้ บู ริ โภค
7.
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มีเว็บไซต์ที่ดี คือ ต้ องสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เมื่อลูกค้ าเข้ ามา ในเว็บแล้ ว ให้
เหมือนว่าเป็ นเว็บที่ดนู า่ เชื่อถือ ตกแต่งสวยงามเรี ยบง่ายอย่างดูดี มีการใช้ งานที่งา่ ย ให้ ลกู ค้ าสนใจเว็บของเรา
นาน ๆ จนสนใจสัง่ สินค้ า (ร้ านขายของออนไลน์ คุณจะประสบความสาเร็ จได้ งา่ ย ถ้ าหากคุณเข้ าใจ เรื่ องธุรกิจ
ออนไลน์, 2559)
8.

สิง่ ที่ตามมาเมื่อเกิดความเชื่อถือและเชื่อใจในร้ านค้ าของผู้ประกอบการ คือ ลูกค้ ากล้ าทีจ่ ะตัดสินใจ
จ่ายเงินโดยไม่กลัวโดนหลอก ดังนัน้ ผู้ประกอบการจะต้ องสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าได้ ก็จะเกิดการบอกต่อ
และยอดขายก็จะมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ ธุรกิจก็จะสามารถอยูร่ อดได้ อย่างยัง่ ยืน การที่ผ้ ปู ระกอบการสามารถ
สร้ างความความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ าได้ แล้ วอาจจะมีผลมาจากการดูแลเอาใจใส่พนักงานและลูกค้ าที่มารับบริ การ
การดาเนินงานภายใต้ ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดาเนินธุรกิจ ธุรกิจใด ๆ ที่ถ้าสามารถช่วยกันสร้ าง
สังคมใกล้ และสังคมไกล ให้ มีความเข้ มแข็งและเติบโตไปในทิศทางที่ดีได้ ธุรกิจนันย่
้ อมส่งผลดีกบั ผู้ที่ดาเนิน
ธุรกิจในสังคมนัน้ ให้ สามารถดาเนินไปได้ อย่างมัน่ คงในระยะยาว ยกตัวอย่างเช่น บาร์ บีควิ พลาซ่า การสร้ างแบ
รนด์ที่ดีต้องสร้ างคนก่อนและให้ คนช่วยกันสร้ างแบรนด์ สิง่ ที่บาร์ บีคิวพลาซ่า ยึดมัน่ และทามาโดยตลอดคือเรื่ อง
ของการพัฒนาคน โดยมีเป้าหมายว่าจะต้ องสร้ างพนักงานให้ เป็ นคนดีของประเทศไทย โดยที่บาร์ บีคิวพลาซ่า
เน้ นการสร้ างแบรนด์แบบ ‘Inside-out’ เพื่อที่จะสร้ างความพึงพอใจให้ เกิดกับผู้บริ โภคนัน้ โดยเริ่มทาให้ คนใน
องค์กร
รักแบรนด์ก่อน เมื่อพนักงานมีความรักแบรนด์ พนักงานก็พร้ อมที่จะออกไปสือ่ สารแบรนด์ให้ คน
ภายนอกได้ รับรู้ เพราะพนักงานทุกคนเปรี ยบเสมือนตัวแทนหรื อพรี เซนเตอร์ ทดี่ ีที่สดุ ขององค์กร (3 บทเรี ยนจาก
เมจิก สกิน อย่าใช้ เพราะเชื่อรี ววิ อย่ารี ววิ โดยไม่ได้ ใช้ และมี อย. ไม่ได้ ปลอดภัย 100%, 2561) ซึง่ การใช้ หลัก
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้ างแบรนด์ อาจทาได้ ในบางสินค้ าและบริ การเท่านัน้ ซึง่ หากสินค้ าหรื อบริ การ
เหล่านันมี
้ ภาพลบมาโดยตลอด การทากิจกรรมดี ๆ ภายในและภายนอกองค์กร อาจช่วยสร้ างภาพลักษณ์ใหม่ที่
ดีให้ กบั ผู้บริ โภคได้ แต่หากไม่มปี ั ญหาเรื่ องภาพลักษณ์ การใช้ แผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์แบบเดิม
น่าจะช่วยสร้ างแบรนด์ได้ ดีกว่าทุก ๆ ธุรกิจย่อมมีการพัฒนาเติบโตอย่างมัน่ คงและต่อเนื่องเพื่ออยูค่ วามอยูร่ อด
ดังนันการท
้
าธุรกิจย่อมต้ องพยายามสร้ างความเติบโต ไม่วา่ สถานการณ์เศรษฐกิจดีหรื อไม่ดี
สถานการณ์แข่งขันจะเป็ นอย่างไร เจ้ าของกิจการย่อมต้ องพยายามที่ขายสินค้ าให้ ได้ มากที่สดุ โดยเฉพาะใน
ภาวะที่กาลังซื ้อของลูกค้ ามีน้อยจึงต้ องอาศัยเทคนิคในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มกาไร ซึง่ การเป็ นมิตรกับลูกค้ า
เพื่อยอดขายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้นต้ องเป้าหมายที่วางไว้ ประการแรก คือ สร้ างบรรยากาศในการเลือกซื ้อสินค้ า สือ่
ภาพและเสียงจะสามารถดึงดูดผู้บริ โภคให้ เลือกซื ้อสินค้ าภายในร้ านได้ นานขึ ้น การลงทุนในด้ านบรรยากาศร้ าน
จึงต้ องจัดทาอย่างลงตัว ผ่อนคลายและทันสมัยไปในตัว ประการที่สอง การพูดคุย ทักทายกับผู้บริ โภคที่เข้ ามา
เลือกซื ้อสินค้ าจะทาให้ เกิดมิตรภาพระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย ซึง่ ก่อให้ เกิดการสนับสนุนเลือกซื ้อสินค้ าในครัง้ ถัดไป
ด้ วย นอกจากนี ้ยังทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความประทับใจในการเลือกซื ้อสินค้ ามากยิ่งขึ ้นด้ วย (การสร้ างมิตรภาพกับลูกค้ า
เพื่อเพิ่มยอดขาย, 2555) ซึง่ ในทุกวันนี ้ผู้บริ โภคคนไทยไว้ ใจในโฆษณาน้ อยลงเรื่ อย ๆ
แต่สงิ่ ที่ผ้ บู ริ โภคให้
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ความเชื่อถือ และตัดสินใจสัง่ ซื ้อสินค้ านัน้ ๆ ได้ จากการบอกต่อ หรื อ Word of mouth ช่องทางทีผ่ ้ บู ริ โภคไทย
ใช้ หาข้ อมูล และแสดงความคิดเห็น ออกมานันจึ
้ งอยูใ่ นลักษณะของคอมเมนต์หรื อการเขียนรี ววิ บนโลกออนไลน์
เป็ นส่วนใหญ่
ผู้ประกอบการธุรกิจจึงเริ่ มให้ ความสนใจในการขายสินค้ าบนโลกออนไลน์กนั มากขึ ้น เนื่องจาก
กลุม่ เป้าหมายของธุรกิจ นิยมใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการติดต่อสือ่ สารกัน ผู้ประกอบธุรกิจจึงต้ อง
วางแผนในการสือ่ สารที่ดีเพื่อสร้ างยอดขายให้ เพิ่มขึ ้น เทคนิคการขายสินค้ าออนไลน์ให้ ประสบผลสาเร็ จ เราควร
ตังมั
้ น่ ธุรกิจ บนความถูกต้ อง เพือ่ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ แก่ธุรกิจ ซึง่ ควรสร้ างธุรกิจนันให้
้ เป็ นที่ร้ ูจกั กันในสังคม
บนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ปั จจัยสาคัญของการขายของออนไลน์ คือเรื่ องของการจัดส่งสินค้ า เนือ่ งจากการ
จัดส่งสินค้ านันก็
้ มมี ากมายหลายรูปแบบ แต่ละแบบก็จะมีความเหมาะสมแตกต่างกันออกไปขึ ้นอยูก่ บั ธุรกิจนัน้
ๆ ผู้ประกอบการควรมีความปลอดภัยสูงในการจัดส่งสินค้ า และจัดส่งสินค้ าได้ ทนั ที เพื่อสร้ างความพึงพอใจให้
ลูกค้ า ผู้ประกอบการจึงจาเป็ นต้ องจัดส่งสินค้ าให้ ถึงมือลูกค้ าภายในระยะเวลาที่กาหนด ควรใช้ เวลาไม่เกิน 1-2
วัน เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือแก่ลกู ค้ า และมอบสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพได้ อย่างทันท่วงที อีกทังยั
้ งมีสว่ นในการเพิ่ม
ยอดขายสินค้ าทีเ่ พิ่มขึ ้น และการขยายตลาดให้ เป็ นที่ร้ ูจกั ในสังคมออนไลน์ (4 ช่องทางการจัดส่งทีต่ อบโจทย์ร้าน
ของคุณ, 2560)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดสัมพันธภาพ
แนวคิดการตลาดสัมพันธภาพ
Kotler and Keller (2006 อ้ างถึงใน ฉัฐชสรณ์

กาญจนศิลานนท์, 2560) ได้ ให้ ความหมายของ
การตลาดเชิงสัมพันธภาพ ว่าหมายถึง การสร้ างความพึงพอใจในระยะยาวทังสองฝ่
้
ายระหว่างฝ่ ายผู้ให้ บริ การ
กับผู้รับบริ การ ให้ ประสบความสาเร็ จ ซึง่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย เป็ นมุมมองด้ านการตลาดที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม วัตถุดบิ ผู้กระจายสินค้ า และฝ่ ายอื่น ๆ เพื่อประกอบกิจการและดารงไว้ ซงึ่ ธุรกิจ
อย่างยัง่ ยืน โดยจากการศึกษาของ Grönroos (1990) พบว่า แนวคิดการตลาดเชิงสัมพันธภาพเป็ นส่วนหนึง่
ของการตลาดบริการและการตลาดอุตสาหกรรม ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการสร้ าง การรักษา และการสานสัมพันธ์ให้ ดี
ขึ ้นระหว่างส่วนที่เกี่ยวข้ องกับองค์กรธุรกิจ เพื่อให้ ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์บางอย่างเป็ นสิง่ ปกติ แต่ไม่จาเป็ นในระยะยาว อย่างไรก็ตามควรมุง่ เน้ นความสัมพันธ์ที่เป็ น
ประโยชน์ร่วมกันทาให้ เกิดความเป็ นไปได้ สาหรับลูกค้ า
Kanagal (2000 อ้ างถึงใน ฉัฐชสรณ์

กาญจนศิลานนท์, 2560) ได้ อธิบายถึงความสาคัญ ของ
การตลาดเชิงสัมพันธภาพว่าคือ การส่งมอบคุณภาพการให้ บริ การระดับสูงแก่ลกู ค้ า รวมถึง การสร้ างความมัน่ ใจ
ในคุณภาพของการบริ การ การเก็บรักษาประวัติและข้ อมูลที่เฉพาะเจาะจง ความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
เพื่อที่จะปรับแต่งการบริ การให้ เหมาะสมกับผู้รับบริ การและ เพื่อตอบสนองความต้ องการเฉพาะรายบุคคลได้
อาจจะรวมไปถึง การให้ บริ การพิเศษ หรื อมีบริ การเสริ ม การให้ สว่ นลดและข้ อเสนอพิเศษด้ วยความสัมพันธ์การ
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กาหนดราคา และการสร้ างสถานที่ทางานที่ร้ ูสกึ อยากจะปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงาน เพื่อให้ บริ การที่ดีกว่ากับ
ลูกค้ า ทาให้ การตลาด เชิงสัมพันธ์มีความสาคัญกับ การสร้ างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ฝ่ าย ซึง่ จะต้ องมี
การซื ้อขายแลกเปลีย่ นสินค้ ากัน ได้ แก่ ผู้ให้ บริ การและผู้รับบริ การ โดยทัง้ 2 ฝ่ ายมีความต้ องการรวมกันที่จะเอา
ใจใส่ซงึ่ กันและกัน ต้ องพึง่ พาอาศัยกัน มีความเชื่อร่วมกัน ก่อให้ เกิดความผูกพันกันได้ โดยการศึกษา Yau and
others (1998) ได้ ศกึ ษาการตลาดเชิงสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาแนวคิดดังกล่าวให้ มค
ี วามสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น โดยมี
ทังหมด
้
4 ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการดาเนินการตลาดเชิงสัมพันธ์ ได้ แก่ ความผูกพัน การเอาใจใส่ซงึ่ กันและกัน การ
พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน และความน่าเชื่อถือ
จากทฤษฎีการตลาดสัมพันธภาพ มีปัจจัยสาคัญหลาย ๆ ตัวแปร เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาว
ระหว่างผู้บริ โภค และบริ ษัท เช่น การซื ้อสินค้ าและบริ การของผู้บริโภคiการติดต่อสือ่ สารระหว่างบริษัทและ
ผู้บริ โภค (Marketing communication) และปั จจัยทีเ่ กี่ยวกับ

ผู้บริ โภคและบริ ษัท โดยผู้วิจยั ขอกล่าวถึง ความเชื่อมัน่ ว่าเป็ นความตระหนักถึง การรับรู้ของลูกค้ าใน
ความน่าเชื่อถือของบริษัท โดยมีปัจจัยที่ทาให้ เกิดความไว้ วางใจ เช่น ความสัมพันธ์ของผลประโยชน์ คุณค่าร่วม
การสือ่ สาร พฤติกรรมการโกง รวมถึง ความซื่อสัตย์จริ งใจ อันเป็ นคุณสมบัติพื ้นฐานของความเชื่อมัน่ โดยที่
ผู้บริ โภคมีสว่ นร่วมในการแลกเปลีย่ นความเชื่อมัน่ กับผู้ประกอบการ เพราะผู้บริ โภคไม่มีโอกาสได้ รับรู้วา่ จะได้ รับ
สินค้ าและบริ การจนการบริ การนัน้ ส่งมาถึงผู้บริ โภคแล้ ว ดังนัน้ การไว้ วางใจจึงครอบคลุมทุกขันตอน
้
(Morgan
& Hunt, 1994)

ภาพที่ 2 ทฤษดีความไว้ วางใจ
(Morgan & Hunt, 1994)
คุณค่าร่วม (Shared value)
คุณค่าร่วม หมายถึง ขอบเขตที่ซงึ่ 2 ฝ่ าย หรื อมากกว่า มีความเชื่อร่วมกัน ถึงเรื่ องใด เรื่ องหนึง่ ไม่วา่ จะ
เป็ นเรื่ องนโยบาย เป้าหมาย พฤติกรรมต่าง ๆ ว่าเป็ นสิง่ ทีถ่ กู หรื อผิด ดีหรื อไม่ดี ตัวอย่างทีด่ ีของคุณค่าร่วม
จริ ยธรรมในการทาธุรกิจของธนาคารที่ซงึ่ จะต้ องมีความซื่อสัตย์ และ มีจริ ยธรรมต่อลูกค้ าของตนเอง ที่จะไม่นา
ข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า ไปเผยแพร่ หรื อขายให้ แก้ บริษัทอื่นใด เป็ นต้ น (Mukherjee & Nath, 2003) ตัวแปร
คุณค่าร่วมในงานวิจยั นี ้ ที่สอดคล้ องกับบริ บท ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และ กลุม่ ผู้บริ โภค
ผู้สงู อายุในธุรกิจอาหารเสริ ม เพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จะประกอบด้ วยองค์ประกอบย่อย ๆ คือ
ความซื่อสัตย์ ความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Morgan &
Hunt, 1994)

1. ความซื่อสัตย์
นิยามความซื่อสัตย์ มีนกั วิชาการให้ นิยามที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี ้
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อภิญญา อิงอาจ (2554) ความซือ่ สัตย์ กล่าวไว้ วา่ การกระทา หรื อการแสดงออกในการประพฤติ
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม และตรงต่อความจริง ประพฤติปฏิบตั ิอย่างตรงไปตรงมา ทังกาย
้
วาจา ใจ ต่อตนเองและ
ผู้อื่น
กฤดิพงค์ บุญรงค์ (2550) ความซื่อสัตย์ กล่าวไว้ วา่ ความประพฤติตรง ทังต่
้ อหน้ าที่ ต่อวิชาชีพ ตรง
ต่อเวลาไม่ใช้ เล่ห์กล iคดโกง ทังทางตรงและทางอ้
้
อม รับรู้หน้ าทีข่ องตนเองและปฏิบตั ิอย่างเต็มทีถ่ กู ต้ อง
พระบารุง ปญฺญาพโล โพธิ์ศรี (2554) ความซื่อสัตย์ กล่าวไว้ วา่ ความประพฤติอย่างเหมาะสม ตรงและ
จริ งใจ ทังทางกาย
้
วาจา และใจiไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกงและไม่หลอกลวง
จากนิยามความซื่อสัตย์ข้างต้ น ผู้วิจยั ของสรุปว่าความซื่อสัตย์ คือ ความคิด การกระทาที่ไม่โกง ไม่
โกหกหลอกลวง ไม่พดู ปด กระทาแต่เรื่ องที่ดเี หมาะสมและควรจะทาได้ จริ ง ตามที่พดู ไว้ แสดงความจริ งใจให้ แก่
กัน ไว้ วางใจได้ i
ความสาคัญของความซื่อสัตย์ ต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
มานพ ใส่นามสกุล (2552) ความซื่อสัตย์สจุ ริต เป็ นปั จจัยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
โดยที่บคุ คลทังสองต้
้
องมีความเชื่อมัน่ กัน ถ้ าหากผู้ประกอบการธุรกิจ ขาดจริ ยธรรมด้ านความซื่อสัตย์แล้ ว จะ
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจที่ดาเนินกิจการอยู่ ทาให้ ลกู ค้ าขาดเชื่อมัน่ และไม่ซื ้อสินค้ าและรับบริ การจากทาง
ธุรกิจได้ เช่น การดัดแปลงเครื่ องชัง่ ตวง วัดน ้าหนัก การปลอมปนสินค้ าเพื่อจาหน่าย การลดปริ มาณสินค้ าลง
บางส่วนหรื อฉวยโอกาสกักตุนสินค้ าเพื่อจาหน่ายในราคาสูงกว่าเดิมในภาวะขาดแคลน ทาให้ ผ้ ซู ื ้อเสียโอกาส
หรื อผลกระทบจากความซื่อสัตย์สจุ ริ ตจะส่งผลเสียหายในระยะยาวตามมาในด้ านชื่อเสียงในที่สดุ ทาให้ เป็ น
อุปสรรคสาหรับความเจริ ญรุ่งเรื องของกิจการในอนาคต ผู้ประกอบการจะต้ องตระหนักในเรื่ องของความซื่อสัตย์
สุจริ ตมากที่สดุ เพราะกิจการมีความซื่อสัตย์สจุ ริ ตจะเกิดความไว้ วางใจจากลูกค้ า รวมทังผู
้ ้ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ
ดาเนินกิจการ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการที่ต้องการความก้ าวหน้ าเจริ ญรุ่งเรื องของตนเองและส่งผลให้ เกิดเป็ น
ภาพลักษณ์ที่ดีสาหรับทายาทในอนาคตจะต้ องยึดหลัก ความซื่อสัตย์สจุ ริ ตจากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั
สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของความซื่อสัตย์ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย อาหารเสริ ม เพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภค
ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.1
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ตารางที่ 1 การวัดองค์ ประกอบของความซื่ อสัตย์ สุจริ ต
ผู้แต่ง
ชุตกิ าญจน์ มิ่งรัตน์ตกิ รณ์ (2558)
วัชรพล คงมนต์ (2555)
พระบารุ ง ปญฺ ญาพโล โพธิ์ศรี
(2554)
วิลยั ภร จันนะรา (2559)

ตัวแปร
ความซื่อสัตย์ภกั ดี
พฤติกรรมทางจริ ยธรรม
ความซื่อสัตย์

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้ อคาถาม
5
5
5

ความซื่อสัตย์

ตัวแปรตาม

15

2. ความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร
นิยามความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร มีนกั วิชาการหลายท่านให้ นิยามที่มีความแตกต่างกันออกไป
แต่ในเชิงความหมายเดียวกัน
Jitsupa, Nilsook and Piriyasurawong (2012)iความมัน
่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

กล่าวไว้ วา่ การรักษาหรื อการปกปิ ด ป้องกันข้ อมูลให้ เป็ นความลับ รักษาข้ อมูลไว้ ไม่ให้ ถกู แก้ ไข เปลีย่ นแปลง
สามารถเข้ าถึงหรื อใช้ งานได้ ตลอดเวลาiโดยผู้ที่ได้ รับอนุญาตเข้ าใช้ ข้อมูล
จิระ จิตสุภา (2556) ความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวไว้ วา่
การ
ป้องกันจากบุคคล หรื อสิง่ ที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าถึงข้ อมูล หรื อการเข้ าสูร่ ะบบ โปรแกรม และระบบเครื อข่าย
โดยจะต้ องผ่านกลไกในการตรวจสอบว่า ผู้ใช้ บริ การข้ อมูลเป็ นใคร
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (2550) ความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
คือ การป้องกันข้ อมูล รักษาความลับ ให้ ครบถ้ วนและพร้ อมใช้ งานของข้ อมูล เพื่อป้องกันข้ อมูลส่วนบุคคลต่อ
การประสงค์ร้ายของบุคคลที่สาม
จากนิยามความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจยั พบว่ายังไม่สอดคล้ องกับบริ บทความ
ปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร ผู้วจิ ยั จึงขอนิยามความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สารดังนี ้ คือ การรับประกันว่า ผู้มี
สิทธิ์และได้ รับอนุญาตเท่านัน้ ที่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ โดยใช้ ระบบป้องกันผ่านการตังค่
้ า ชื่อผู้ใช้ งาน และ
รหัสผ่าน เพื่อพิสจู น์ทราบผู้ใช้ งานที่ได้ รับอนุญาตเข้ าถึงข้ อมูล
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ความสาคัญของความปลอดภัยในการติดต่อสือ่ สาร ต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
รัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล (2558) จากการศึกษา ความไว้ วางใจ การสือ่ สารแบบปากต่อปากเชิงบวก
และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง
พบว่า ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย (Perceived security) ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์
ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง ทังนี
้ ้ เนื่องจากเว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความรู้สกึ ปลอดภัยใน
การทาธุรกรรมบนเว็บไซต์ และมีความมัน่ ใจว่า เว็บไซต์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ใช้ งาน
รวมถึงข้ อมูลในการทาธุรกรรมในระหว่างการส่งข้ อมูลส่วนตัวบนอินเทอร์ เน็ตจะได้ รับความคุ้มครอง หรื อปกปิ ด
โดยผลการวิจยั ในครัง้ นี ้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Ponte, Carvajal-Trujillo and Escobar-Rodríguez
(2015) ที่ศกึ ษาเรื่ อง อิทธิพลของความไว้ วางใจ และคุณค่าต่อการรับรู้ ตอ่ ความตังใจซื
้ ้อการเดินทางท่องเที่ยว
ผ่านออนไลน์: การผสมผสานของผลกระทบของการรับประกันต่อการเกิดความไว้ วางใจ ซึง่ พบว่า ความตังใจซื
้ ้อ
ผ่านออนไลน์นนขึ
ั ้ ้นอยูก่ บั คุณค่าต่อการรับรู้และความไว้ วางใจ
ตัวทานายหลักของความไว้ วางใจต่อการรับรู้ คือ คุณภาพข้ อมูลที่รับรู้และความปลอดภัยที่รับรู้ได้
ความปลอดภัยที่รับรู้ได้ ของผู้บริ โภคนันขึ
้ ้นอยูก่ บั ชื่อเสียงของผู้ขาย การรับรองการรับประกันของบุคคลที่สาม
ความเข้ าใจเรื่ องการรับรองบุคคลที่สาม นโยบายความปลอดภัยและความเป็ นส่วนตัว
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของความปลอดภัยในการ
ติดต่อ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภค ตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.2

ตารางที่ 2 การวัดองค์ ประกอบของความปลอดภัยในการติดต่ อสื่ อสาร
ผู้แต่ง
เพ็ญนฤมล จะระ (2554)
ภานุวฒ
ั น์ รัตนดิษฐ์ (2555)

ตัวแปร
ด้ านความปลอดภัยของข้ อมูล
การรับรู้ ความปลอดภัย

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้ อคาถาม
3
4

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
นิยามความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีผ้ วู ิจยั ได้ ให้ นิยามไว้ หลายท่าน ดังนี ้
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นันทวัน ชานาญพืช (2556) ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวไว้ วา่ การดาเนินธุรกิจโดย คานึงถึง
ผลประโยชน์ของคน ในชุมชน สังคมiและสิง่ แวดล้ อมภายใต้ หลักจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
นาไปสูก่ ารดาเนินธุรกิจที่ประสบความสาเร็จอย่างยัง่ ยืน
ธีรพร ทองขะโชค (2556) ความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวไว้ วา่ การดาเนินกิจกรรมของบริษัท โดย
การดาเนินงานทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ การปฏิบตั ิตามกฎหมาย การเชื่อมโยงค่านิยมทางจริ ยธรรม และการดา
กิจกรรมด้ านการกุศล บนพื ้นฐานของความสมัครใจ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ เสียที่
หลากหลายได้ อย่างสมดุลiอันจะเกิดการอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างเป็ นปกติสขุ และอย่างยัง่ ยืน
ชนิกานต์ ภูมินา (2556) ความรับผิดชอบต่อสังคม หมายถึง การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอยู่
รอบองค์กร ทังในระดั
้
บใกล้ และระดับไกล ทังนี
้ ้รวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียโดยตรง และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
ทางอ้ อม เป็ นกิจกรรมที่องค์กรสนับสนุนอย่างเต็มด้ วยความสมัครใจเพื่อให้ ธุรกิจและสังคมดาเนินไปอย่างพร้ อม
ๆ กัน เพื่อก่อให้ เกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
สุรินทร มลสิน (2559) ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กล่าวไว้ วา่ เป็ นแนวทาง ในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให้ สถานประกอบการดาเนินธุรกิจไปอย่างยัง่ ยืน โดยให้ ความสาคัญของ ทังสามด้
้
านไปด้ วยกันคือ
ด้ านเศรษฐกิจด้ านสังคมและด้ านสิง่ แวดล้ อมเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนา อย่างยัง่ ยืน
จากนิยามความรับผิดชอบต่อสังคมข้ างต้ น ผู้วจิ ยั ของสรุปว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) หมายถึง
การกระทาธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมในสังคมใกล้ และไกล หรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือ
หุ้น ลูกค้ า คูแ่ ข่งขัน คูค่ ้ า ให้ อยูใ่ นรูปธรรมและนามธรรม เช่น สร้ างภาพพจน์ที่ดี ทาในสิง่ ทีถ่ กู ต้ องและควรทา
อย่างต่อเนื่อง นาสูม่ าตราทางการค้ า ในการสร้ างชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือทางธุรกิจ เพื่อส่งผลทาให้ ธุรกิจมี
ความยัง่ ยืนได้
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
Singchoo (2013) CSR เป็ นแนวคิดของการบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ ระดับองค์กรที่มีสว่ นสาคัญใน

การช่วยพัฒนาธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จและมีความยัง่ ยืนภายใต้ สภาวะการแข่งขันที่มคี วามรุนแรงใน
อุตสาหกรรม และหลากหลายของสินค้ าและบริ การในปั จจุบนั เพือ่ ให้ ลกู ค้ าได้ มีภาพลักษณ์ที่ดีมคี วามภักดีกบั
ตราสินค้ า เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว iนอกเหนือจากการสร้ างกาไรและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย เป็ นยุทธศาสตร์ ในการประชาสัมพันธ์ที่ดีของธุรกิจ การสร้ างดุลยภาพของการผสานประโยชน์
ระหว่างธุรกิจและการดาเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมได้ อย่างเหมาะสมกับลักษณะขององค์กร”
Carroll (1991) ความรับผิดชอบต่อสังคมมุมมองปิ ระมิด (The pyramid of corporate social
responsibility) เป็ นแนวคิดที่ได้ รับความนิยมและมักได้ รับการอ้ างอิงอย่างมากในงานวิจยั Carroll

ได้ อธิบาย
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แนวคิดนี ้ด้ วยองค์ประกอบของความรับผิดชอบแต่ละด้ านของที่องค์กรธุรกิจ ต้ องทาและต้ องนาทุก ๆ
องค์ประกอบมาบูรณาการเข้ าด้ วยจึงจะเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมที่สมบูรณ์แบบ ปิ ระมิด จะแสดงให้ เห็นถึง
องค์ประกอบ 4 ประการ ที่เริ่ มต้ นด้ วยพื ้นฐานทีว่ า่ องค์กร มีหน้ าทีต่ ้ องรับผิดชอบในเชิงเศรษฐศาสตร์
อันดับแรก ซึง่ หมายถึงต้ องรับผิดชอบต่อการบริ หารกิจการให้ มกี าไรตอบแทนกลับมาในรูปของรายได้
เพื่อให้ กิจการคงอยูไ่ ด้ ผลกาไรคืนกลับไปยังผู้ลงทุนหรื อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
อันดับที่สอง ในขณะเดียวกันองค์กรธุรกิจก็ได้ รับการคาดหวังว่าจะเคารพต่อกฎหมาย ทุกประเภทที่
เกี่ยวข้ องกับกิจการนัน้ ธุรกิจจะต้ องบริ หารงานให้ อยูภ่ ายใต้ กรอบของกฎหมายและข้ อบังคับของพื ้นที่ หรื อ
บริ เวณที่ตงของธุ
ั้
รกิจที่ตนเองดาเนินธุรกิจอยูด่ ้ วย
อันดับที่สาม แต่ความรับผิดชอบพื ้นฐานแล้ ว องค์กรควรมีจริ ยธรรมที่จะต้ องปฏิบตั ิในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
ซื่อสัตย์และเป็ นธรรม หลีกเลีย่ งการก่อให้ เกิดผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริ โภค คูค่ ้ า
รัฐบาล สิง่ แวดล้ อม และสังคมในกลุม่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น
อันดับที่สี่ ในที่สดุ องค์กรธุรกิจก็ได้ รับการคาดหวังให้ เป็ นพลเมืองที่ดีของสังคมที่ตงอยู
ั ้ ่ โดยการให้ การ
สนับสนุน การบริ จาคทรัพยากรทางการเงิน หรื อบุคคลต่อชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนนัน้ และ
ช่วยเหลือสังคมตามประเด็นของธุรกิจ
จากมุมมองที่ได้ แสดงให้ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสังคม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ธุรกิจได้ รับการพัฒนาโดยอาศัยมุมมองความสัมพันธ์ของทังสองส่
้
วนดังกล่าว และ
ได้ มีการศึกษาเพื่อให้
เกิดแนวคิดทฤษฎีของความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทังธุ
้ รกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม จากความหมาย
ข้ างต้ นจะเห็นได้ วา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ ถือว่าเป็ นกลยุทธ์เชิงนโยบายขององค์กรทีต่ ้ องคานึงถึง
และหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในปั จจุบนั นี ้ของการทาธุรกิจร่วมกัน ธุรกิจที่จะประสบความสาเร็ จได้ นนต้
ั ้ องมีจริ ยธรรมใน
การดาเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับ การดูแลสังคมทังภายในของธุ
้
รกิจ และภายนอกของธุรกิจ ตลอดจนสิง่ แวดล้ อม
แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่แค่การบริ จาคเงิน
หรื อบริ จาคสิง่ ของให้ แก่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์หรื อมูลนิธิ แต่ต้องมีวิธีการพัฒนาองค์กรไปสูก่ ารเป็ นองค์กรที่
ดี เป็ นที่พงึ่ พิงของสังคม ดังนัน้ องค์กรที่สามารถบริจาคเงินหรื อสิง่ ของ เพื่อการสังคมได้ นนั ้ แสดงว่าเป็ นองค์กร
ที่มีความเจริ ญเติบโตทางธุรกิจและมีความดีอยูใ่ นตัวแล้ วนอกจากนี ้การดูแลพนักงานและสวัสดิการต่าง ๆiการ
ควบคุมคุณภาพสินค้ าหรื อบริ การ ตลอดจนกระบวนการผลิตให้ ได้ มาตรฐานตามที่กาหนด และรับผิดชอบต่อ
ลูกค้ า จึงจะขับเคลือ่ นแนวคิดนี ้เพื่อเป็ นส่วนทาให้ องค์กรประสบความสาเร็จและมีความยัง่ ยืนทางธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) จะเป็ นสิง่ สาคัญที่จะสามารถทาให้ ลกู ค้ า เกิดความ
จงรักภักดีตอ่ สินค้ าและบริ การ ได้ แล้ วการให้ บริ การที่มีคณ
ุ ภาพก็จะสามารถสร้ างความ พึงพอใจต่อลูกค้ าและ

37
สามารถรักษาลูกค้ าไว้ ได้ อีกประการหนึง่ ทังนี
้ ้เพราะการสร้ างความพึงพอใจ ในตัวสินค้ าและการบริ การถือเป็ น
สิง่ สาคัญที่จะทาให้ ลกู ค้ าเกิดความประทับใจ และเกิดการกลับมาซื ้อซ ้าได้ รวมถึงการบอกต่อในความประทับใจ
ถึงคุณภาพการให้ บริ การ ซึง่ จะส่งผลต่อความจงรักภักดีในตัว สินค้ าและบริ การ ถ้ าองค์กรใดสามารถมีทงความ
ั้
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และยังสามารถ สร้ างความพึงพอใจในคุณภาพการบริ การได้ แล้ วก็ จะ
ส่งผลให้ องค์กรนันสามารถก้
้
าวหน้ า และนาหน้ า คูแ่ ข่งขันได้ ซึง่ จะเป็ นการนาพาองค์กรสูค่ วามสาเร็ จ ได้ อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืน (นภัทร คล้ ายคลึง และเสาวนีย์ สมันต์ตรี พร, 2557)
ความสาคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อความไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ใช้ สาหรับสร้ างความสามารถในการแข่งขันและความยัง่ ยืนให้ กบั ธุรกิจที่นิยม ใช้ กนั ใน
ปั จจุบนั คือ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ จะนาไปสูก่ ารสร้ างความน่าเชื่อถือในตัวธุรกิจให้ กบั บุคคลอื่นทัว่
ๆ ไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับ ลูกค้ า หรื อผู้บริ โภค ที่จะเกิดความผูกพันและความประทับใจในสินค้ าหรื อบริ การ
ของธุรกิจในเบื ้องต้ น ซึง่ จะมีกลไกธุรกิจและความสัมพันธ์กบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแตกต่างกันออกไป ดังนี ้ (เรวัต
ตันตยานนท์, 2557)
1. ผู้ถือหุ้นหรื อเจ้ าของกิจการ มีผลประกอบการที่มีเสถียรภาพมากขึ ้น เนื่องจากนักลงทุนต้ องการลงทุนใน
ธุรกิจที่มีการดาเนินงานร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม
2. พนักงาน เกิดความภาคภูมิใจในการทางานร่วมกับองค์กรทาให้ องค์กรสามารถทีจ่ ะรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถไว้ ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะชักชวนบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ต้องการ ให้ เข้ ามา
ทางานกับองค์กรได้
3. องค์กรสามารถสร้ างรายได้ และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ ้น จากการที่ลกู ค้ าพิจารณาเลือกซื ้อสินค้ าและ
บริ การจากองค์กรที่มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม และไม่ทาลายสิง่ แวดล้ อม
4. องค์กรได้ รับประโยชน์จากการวางตาแหน่งตราผลิตภัณฑ์ (Brand positioning) ให้ อยูใ่ นใจของ
ลูกค้ าเป็ นอันดับต้ น ๆ ในประเภทสินค้ าหรื อบริ การนัน้ ๆ
5. เสริ มภาพลักษณ์องค์กร (Corporate image) โดยการสร้ างธรรมเนียมปฏิบตั ิทางธุรกิจที่อานวย
ประโยชน์ตอ่ สังคมโดยสมัครใจมากกว่าเป็ นเพียงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้ อบังคับในอุตสาหกรรมหรื อกฎหมาย
บ้ านเมืองในด้ านต่าง ๆ
ดังนัน้ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Corporate social responsibility) เป็ นเรื่ องสาคัญ
สาหรับการดาเนินธุรกิจ เพราะหากองค์กรให้ ความสาคัญเฉพาะผลกาไร โดยไม่คานึงถึงความรับผิ ดชอบต่อ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม ธุรกิจเหล่านันจะไม่
้
สามารถดาเนินธุรกิจอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน ซึง่ จะเห็นได้ จากธุรกิจทีม่ ี

38
ชื่อเสียง และประสบความสาเร็จในระดับโลกล้ วนมีนโยบาย ที่เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
ที่มงุ่ สร้ างความสมดุล ทังด้
้ านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันส่งผลให้ ธุรกิจเกิดความยัง่ ยืน
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อ
สังคม จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 1.3

ตารางที่ 3 การวัดผลความรั บผิดชอบต่ อสังคมขององค์ กร
ผู้แต่ง
สุรินทร มลสิน (2559)
ศิริ ศิริเลิศ (2559)
พัฒนพงษ์ นาชัยลาน(2557)

ตัวแปร
การรับรู้ ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบทางสังคม
การรับรู้ ภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคม

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

จานวนข้ อคาถาม
18
15
-

แนวคิดของการสือ่ สาร
การสือ่ สาร (Communication)
Miller (1951) กล่าวว่า การสือ่ สาร หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสารจากที่หนึง่ ไปยังอีกที่หนึง่
Weaver (2004 อ้ างถึงใน ศุภรัศมิ์

ฐิ ติกลุ เจริ ญ, 2540) การสือ่ สาร มีความหมายกว้ าง ครอบคลุมถึง
กระบวนการทุกอย่างทีจ่ ิตใจของคน ๆ หนึง่ อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึง่
ไม่เพียงเฉพาะการเขียนและการพูดเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงดนตรี ภาพ การแสดง บัลเล่ต์ และพฤติกรรมทุก
พฤติกรรมของมนุษย์อีกด้ วย
ทรงธรรม ธีระกุล (2548) การสือ่ สาร กล่าวไว้ วา่ เป็ นกระบวนการถ่ายทอดข้ อมูล ข่าวสาร และ
เรื่ องราวต่าง ๆ จากผู้สง่ สารไปสู่ ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึง่ ในสภาพแวดล้ อมหนึง่ ๆ จนเกิดกระบวนการ
เรี ยนรู้ แปลความหมายสิง่ ทีถ่ ่ายทอดร่วมกัน และตอบสนองต่อกันได้
ตรงตามเจตนาของทังสองฝ่
้
าย ซึง่ อาจจะมีลกั ษณะเป็ นการสือ่ สารระหว่างบุคคล
จากนิยามการสือ่ สารข้ างต้ น ผู้วิจยั สรุ ปว่า การสือ่ สาร คือ การบอกต่อจากบุคคลหนึง่ ไปยัง อีกบุคคลหนึง่
โดยใช้ ข้อความหรื อไม่ใช้ ข้อความก็ได้ ด้ วยการพูดให้ ฟัง เขียนอธิบาย การแสดง ให้ เห็นตัวแปร การสือ่ สารใน
งานวิจยั นี ้ ที่สอดคล้ องกับตัวแบบที่อธิบายถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจ
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อาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้ วย องค์ประกอบดังนี ้ คือ การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูล
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การรับรู้การตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ นันจากการทบทวนงานวิ
้
จยั ที่ผา่ นมา ยังไม่มี
งานวิจยั ใดที่นาเสนอ นิยามและความหมาย การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ คือ ในบริ บทของ
ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามก็มงี านวิจยั ที่
ผ่านมานาเสนอ นิยามและความหมายของความถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
Chiang Chun-Fang (1997 อ้ างถึงใน กฤษมาพร พึง่ โพธิ์, 2553) ความเชื่อถือได้ (Reliability) กล่าว

ไว้ วา่ ความสามารถให้ บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้ อย่างน่าเชื่อถือและถูกต้ อง เหมาะสม และมีความสมา่ เสมอ ที่
สามารถไว้ วางใจได้ ทงในเรื
ั ้ ่ องคุณลักษณะของบริ การหลัก การให้ บริ การ การส่งมอบบริ การทีจ่ ะทาให้ ผ้ รู ับบริ การ
รู้สกึ ว่า บริ การที่ได้ รับมีความน่าเชื่อถือ เช่น มีแหล่งทีม่ าชัดเจน พิสจู น์ได้
ชัชวาล อรวงศ์ศภุ ทัต (2554) ความเชื่อถือได้ คือ ความสามารถในด้ านการสร้ างความเชื่อมัน่ ด้ วย
ความซื่อตรงและสุจริ ตของผู้ให้ บริ การ
ผู้วิจยั ของสรุป การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ คือ ผู้บริ โภคสามารถทราบว่า ธุรกิจที่
ให้ บริ การมีความสามารถที่จะให้ บริ การตามคามัน่ สัญญาด้ วยความถูกต้ อง โดยที่ผ้ บู ริ โภคไม่ต้องเป็ นห่วงหรื อไม่
ต้ องกังวลใจ ว่าธุรกิจนันจะไม่
้
มคี วามสามารถในการบริการได้
ความสาคัญของการรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพ
ในปั จจุบนั การพึง่ พาอินเทอร์ เน็ตที่เพิ่มขึ ้นในฐานะทีเ่ ป็ นแหล่งข้ อมูลต่อการตัดสินใจเลือกสินค้ า
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น แพคเก็จท่องเที่ยว สถานที่พกั เป็ นต้ น ผู้บริ โภคนิยมค้ นหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ตก่อน
เดินทาง และตัดสินใจเลือกซื ้อหรือสัง่ จอง ซึง่ ในการทาวิจยั เกี่ยวกับคาพูดปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
บริ บทของภาคอุตสาหกรรมการโรงแรมนัน้ พบว่า ผู้บริ โภคส่วนใหญ่นิยมใช้ การค้ นหาข้ อมูลข่าวสารออนไลน์
มากขึ ้น โดยใช้ เว็บบล็อก หรื อเว็บไซต์ วิจารณ์เวลาตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ า สอดคล้ องกับ Li and Bernoff
(2008) และ Xiang and Gretzel (2010) ผู้บริ โภคให้ ความสาคัญมากขึ ้นในเรื่ องของการค้ นคว้ าข้ อมูล
ออนไลน์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจารณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ ผู้บริ โภคเต็มใจที่จะใช้ ในการค้ นคว้ าหาข้ อมูลสินค้ า และทาการ
วิจารณ์สนิ ค้ าเอง โดยนาเอาข้ อมูลของบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า และผู้บริ โภคที่เคยสัง่ ซื ้อสินค้ ามาแล้ วมารวมกัน และ
มีความเกี่ยวเนื่องกับสินค้ าด้ านการบริ การ เช่น การท่องเที่ยว ที่พกั ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ หรื อ
ระบบธนาคาร (Xiang & Gretzel, 2010) กล่าวว่า สือ่ สังคมออนไลน์มีบทบาทสาคัญในฐานะทีเ่ ป็ น
แหล่งข้ อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากผู้บริ โภคต้ องการลดความเสีย่ งและได้ รับความคิดเห็นที่เป็ น ‘อิสระ’
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ของกลุม่ บุคคลที่ 3 ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าออนไลน์ ส่วน Riegelberger, Sasse and McCathy (2005) กล่าวว่า
ส่วนหนึง่ ของความไว้ วางใจเกิดขึ ้นจากชื่อเสียงหรื อเว็บไซต์ของบริ ษัทเจ้ าของสินค้ า โดย eWOM ออนไลน์ทาให้
ชื่อเสียงและความไว้ วางใจต่อสินค้ านัน้ ๆ เพิ่มขึ ้น (สยมล วิทยาธนรัตนา, 2555)
ปพน เลิศชาคร (2559) คุณภาพของเว็บไซต์ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ า
ผ่าน eBay ของผู้บริ โภคในกรุงเทพมหานคร ทังนี
้ ้ เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนใหญ่ จะค้ นหาข้ อมูลของสินค้ าต่าง ๆ
เช่น วิธีการใช้ งานของที่สนิ ค้ า คุณสมบัติของสินค้ า รูปภาพสินค้ า ที่ผ้ บู ริ โภคมีความต้ องการ มีความน่าเชื่อถือ
ของสินค้ าและข้ อมูล นอกจากนี ้ยังมีวิธีการซื ้อสินค้ าจากเว็บไซต์ ที่อาจจะแตกต่างไปจากเว็บไซต์อื่น ๆ เช่น
วิธีการสัง่ ซื ้อสินค้ าแบบซื ้อทันที (Buy It Now) หรื อซื ้อโดยพิจารณาจากข้ อเสนอที่ดีที่สดุ (Making a best
offer) เป็ นต้ น ที่ช่วยให้ ผ้ บ
ู ริ โภคสามารถทาตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง เพื่อให้ สามารถซื ้อสินค้ าได้ อย่างถูกต้ องหรื อ
เมื่อผู้ซื ้อสินค้ าประสบปั ญหาในการสัง่ ซื ้อสินค้ า เช่น กรณีที่ลกู ค้ าไม่ได้ รับสินค้ าจากการสัง่ ซื ้อหรื อการคืนสินค้ า
ในกรณีที่ได้ รับสินค้ าทีช่ ารุด ผู้ซื ้อสินค้ า ก็สามารถหาวิธีการแก้ ปัญหาได้ จาก รายละเอียดข้ อมูลภายในเว็บไซต์
eBay จึงทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ าสามารถแก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเอง โดยผลวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ฐิ ตวิ ฒ
ั น์
เลิศทรัพย์ขจร (2556) ที่ศกึ ษาเรื่อง ปั จจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ (e-Commerce) โดยใช้ บตั รเครดิตธนาคารของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
ซึง่ ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพของข้ อมูลมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การทางระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้ บตั รเครดิตธนาคารของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของคุณภาพของข้ อมูล
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั
จาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 2.1
การรับรู้การตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจนัน้ จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมายังไม่มีงานวิจยั ใดที่
นาเสนอ นิยามและความหมายการตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจ ไว้ ในบริ บทของความไว้ วางใจของผู้บริ โภค
ในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามก็มงี านวิจยั ที่ผา่ นมานาเสนอ นิยามและ
ความหมายของการตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจ ดังนี ้
Ramasmaway (2002 อ้ างถึงใน กฤษมาพร พึง่ โพธิ์, 2553) การตอบสนองลูกค้ า

(Responsiveness) กล่าวไว้ วา่ ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้ าและการให้ บริ การ เพื่อให้ ได้ รับความสะดวก
จากการมาใช้ บริ การโดยทันที รวมทังจะต้
้ องมีความพร้ อมที่จะทา ตามคาขอร้ องของลูกค้ า ให้ บริ การทันทีตาม
เวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ ให้ บริ การอย่างรวดเร็ ว กระจายการให้ บริ การไปทัว่ ถึง
ไม่ต้องรอนาน เช่น การ
เปิ ดเผยข้ อมูลข่าวสารอย่างครบถ้ วน ชัดเจนในการสือ่ สาร
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ชัชวาล อรวงศ์ศภุ ทัต (2554) การตอบสนองลูกค้ า คือ การที่ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจให้ บริ การที่แสดงให้
เห็นความเต็มใจทีจ่ ะช่วยเหลือและพร้ อมที่จะให้ บริ การลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การอย่างเต็มที่ ทันทีทนั ใด
จากนิยามข้ างต้ น ผู้วิจยั ขอสรุป การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ คือ การที่ผ้ บู ริ โภคทราบถึง
ข้ อมูลที่ผ้ ใู ห้ บริ การ แจ้ งข้ อมูลข่าวสารให้ ลกู ค้ าทราบชัดเจน มีระยะกาหนดเวลา
ที่แน่นอน ทาให้ ลกู ค้ า
รู้สกึ ว่าไม่ถกู ทอดทิ ้งหรื อเงียบหายไป เช่น ผู้ให้ บริ การควรตอบลูกค้ าว่าขันตอนทั
้
งหมดมี
้
กี่ขนตอน
ั้
ใช้ เวลาทังหมด
้
เท่าใด ลูกค้ าจะได้ รับแจ้ งผลเร็วทีส่ ดุ ภายในวันที่เท่าใด เป็ นต้ น
ความสาคัญของการรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพ
เรวัต ตันตยานนท์ (2558) การสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ในปั จจุบนั วิธีการสร้ างความมัน่ คัง่
และมัน่ คงให้ องค์การทีด่ ีที่สดุ คือการสร้ างความได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน สิ่งที่เป็ นความสามารถพิเศษของ
องค์กรที่คแู่ ข่งไม่สามารถเลียนแบบได้ หรื อคูแ่ ข่งต้ องใช้ เวลาในการปรับตัวเองมากก่อนที่เลียบแบบ
ความสามารถของเราได้
ซึง่ ความได้ เปรี ยบทางการแข่งขันจะขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถทีเ่ ป็ นเลิศขององค์กรทัง้
3 ด้ าน คือ
ขายสินค้ าและให้ บริ การที่ดีกว่า ขายสินค้ าที่ถกู กว่า และตอบสนองต่อลูกค้ าได้ เร็วกว่า
คูแ่ ข่งขัน คาว่า
สินค้ าและให้ บริ การที่ดีกว่า หมายถึง ขายสินค้ าหรื อให้ บริ การที่แตกต่าง (Differentiation) การขายสินค้ าที่ถกู
กว่าจะต้ องผลิตด้ วยต้ นทุนตา่ กว่า เรี ยกว่า “Cost leadership” และ ตอบสนองต่อลูกค้ าได้ เร็ วกว่า คือ “Quick
response” คือ การสนองตอบที่มีความรวดเร็ วกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ จะทาได้ โดยผู้บริ หารจะต้ องปรับวิธีการทางาน
ภายในให้ มีความคล่องตัวมากขึ ้น เพื่อ
หวังผลในการตอบสนองตลาดได้ เร็ วขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้ อง
รวดเร็วกว่าคูแ่ ข่ง ซึง่ จะทาให้ ธุรกิจได้ เปรี ยบจากการเป็ นคนแรกในตลาด การคิดเร็ ว ตัดสินใจเร็ ว จะทาให้ ธุรกิจ
สามารถต่อสู้และแข่งขันได้ ในตลาดที่มคี วามผันผวน เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว และคาดการณ์ได้ ยากผู้บริ หาร
จึงต้ องให้ ความสาคัญต่อการเอาชนะใจลูกค้ าอยูเ่ สมอ และหาวิธีการให้ ลกู ค้ าเก่าไม่ลดจานวนลง
ใน
ขณะเดียวกันต้ องพยายามหาวิธีในการหาลูกค้ าใหม่หรื อขยายฐานลูกค้ าออกไปเพื่อการเติบโตของบริ ษัทที่จะ
เกิดขึ ้นอย่างยัง่ ยืน
Nation Group (2558) การสนองตอบความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างเหนือความคาดหมาย ก็เป็ น

อีกเป้าหมายหนึง่ ในการสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ บริ ษัทจะต้ องหาวิธีการต่าง ๆ หรื อนานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ หรื อการให้ ความสาคัญของลูกค้ า รวมไปถึง การสร้ าง
เซอร์ ไพรส์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น การส่งของที่
ระลึกเล็ก ๆ น้ อย ๆ เนื่องในโอกาสสาคัญของลูกค้ า เช่น วันเกิด หรื อในวาระต่าง ๆ จะแสดงว่า บริ ษัทยังไม่ลมื
ลูกค้ าที่ถือว่าเป็ นคนสาคัญ
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กมลทิพย์ แว่นแก้ ว (2557) จากการศึกษากระแสแฟชัน่ อย่างรวดเร็ ว ด้ านการตอบสนองที่รวดเร็ ว
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป H&M ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กระแส Fast
fashion ด้ านการตอบสนองที่รวดเร็ วส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรู ป H&M ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพราะผู้บริ โภคมีความรู้สกึ ว่า สินค้ า H&M มีรูปแบบทันสมัยตามกระแส ที่ได้ รับความนิยมอยู่
ในปั จจุบนั H&M มารถตอบสนองความต้ องการได้ อย่างทันเวลา และสินค้ า H&M ทุกแบบที่จาหน่ายใน
ประเทศไทย เหมือนกับทีข่ ายอยูท่ วั่ โลก จึงทาให้ กระแส Fast fashion ด้ านการตอบสนองที่รวดเร็ วส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าสาเร็ จรูป H&M ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Jone
(2002) ได้ อธิบายไว้ วา่ กระแสแฟชัน
่ ที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ผู้บริ โภคจะคาดหวังในการเปลีย่ นแปลงและ
การเจริ ญเติบโตของสินค้ าประเภทแฟชัน่ อย่างต่อเนื่องและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาตอบสนองทันต่อความ
ต้ องการ อันจะมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคที่เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของการตอบสนองด้ วยความ
เต็มใจ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 2.2
การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง นันจากการทบทวนงานวิ
้
จยั ที่ผา่ นมา
ยังไม่มี
งานวิจยั ใดที่นาเสนอ นิยามและความหมายการรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ไว้ ในบริ บทของความ
ไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามก็มีงานวิจยั ที่ผา่ นมา
นาเสนอ นิยามและความหมายของการเข้ าใจลูกค้ า ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
Carman (1990 อ้ างถึงใน กฤษมาพร พึง่ โพธิ์ , 2553) การเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) กล่าวไว้ วา่

การดูแล
เอาใจใส่ผ้ รู ับบริ การให้ ตรงตามความต้ องการที่แตกต่างกันของผู้รับบริ การ นาเสนอสินค้ าและบริ การตรงตาม
ต้ องการของลูกค้ าแต่ละรายเรี ยนรู้และเข้ าใจถึงความต้ องการของลูกค้ า เพื่อแสดงให้ เห็นว่าลูกค้ าเป็ นคนพิเศษ
เช่น สือ่ สารให้ ลกู ค้ าเข้ าใจถึงสินค้ าและบริ การด้ วยความเป็ นมิตรต่อกัน
ชัชวาล อรวงศ์ศภุ ทัต (2554) การเข้ าใจลูกค้ า คือ ความสามารถในการสร้ างความสัมพันธ์และ
ตีความหมาย สามารถการค้ นหา และทาความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การ รวมทังการให้
้
ความ
สนใจต่อการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าหรื อผู้รับบริ การในแต่ละคนได้
จากนิยามข้ างต้ นได้ มีผ้ วู ิจยั หลายท่าน ได้ ให้ นิยามไว้ ผู้วจิ ยั ของสรุปในบริ บทในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ว่า
การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง คือ ผู้บริ โภคสามารถทราบถึง
การแสดงออกถึงความ
เป็ นมิตรของผู้ให้ บริ การที่ใช้ ความพยายามในการค้ นหาและทาความเข้ าใจกับความต้ องการของลูกค้ าแต่ละราย
รวมทัง้ การให้ ความสนใจตอบสนองความต้ องการอย่าง
เป็ นกันเอง
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ความสาคัญของการรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเองต่อความไว้ วางใจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ

ในธุรกิจ

กลุม่ บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2556) ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ประกอบการธุรกิจ รายเล็ก
หรื อรายใหญ่ตา่ งมุง่ แข่งขัน เพื่อแย่งชิงลูกค้ า เพื่อให้ การขายสินค้ าหรื อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตาม จะต้ องมีการบริ การ
ร่วมอยูด่ ้ วยเสมอ ในกรณีธุรกิจบริ การ ตัวบริ การนัน่ เองคือ สินค้ า การขายจะประสบความสาเร็จได้ ต้องมีการ
บริ การที่ดี โดยที่จะอยูไ่ ด้ ต้องทาให้ เกิดการ
“ขายซ ้า” คือ ต้ องรักษาลูกค้ า กลุม
่ เดิมไว้ และ เพิ่ม
ลูกค้ ารายใหม่ให้ ได้
เพื่อช่วยให้ ธุรกิจอยูร่ อดและยัง่ ยืน มีผลประกอบการที่ดี ดังนันการบริ
้
การจะต้ องดีที่สดุ คือ ผู้มาติดต่อ
ใช้ บริ การ ต้ องทาอย่างไรให้ เขาพึงพอใจกลับไป โดยถือว่าลูกค้ ามีความสาคัญ จนมีคาพูดว่า “Customer is
King” มาช่วยกันปฏิบตั ต
ิ นให้ เกิดผลโดยถือหลักง่าย ๆ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ทาให้ สงิ่ ที่เขาต้ องการให้ สาเร็ จ
ให้ ได้ ด้วยยุทธศาสตร์ เริ่ มต้ นง่าย ๆ คือ “ยิ ้มแย้ มแจ่มใส ทักทาย ช่วยเหลือ ด้ วยความเต็มใจ โดยเร็ว และมี
คุณภาพ” ถ้ าสร้ างคุณลักษณะดังกล่าวให้ เกิดได้ จะเกิดพลังสาคัญ คือ “การบอกต่อ” ที่เรี ยกว่า “ปากต่อปาก”
จะทาให้ เกิดผลรับกลับคืนมากกว่า ความสาเร็จจากจุดเริ่ มต้ นที่ทกุ คนในองค์กรมีหวั ใจให้ บริ การ เป็ นปั จจัยแห่ง
ความสาเร็จขององค์กร และด้ วยน ้าใจบริการที่ดี จะสร้ างสัมพันธ์ที่ดีซงึ่ กันและกัน ระหว่างผู้ให้ บริการและ
ผู้รับบริ การ ผู้รับบริ การจะเกิดความประทับใจ และยินดีที่จะกลับมาติดต่อและมารับบริ การอีก ดังนันการสร้
้
าง
ภาพลักษณ์ที่ดใี นด้ านการบริ การถือว่าเป็ นหัวใจสาคัญ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของการสือ่ สารด้ วยความ
สุภาพและเป็ นกันเอง จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั
จาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 2.3

ตารางที่ 4 การวัดองค์ ประกอบของการสื่ อสาร
ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ โชคบารุ งสุข (2552)
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557)
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557)
ธนภัทร จอมแก้ ว (2558)

ตัวแปร
การรับรู้ คณ
ุ ภาพการบริ การ
ด้ านความน่าเชื่อถือ ไว้ ใจในการบริการ
ด้ านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ
ด้ านความน่าเชื่อถือ

พฤติกรรมไม่โกง (Opportunistic

behavior)

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้ อคาถาม
25
3
3
7
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นิยามพฤติกรรมไม่โกง มีผ้ วู ิจยั ได้ ให้ นิยามไว้ หลายท่าน ดังนี ้
Williamson (n.d. cited in Mukherjee & Nath, 2003) พฤติกรรมไม่โกง

คือ พฤติกรรม

ที่สนใจแต่ตนเอง ด้ วยความหลอกลวง
Crosno and Dahlstrom (2008 cited in Söderlund, 2013) พฤติกรรมไม่โกง

คือ

การกระทาใด ๆ ของคูค่ ้ าเข้ าใจผิด
Bailey and Clegg (2008) พฤติกรรมไม่โกง คือ บุคคลทัว่ ๆ ไปที่ใช้ ความคิด หรื อการกระทา

ที่ตนเอง
สนใจ แล้ วจะใช้ ประโยชน์จากคนอื่น ๆ เมื่อมีโอกาสเป็ นไปได้ จากนิยามพฤติกรรมไม่โกง ข้ างต้ น ผู้วิจยั ของ
สรุปว่า พฤติกรรมไม่โกง คือ เป็ นพฤติกรรมที่เกิดขึ ้นกับฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ ประโยชน์จากความรู้เหนือกว่า เพื่อ
ต่อผลประโยชน์ของตนโดยไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น ตัวแปรพฤติกรรมไม่โกง ในงานวิจยั
นี ้ ที่สอดคล้ องกับ ตัวแบบที่อธิบายถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ ม
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้ วย องค์ประกอบดังนี ้ คือ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การ
รับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การจ่ายเงินที่เป็ นไปตามเงื่อนไข การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ
แนวคิดของพฤติกรรมไม่โกง
พฤติกรรมไม่โกง (Opportunistic behavior)
นิยามพฤติกรรมไม่โกง มีผ้ วู จิ ยั ได้ ให้ นิยามไว้ หลายท่าน ดังนี ้
Williamson (1987 cited in Mukherjee & Nath, 2003) พฤติกรรมไม่โกง คือ พฤติกรรมทีส
่ นใจ

แต่ตนเอง ด้ วยความหลอกลวง
Crosno and Dahlstrom (2008 cited in Söderlund, 2013) พฤติกรรมไม่โกง คือ

การกระทาใด ๆ ของคูค่ ้ าเข้ าใจผิดi
Bailey and Clegg (2008) พฤติกรรมไม่โกง คือ บุคคลทัว่ ๆ ไปที่ใช้ ความคิด หรื อ

การ

กระทาที่ตนเองสนใจ แล้ วจะใช้ ประโยชน์จากคนอื่น ๆ เมื่อมีโอกาสเป็ นไปได้
จากนิยามพฤติกรรมไม่โกงข้ างต้ น ผู้วิจยั ของสรุ ปว่า พฤติกรรมไม่โกง คือ เป็ นพฤติกรรม ที่เกิดขึ ้นกับฝ่ าย
ใดฝ่ ายหนึง่ ใช้ ประโยชน์จากความรู้เหนือกว่า เพื่อต่อผลประโยชน์ของตนโดย
ไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวไปยังบุคคลอื่น ตัวแปรพฤติกรรมไม่โกง ในงานวิจยั นี ้ ที่สอดคล้ องกับ อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร
พฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ไปยังความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้ วย องค์ประกอบดังนี ้ คือ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา
การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การจ่ายเงินที่เป็ นไปตามเงื่อนไข การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ

45
การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลานัน้ จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ยังไม่มงี านวิจยั ใดที่นาเสนอ
นิยามและความหมายการรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ไว้ ในบริบทของความไว้ วางใจของผู้บริ โภคผู้สงู อายุใน
ธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไร
ก็ตามก็มงี านวิจยั ที่ผา่ นมานาเสนอ
นิยามและความหมายของการจัดส่งสินค้ าตามกาหนด ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
การจัดส่งสินค้ าตามกาหนด
วิโรจน์ พุทธวิถี (2547) การส่งมอบแบบทันเวลาพอดี กล่าวไว้ วา่ ขนส่ง เคลือ่ นย้ ายสินค้ า และบริ การ
จากแหล่งผู้ผลิตหรื อผู้จดั เก็บ ไปยังลูกค้ าในระดับต่าง ๆ ถูกส่งมอบไปยังกลุม่ เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องการ
บริ โภคiทาให้ สนิ ค้ าและบริ การนันจะเป็
้
นที่ร้ ูจกั มากขึ ้น
ปิ ยเดช (2552) การส่งมอบแบบทันเวลาพอดี กล่าวไว้ วา่ การส่งสินค้ าไปให้ ทนั ตามเวลาที่ลกู ค้ า
กาหนด ไม่ไปส่งสินค้ าก่อนเวลาที่ลกู ค้ ากาหนด และไม่ช้ากว่าเกินไปiสินค้ าจะต้ องตรงกับสิง่ ที่ลกู ค้ าต้ องการ มี
จานวนตรงกับที่ลกู ค้ าต้ องการ
จากนิยามการส่งมอบแบบทันเวลาพอดีข้างต้ น ผู้วจิ ยั พบว่า ยังไม่สอดคล้ องกับบริ บท การจัดส่งสินค้ า
ตามกาหนด ผู้วจิ ยั จึงขอนิยามการจัดส่งสินค้ าตามกาหนดว่า การนาสินค้ าและบริ การขนส่งผ่านระบบโลจิสติกส์
ทางบก น ้า หรื ออากาศ ให้ ตรงเวลาที่ผ้ ใู ห้ บริ การสัญญาไว้ กบั ผู้รับบริ การ พร้ อมทังคอยดู
้
แลรักษาสินค้ าและ
บริ การให้ ปลอดภัยจนถึงผู้รับบริการ
ความสาคัญของการรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
บูรณะศักดิ์ มาดหมาย (2552) การส่งสินค้ าไปให้ ทนั ตามเวลาทีล่ กู ค้ ากาหนด ทาให้ งานคงค้ างใน
สายการผลิตน้ อยที่สดุ และนาผลิตภัณฑ์ออกถึงลูกค้ าให้ เร็ วที่สดุ ที่มีคณ
ุ ภาพที่สดุ ซึง่ ประกอบด้ วย 3 ส่วน ได้ แก่
ส่งสินค้ าได้ ทนั เวลา ส่งสินค้ าได้ ถกู ต้ อง จานวนสินค้ าถูกต้ อง คือ สินค้ าที่สง่ ไปมีจานวนตรงกับที่ลกู ค้ าต้ องการ
ไม่สง่ เกินจานวนหรื อขาดจานวน ถ้ าเราส่งสินค้ าไปก่อนเวลา ลูกค้ าของเราคงมีปัญหาเรื่ องการหาพื ้นที่ จดั เก็บ
วัตถุดิบ เนื่องจากยังไม่ถึงเวลาใช้ วตั ถุดิบนัน้ ๆ นอกจากนี ้เรายังต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยในการนาสินค้ าไปเปลีย่ น หรื อ
ส่งสินค้ าเร่งด่วนอาจจะมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิม่ เติม ซึง่ ต้ องเสียค่ารถบรรทุก เสียพนักงานที่ต้องไปตอบคาถามลูกค้ า และ
ที่สาคัญคือ เสียเครดิตทางการค้ าด้ วย
ดังนัน้ การส่งสินค้ าให้ ทนั ตามกาหนดเวลานัน้ มีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งต่อการดาเนินธุรกิจใน
ปั จจุบนั ผู้ประกอบธุรกิจต้ องเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสม และคานึงถึงมีความสะดวกสบายของผู้รับสินค้ า โดย
จะต้ องมีความรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา ทันเวลาตามความต้ องการของลูกค้ า จึงจะทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจใน
การรับบริ การ ส่งผลให้ เกิดความภักดีของลูกค้ า ไม่วา่
จะเป็ นการซื ้อสินค้ าจากบริ ษัทซ ้าอีก รวมไปถึงการ
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เป็ น Reference ในการบอกต่อให้ กบั คนอื่น ๆ อีกด้ วย ถือเป็ นส่วนหนึง่ ในการประสบความสาเร็ จในการรักษา
ลูกค้ าเก่า และการหาลูกค้ าใหม่ ๆให้ บริ ษัท
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของการจัดส่งตาม
กาหนดเวลา จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อ
ผู้จดั
จาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่
3.1

ตารางที่ 5 การวัดองค์ ประกอบของการจัดส่ งสิ นค้ าตามกาหนด
ผู้แต่ง
เพ็ญนฤมล จะระ (2554)
ฐานุตรา จันทรเกตุ (2554)

ตัวแปร
การส่งมอบสินค้ าและบริ การ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม

จานวนข้ อคาถาม
5
9

การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ นันจากการทบทวนงานวิ
้
จยั ที่ผา่ นมา ยังไม่มีงานวิจยั ใด ที่นาเสนอ
นิยามและความหมายการรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ คือ ในบริ บทของความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหาร
เสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามก็มีงานวิจยั ที่ผา่ นมานาเสนอ นิยามและความหมายของ
การจัดส่งเป็ นไปตามที่โฆษณาไว้ ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
อุบลรัตน์ แจ้ งเจริ ญ (2554) โลจิสติกส์ กล่าวไว้ วา่ กิจกรรม หรื อการกระทาใด ๆ เพื่อให้ ได้ มาซึง่ สินค้ า
โดยการเคลือ่ นย้ ายสินค้ า กระจายสินค้ าจากแหล่งที่ผลิต หรื อคลังสินค้ าจนสินค้ า
ได้ มีการส่งมอบไปถึง
แหล่งที่ต้องการได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ เกิดความ
พึงพอใจแก่ลกู ค้ า และ
มูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้ า
สานักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2550 อ้ างถึงใน ฤดี นิยมรัตน์, 2553)
โลจิสติกส์ คือ กระบวนการในการวางแผนดาเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการไหล การ
จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ าคงคลังในกระบวนการสินค้ าสาเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง จากจุดเริ่ มต้ นไปยังจุดที่มี
การใช้ งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสอดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้บริ โภค
ธนิต โสรัตน์ (2559) โลจิสติกส์ กล่าวไว้ วา่ การจัดการเกี่ยวข้ องกับเคลือ่ นย้ ายวัตถุดิบ สินค้ า ข้ อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริ โภคไปยังสถานที่สง่ มอบด้ วยความถูกต้ อง อย่างทันเวลาและมีต้นทุนรวมที่สามารถ
แข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิผลเพื่อให้ เกิดมูลค่าเพิ่มในตัวสินค้ าและบริ การ
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การขนส่งโลจิสติกส์ (Logistic) (2560) โลจิสติกส์ กล่าวไว้ วา่ เป็ นการจัดการระบบขนส่งสินค้ าต่าง ๆ
เป็ นการรวมกันของข้ อมูล การขนส่งการบริ หารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุ หีบห่อ โดยการขนส่ง
เคลือ่ นย้ ายจากต้ นทางไปสูป่ ลายทาง ที่เกิดจากความต้ องการของลูกค้ าที่ตงไว้
ั ้ เพื่อตอบสนองต่อผู้บริ โภค
ตรี เนตร สาระพงษ์ (2540) กล่าวไว้ วา่ สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ ายที่เกิดจากการแสดงเจตนา
สอดคล้ องต้ องกันของบุคคลตังแต่
้ 2 ฝ่ ายขึ ้นไป โดยฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้เสนอ และอีกฝ่ ายหนึง่ เป็ นผู้สนองรับเมื่อคา
เสนอ คาสนองถูกต้ องตรงกันสัญญาก็เกิดขึ ้นมา และ มีผลผูกพันคูส่ ญ
ั ญา
ศิณาภรณ์ หู้เต็ม (2555) สัญญา หมายถึง นิตกิ รรมสองฝ่ ายหรื อหลายฝ่ ายทีเ่ กิดจากการแสดงเจตนา
เสนอ สนองต้ องตรงกันของบุคคล ตังแต่
้ สองฝ่ ายขึ ้นไปที่มงุ่ จะก่อให้ เกิดเปลีย่ นแปลงหรื อระงับนิตสิ มั พันธ์
Lumileds (2016) สัญญา หมายถึง ข้ อตกลงใด ๆ ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย รวมถึงข้ อตกลงแก้ ไข

เพิ่มเติมหรื อเอกสารแนบท้ ายใด ๆ ที่ได้ เข้ า ทาตามทีก่ าหนดในตามข้ อสัญญาข้ อ
จากนิยามโลจิสติกส์ ข้ างต้ น ผู้วจิ ยั พบว่ายังไม่สอดคล้ องกับบริ บท การจัดส่งเป็ นไปตามที่โฆษณาไว้
ผู้วิจยั ขอนิยาม การจัดส่งเป็ นไปตามที่โฆษณาไว้ วา่ กิจกรรมหรื อการกระทาใด ๆทีเ่ กี่ยวข้ องกับการส่งมอบสินค้ า
และบริ การไปถึงผู้รับบริ การ โดยมีการตรวจสอบคาสัง่ ซื ้อที่จะส่งไป การจัดสินค้ าลงบรรจุภณ
ั ฑ์ตามคาสัง่ ซื ้อ
สินค้ าหรื อตามที่กาหนดในสัญญา โดยสินค้ าจะถูกจัดเก็บในกล่องหรื อหีบห่อ และมีการติดสลาก ระบบบาร์ โค้ ด
ในการบันทึกข้ อมูลเพื่อเตรี ยมส่งสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางของผู้รับบริ การ
ความสาคัญของการรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ ต่อความไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
องค์การธุรกิจในยุคใหม่ต้องบริ หารงานโดยคานึงถึงจริ ยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคด้ วยการ
ผลิตสินค้ าและบริ การที่มคี ณ
ุ ภาพ ต้ องมีการผลิตสินค้ าที่มคี ณ
ุ ภาพ ถ้ าสินค้ าไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่สวยเหมือนภาพที่
โฆษณาไว้ ในเว็บไซต์ ใช้ สนิ ค้ าแล้ วไม่ประทับใจไม่เห็นดีเหมือน
ที่เอาพรี เซ็นเตอร์ มาโฆษณาก็จะเป็ นการ
ทาลายความน่าเชื่อถือของแบรนด์ตวั เองลงไปเรื่ อย ๆ อาจจะขายได้ ขายดีในช่วงแรก ๆ แต่พอลูกค้ าลองใช้ แล้ ว
ไม่ประทับใจ การซื ้อซ ้าก็ไม่เกิด การบอกต่อก็จะมีแต่ทาด้ านลบสาหรับแบรนด์นนั ้ (พงศ์ศรันย์ พลศรี เลิศ,
2558)

การสร้ างความน่าเชื่อถือ สร้ างความไว้ ใจ และ รักษาคาพูด จะเป็ นรากฐานสาคัญทีจ่ ะทาให้ ธุรกิจ
ยิ่งใหญ่ในอนาคต ธุรกิจที่อยากเจริ ญก้ าวหน้ าจะต้ องมีองค์ประกอบที่ดีหลายส่วนร่วมกัน
ทังแผนการ
้
ตลาด การบริ หารงาน ช่องทางธุรกิจ และที่สาคัญที่สดุ คือ การสื่อสารกับลูกค้ า ในการพูดหรื อบอกสิง่ ใดต่อลูกค้ า
ทังคุ
้ ณภาพสินค้ า การบริ การต่าง ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจควรจะพูดตามความจริ ง และทาให้ ได้ อย่างที่รับปาก
ต่อลูกค้ าเอาไว้ ทกุ อย่าง เพราะถือเป็ นการเริ่ มการค้ าทีด่ ี และมองเห็นทางทีจ่ ะก้ าวหน้ าได้ ไม่ยากนัก แต่กรณีใดที่
ผู้ประกอบการโกหกไม่รักษาคาพูด อาจจะหมายถึง ความผิดพลาดที่จะเกิดผลเสียตามมา ซึง่ การให้ คามัน่
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สัญญากับลูกค้ าถือเป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนต่อการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ กันให้ เกิดขึ ้น ยิ่งในเรื่ องของธุรกิจแล้ ว
การผิดคาพูดอาจเป็ น สัญญาณเตือนภัยแห่งการสูญเสียรายได้ และกาไรของธุรกิจในอนาคต สาหรับลูกค้ าแล้ ว
ความซื่อตรงต่อคาพูด การรักษาคาพูด จะเป็ นเรื่ องสาคัญมากเช่นกัน (พาณี สีตกะลิน, 2554)
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของการจัดส่งตามที่โฆษณา
ไว้ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อ
ผู้จดั จาหน่ายอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐาน
การวิจยั ที่ 3.2

ตารางที่ 6 การวัดองค์ ประกอบของการจัดส่ งเป็ นไปตามที่โฆษณาไว้
ผู้แต่ง
พชรร เศรษฐยานนท์(2554)
เพ็ญนฤมล จะระ (2554)

ตัวแปร
การขนส่งสินค้ า
การส่งมอบสินค้ าและบริ การ

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม

จานวนข้ อคาถาม
4
5

การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงินนัน้ จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมายังไม่มีงานวิจยั ใดที่
นาเสนอ นิยามและความหมาย การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน คือในบริ บทของความไว้ วางใจของ
ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไร
ก็ตามก็มงี านวิจยั ที่ผา่ นมา
นาเสนอ นิยามและความหมายของ การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไข
ชาระเงิน ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
Bank of Thailand (2015) กล่าวไว้ วา่ ระบบการชาระเงินเป็ นกระบวนการส่งมอบ หรื อโอนสือ่ การ

ชาระเงินเพื่อชาระราคาสินค้ า โดยมีตวั กลางใน การชาระเงินของผู้จ่ายเงิน ผ่านสถาบันการเงิน หรือธนาคาร
พาณิชย์ ผู้รับเงินจะได้ รับ การชาระเงินประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด ตราสารการเงิน บัตรพลาสติก การโอนเงิน
ผ่านทางบัญชี ตลอดจนถึงการชาระเงินด้ วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ศิรดา หวังภัทรพรทวี และอนุชิต ศิริรัชนีกร (2558) กล่าวไว้ วา่ ระบบการชาระเงิน
เป็ น
โครงสร้ างพื ้นฐานทางการเงิน ทีใ่ ช้ ในการส่งเงินจากผู้จา่ ยเงินไปยังผู้รับเงิน มีความสาคัญ
ใน
ชีวิตประจาวันในหลาย ๆ ด้ าน เช่น การใช้ บริการบัตรเครดิต บริ การบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
การโอน
เงิน การชาระบิลต่าง ๆ แล้ ว ยังรองรับการบริ โภค การลงทุน และการค้ าขายทางออนไลน์ (e-Commerce)
จากระบบการชาระเงินข้ างต้ น ผู้วิจยั พบว่า จึงสามารถเสนอนิยาม การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระ
เงิน หมายถึง การที่ผ้ บู ริ โภคสามารถทราบผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย ส่งมอบสินค้ าและบริ การไปยังผู้บริ โภคตามที่
สัญญาไว้ กบั ผู้บริ โภคที่ชาระเงินตามเงื่อนไข ตามราคาที่ผ้ ผู ลิต หรื อ
ผู้จาจัดหน่ายกาหนดไว้ ก่อน
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จะตกลงสัง่ ซื ้อสินค้ า โดยที่ผ้ บู ริ โภคจะต้ องชาระเงินให้ ครบถ้ วน
ผ่านทางธนาคาร ในการจ่ายเงินและรับเงิน

ตามข้ อตกลงกันไว้ โดยอาศัยตัวกลาง

ความสาคัญของการรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ต่อความไว้ วางใจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ

ในธุรกิจ

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2560) ในปั จจุบนั คนไทยเริ่ มนิยมซื ้อและขาย ทาธุรกรรม
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กนั มากขึ ้นกว่าเดิม ทาให้ มีการประกอบธุรกิจร้ านค้ าออนไลน์เป็ นจานวนมาก ได้ รับ
ความนิยมเป็ นอย่างมาก ประกอบกับจะต้ องมีระบบการชาระเงิน ที่นา่ เชื่อถือ รวดเร็ ว และปลอดภัย ทาให้
คนเรี ยนรู้การใช้ งาน และเข้ ามาทารายการออนไลน์เพิ่ม มากขึ ้นกว่า 40-50%” เมื่อเข้ าสูธ่ ุรกิจอีคอมเมิร์ซ
ผู้ประกอบการจะมีวิธีการเรี ยกเก็บเงินจากลูกค้ า
โดยมาตรฐานโดยทัว่ ๆ ไป ของวิธีการชาระเงินมีทงั ้
เงินสด หรื อการ์ ด ไม่วา่ จะเป็ นบัตรวีซา่
บัตรมาสเตอร์ การ์ ด หรื อประเภทของบัตรเครดิตการ์ ด เดบิต
การ์ ด ซึง่ ก็สามารถซื ้อสินค้ าบน
อีคอมเมิร์ซได้ เช่นเดียวกับบัตรเครดิต
แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ยงั เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านการซื ้อสินค้ าผ่านออนไลน์ เพราะลูกค้ าเกิดความไม่
ไว้ วางใจ กลัวโดนหลอก ให้ โอนเงินไปแล้ วไม่สง่ สินค้ าให้ จึงทาให้ ลกู ค้ าอยากให้ สง่ ของแล้ วค่อยจ่ายเงินหรื อ
ชาระค่าสินค้ า เพราะบางคนไม่ไว้ ใจ หรื อยังไม่มคี วามน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการรายนัน้ จึงอยากได้ สนิ ค้ าก่อน
ชาระค่าสินค้ าให้ กบั ผู้ประกอบการ เมื่อลูกค้ ามีโอกาสได้ เห็น ได้ จบั จะทาให้ ลกู ค้ ามีความสบายใจในการเลือก
ซื ้อสินค้ า ถ้ าหากถูกใจลูกค้ ามาก ๆ ก็จะนามาสูก่ ารเป็ นลูกค้ าประจา แล้ วบอกต่อให้ สนิ ค้ ามีโอกาสขายได้ มาก
ขึ ้นไปอีก ทาให้ แต่ละร้ าน
ก็พยายามคิดหาวิธีพฒ
ั นาคุณภาพสินค้ า เพิ่มยอดขาย รักษาจานวนลูกค้ า
เก่า เข้ าถึงลูกค้ าใหม่ให้ ได้ มากที่สดุ ผู้ประกอบการหลาย ๆ ราย จึงมีการให้ บริ การแบบ เก็บเงินปลายทาง เพื่อ
สร้ างทางเลือกให้ กบั ลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ เพิม่ ความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ า ทาให้ ร้านค้ ามีโอกาสปิ ดยอดการขายที่มาก
ขึ ้นกว่าเดิม ทาได้ งา่ ยมาก และปลอดภัยแน่นอน ซึง่ ในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมทางการเงินเช่น การ
โอนเงิน การมัดจาสินค้ า เป็ นสภาวะที่ผ้ บู ริ โภคเสีย่ งกับการถูกโกง ดังนัน้ ชื่อเสียงเป็ นสิง่ ที่สาคัญและสร้ างยาก
ที่สดุ เมื่อเทียบกับธนาคารซึง่ มีเครดิตดีกว่า ธุรกิจที่ขายสินค้ าผ่านเครื อข่ายออนไลน์จึงต้ องมีความน่าเชื่อถือ
เพื่อเสริ มความเข้ มแข็งของแบรนด์ ทาให้ ผ้ บู ริ โภค
มีความมัน่ ใจในการเลือกซื ้อสินค้ า
10 วิธีง่าย ๆ ในการทาให้ ลกู ค้ าชาระเงินตรงเวลา (2557) สาหรับผู้ประกอบการรายเล็ก ๆ เป็ นสิง่ หนึง่
ที่นา่ กลัวคือ “การขาดเงินหมุนเวียนในมือ” หากท่านทาธุรกิจขายปลีกประเภทได้ เงินก่อนแล้ วส่งสินค้ าทีหลัง ก็
คงพอจะไม่มีปัญหาทางการเงินในระดับหนึง่ แต่หากเป็ นธุรกิจที่ต้องให้ เครดิตลูกค้ าแล้ ว ความเสีย่ งก็จะมี
เพิ่มขึ ้นทีเดียว โดยเฉพาะลูกค้ าไม่ชาระเงินเข้ ามาตามกาหนดเวลา ซึง่ การเริ่มทาธุรกิจใหม่ ๆ ก็ปล่อยเครดิต
ลูกค้ าค่อนข้ างง่าย ก็เพื่ออยากได้ ลกู ค้ ารายใหม่เพิ่มขึ ้น แต่ถ้าเริ่ มมีลกู ค้ าใหม่มจี านวนมากขึ ้นเรื่ อย ๆ ปั ญหาก็จะ
เริ่ มตามมา ผู้ประกอบการอาจจะขาดสภาพคล่องทางธุรกิจได้ และที่สาคัญลูกค้ าที่ไม่ชาระเงินตามที่กาหนดไว้
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ปั ญหานันคื
้ อ ธุรกิจจะไม่มเี งินสดทุนหมุนเวียนในการทาธุรกิจ ดังนัน้ จึงต้ องพยายามคุยกับลูกค้ าให้ ชาระเงิน
สดล่วงหน้ า หรื อชาระเงินตอนรับสินค้ า ซึง่ เป็ นวิธีทงี่ ่ายที่สดุ ครับ ปลอดภัยต่อสภาพคล่องการเงินของธุรกิจ
การไม่ให้ เครดิตลูกค้ า ในกรณีนี ้ มิได้ หมายความว่าเราไม่เชื่อใจหรื อกลัวลูกค้ าโกง แต่เป็ นเรื่ องของกระแสเงินสด
ในธุรกิจ หากเราให้ เครดิตนันคื
้ อ เงิน เราจะไปอยูท่ ี่ลกู ค้ า ทาให้ ธุรกิจอาจมีเงิน
ไม่พอใช้ หมุนเวียนใน
การทาธุรกิจ
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของการส่งมอบสินค้ าตาม
เงื่อนไขชาระเงิน จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่าย
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 3.3

ตารางที่ 7 การวัดองค์ ประกอบของการส่ งมอบสิ นค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน
ผู้แต่ง
สัญชัย อุปะเดีย (2553)

ภัทรพร กิจชัยนุกลู (2556)

ตัวแปร
การตัดสินใจใช้ บริ การชาระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประชาชนในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
อิทธิพลทางจิตวิทยา ด้ านทัศนคติ และ
ด้ านการจูงใจ

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรตาม

จานวนข้ อคาถาม
5

ตัวแปรอิสระ

10

การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือนัน้ จากการทบทวนงานวิจยั ที่ผา่ นมา ยังไม่มงี านวิจยั ใดที่นาเสนอ นิยาม
และความหมายการรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ไว้ ในบริ บทของความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหาร
เสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามก็มงี านวิจยั
ที่ผา่ นมานาเสนอ นิยามและ
ความหมายของเว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ในบริ บทต่าง ๆ ดังนี ้
ชินวัฒน์ จงกอร์ ปเมธากุล (2557) ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หมายถึง การสร้ างความความเชื่อมัน่
ให้ กบั เว็บไซต์ของผู้ประกอบการต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นผู้ประกอบการรายย่อย หรื อ องค์การขนาดใหญ่ ควรให้
ความสาคัญกับการทาให้ ข้อมูลภายในเว็บไซต์ให้ ความน่าเชื่อถือ
ซึง่ นอกจาก จะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของผู้บริ โภคแล้ วยัง ส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้ าของเว็บไซต์นนั ้ ๆ ด้ วย
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555) ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หมายถึง ความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคที่มีตอ่
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยม ที่มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจซื ้อสินค้ า หรื อใช้ บริ การ เกิดขึ ้นจากปั จจัย
หลาย ๆ ปั จจัย เช่น การออกแบบเว็บไซต์ การแสดงที่อยูข่ องผู้ประกอบการ การอ้ างอิงผู้ที่เคยซื ้อ เป็ นต้ น
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ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ หมายถึง ความสามารถของผู้ให้ บริการ ในการสร้ างความเชื่อมัน่ ความ
ซื่อสัตย์ และความปลอดภัยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเว็บไซต์ที่ปราศจากอันตรายความเสี่ยง หรื อข้ อกังขาใด ๆ (พัชริ นทร์
พุม่ ลาเจียก, 2556)
จากความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ข้างต้ น ผู้วจิ ยั พบว่าจึงสามารถเสนอนิยาม เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ
หมายถึง เว็บไซต์ที่ผ้ ใู ช้ บริ การเข้ าถึงได้ งา่ ย ดึงดูดสายตา น่าสนใจ สามารถเข้ าใช้ งานได้ อย่างมีความปลอดภัย
และต้ องมีเนื ้อหาที่ถกู ต้ องชัดเจนครบถ้ วน พร้ อมเครื่ องหมายรับรองจากสถาบันต่าง ๆ
ความสาคัญของการรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือต่อความไว้ วางใจ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ในปั จจุบนั นี ้ ผู้บริ โภคสามารถค้ นหา ข้ อมูลสินค้ า ข้ อมูลต่าง ๆ ด้ วยตนเอง โดยผ่านบนอินเทอร์ เน็ต ซึง่
มี ผู้ให้ บริ การ เว็บไซต์ค้นหา เช่น Google Firefox และมีเครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook
Twitter ที่สามารถแบ่งปั น ข้ อมูลข่าวสารกันได้ และยังบอกเล่าประสบการณ์ตา่ ง ๆ ให้ ผ้ อู ื่นได้ รับรู้ จึงทาให้
ผู้ประกอบการ ทาการส่งเสริ มการตลาดผ่านเว็บไซต์ออนไลน์กนั
มากขึ ้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้
ความสาคัญกับการสร้ างเว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดย่อม ต่างก็หนั มาให้ ความสนใจใน
การสร้ างเว็บไซต์ เพื่อโฆษณาและเป็ น
ช่องทางการจาหน่ายสินค้ าและบริ การ ดังนันผู
้ ้ ประกอบการควร
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ บริ โภคตัดสินใจสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านหน้ าเว็บไซต์ตนเอง จากผลการศึกษา ความคิดเห็นของ
ผู้บริ โภคต่อความสาคัญ ของความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ได้ แก่ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านทางเว็บไซต์พาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ยอดนิยมของประเทศไทย พบว่า
ความไว้ เนื ้อเชื่อใจได้ การมีแสดงเครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผ่านเว็บไซต์ในด้ านความถี่ตอ่ ปี ซึง่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ าม
เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายยังไม่มกี ารสมัครขอใช้ เครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้ างความ
น่าเชื่อถือให้ กบั เว็บไซต์ ซึง่ หากผู้บริ โภค ให้ ความสาคัญกับ การแสดงเครื่ องหมายรับรองความน่าเชื่อถือบน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความถี่ตอ่ ปี ในการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากเว็บไซต์ลดลง (อาภา
ภรณ์ วัธนกุล, 2555)
รังสีมา โพธิ์ชารี (2560 อ้ างถึงใน เนรัญชลา สุทธิอาคาร และอภิษฎา บุญเรื อง, 2561) ในธุรกิจการ
ซื ้อขายสัตว์เลี ้ยงในประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ วตามเทคโนโลยีที่เปลีย่ นแปลงไป ที่เรี ยกว่า ‘ไทยแลนด์
4.0’ ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ นยุคที่หน้ าร้ านออนไลน์มีมากกว่าหน้ าร้ านจริ ง ทังยั
้ งเป็ นที่นิยมมากกว่าการไปเดินเลือกซื ้อ
สินค้ าเองอีกด้ วย จึงทาให้ มีกลุม่ ผู้ผลิตและผู้ขายที่เล็งเห็นถึงช่องทางการขายในอีกรูปแบบหนึง่ อีกมุมมองหนึง่ ที่
จะสร้ างผลกาไรตอบแทน ให้ ได้ มากที่สดุ คือ การขายของออนไลน์ ที่ถือเป็ นรูปแบบการตลาดแบบใหม่ ซึง่ เป็ นที่
ยอมรับและสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคได้ ทกุ เพศทุกวัยสามารถที่ตอบสนองความต้ องการได้ มากที่สดุ ซึง่ เฟสบุ๊คถือ
ว่าเป็ นตลาดยุคใหม่ที่มคี วามสาคัญและมีความสาคัญมาก ถือว่าเป็ นสังคมแห่งโลกออนไลน์ที่กว้ างขวางที่ สดุ
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จึงทาให้ ผ้ ผู ลิตและผู้ขายต่างเลือกช่องทางนี ้เป็ นสถานที่แลกเปลีย่ นสินค้ า ขายสินค้ าและบริ การผ่านทางสือ่
ออนไลน์นนจะต้
ั ้ องได้ รับความความเชื่อถือและความไว้ วางใจ เป็ นอย่างมาก เนื่องจากต้ องอาศัยความเชื่อมัน่ ใน
ร้ านค้ าเอง และตัวสินค้ าของร้ านค้ า ดังนันความไว้
้
วางใจจากผู้บริโภคเป็ นเรื่ องที่สาคัญอย่างมากเช่นกัน จาก
การศึกษาปั จจัยความไว้ วางใจของผู้บริ โภคต่อเว็บไซต์ PickaPet ที่มีผลต่อการซื ้อขายสัตว์เลี ้ยงออนไลน์ พบว่า
ความไว้ วางใจในธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ด้ านชื่อเสียง ลักษณะธุรกิจ
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ด้ านความปลอดภัยในการทาธุรกรรม และลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ด้านการ
สือ่ สาร ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสัตว์เลี ้ยงผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
จากเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น ทางผู้วิจยั สามารถตังสมมติ
้
ฐานได้ วา่ อิทธิพลของเว็บไซต์
ที่
น่าเชื่อถือ จะส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ผลิตหรื อผู้จดั จาหน่ายอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ และผู้บริ โภคตามสมมติฐานการวิจยั ที่ 3.4

ตารางที่ 8 การวัดองค์ ประกอบของการรั บรู้ เว็บไซต์ ที่น่าเชื่ อถือ
ผู้แต่ง
อาภาภรณ์ วัธนกุล (2555)
พัชริ นทร์ พุ่มลาเจียก (2556)
ชินวัฒน์ จงกอร์ ปเมธากุล (2557)

ตัวแปร
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้ อคาถาม
5
4
5

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้ วางใจ
นิยามความไว้ วางใจ มีนกั วิชาการให้ นิยามที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนี ้ต่อไปนี ้
(Gefen, Karahanna & Straub, 2003)
Moorman and others (1992) กล่าวไว้ วา่ ลูกค้ ามีความเต็มใจและความเชื่อมัน
่ ทีจ่ ะวางใจต่อ

หุ้นส่วนในการแลกเปลีย่ น และต่อองค์กรธุรกิจในการใช้ บริ การจะปรากฏความน่าถือถือและ
ซื่อสัตย์ จริ งใจ

ความ

Morgan and Hunt (1994) กล่าวไว้ วา่ ความไว้ วางใจ เป็ นความเชื่อมัน
่ โดยมีสว่ นร่วม

ใน

การแลกเปลีย่ นความน่าเชื่อถือ และความซื่อสัตย์ตอ่ กัน เพื่อแสดงสัมพันธภาพระหว่างลูกค้ าและองค์กร
Rotter (1971) ความไว้ วางใจเป็ นความคาดหวังต่อบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือทังค
้ าพูด

คามัน่ สัญญา ไม่วา่ จะเขียนหรื อการสนทนาของบุคคลหรื อกลุม่ ทาให้ เกิดความไว้ วางใจได้

การกระทา
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Mishra (1996) กล่าวไว้ วา่ ความไว้ วางใจเป็ นความเต็มใจของบุคคลที่มีความมัน
่ คง

บุคคลอื่น โดยเชื่อว่าบุคคลนัน้ เป็ นบุคคลที่มีความสามารถ มีความเปิ ดเผย ให้ ความสนใจ
และให้ ความน่าเชื่อถือได้
Marshall (2000) กล่าวไว้ วา่ ความไว้ วางใจเป็ นผลสะท้ อนที่เกิดความเชื่อถือ

ต่อ
ความห่วงใย
ความ

ซื่อสัตย์ ของบุคคลที่มีตอ่ ลักษณะ และความสามารถของบุคคลอืน่
Bourdeau (2005) องค์ประกอบของความไว้ วางใจจะเกี่ยวกับ ความสามารถของ

ผู้
ให้ บริ การ ที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า การเป็ นที่พงึ่ พาอาศัยได้ ความซื่อสัตย์จริ งใจ
ความมี
สมรรถนะในการให้ บริ การ การให้ บริ การอย่างตรงไปตรงมา และเป็ นประโยชน์ รวมทัง้ การปรับเปลีย่ นให้ ทนั ต่อ
ความต้ องการของลูกค้ า
Corritore and others (2005) ความไว้ วางใจเป็ นทัศนคติเชิงทางบวก ระหว่างผู้ซื ้อและผู้ขาย เมื่อ

ต้ องเผชิญกับสถานการณ์ความเสีย่ งที่เกิดขึ ้นในระหว่างการกระทาซื ้อขายผ่านทางอินเทอร์ เน็ต
Kim and others (2008) ความเชื่อมัน
่ ไว้ วางใจ มีความสัมพันธ์ตอ่ ความตังใจซื
้ ้อสินค้ า หากผู้บริโภค

เชื่อมัน่ และไว้ ใจ ต่อผู้ขายในการทาธุรกรรมทางอินเทอร์ เน็ตมาก จะนาไปสูค่ วามตังใจซื
้ อ้ ของผู้บริโภคทาง
ออนไลน์สงู ไปด้ วย
พิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ความไว้ วางใจ หมายถึง การเต็มใจยินยอมหรื อเชื่อมัน่ ของผู้ที่ไว้ วางใจต่อผู้ที่
ได้ รับความไว้ วางใจ ในลักษณะความสัมพันธ์ที่จะดาเนินต่อไปในการที่จะให้ ผ้ ทู ี่ได้ รับความเชื่อถือไว้ วางใจได้
กระทาทุกวิถีทางในการปกป้องผลประโยชน์และไม่เอารัดเอาเปรี ยบผู้ที่ไว้ วางใจซึง่ ไม่สามารถทาเองได้
เรณุกา คุ้มทรัพย์สริ ิ (2557) กล่าวไว้ วา่ ความไว้ วางใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อมัน่ ความเชื่อ หรื อ
คาดหวังในแง่บวกของบุคคล ๆ iหนึง่ ที่มีตอ่ บุคคล หรื อสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ว่าจะปฏิบตั ิ
กับบุคคลนันตามที
้
่ได้
คาดหวังหรื อเชื่อมัน่ ไว้
ดังนันจากการศึ
้
กษาทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจยั ขอสรุปว่า ความไว้ วางใจ หมายถึง การที่บคุ คล
คนหนึง่ ให้ ความเชื่อมัน่ เชื่อใจว่าอีกบุคคลหนึง่ จะมีความสามารถกระทา เช่น
การปฏิบตั ิงาน ให้
บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ด้ วยความซื่อสัตย์จริ งใจ
1. แนวคิดความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ เป็ นความคาดหวังในทางบวกต่อบุคคลอื่น ทังค
้ าพูด การปฏิบตั ิ หรื อ
การ
ตัดสินใจทีจ่ ะปฏิบตั ิตาม โดยความไว้ วางใจนันเป็
้ นสิง่ ที่สาคัญที่เกี่ยวข้ องกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื ้อและ
ผู้ขายสินค้ าและการบริ การในเชิงธุรกิจเป็ นความสาคัญอย่างยิง่ ถ้ าผู้ซื ้อที่ไม่มี ความไว้ วางใจให้ กบั ผู้ขายแล้ วn
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อาจจะเกิดความไม่แน่ใจในตัวสินค้ า และการบริ การในธุรกิจนัน้ ๆ ได้ โดยความไว้ วางใจของกลุม่ ผู้ซื ้อสินค้ าและ
บริ การในธุรกิจนันที
้ ่สาคัญ มี 4 ประการ (รัฐสุดา สกลกิจติณภากุล และพีรภาว์ ทวีสขุ , 2560 )
1. ความสามารถในการทาตามข้ อตกลง เป็ นความสามารถของผู้ขายสินค้ าทีจ่ ะทาตามสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงทีใ่ ห้ แก่ผ้ ซู ื ้อสินค้ าไว้
2. ความปรารถนาดี เป็ นการแสดงออกทางการปฏิบตั ิที่ทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ารู้สกึ ดี เกิดทัศนคติที่ดีกบั
บริ ษัท เนื่องจากการให้ บริ การหลังการขายทีด่ ีแล้ ว ยังจะส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจและทาให้ ผ้ ซู ื ้อสินค้ ากลับมา
ซื ้อใหม่อกี ครัง้ ในอนาคต
3. ความปลอดภัย เป็ นระดับความเชื่อของผู้ซื ้อสินค้ าที่มตี อ่ เว็บไซต์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์วา่
การซื ้อสินค้ ามีความปลอดภัยในด้ านต่าง ๆ เช่น ด้ านการเงินของผู้ซื ้อสินค้ าb ข้ อมูลส่วนตัว การเข้ าถึงเทคโนโลยี
4. ความซื่อตรง ความมัน่ คงในหลักการที่ถกู ต้ องh
ความไว้ วางใจ ถือว่าเป็ นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึง่ ซึง่ ในปั จจุบนั เป็ นส่วนสาคัญ
ที่
จาเป็ น และมีความสาคัญในการประสบความสาเร็ จของธุรกิจ ใช้ ได้ กบั กรณีตา่ ง ๆ ที่หลากหลาย เช่น การ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลระหว่างบริษัทต่าง ๆ หรื อการแลกเปลีย่ นการบริ การจัดการ ซึง่ เหล่านัน้
มี
ความสัมพันธ์กนั ผลลัพธ์ที่ได้ จะทาให้ เกิดการลงทุนกันอย่างกว้ างขวาง ความไว้ วางใจนัน้
เป็ นคุณค่า
ที่ฝ่ายหนึง่ มอบให้ คณ
ุ สมบัติเฉพาะบางอย่าง โดยเฉพาะระดับความซื่อสัตย์ ความไว้ วางใจจะไม่สามารถเกิดขึ ้น
ได้ หากไม่มีความคุ้นเคย เช่น เคยเห็นเคยใช้ เคยสัมผัส เป็ นต้ น
(ทิวาวรรณ ศรี สวัสดิ์, 2559)
N

Stern (2000 อ้ างถึงใน ทิวาวรรณ ศรี สวัสดิ์, 2559) โดยพื ้นฐานของความสัมพันธ์ ทางการ

ติดต่อสือ่ สาร ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า.ธุรกิจมีความจาเป็ นต้ องศึกษาทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด ความคุ้นเคย
เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ความไว้ วางใจจากลูกค้ า ซึง่ ประกอบด้ วย 5 องค์ประกอบ ได้ แก่
การสือ่ สาร (Communication) พนักงานควรจะสือ่ สารกับลูกค้ า ในลักษณะที่ทาให้ ลกู ค้ าสบายใจ
สามารถไว้ วางใจได้ พนักงานจะต้ องแสดงให้ เห็นถึง ความเปิ ดเผย ความจริ งใจ และความพร้ อมทีจ่ ะให้ ความ
ช่วยเหลือลูกค้ า เพื่อให้ ทงสองฝ่
ั้
ายเต็มใจแสดงความรู้สกึ และความคิดร่วมกัน
1.

ความใส่ใจและการให้ (Caring and giving) ความใส่ใจ และการพร้ อมที่จะให้ เป็ นองค์ประกอบ
หนึง่ ของความสัมพันธ์ใกล้ ชิดที่ประกอบไปด้ วย ความเอื ้ออาทร ความอบอุน่ และความรู้สกึ ปกป้อง ซึง่ จะทาให้
ลูกค้ ารู้สกึ ดี
2.
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การให้ สญ
ั ญากับลูกค้ า (Commitment) องค์กรควรยอมเสียผลประโยชน์ เพื่อรักษาความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ลูกค้ าไว้ แสดงให้ ลกู ค้ าเห็นถึงความรับผิดชอบด้ วยการยอมสูญเสียเพียงส่วนน้ อย แต่ได้ รับความไว้ วางใจ
อย่างยัง่ ยืน
3.

การให้ ความสะดวกสบาย (Comfort) ความเอาใจใส่ลกู ค้ า คอยอานวยความสะดวก จะทาให้
ลูกค้ ารู้สกึ ถึงความสะดวกสบาย ยังส่งผลให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ดี อบอุน่ มัน่ ใจ และมัน่ คงที่ได้ รับการบริการ
4.

การแก้ ไขสถานการณ์ขดั แย้ ง (Conflict resolution) และ การให้ ความไว้ วางใจ (Trust) ถ้ า
องค์กรควรแสดงความรับผิดชอบด้ วยการออกตัวไว้ ก่อนว่า ถ้ าลูกค้ าพบปั ญหาต่าง ๆ หรื อ
ไม่พงึ พอใจ
ในสินค้ าและการบริ การ ที่ลกู ค้ าคิดว่า ลูกค้ าจะเสียเปรี ยบ ให้ รีบดาเนินแก้ ไข ปรับปรุง เพราะส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ ซึง่ แสดงถึงความเชื่อมัน่ ต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การต่าง ๆ.ทาให้ เกิดทัศนคติทางบวก มีความสัมพันธ์ ที่
เกิดขึ ้นจากการติดต่อสือ่ สารระหว่างผู้บริ โภคกับผู้ให้ บริ การ ผู้บริ โภคมีความไว้ วางใจจะเกิดความรู้สกึ ที่มนั่ ใจ
และเชื่อมัน่ ต่อคุณสมบัตเิ ฉพาะในสิง่ ที่ต้องการรับจากผลิตภัณฑ์และบริ การ
5.

ความไว้ วางใจ เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการทาธุรกิจแบบเชิงพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า
ความไว้ วางใจของลูกค้ าไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่จะขึ ้นกับลูกค้ าโดยตรง ซึง่
จะได้ รับมาจากการรับรู้ ความรู้สกึ นึกคิด และประสบการณ์ของลูกค้ าเอง ที่มตี อ่ เว็บไซต์นนั ้ ๆ เช่น การนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ การจัดการกับตราสินค้ า คุณภาพในการให้ บริ การ .เครื่ องหมายรับประกันคุณภาพ และ
การรับรองผ่านการตรวจสอบของเว็บไซต์wกล่าวว่า ความไว้ วางใจที่ลกู ค้ ามีให้ ตอ่ ธุรกิจแบบอิเล็กทรอนิกส์ (EBusiness) เกิดขึ ้นจากความง่ายในการเข้ าถึงสินค้ าและบริ การ ความง่ายในการทาการสัง่ ซื ้อการยืนยันคาสัง่ ซื ้อ
การติดตามคาสัง่ ซื ้อ และการบริการหลังการขาย จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ความไว้ วางใจของลูกค้ าจะเกิดจาก
องค์ประกอบซึง่ มีทงั ้ 3 องค์ประกอบ ให้ มีประสิทธิภาพทาให้ เกิดความน่าเชื่อถือ ได้ แก่ การเงิน การรักษาความ
ปลอดภัย และเครื่ องหมายรับประกันคุณภาพของเว็บไซต์ ทัง้ 3 องค์ประกอบจะนาไปสูค่ วามไว้ วางใจที่ลกู ค้ ามี
ต่อธุรกิจแบบเชิงพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ และความไว้ วางใจที่ลกู ค้ า
มีตอ่ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ จะมีอิทธิพล
ต่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word-of-mouth) และ
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริการ รวมไปถึง
การจดจาตราสินค้ า ถ้ าลูกค้ ามีความเชื่อมัน่ ใน
ตราสินค้ าแล้ ว ทาให้ เกิดการแลกเปลีย่ น การโอนเงินผ่าน
ธนาคารdการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แล้ วจัดส่งทางไปรษณีย์ (Srinivasan, 2004 อ้ างถึง
ใน ธัญนันท์
วรเศรษฐพงษ์ , 2558)
2. องค์ประกอบความไว้ วางใจ
จากมุมมองของ Steven R. Covey ความไว้ วางใจหรื อ “Trust” จะเกิดขึ ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบ
หลัก 2 ส่วนคือ คิดดี (Character ) และทาได้ จริ ง (Competence) โดยการคิดดี จะต้ องมีพื ้นฐานมาจาก
ความมัน่ คงในหลักการที่ถกู ต้ อง (Integrity) และเจตนา (Intent) ส่วนการทาได้ จริง จะเป็ นจริงได้ หรื อไม่นนั ้
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ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถ (Capabilities) และศักยภาพในการทาให้
ประสบความสาเร็ จ (Results) ของแต่
ละคนเพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึ ้นเราลองจินตนาการว่า
ความไว้ วางใจคือ ไม้ งามสักต้ นหนึง่ ที่มีกิ่งก้ านใบ
บังให้ ความร่มเย็นออกดอกผลตรงตามฤดูกาลn สิง่ ที่เราจินตนาการดังตาเห็นนี ้ (พิณทิพา บุณยะรัตเวช และ
ขวัญชนก อยูเ่ จริ ญ, 2552)
พรทิพย์ เกยุรานนท์ (2552) ความไว้ วางใจหรื อเชื่อใจนัน้ มีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ ความรู้
ความสามารถในสิง่ ที่ทา และความเป็ นคนดี โดยต้ องประกอบด้ วย 2 องค์ประกอบนี ้
เพราะบางคนมี
ความรู้ความสามารถ แต่มกี ารกระทาที่ไม่ดี เช่น เอารัดเอาเปรี ยบคนอื่น ทาสิง่ ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
พรรคพวกของตนเท่านัน้ ไม่ได้ มคี วามซื่อสัตย์ ยุติธรรม ก็ไม่สามารถที่จะทาให้ คนเชื่อใจได้ อย่างแท้ จริ ง หรื อบาง
คนเป็ นคนดี แต่ไม่มีความรู้ความสามารถในสิง่ มอบหมายให้ ทา ก็ทาให้ คนไม่เชื่อถือในความสามารถของเขา
และถ้ าเขาไม่สามารถทาใจยอมรับได้ ก็จะเป็ นที่มาของปั ญหาสัมพันธภาพของกันและกัน หรื อการทางานใน
ที่สดุ ความไว้ วางใจ จะเกิดขึ ้นได้ โดยมีองค์ประกอบ 2 อย่าง คือ
ความรู้ความสามารถ หมายความว่า บุคคลจะต้ องมีความรู้ความสามารถในเนื ้องานสูง มีความรู้
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึง่ หรื อหลาย ๆ สาขาเป็ นอย่างดี
1.

ความเป็ นคนดี มีคณ
ุ ลักษณะดีโดยเนื ้อแท้ หมายความว่า บุคคลจะต้ องเป็ นคนดี
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบiความยุตธิ รรม ความมีวฒ
ุ ิภาวะ ความซื่อสัตย์ เป็ นต้ น
2.

ตารางที่ 9 การวัดองค์ ประกอบของความไว้ วางใจ
ผู้แต่ง
มีนา อ่องบางน้ อย (2553)
ปรัชญาคม ล้ วนรัตน์ (2554)
เรณุกา คุ้มทรัพย์สริ ิ (2557)
พิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ (2556)

ตัวแปร
ความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ
ความไว้ วางใจ

ชนิดตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

จานวนข้ อคาถาม
7
5
6
4

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
นิยามศัพท์ของการรับรู้ ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านได้ ให้ คาจากัดความของความหมายไว้ หลายความ
เช่น
ปิ ยะนันท์ บุญณะโยไทย (2556) การรับรู้ คือ การแสดงออกถึง ความรู้สกึ นึกคิด ความรู้ ความเข้ าใจ
ในเรื่ องต่าง ๆ ซึง่ เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยผ่านกระบวนการตีความ หรื อแปลความหมายของข้ อมูล สิง่
เร้ าจากอวัยวะรับความรู้สกึ แล้ วจึงแสดงออกถึงความรู้ ความเข้ าใจจากการตีความนัน้ นาไปสูก่ ารตอบสนอง
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พัชรี ยา สุตา (2555) การรับรู้ คือ การที่บคุ คลได้ รับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ผ่านประสาทสัมผัส ทัง้ 5 จะส่งผลให้
บุคคลแต่ละบุคคลแสดงทัศนคติ พฤติกรรมที่แตกต่างกันนันขึ
้ ้นอยูก่ บั องค์ประกอบหลายปั จจัยด้ วยกัน เช่น ขีด
ความสามารถในการรับรู้ สภาพแวดล้ อมทังภายในและภายนอก
้
เป็ นต้ น
วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2560 ) การรับรู้ คือ กระบวนการที่อาการสัมผัสที่มีความหมาย
ของบุคคล
กับวัตถุหรื อเหตุการณ์หนึง่ ๆ โดยทางประสาทสัมผัสต่าง ๆ และเลือกจัดระบบ และ
คิดพิจารณา
ตีความแห่งการสัมผัสที่ได้ รับนันออกมาเป็
้
นสิง่ หนึง่ สิง่ ใดทีม่ ีความหมายตามความคิดของตนเอง
ดังนันจากการศึ
้
กษาทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวผู้วิจยั ขอสรุปว่า การรับรู้ หมายถึง
การที่
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ใช้ ประสาทสัมผัสของร่างกายผ่านทางหู ตา จมูก ลิ ้น และผิวหนัง
โดยมีสงิ่ เร้ า
เช่น การโฆษณาต่าง ๆ ด้ วยเสียง แสง ทาให้ บคุ คลนันเกิ
้ ดความสนใจจดจาและตีความหมายจากสิง่ เร้ าที่ได้
เห็น ตามความเข้ าใจของตนเองจากประสบการณ์เดิมที่มมี าก่อน
แนวคิดของทฤษฎีการรับรู้
วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2560) กระบวนการรับรู้ เป็ นบันไดขันแรกของการรั
้
บรู้ หลังจากที่ได้ รับข้ อมูลจาก
วัยวะรับสัมผัส (Sensory organ) หรื อเครื่ องรับ แล้ วก็จะนามาตีความ อันเป็ นบันไดขันที
้ ่สองของการรับรู้
กล่าวคือตังแต่
้ เกิดกระบวนการแรก คือ ข้ อมูล หรื อตัวกระตุ้น ได้ แก่ วัสดุ สิง่ ของ หรื อเหตุการณ์ จะผ่านเข้ าทาง
ประสาทสัมผัสต่าง ๆ ได้ แก่ การมองเห็นด้ วยตา ได้ ยินด้ วยหู การได้ สมั ผัส แตะต้ องหรื อได้ ลิ ้มชิมรส จากนัน้
ตัวกระตุ้นที่ถกู รับเข้ ามาทางประสาทสัมผัสจะถูกคัดเลือก โดยการคัดเลือกและกรองเอาแต่สงิ่ ที่สนใจ ในช่วงนี ้
เอง กระบวนการจะมีการแปลความหมายของสิง่ ที่รับเข้ ามา โดยการเปรี ยบเทียบกับสิง่ ที่ได้ เคยเรี ยนรู้อยูเ่ ดิมแล้ ว
สะสมไว้ กบั สิง่ ที่รับเข้ ามาใหม่ ในขณะเดียวกันก็นาเอาประสบการณ์ในอดีตความเชื่อ ค่านิยม ฯลฯ เข้ ามาร่วมใน
กระบวนการของช่วงนี ้ จากนันก็
้ จะตีความหมายสิง่ ที่รับเข้ าไป ออกมาเป็ นความเข้ าใจ
ปั จจัยที่มีผลเกี่ยวข้ องกับการรับรู้
วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2560) อิทธิพลต่อการรับรู้ของผู้บริ โภคอาจจะจาแนกได้ เป็ น 4 แบบ ได้ แก่
1. ลักษณะของสิง่ เร้ า ได้ แก่ สิง่ เร้ าที่สามารถกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสที่สง่ ผลต่อการรับสัมผัสหรื อการ
รับรู้มากที่สดุ ได้ แก่ ทางตา รองลงมา คือ ทางหู ทางจมูก ทางลิ ้น และทางผิวหนัง ลดลงตามลาดับ
2. ความเข้ มของสิง่ เร้ า ได้ แก่ iความดังของเสียง ถ้ าเสียงดังจะทาให้ รับรู้ได้ ชดั ความชัดเจนของภาพ
ถ้ าภาพมีความชัดจะตีความได้ อย่างรวดเร็ ว โดยทัว่ ไป ถ้ ายิง่ ความเข้ มของสิง่ เร้ า
มีความเข้ มมาก
สามารถกระตุ้น ความสนใจของผู้บริ โภค มากกว่า
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3. ขอบเขตของสิง่ เร้ า ได้ แก่ ขนาดของสิง่ เร้ าบางครัง้ การจัดทาเป็ นสือ่ สิง่ พิมพ์ การขยายที่มขี นาด
พอเหมาะ จะช่วยกระตุ้นความสนใจ และการรับรู้ของผู้บริ โภคได้ ดี
4. ความคงทนของสิง่ เร้ า ได้ แก่ ความสม่าเสมอ และความต่อเนือ่ ง ของสิง่ เร้ า จะทาให้ ผ้ บู ริ โภค
สามารถจดจาสินค้ าได้ อย่างแม่นยา

งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง
จากการสารวจองค์ความรู้ทางด้ านผลการศึกษาทีต่ รงหรื อใกล้ เคียงกับหัวข้ อในการวิจยั พบว่า มี
เอกสารดังนี ้
Grabner-Krauter and Faullant (2008) ได้ ศกึ ษา อิทธิพลของความไว้ ใจในระบบอินเทอร์ เน็ต ที่มี

ต่ออินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง ตัวแปรประกอบด้ วย 1. การรับรู้ความเสีย่ งในระบบอินเทอร์ เน็ต 2. ทัศนคติ 3.
ความคุ้นเคยในระบบอินเทอร์ เน็ต 4. ความพร้ อมที่จะให้ ความไว้ ใจ
5. ความไว้ ใจในระบบอินเทอร์ เน็ต
ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อทัศนคติทมี่ ีตอ่ อินเทอร์ เน็ตแบงก์กิ ้ง ได้ แก่ การรับรู้ความเสีย่ งในระบบ
อินเทอร์ เน็ต และความไว้ ใจในระบบอินเทอร์ เน็ต
Crespo and Bosque (2008) ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นผู้ซื ้อสินค้ าและรับ

บริ การทางออนไลน์ ตัวแปรในการวิจยั ครัง้ นี ้ได้ แก่ 1. การยอมรับนวัตกรรมใหม่
2. ระดับการยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ 3. ทัศนคติ 4. ความเชื่อในการยอมรับสัง่ ซื ้อสินค้ า 5. การรับรู้ความสามารถตนเอง 6. ความตังใจ
้
ที่จะซื ้อสินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ต ได้ แก่ ทัศนคติที่มตี อ่
การซื ้อสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ต ความเชื่อในการยอมรับสัง่ ซื ้อสินค้ า และระดับการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ โดย
ปั จจัยการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากส่งผลกระทบต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ตโดยตรง ยัง
ส่งผลกระทบผ่านทัศนคติที่มตี อ่ การซื ้อสินค้ าทางอินเทอร์ เน็ต
Lu, Zhao and Wang (2009) ได้ ศกึ ษาปั จจัยทีม
่ ีผลความเชื่อถือในเว็บไซต์ C2C ที่สง่ ผลต่อความ

ตังใจซื
้ ้อ พบว่า ความน่าเชื่อถือทังสองประเภท
้
ได้ แก่ ความไว้ วางใจในความสามารถของสมาชิกนันมี
้ ผลต่อ
ความเชื่อมัน่ และเว็บไซต์ อย่างมีนยั สาคัญ ปั จจัยความสามารถความซื่อสัตย์และความเมตตากรุณา สามารถ
กระตุ้นความตังใจซื
้ ้อและความไว้ วางใจในความสามารถของผู้ขาย และ เว็บไซต์ทมี่ ีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
ความตังใจเพื
้
่อรับข้ อมูลและความตังใจในการซื
้
้อ
Mukherjee and Nath (2007) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความไว้ วางใจทางอิเล็กทรอนิกส์ในออนไลน์การขาย

ปลีก เพื่อศึกษาในความเชื่อมัน่ และความมุง่ มัน่ เป็ นหลักสาคัญในการสร้ างความสาเร็ จในระยะยาวของ
ความสัมพันธ์ในบริ บทการค้ าปลีกออนไลน์ พบว่า คุณลักษณะความเป็ นส่วนตัวและความปลอดภัยของเว็บไซต์
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ทังนี
้ ้ยังมีคณ
ุ ค่าร่วม เป็ นปั จจัยสาคัญของความไว้ วางใจซึง่ จะส่งผลในเชิงบวกต่อความมุง่ มัน่ ความสัมพันธ์
เกี่ยวกับพฤติกรรมความตังใจของลู
้
กค้ า เป็ นผลมาจากทังความไว้
้
วางใจและความมุง่ มัน่
Chen (2007) ได้ วจิ ยั เรื่ อง ความน่าเชื่อถือและพฤติกรรมของผู้ซื ้อออนไลน์ วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อ

ศึกษาผู้บริ โภคสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านออนไลน์ พัฒนาความไว้ วางใจเริ่ มต้ นและความตังใจซื
้ ้อของผู้บริ โภค การวิ จยั
ดาเนินการในบริ บทของร้ านหนังสือออนไลน์ของไต้ หวัน พบว่า
การรับรู้ประโยชน์ความปลอดภัยการ
รับรู้ความเป็ นส่วนตัว การรับรู้ชื่อเสียงที่ดี และความเต็มใจ
มีความสาคัญต่อบุคคลที่เชื่อถือได้
ในเบื ้องต้ น นอกจากนี ้ยังพบว่าระดับความน่าเชื่อถือในระดับที่แตกต่างกันมีการรับรู้ในระดับปานกลางต่อ
เว็บไซต์ และความไว้ วางใจในครัง้ แรกทางออนไลน์รวมถึงการรับรู้ประโยชน์ความปลอดภัยการรับรู้ความเป็ น
ส่วนตัวการรับรู้ชื่อเสียงที่ดี ทังความเชื
้
่อมัน่ และความคุ้นเคยกับการซื ้อออนไลน์ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความ
ตังใจซื
้ ้อ
ทิวาวรรณ ศรี สวัสดิ์ (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์
และความไว้ วางใจทีม่ ีตอ่ การตังใจเลื
้ อกซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค
ชาวไทย มีตวั แปรต้ น การ
เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ การรับรู้ความเสีย่ งด้ านการเงิน การรับรู้ความเสีย่ งด้ านคุณภาพ การรับรู้ความเสีย่ ง
ด้ านการจัดส่ง การรับรู้ความเสีย่ งด้ านจิตวิทยา การรับรู้ความเสีย่ งด้ านสังคม และตัวแปรตาม การตังใจเลื
้ อกซื ้อ
จากร้ านค้ าออนไลน์ (ความไว้ วางใจ ตัวแปรส่งผ่าน) วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อพัฒนาโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเกี่ยวข้ องกับสถานการณ์ การรับรู้ความเสีย่ ง และความไว้ วางใจที่สง่ ผลต่อ
การตังใจเลื
้ อกซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์ ของผู้บริ โภคชาวไทยอายุ 18 ปี ขึ ้นไปที่พฒ
ั นาขึ ้น แสดงให้ เห็นว่าความ
ไว้ วางใจ
มีอิทธิพลทางตรงต่อการตังใจเลื
้ อกซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์มากที่สดุ ส่วนการเกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์ และการรับรู้ความเสีย่ ง มีอิทธิพลทางตรงต่อความไว้ วางใจ และมีอิทธิพลทางอ้ อมต่อการตังใจ
้
เลือกซื ้อจากร้ านค้ าออนไลน์
ปวีณา คาพุก และดลไพสิทธิ์ อุปพงษ์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความไว้ วางใจในการประมูลสินค้ า
ออนไลน์ ตัวแปรต้ น 1. ลักษณะส่วนบุคคล 2. ความดึงดูดใจทางด้ านความงาม
3. แผนงานและ
ความสามารถในการทาแผนงาน 4. ความปลอดภัยทางการเงิน และตัวแปรตาม ความไว้ วางใจในการประมูล
สินค้ าออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของความดึงดูดใจทางด้ านความงาม แผนงาน
และความสามารถในการทาแผนงาน และความปลอดภัยทางการเงินที่มี ต่อความไว้ วางใจในการประมูลสินค้ า
ออนไลน์ กลุม่ ตัวอย่างคือผู้ประมูลสินค้ าออนไลน์ จานวน 405 คน โดยการสุม่ ตัวอย่างแบบสะดวก ผลการวิจยั สรุ ป
ได้ ดงั นี ้ 1. ความไว้ วางใจ
ในการประมูลสินค้ าออนไลน์ในภาพรวมมีความวางใจอยูใ่ นระดับมากด้ วย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.827
2. ความดึงดูดใจทางด้ านความงาม แผนงานและความสามารถในการทา
แผนงาน และความปลอดภัยทางการเงินมีผลต่อความไว้ วางใจในการประมูลสินค้ าออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01โดยสามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงของความไว้ วางใจในการประมูลสินค้ าออนไลน์ได้
ร้ อยละ 89.3
พีรภาว์ ทวีสขุ และรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล (2560) ได้ ศกึ ษาเรื่อง การวิเคราะห์ปัจจัยของการตลาด
ด้ วยเนื ้อหาที่มีผลต่อความไว้ วางใจของกลุม่ ผู้ซื ้อเสื ้อผ้ าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรต้ น 1. การสือ่ สาร
ทางการมองเห็นในรูปแบบของอินโฟกราฟิ ก 2. การสือ่ สารด้ วยการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์
และ ตัวแปรตาม ความไว้ วางใจของกลุม่ ผู้ซื ้อเสื ้อผ้ าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจยั พบว่า จากกลุม่
ตัวอย่างคือ ผู้ที่เคยซื ้อเสื ้อผ้ าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จานวน 400 คน การสือ่ สารทางการมองเห็นใน
รูปแบบของอินโฟกราฟิ ก มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจของผู้ซื ้อเสื ้อผ้ าในธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ โดย
ตัวแปรที่มีอิทธิพลคือ อินโฟกราฟิ ก 60% (b = 0.442) และการสือ่ สารด้ วยการบอกต่อแบบปากต่อปากทาง
อิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจของผู้ซื ้อเสื ้อผ้ าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยตัวแปรที่มี
อิทธิพลเชิงบวกคือ ความสามารถในการชักจูงโน้ มน้ าวใจ (b = 0.581) ความถูกต้ อง (b = 0.187)
และความชัดเจน (b = 0.088)
กรกนก ชุบแวงวาปี และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง อิทธิพลความเป็ นเลิศของ
คุณภาพบริ การที่มตี อ่ ความไว้ วางใจ ในการใช้ บริการและการบอกต่อของผู้ใช้ บริ การบางจาก กรี นวอช เดอะพรี
เมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี)่ ตัวแปรต้ น ความเป็ นเลิศของคุณภาพบริ การ และตัวแปรตาม 1. ความ
ไว้ วางใจในการใช้ บริ การ 2. การบอกต่อของผู้ใช้ บริ การ วัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาอิทธิพลความเป็ นเลิศ
ของคุณภาพบริ การที่มีตอ่ ความไว้ วางใจ ในการใช้ บริ การ อิทธิพลความเป็ นเลิศของคุณภาพบริ การที่มีตอ่ การ
บอกต่อของผู้ใช้ บริ การ
บางจาก กรี นวอช เดอะพรี เมีย่ ม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี)่ กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ผู้ใช้ บริ การบางจาก กรี นวอช เดอะพรี เมี่ยม (สาขาวิภาวดีรังสิต-หลักสี)่ จานวน 320 คน ผลการวิจยั พบว่า
ความเป็ นเลิศของคุณภาพบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ ความเป็ นเลิศของคุณภาพ
บริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อของผู้ใช้ บริ การ และความไว้ วางใจในการใช้ บริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การบอกต่อของผู้ใช้ บริ การ
เรณุกา คุ้มทรัพย์สริ ิ (2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การรับรู้ด้านนวัตกรรมและการใช้ กลุม่ บุคคลมีชื่อเสียง
ส่งผลต่อความไว้ วางใจในตราสินค้ าเครื่ องสาอางไทยของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้ น 1.
การรับรู้นวัตกรรม 2. การใช้ กลุม่ บุคคลมีชื่อเสียง และตัวแปรตาม ความไว้ วางใจในตราสินค้ าเครื่ องสาอาง
ไทยของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพ ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง เก็บตัวอย่างแบบ
สะดวก ซึง่ มีการสารวจการรับรู้ด้านนวัตกรรมในการผลิตเครื่ องสาอางของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพ กลุม่
บุคคลที่มีชื่อเสียงในการทาการตลาด สารวจความไว้ วางใจในตราสินค้ า และวิเคราะห์อิทธิผลของการรับรู้และ
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ความคิดเห็น การรับรู้นวัตกรรมและ การใช้ กลุม่ บุคคลมีชื่อเสียงส่งผลต่อความไว้ วางใจในตราสินค้ า
เครื่ องสาอางไทยของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพ ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ไพโรจน์ ทิพมาตร์ (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง พฤติกรรมการใช้ สอื่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ ในการซื ้อสินค้ า
และบริ การของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้ น 1. ลักษณะส่วนบุคคล อายุ การศึกษา
สถานภาพการสมรส รายได้ อาชีพ และตัวแปรตาม การตัดสินใจซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านสือ่ เครื อข่าย สังคม
ออนไลน์ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ศึกษาแนวโน้ มพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเก็บ
แบบสอบถามจากผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพฯ จานวน 400 คน ผลการวิจยั พบว่า มีประสบการณ์ใช้ ไลน์
เฟสบุ๊ค และอินสตราแกรมเป็ นส่วนใหญ่ มีความตังใจ
้ ความสนใจ ความต้ องการ การตกลงใจซื ้อโดยใช้ เฟสบุ๊ค
ยูทปู และไลน์ ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการซื ้อสินค้ าผ่านสือ่ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่
นิยมใช้ เฟสบุ๊คเพื่อซื ้อสินค้ าประเภทเสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย ใช้ พนั ทิพเพื่อซื ้อสินค้ าประเภทท่องเที่ยวโรงแรม
ศิลปะและบันเทิง ใช้ ไลน์เพื่อซื ้อสินค้ าประเภทเครื่ องใช้ อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ อินสตราแกรมเพื่อซื ้อสินค้ าประเภท
เสื ้อผ้ าและเครื่ องแต่งกาย แนวโน้ มของผู้หญิงวัยทางานในกรุงเทพฯ
ซื ้อสินค้ าในอนาคตโดย
พิจารณาข้ อมูลจาก เฟสบุ๊ค ไลน์ พันทิพ อินสตราแกรม และยูทปู
เปรมศักดิ์ อาษากิจ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับผู้สงู อายุในจังหวัด
เชียงใหม่ ตัวแปรต้ น เพศ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ และตัวแปรตาม ความต้ องการ
ผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับผู้สงู อายุ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อสารวจความต้ องการผลิตภัณฑ์และ
บริ การสาหรับผู้สงู อายุ และค้ นหาแนวทางการจัดการตลาดผลิตภัณฑ์และบริ การสาหรับผู้สงู อายุของหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ผู้สงู อายุทมี่ ีอายุตงแต่
ั ้ 60 ปี
ขึ ้นไป ผลการศึกษาพบว่า ผู้สงู อายุสว่ นใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีความต้ องการผลิตภัณฑ์และบริ การโดยรวม
มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.64) เรี ยงลาดับดังนี ้ กลุม่ สุขภาพและชะลอวัย (ค่าเฉลีย่ 4.26) กลุม่
อาหารเสริ ม/ เครื่ องดืม่ เพื่อสุขภาพ(ค่าเฉลีย่ 3.97) กลุม่ บริ การทางการเงิน (ค่าเฉลีย่ 3.92) กลุม่ เทคโนโลยี
(ค่าเฉลีย่ 3.72) กลุม่ ท่องเทีย่ ว (ค่าเฉลีย่ 3.37) และกลุม่ สินค้ าอุปโภค/ บริ โภค (ค่าเฉลีย่ 2.58)
เอื ้อมพร เธียรหิรัญ, สมบัติ ทีฆทรัพย์, ประสงค์ อุทยั และวัฒนา เอกปมิตศิลป์ (2560) ได้ ศกึ ษาเรื่อง
ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพของกลุม่ ผู้สงู อายุในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร ตัวแปรต้ น ปั จจัยส่วนประสมการตลาด และตัวแปรตาม การตัดสินใจเลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพของกลุม่ ผู้สงู อายุในเขตบางนากรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษา
วิจยั คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่เขตบางนา จานวน 400 คน พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพของผู้สงู อายุในเขต บางนา กรุงเทพมหานคร ค่าเฉลีย่
ของระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
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อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ในแต่ละด้ านอยูร่ ะดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.80 เมื่อพิจารณารายข้ อคาถามพบว่า 1. ด้ านราคา มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.08 รองลงมา 2. ด้ านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 รองลงมา 3. ด้ าน
การจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.56 ด้ านสุดท้ าย คือ 4. ด้ านการส่งเสริ มทางการตลาด กลุม่ สุขภาพและชะลอวัย (ค่าเฉลีย่ 4.26) กลุม่ อาหาร
เสริ ม/ เครื่ องดืม่ เพื่อสุขภาพ (ค่าเฉลีย่ 3.97) กลุม่ บริการทางการเงิน (ค่าเฉลีย่ 3.92) กลุม่ เทคโนโลยี (ค่าเฉลีย่
3.72) กลุม่ ท่องเที่ยว (ค่าเฉลีย่ 3.37) และกลุม่ สินค้ าอุปโภค/ บริ โภค (ค่าเฉลีย่ 2.58)
ศันสณีย์ โสธรพิทกั ษ์ กลุ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การ “ดีแทค” ของ
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ตัวแปรต้ น 1. ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ 2. ปั จจัยการจัดการ
ลูกค้ าสัมพันธ์ 3. ปั จจัยส่วนประสมการตลาด และตัวแปรตาม ความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริการดีแทค จาก
การวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ ไม่มี
ความแตกต่างกันต่อความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การดีแทค แต่ปัจจัยด้ านลูกค้ าสัมพันธ์และปั จจัยส่วน
ประสมการตลาด มีความแตกต่างกันต่อความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริการดีแทค อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.005

พิศทุ ธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความไว้ วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์สง่ ผลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ตัวแปรต้ น ความไว้ วางใจ และลักษณะของธุรกิจผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์ ด้ านชื่อเสียง ด้ านขนาดด้ านคุณภาพข้ อมูล ด้ านความปลอดภัยในการทาธุรกรรม ด้ านการสือ่ สาร
ด้ านความเป็ นไปได้ ทางเศรษฐกิจ ด้ านการบอกต่อ และตัวแปรตาม ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้
เพื่อศึกษาความไว้ วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ด้าน
ชื่อเสียง ขนาด คุณภาพข้ อมูล ความปลอดภัยในการทาธุรกรรม การสือ่ สาร ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการ
บอกต่อ ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์ด้านการบอกต่อ (β =.343) ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ มากที่สดุ รองลงมาคือ
ความไว้ วางใจต่อธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ (β = .323) และลักษณะธุรกิจผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ด้านความ
เป็ นไปได้ ทางเศรษฐกิจ (β = .270) ตามลาดับ
พิมลพร ศรี กลุ (2560) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจของลูกค้ าในกรณีของสถานี
บริ การน้ ามันพลัส สาขาโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ตัวแปรต้ น ปั จจัยที่ก่อให้ เกิดความไว้ วางใจ
คือ ความจริง ความน่าเชื่อถือ ความเข้ าใจ การสนับสนุนและ
การให้ เวลา และตัวแปรตาม ความ
ไว้ วางใจของลูกค้ าในกรณีของสถานีบริ การน ้ามันพลัส สาขาโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อหาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคสถานีบริ การ Plus สาขา
โพนทัน นครหลวงวียงจันทน์ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ พบว่า มีตวั แปรที่มีอิทธิพลต่อความไว้ วางใจ 5 ตัวแปรคือ

63
การประชาสัมพันธ์ การรักษามาตรฐาน ความกระตือรื อร้ น การสือ่ สารของพนักงาน และ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
จันทร์ บรู ณ์ สถิตวิริยวงศ์ และจุฑาฎา โพธิ์ทอง (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง แบบจาลองปั จจัยของเอสคอม
เมิร์ซและความไว้ วางใจที่มีอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค
ตัวแปรต้ น ความมี
ชื่อเสียง คุณภาพของข้ อมูล ความมัน่ คงปลอดภัย การสือ่ สารการแนะนาแบบ ปากต่อปาก และตัวแปรตาม
ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์ ความไว้ วางใจ (ตัวแปรส่งผ่าน) วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ นาเสนอแบบจาลอง
ในการวิเคราะห์ปัจจัยของเอสคอมเมิร์ซ โดยใช้ ทฤษฎีการกระทาด้ วยเหตุผล (Theory of reasoned action)
และรูปแบบความไว้ วางใจต่อเว็บ
(Web trust model) เป็ นแนวคิดพื ้นฐาน จากการศึกษาเบื ้องต้ น
พบว่า ปั จจัยด้ านต่าง ๆ ได้ แก่
ความมีชื่อเสียง คุณภาพของข้ อมูล ความมัน่ คงปลอดภัย การสือ่ สาร และ
การแนะนาแบบปากต่อปาก
มีผลต่อความไว้ วางใจ จนนาไปสูก่ ารซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค
กรรณิกา ต่อเจริ ญ (2555) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ผลกระทบของข้ อมูลสินค้ าประเภทบริ การ และความคิดเห็น
ออนไลน์ ที่มีตอ่ ความเชื่อถือไว้ วางใจผู้ขายสินค้ าประเภทบริ การ และความตังใจซื
้ ้อสินค้ าประเภทบริ การบน
อินเทอร์ เน็ต ตัวแปรต้ น 1. ข้ อมูลสินค้ าประเภทบริ การ 1.1 คุณภาพข้ อมูลสินค้ าประเภทบริ การ 1.2 คุณภาพรูป
สินค้ าบริ การ 2. ความคิดเห็นออนไลน์ 2.1 คุณภาพความคิดเห็นออนไลน์ 2.2 ทิศทางความคิดเห็นออนไลน์
โดยรวม 2.3 จานวนความคิดเห็นออนไลน์
ตัวแปรตาม ความเชื่อถือไว้ วางใจผู้ขายสินค้ าประเภทบริ การ
ความตังใจซื
้ ้อบริ การบนอินเทอร์ เน็ต วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาปั จจัยทีม่ ีผลกระทบต่อความเชื่อถือ
ไว้ วางใจผู้ขายสินค้ าประเภทบริ การและความตังใจซื
้ ้อสินค้ าประเภทบริ การบนอินเทอร์ เน็ต ผลการศึกษาพบว่า
คุณภาพข้ อมูลสินค้ าประเภทบริ การ คุณภาพข้ อมูลสินค้ าประเภทบริ การ คุณภาพความคิดเห็นออนไลน์ และ
ทิศทางความคิดเห็นออนไลน์โดยรวม มีผลกระทบต่อความเชื่อถือไว้ วางใจผู้ขายสินค้ าประเภทบริ การและความ
ตังใจซื
้ ้อสินค้ าประเภทบริ การบนอินเทอร์ เน็ต ส่วนจานวนความคิดเห็นออนไลน์ ไม่มีผลผลกระทบต่อความ
เชื่อถือไว้ วางใจผู้ขายสินค้ าประเภทบริ การและความตังใจซื
้ ้อสินค้ าประเภทบริ การบนอินเทอร์ เน็ต ที่ระดับ
นัยสาคัญ 0.01ไว้ วางใจ จนนาไปสูก่ ารซื ้อสินค้ าออนไลน์ของผู้บริ โภค
ดวงกมล ลาภกาญจนพงษ์ (2553) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อความตังใจในการซื
้
้อสินค้ า
หรื อบริ การออนไลน์ ในมิติของการรับรู้ความเสีย่ งและความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจของผู้บริ โภค ตัวแปรต้ น 1. คุณภาพ
ของข้ อมูล 2. การป้องกันความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของผู้ซื ้อ 3. การออกแบบหน้ า
เว็บไซต์ 4. ชื่อเสียงของเว็บไซต์ 5. การบอกต่อทางอินเทอร์ เน็ต และตัวแปรตาม ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าหรื อบริ การ
ออนไลน์ การรับรู้ถึงความเสีย่ งและความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ (ตัวแปรส่งผ่าน) วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อ
ต้ องการศึกษาถึงปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความตังใจซื
้ ้อสินค้ าหรื อบริ การ ในมิติของการรับรู้ถึงความ
เสีย่ งและความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจ ของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ผู้ขายสินค้ าหรือบริ การทางอินเทอร์ เน็ต จากแบบสอบถาม
ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยการรับรู้ของผู้บริ โภคที่เกิดจากทัศนคติสว่ นตัว ซึง่ ประกอบด้ วย คุณภาพของข้ อมูล การ
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ป้องกันความเป็ นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลของผู้ซื ้อ และการออกแบบหน้ าเว็บไซต์ รวมถึง
ปั จจัยการรับรู้ของผู้บริ โภคที่ได้ รับอิทธิพลจากทัศนคติของบุคคลอื่น ซึง่ ประกอบด้ วย ชื่อเสียงของเว็บไซต์ และ
การบอกต่อทางอินเทอร์ เน็ตในเชิงบวก จะช่วยลดความเสีย่ งและสร้ างความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจของ ผู้บริ โภคที่มีตอ่
เว็บไซต์ขายสินค้ าหรื อบริ การทางอินเทอร์ เน็ตได้
รัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล (2560) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความไว้ วางใจ การสือ่ สารแบบปากต่อปากเชิงบวก และ
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ทอ่ งเที่ยวของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง ตัว
แปรต้ น 1. ความไว้ วางใจ การรับรู้ความเป็ นส่วนตัว คุณภาพของข้ อมูล การรับรู้ความปลอดภัย 2. การสือ่ สาร
แบบปากต่อปากเชิงบวก 3. การรับรู้ถึงประโยชน์ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบาย ความ
เพลิดเพลิน การประหยัดเวลา ตัวแปรตาม ความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ทอ่ งเที่ยว วัตถุประสงค์ในการ
วิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาความไว้ วางใจ การสือ่ สารแบบปากต่อปากเชิงบวก และการรับรู้ถงึ ประโยชน์ที่มีผลต่อ
ความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย
การรับรู้ถึงประโยชน์ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สง่ ผลต่อความตังใจซื
้ ้อแพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์
ท่องเที่ยวของผู้บริ โภคในจังหวัดระยองมากที่สดุ รองลงมา ได้ แก่ ปั จจัยความไว้ วางใจ ด้ านคุณภาพของข้ อมูล
ปั จจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้ านความสะดวกสบาย ปั จจัยความไว้ วางใจ ด้ านการรับรู้ความปลอดภัย ตามลาดับ
ความไว้ วางใจ ทังการรั
้
บรู้ความเป็ นส่วนตัว คุณภาพของข้ อมูล การรับรู้ความปลอดภัย ส่งผลต่อความตังใจซื
้ ้อ
แพ็กเกจทัวร์ ผา่ นเว็บไซต์ทอ่ งเทีย่ วของผู้บริ โภคในจังหวัดระยอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทวีพร พนานิรามัย (2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าซุปเปอร์ มาร์
เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริ โภคในเขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรต้ น การรับรู้
ประสิทธิภาพ การรับรู้ถงึ การใช้ งานได้ ของระบบ การรับรู้ถงึ ความเป็ นส่วนตัว การรับรู้ถึงคุณค่า บรรทัดฐานทาง
สังคม ความสอดคล้ องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับร้ านค้ าออนไลน์ ความไว้ ใจในร้ านค้ าออนไลน์ และตัว
แปรตาม ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าซุปเปอร์ มาร์ เก็ตออนไลน์ A ของบริ โภคในเขตยานนาวาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
งานวิจยั นี ้เพื่อศึกษาอิทธิพล
เชิงบวกของปั จจัยการรับรู้ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ การรับรู้การใช้ งานได้
ของระบบ การรับรู้ความเป็ นส่วนตัว การรับรู้คณ
ุ ค่า บรรทัดฐานทางสังคม ความสอดคล้ องระหว่างภาพลักษณ์
ของตนเองกับร้ านค้ าออนไลน์ และความไว้ ใจในร้ านค้ าออนไลน์ ที่สง่ ผลกระทบต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าซุปเปอร์
มาร์ เก็ตออนไลน์ A พบว่า มีเพียงปั จจัยด้ านความสอดคล้ องระหว่างภาพลักษณ์ของตนเองกับร้ านค้ าออนไลน์
(β=0.509) และด้ านความไว้ ใจในร้ านค้ าออนไลน์ (β=0.439) ที่มอี ิทธิพลเชิงบวกต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าซุปเปอร์
มาร์ เก็ตออนไลน์ A ซึง่ อธิบายอิทธิพลต่อความตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์ของร้ านค้ าปลีกออนไลน์ A ได้ ร้อยละ 59.1
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เว็บไซต์ซุปเปอร์ มาร์ เก็ตออนไลน์ A มีการป้องกันข้ อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้ งาน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Hong and Cha (2013) ซึง่ ศึกษาเรื่ องการรับรู้ความเสีย่ ง (Perceived
risk) มีผลต่อความไว้ วางใจ และนาไปสูค
่ วามตังใจซื
้ ้อสินค้ าออนไลน์
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พัทราภรณ์ เด่นไพศาล (2552) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง อิทธิพลของทัศนคติด้านความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ งาน
อินเทอร์ เน็ตที่มตี อ่ ความไว้ วางใจในเว็บไซต์ ตัวแปรต้ น ความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว ด้ านการจัดเก็บ
ข้ อมูล ด้ านการควบคุมข้ อมูล ด้ านการรับรู้การนาข้ อมูลไปใช้ ด้ านที่ไม่ใช่ข้อมูล และตัวแปรตาม ความไว้ วางใจ
ข้ อมูลประชากรศาสตร์ ข้ อมูลบ่งชี ้บุคคล ข้ อมูลทางด้ านการเงิน ข้ อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิต งานวิจยั เพื่อ
ประเมินทัศนคติของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวต่าง ๆ อิทธิพลของความกังวลเกี่ยวกับความ
เป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที่มีตอ่ ความไว้ วางใจในตัวเว็บไซต์ พบว่า ผู้ใช้ งานอินเทอร์ เน็ตมีความกังวล
เกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัวในระดับที่คอ่ นข้ างมาก โดยมีความกังวลในด้ านข้ อมูลมากกว่าความกังวลในด้ านที่
ไม่ใช่ข้อมูล โดยสิง่ ที่ผ้ ใู ช้ งานกังวลที่สดุ คือ ข้ อมูลที่ถกู เก็บไปแล้ วจะถูกนาไปใช้ อย่างไร ผลที่ตามมาจากการที่
ผู้ใช้ เกิดความกังวล ส่งผลให้ ผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตไว้ วางใจในตัวเว็บไซต์ที่ร้องขอข้ อมูลส่วนตัวน้ อยลง โดยแสดง
ออกมาในลักษณะของการลังเลที่จะเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว แต่ผ้ ใู ช้ งานส่วนใหญ่จะยินดีเปิ ดเผยข้ อมูล
ประชากรศาสตร์ และข้ อมูลรูปแบบการดาเนินชีวิต มากกว่าข้ อมูลบ่งชี ้บุคคลและข้ อมูลด้ านการเงิน
วรรณิดา กลิน่ ดี (2551) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความน่าเชื่อถือของ
ระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของไทย ตัวแปรต้ น รูปแบบการแสดงผลทางอินเตอร์ เฟส สือ่ มัลติมีเดีย รูปแบบ
การชาระเงินและความช่วยเหลือ การมีนโยบายแสดงและ
ซื ้อรับคืนสินค้ า การแสดงตราสัญลักษณ์
สินค้ าและการจัดการข้ อผิดพลาด การแสดงรายละเอียดค่าใช้ จา่ ยของสินค้ าและที่อยูบ่ ริ ษัท ตัวแปรตาม ความ
ไว้ วางใจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ศึกษาปั จจัยทีม่ ีความสัมพันธ์กบั ความ
ไว้ วางใจบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย ในการสร้ าง รูปแบบความไว้ วางใจทางอินเตอร์ เฟส และสร้ าง
เครื่ องมือ ช่วยประเมินความน่าเชื่อถือของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยการศึกษาครัง้ นี ้สามารถ
แยกได้ เป็ น 2 รูปแบบ กลุม่ ตัวอย่างที่มีประสบการณ์การซื ้อสินค้ าออนไลน์ และกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่มปี ระสบการณ์
การซื ้อสินค้ าออนไลน์ จากการศึกษาทังหมด
้
26 ปั จจัย แบ่งกลุม่ ปั จจัยได้ 6 กลุม่
ซึง่ ในการวิเคราะห์
ปั จจัยทางอินเตอร์ เฟสที่มคี วามสัมพันธ์กบั ความไว้ วางใจในระบบพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ของไทย ส่วนใหญ่เป็ น
เว็บไซต์ขายหนังสือ พบว่า ปั จจัยที่มีความไว้ วางใจเฉลีย่ ค่อนข้ างสูง คือ การแสดงเครื่ องหมายรับประกันรักษา
ข้ อมูลความลับของผู้ซื ้อสินค้ า และการแสดงเครื่ องหมายรับประกันความปลอดภัยในการใช้ งาน ร้ อยละ 79.39
และ 73.03 ตามลาดับ
มัธณา กันชะนะ (2557) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ของ
ซุปเปอร์ สโตร์ ตัวแปรต้ น ปั จจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการใช้ อินเทอร์ เน็ต และ ตัวแปรตาม การ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ของซุปเปอร์ สโตร์ วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาปั จจัยส่วน
บุคคลและพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีผลต่อ การตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ของซุปเปอร์ สโตร์ ซึง่
กลุม่ ตัวอย่างเป็ นผู้บริ โภคที่อาศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานครและผู้ที่เคยใช้ อินเทอร์ เน็ต พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมของผู้บริ โภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านช้ อปปิ ง้ ออนไลน์ของซุปเปอร์ สโตร์ ไม่แตกต่างกัน
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แต่ในรายด้ านมีความสอดคล้ องกับสมมติฐานเป็ นรายคู่ เช่น ด้ านผลิตภัณฑ์กบั เวลาเฉลีย่ ในการเล่น
อินเทอร์ เน็ต ช่วงเวลา และโปรโมชัน่ ที่ดงึ ดูดลูกค้ า ด้ านราคากับเว็บไซต์ที่ซื ้อสินค้ า เทคโนโลยีที่พฒ
ั นารองรับ
การตลาดออนไลน์ และบุคคลที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจซื ้อสินค้ า ด้ านสถานทีก่ บั ประเภทของสินค้ าที่สงั่ ซื ้อ
ช่วงราคาสินค้ าที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อสินค้ า ด้ านการส่งเสริ มการขายกับวัตถุประสงค์ในการเล่นอินเทอร์ เน็ตและ
โปรโมชัน่ ที่ดงึ ดูดลูกค้ า
ปิ ยพงศ์ พูว่ ณิชย์ (2558) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง อิทธิพลของการกากับดูแลกิจการที่ดีและการรับรู้คณ
ุ ภาพการ
บริ การของลูกค้ าที่มีผลต่อความไว้ วางใจและความจงรักภักดีของลูกค้ าธนาคารออมสิน ตัวแปรต้ น การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมี การรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การของลูกค้ า ความไว้ วางใจและ ตัวแปรตาม ความไว้ วางใจ ความ
จงรักภักดี วัตถุประสงค์ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เพื่อศึกษาอิทธิพลของการกากับดูแลกิจการที่ดีและการรับรู้คณ
ุ ภาพ
การบริ การของลูกค้ าที่มีผลต่อความไว้ วางใจและ ความจงรักภักดีของลูกค้ าธนาคารออมสิน กลุม่ ตัวอย่าง คือ
ลูกค้ าผู้ใช้ บริ การธนาคารออมสิน
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างน้ อย 1 ครัง้ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง พบว่า การกากับดูแลกิจการที่ดี การรับรู้คณ
ุ ภาพการบริการของลูกค้ า ความไว้ วางใจในการใช้ บริ การ
และความจงรักภักดีของลูกค้ า ภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ส่วนการรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การของลูกค้ าทีม่ ีอิทธิพล
ทางบวกต่อ ความไว้ วางใจของลูกค้ า คือ ด้ านสภาพแวดล้ อม ด้ านความเชื่อถือได้ ด้ านการตอบสนองลูกค้ า
ด้ านเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความไว้ วางใจของลูกค้ าทีม่ ีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้ าอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปได้ วา่ จากทบทวนงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา พบว่า ความไว้ วางใจ มีตวั แปรหลาย ๆ ที่มีผลกระทบต่อความ
ไว้ วางใจ มีดงั นี ้ ปั จจัยด้ านข้ อมูลสินค้ า ความคิดเห็นออนไลน์ ชื่อเสียงผู้สร้ างเว็บไซต์ ความสะดวกในการชาระ
เงิน ภาพลักษณ์ของตราสินค้ าและการบริ การ การรับรู้คณ
ุ ภาพการบริ การ การรับรู้นวัตกรรม การรับรู้ความ
ปลอดภัยด้ านการเงิน ความกังวลเกี่ยวกับความเป็ นส่วนตัว การรับรู้ความเสีย่ ง การรับรู้ของผู้บริ โภคต่อการเอา
รัดเอาเปรี ยบผู้บริ โภคของผู้ประกอบการ พฤติกรรมการซื ้อสินค้ า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด ประสบการณ์
ส่วนบุคคล ความสามารถในการใช้ งาน รูปแบบการสือ่ สารของข้ อมูล การบอกต่อทางอินเทอร์ เน็ต การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีมี พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการใช้ อินเทอร์ เน็ต รูปแบบการชาระเงินและความช่วยเหลือ การมี
นโยบายแสดงและซื ้อรับคืนสินค้ า การแสดงตราสัญลักษณ์สนิ ค้ าและการจัดการข้ อผิดพลาด การแสดง
รายละเอียดค่าใช้ จา่ ยของสินค้ าและที่อยูบ่ ริ ษัท และความรับผิดชอบสังคม แต่ในบริ บทของความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ยัง
ไม่มีตวั แปรอิสระใดที่สามารถอธิบายถึงความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ดงั กล่าว ผู้วิจยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาใน
บริ บทของธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ทางผู้วิจยั จึงได้ นาเสนอปั จจัยทีส่ ามารถอธิบายถึงความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และ
กลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ แนวคิดจากทฤษฎีพนั ธะ
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สัญญาความไว้ วางใจในการตลาดสัมพันธภาพของ Morgan and Hunt (1994) มาใช้ อธิบายในงานวิจยั นี ้ซึง่
ทางผู้วิจยั คิดว่าจะสามารถอธิบายถึงในบริ บทที่จะศึกษาได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ไปยังความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใน
ครัง้ นี ้ใช้ วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) ใช้ แบบสอบถาม ผู้วิจยั กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูลตามลาดับ
ขันตอนต่
้
อไปนี ้
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า คือ ประชากรที่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในจังหวัดชลบุรี ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษา เป็ นผู้บริ โภคที่เคยเลือกซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ จังหวัดชลบุรี โดยใช้ วธิ ีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้จะใช้ วิธีการคานวณหาขนาดกลุม่ ตัวอย่าง ในกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน จึงเลือก
คานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ กาหนดที่ 95% และให้ มีความคลาดเคลือ่ นที่ ± 5% ใช้ สตู ร
ของคอแครน (Cochran, 1977
อ้ างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ดังนี ้
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โดย n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ต้องการ
e = ระดับความคลาดเคลือ่ นของการสุม
่ ตัวอย่างที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ โดยกาหนดให้ มคี า่

เท่ากับ 0.05
Z = ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน
่ หรื อระดับนัยสาคัญ โดยที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อ

ระดับนัยสาคัญ 0.05 ค่า Z = 1.96
ดังนันจึ
้ งใช้ แบบสอบถาม 384 ชุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลตามขันตอน
้
ดังนี ้
ผู้วิจยั นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ แจกให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างด้ วยตนเอง และได้ ชี ้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจยั และขอความอนุเคราะห์ ให้ ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความจริง
1.

1.1 ผู้วิจยั ได้ มีคาถามเพื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริ โภคในการใช้ อินเทอร์ เน็ต
ในการคัดกรอง ผู้ตอบแบบสอบถามให้ ตรงกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.2 โดยมีคาถาม และให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถาม ตอบว่า เคยสัง่ ซื ้อสินค้ าอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์หรื อไม่ ถ้ าผู้ตอบแบบสอบถาม ตอบ ไม่เคย ผู้วจิ ยั จะคัดแบบสอบถาม
ออก
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามส่งคืนแบบสอบถาม ผู้วิจยั ทาการตรวจสอบความครบถ้ วน สมบูรณ์ในการ
ตอบแบบสอบถาม เพื่อให้ ได้ ข้อมูลครบถ้ วน ตามวัตถุประสงค์
2.

ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่ได้ รับการตอบอย่างสมบูรณ์ ไปบันทึกข้ อมูลจากแบบสอบถามลงใน
โปรแกรมคานวณทางสถิติ
3.
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ได้ แก่ ลักษณะของแบบสอบถาม เรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าร่วม การ
สือ่ สาร และพฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในบริษัทจัดจาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์จงั หวัดชลบุรี แบ่งออกเป็ น 5 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้ แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ตอ่ เดือน พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการใช้ อินเทอร์ เน็ต โดยเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพื่อเลือกตอบตามระดับการวัดข้ อมูล

ประเภทสเกลนามบัญญัติ และการวัดข้ อมูลประเภทสเกลอันดับ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านคุณค่าร่วม ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ศึกษาด้ านคุณค่าร่วม แบ่งได้ 3
องค์ประกอบ ได้ แก่การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อ
สังคม แบ่งเป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับด้ านการสือ่ สาร ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ศึกษาการสือ่ สาร แบ่งได้
3
องค์ประกอบ ได้ แก่ การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ
การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง เป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่โกง ทังนี
้ ้ผู้วจิ ยั ศึกษาพฤติกรรม
ฉวยโอกาส
แบ่งได้ 4 องค์ประกอบ ได้ แก่ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การส่ง
มอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ
เป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า
ตอนที่ 5 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความไว้ วางใจ เป็ นแบบสอบถามตามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
การจัดระดับคะแนนเฉลีย่ ระดับมาตราส่วนประมาณค่า ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 ตอนที่ 4 และตอนที่ 5
สามารถคานวณหาความกว้ างอันตรภาคชัน้ ใช้ สตู รดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้

=

พิสยั ชัน้
จานวนชัน้

=
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= 0.8

และสามารถแบ่งเกณฑ์ทใี่ ช้ ในการแปลความหมายการจัดระดับคะแนนเฉลีย่ ระดับมาตราส่วนประมาณค่า ได้
เป็ น 5 ระดับ ดังนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.21 - 5.00

หมายถึง มีระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับมากที่สดุ

ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20

หมายถึง มีระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก

ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40

หมายถึง มีระดับการรับรู้ในระดับปานกลาง

ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60

หมายถึง มีระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับน้ อย

ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.80

หมายถึง มีระดับการรับรู้อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ

ขันตอนการสร้
้
างเครื่ องมือ
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั มีขนตอนดั
ั้
งนี ้
ศึกษาจากข้ อมูลทุติยภูมิ เอกสาร บทความ วารสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความ
ไว้ วางใจ การสือ่ สาร คุณค่าร่วม พฤติกรรมไม่โกง แล้ วนามาเขียนเพื่อเป็ นกรอบกาหนดในการสร้ าง
แบบสอบถามให้ ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.

2.

ข้ อมูลปฐมภูมิ ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสอบถามจากแนวคิดและทฤษฎีตา่ ง ๆ ได้ แก่

2.1 ด้ านคุณค่าร่วม ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน โดยทาการศึกษา
ด้ านคุณค่าร่วม ทังหมด
้
3 ด้ าน ดังนี ้
2.1.1 การรับรู้ความซื่อสัตย์ ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ พระบารุง ปญฺญาพโล
โพธิ์ศรี (2554) และวิลยั ภร จันนะรา (2559) มีข้อคาถามดังนี ้
2.1.1.1 บริ ษัทที่ขายไม่กล่าวคาโกหก เพื่อทาให้ เกิดความเสียหาย
2.1.1.2 บริ ษัทให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง
2.1.1.3 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาที่ให้ ไว้ กบั ลูกค้ าเสมอ
2.1.1.4 บริ ษัทมีความรู้ความสามารถในการผลิต ด้ วยความซื่อสัตย์ทกุ
ครัง้
2.1.2 การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ ภานุวฒ
ั น์
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รัตนดิษฐ์ (2555) มีข้อคาถามดังนี ้
2.1.2.1 เว็บไซต์มีระบบความปลอดภัยในการส่งข้ อมูลของลูกค้ า
2.1.2.2 การสัง่ ซื ้อสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเว็บไซต์มคี วาม
ปลอดภัย
2.1.2.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า
2.1.3 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ดัดแปลงตามงานวิจยั ของ สุรินทร มลสิน
(2559) และศิริ ศิริเลิศ (2559) มีข้อคาถามดังนี ้
2.1.3.1 บริ ษัทคานึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ าจากการใช้ สนิ ค้ าหรื อ
บริ การ
2.1.3.2 บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการจัดจาหน่ายสินค้ าและบริ การแก่
ลูกค้ าโดยเน้ นสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพ
2.1.3.3 บริ ษัทมีการประชาสัมพันธ์ หรื ออธิบายให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในสินค้ า
และบริ การก่อนตัดสินใจซื ้อ
2.1.3.4

บริ ษัทมีการส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม

2.1.3.5 บริ ษัทเข้ าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น น ้า
ท่วม ไฟไหม้
2.1.3.6 บริ ษัทประพฤติปฏิบตั ิภายในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีและ
กฎหมายของสังคม
2.2 ด้ านการสือ่ สาร ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก ชาญณรงค์ โชคบารุงสุข (2552) และ
เพ็ญนภา จรัสพันธ์ (2557) โดยศึกษาด้ านการสือ่ สาร ทังหมด
้
3 ด้ าน ดังนี ้
2.2.1 การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ มีข้อคาถามดังนี ้
2.2.1.1 แหล่งที่มาของข้ อมูล คาแนะนา หรื อการอ้ างอิงสรรพคุณอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพ มาจากสถาบันที่ได้ รับการยอมรับ
2.2.1.2 บริ ษัทให้ คาแนะนาการใช้ งานได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ องตาม
ฉลาก

ข้ างกล่อง
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2.2.1.3 บริ ษัทตรวจสอบจานวน ชนิด วันหมดอายุของอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพก่อนส่งมอบให้ ทา่ น
2.2.2 การรับรู้การตอบสนองด้ วยด้ วยความเต็มใจ มีข้อคาถามดังนี ้
2.2.2.1 บริ ษัทมีการบริ การที่ตอบคาถามอย่างรวดเร็ ว
2.2.2.2 บริ ษัทมีการสอบถามอย่างละเอียดกับความต้ องการ ก่อนที่จะ
แนะนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพที่เกี่ยวข้ องให้ กบั ลูกค้ า
2.2.2.3 บริ ษัทการตอบคาถามอย่างละเอียด ข้ อสงสัยเกี่ยวกับอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพ
2.2.3 การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร มีข้อคาถามดังนี ้
2.2.3.1 มีการให้ บริ การ ข้ อมูลและคาแนะนาต่าง ๆ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า
2.2.3.2 การให้ ความสนใจและใส่ใจในการแก้ ปัญหา หรื อเสริ มสุขภาพ
ของลูกค้ า
2.2.3.3 มีความเข้ าใจความรู้สกึ ของลูกค้ า
2.3 ด้ านพฤติกรรมไม่โกง ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จากนักวิชาการหลาย ๆ ท่าน
โดยศึกษาด้ านพฤติกรรมฉวยโอกาส ทังหมด
้
4 ด้ าน ดังนี ้
2.3.1 การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก เพ็ญนฤมล
จะระ (2554) และฐานุตรา จันทรเกตุ (2554) มีข้อคาถามดังนี ้
2.3.1.1 บริ ษัทได้ จดั ส่งมอบสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพได้ ตรงตาม
กาหนดเวลา ทันเวลา ทันใช้ พอดี
2.3.1.2 บริ ษัทมีขนตอนการจั
ั้
ดส่งให้ มีความชัดเจนด้ านระยะเวลา
2.3.1.3 ระยะเวลารอสินค้ ามีความเหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการจัดส่ง
สินค้ า
2.3.1.4 การจัดส่งสินค้ า บริ ษัทเลือกขนส่ง ที่ให้ บริ การเป็ นมาตรฐาน มี
ความพร้ อมในการจัดส่งตามเวลาที่กาหนด
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การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก พชรร
เศรษฐยานนท์ (2554) มีข้อคาถามดังนี ้
2.3.2

2.3.2.1

สินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับถูกต้ อง จัดส่งตามสถานทีก่ าหนดถูกต้ อง

2.3.2.2

บริ ษัทมีการรับประกันสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ เช่น บุบ

2.3.2.3

บริ ษัทมีการเลือกผู้จดั ส่งสินค้ าที่มเี ชื่อได้ วา่ จะไม่ทาให้ สนิ ค้ า

แตกหัก ระหว่างการจัดส่ง
เกิดความเสียหาย
2.3.2.4 ตรวจสอบสถานะของคาสัง่ ซื ้อ และมีการติดต่อสือ่ สารไปยัง
ลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว ก่อนการจัดส่งสินค้ า
การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั
จาก ภัทรพร กิจชัยนุกลู (2556) และสัญชัย อุปะเดีย (2553) มีข้อคาถามดังนี ้
2.3.3

เมื่อมีการโฆษณา สรรพคุณอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพทีใ่ ช้ ใน
ชีวิตประจาวันต่อท่าน ท่านจะตัดสินใจสัง่ ซื ้อและชาระเงินทันที
2.3.3.1

2.3.3.2

ท่านเลือกซื ้อชาระค่าสินค้ า เพราะบริ ษัทส่งมอบสินค้ าหรื อการ

2.3.3.3

ท่านเชื่อว่าบริษัทสามารถจัดส่งสินค้ าไว้ ได้ ตามที่ระบุเงื่อนไข

2.3.3.4

ท่านมีความมัน่ ใจในการสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพกับทาง

บริ การที่ดี
การชาระเงินของกับลูกค้ า
บริ ษัท เมื่อมีการชาระเงินสินค้ าปลายทางได้
2.3.4 การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก อาภาภรณ์
วัธนกุล (2555) พัชริ นทร์ พุม่ ลาเจียก (2556) และชินวัฒน์ จงกอร์ ปเมธากุล (2557) มีข้อคาถามดังนี ้
ท่านมีความมัน่ ใจในการสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพกับทาง
บริ ษัท ที่มีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
2.3.4.1

ท่านมีความมัน่ ใจในการสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพกับ
เว็บไซต์บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในการสัง่ ซื ้อผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.3.4.2
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ท่านมีความมัน่ ใจในการสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพกับ
เว็บไซต์บริษัทที่จะรักษาข้ อมูลส่วนตัวของท่าน ไม่ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าถึงได้
2.3.4.3

ท่านเลือกซื ้อสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพกับเว็บไซต์ทมี่ ีการ
ออกแบบเว็บไซต์ลกั ษณะมืออาชีพ มีความเหมาะสมกับประเภทสินค้ าที่จดั จาหน่าย
2.3.4.4

ความไว้ วางใจ ได้ ดดั แปลงตามงานวิจยั จาก มีนา อ่องบางน้ อย (2553) ปรัชญาคม
ล้ วนรัตน์ (2554) และเรณุกา คุ้มทรัพย์สริ ิ (2557) มีข้อคาถามดังนี ้
2.4

2.4.1 ท่านเชื่อว่าบริ ษัทมีความซือ่ สัตย์ในการขายสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
2.4.2 ท่านไว้ วางใจในสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพของบริ ษัททีไ่ ด้ รับมาตรฐาน
การผลิต หรื อมีเชื่อเสียงเป็ นที่ร้ ูจกั
2.4.3 ท่านเชื่อว่า อาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพ มีสว่ นประกอบที่มาจากธรรมชาติและ
สารสังเคราะห์ ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
2.4.4 ท่านเชื่อว่าอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผลิตในประเทศมีคณ
ุ ภาพ ไม่แพ้ สนิ ค้ า
จากต่างประเทศ
2.4.5 หากมีสนิ ค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพออกมาใหม่ ท่านอยากจะทดลองซื ้อ
รับประทาน
3.

นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นไปให้ อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ ไข

นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ด้านการบริ หาร จานวน 5 ท่าน พิจารณา ตรวจสอบความชัดเจนของภาษา ถ้ อยคา ความเที่ยงตรง
เชิงเนื ้อหา (Content validity) ได้ แก่
4.

4.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาศรี พ่อค้ า ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ประจา
สาขาวิชาการตลาด คณะเทคโนโลยีสงั คม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
4.2 อาจารย์ ดร.ปนัดดา จัน่ เพชร ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
4.3 อาจารย์ ดร.ธินิกานต์ สังข์สวุ รรณ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
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4.4 อาจารย์ ดร.สานนท์ อนันทานนท์ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยบูรพา
4.5 อาจารย์ ดร.กษิ ภณ อภิมขุ คุณานนท์ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
5. นาแบบสอบถามที่ได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิหาค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับ
ลักษณะเฉพาะกลุม่ พฤติกรรม (IOC = index of item objective congruence) โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน
ดังนี ้ (Rovinelli & Hambleton, 1977 อ้ างถึงใน ศิโรรัตน์ รัตนวิจิตร, 2559)
เมื่อผู้ทรงวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนันสอดคล้
้
องกับเนื ้อหา +1
เมื่อผู้ทรงวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนันสอดคล้
้
องกับเนื ้อหา 0
เมื่อผู้ทรงวุฒิหรื อผู้เชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนันไม่
้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา -1
คานวณค่าตามสูตร
IOC 

เมื่อ

R

R
N

=

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N

=

จานวนผู้เชี่ยวชาญ

ถ้ าคานวณค่าดัชนี IOC ที่คานวณได้ ตงแต่
ั ้ 0.5 ขึ ้นไปนันใช้
้ ได้ ข้ อคาถามใดมีคา่ ดัชนี
ต่า
กว่าตังแต่
้ 0.5 ข้ อคาถามนันก็
้ ถกู ตัดออกไป หรื นาไปปรับปรุงแก้ ไขใหม่ให้ ดีขึ ้น ก่อนการหาค่าดัชนีความสอดคล้ องมี
จานวน 45 ข้ อคาถาม หลังจากประเมินค่า IOC แล้ ว พบว่า ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด 2 ข้ อ คงเหลือ 43 ข้ อ ซึง่ ทุกข้ อที่
เลือกเป็ นข้ อคาถามมีคา่ IOC อยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00
6.0นาแบบสอบถามที่ได้ ไปทดลองใช้ (Tryout) กับผู้บริ โภคที่เคยสัง่ ซื ้อสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach, 1970 อ้ างถึงใน
สุภาเพ็ญ จริ ยะเศรษฐ์ , 2542, หน้ า 115) มีคา่ Alpha รวมเท่ากับ .960 และซึง่ มีคา่ Alpha เกิน .70 ถือว่า
ใช้ ได้ และในการหาค่าอานาจจาแนกรายข้ อ (Corrected tem- Correlation) อยูร่ ะหว่าง .31-.80 ซึง่ มีคา่ เกิน
.20 ขึ ้นไปถือว่าใช้ ได้ จึงถือว่าแบบสอบถามนี ้มีคา่ ความเชื่อมัน
่ ทุกข้ อ รายข้ อ
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ตารางที่ 10 ผลการทดสอบค่ าความเชื่ อมั่น (Reliability) N of Case = 30
ตัวแปร

Cornbrash’s alpha

1. ความซื่อสัตย์

0.843

2. ความปลอดภัยในการติดต่อ

0.986

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

0.691

4. คุณภาพของข้ อมูลที่ถกู ต้ อง

0.832

5. ด้ วยความเต็มใจ

0.808

6. ด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร

0.830

7. ตามกาหนดเวลา

0.885

8. ตามที่โฆษณาไว้

0.775

9. เงื่อนไขการชาระเงิน

0.794

10. เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ

0.671

11. ความไว้ วางใจ

0.728

นาแบบสอบถามมาพิจารณา ปรับปรุง และจัดทาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์ 384 ชุด
นาไปใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
7.
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจยั มีวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ประมวลผล
ด้ วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ผา่ นโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ เพื่อนาไปใช้ ใน
การแปลผล ผู้วิจยั ใช้ คา่ สถิติ
ดังนี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา
1.1

1.2 ค่าเฉลีย่

ค่าร้ อยละ (%)

(Mean)

1.3 ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2.

สถิติเชิงอนุมาน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่

2.1 การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ โดยใช้ วิธี Correlation สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์ สนั (Pearson product moment correlation coefficient) เป็ นสถิติที่ใช้ หาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปร คานวณจากสูตรดังนี ้ (บุญชม ศรี สะอาด, 2553)
N XY   X  Y 

rxy 

N X

เมื่อ

rxy

2



  X  N Y 2   Y 
2

X

2

แทน

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ

แทน

ผลรวมของค่าตัวแปร

Y

แทน

และ Y

 XY แทน
 X แทน

N

2

แทน

Y

ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร

X

ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X

ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร
แทน

Y

X

ผลรวมของค่าตัวแปร
2

Y



Y

จานวนคูข่ องค่าตัวแปรหรื อจานวนสมาชิก

ในกลุม่
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple linear regression analysis) เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรต้ นที่ทาหน้ าที่พยากรณ์ตงแต่
ั ้ 2 ตัวขึ ้นไป กับตัวแปรตาม 1 ตัว
2.2
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โดยสมมติฐานที่ผ้ วู จิ ยั ทาการศึกษา มีตวั แปรอิสระ 10 ตัวแปร ได้ แก่ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความ
ปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การ
รับรู้การตอบสนองด้ วยควยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นมิตร การรับรู้การจัดส่งตาม
กาหนดเวลา การรับรู้จดั ส่งตามทีโ่ ฆษณาไว้ และการรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้เว็บไซต์
ที่นา่ เชื่อถือ ตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้ แก่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจ
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ ได้ พิจารณาใช้ ในการวิจยั นี ้โดยมีตวั แบบดังนี ้

Y = a+b1X1+b2X2+…+bkXk
เมื่อ

แทน คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม

Y

แทน ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ในรูปแบบคะแนนดิบ

a
b1, b2...bk

แทน ค่าน ้าหนักคะแนนหรื อสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปร
อิสระ (ตัวพยากรณ์) ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k

ตามลาดับ
X1, X2…Xk แทน
k

คะแนนของตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่

k

ตามลาดับ

แทน จานวนตัวแปรอิสระ (ตัวพยากรณ์)

บทที่ 4
ผลการวิจยั

การวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่สง่ ไปยังความไว้ วางใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการ
วิจยั เชิงสารวจ (Survey research method) เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามจากกลุม่ ตัวอย่าง นาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
1.

จานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง

2.

ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง
ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
3.

4. ผลการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับความไว้ วางใจ ในความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และ
กลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.- สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้ การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความเข้ าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้ แทนตัวแปรและค่าสถิติงานวิจยั รายละเอียดดังตารางที่ 4-1
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ตารางที่ 11 แสดงสัญลักษณ์ ที่ใช้ แทนค่ าสถิติ
สัญลักษณ์
N

ความหมาย
จานวนประชากร

n

จานวนกลุม่ ตัวอย่าง

x

ค่าเฉลี่ย (Mean)

SD

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard deviation)
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s product moment

r

β

correlation)
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ F
(F-distribution)
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาความมีนยั สาคัญจากการแจกแจงแบบ
t (t-distribution)
ค่าความน่าจะเป็ น
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคณ
ู ของตัวแปรพหุคณ
ู ของตัวแปรพยากรณ์ในรูปแบบมาตรฐาน

Sig

ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significances(

*

มีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

F
t
p

ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี ้ นาเสนอจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 384คน จาแนก
จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตอ่ เดือน
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม
3. อาชีพ
รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
นักศึกษา
ค้ าขาย/ อาชีพอิสระ
รับจ้ างทัว่ ไป
รวม
4. รายได้ ตอ่ เดือน
น้ อยกว่า 10,000 บาท
10,000 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท
รวม

จานวน

ร้ อยละ

113
271
384

29.4
70.6
100.0

34
297
41
12
384

8.9
77.3
10.7
3.1
100.0

91
197
13
45
38
384

23.7
51.3
3.4
11.7
9.9
100.0

63
256
47
18
384

16.4
66.7
12.2
4.7
100.0

ผลการวิเคราะห์ของผู้ตอบแบบสอบถามทีเ่ คยสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ในตารางที่ 4-2 พบว่า เมื่อจาแนกตามเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทังสิ
้ ้น 384 ส่วนใหญ่เพศ
หญิง 271 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.6 เพศชาย 113 คิดเป็ นร้ อยละ 29.4
เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 297 คน คิดเป็ นร้ อยละ 77.3
รองลงมาระดับการศึกษา ปริ ญญาโท จานวน 41 คิดเป็ นร้ อยละ 10.7 ต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 34 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 98.9 ปริ ญญาเอก จานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.1 ตามลาดับ
เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ พนักงานบริ ษัท จานวน 197 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.3 รองลงมา รับราชการ
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รัฐวิสาหกิจ จานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.7 ค้ าขาย/ อาชีพอิสระ จานวน 45 คน
11.7 รับจ้ างทัว่ ไป จานวน 38 คน คิดเป็ นร้ อยละ 9.9 ตามลาดับ

คิดเป็ นร้ อยละ

เมื่อจาแนกตามรายได้ ตอ่ เดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยสัง่ ซื ้ออาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพ
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่ มีรายได้ 10,000-20,000 บาท จานวน 256 คน
คิดเป็ นร้ อยละ
66.7 รองลงมา ระดับรายได้ ตอ่ เดือน น้ อยกว่า 10,000 บาท จานวน 63 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 16.4 รายได้
ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.2 และรายได้
ต่อเดือนมากกว่า
30,000 บาท จานวน18 คิดเป็ นร้ อยละ 4.7 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรมไม่โกง ที่จะส่งผลต่อความไว้ วางใจ
ของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์

ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลของคุณค่ าร่ วม การสื่ อสาร พฤติกรรมไม่ โกง ที่ จะส่ งผลต่ อความ
ไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่ านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ ทางสถิติ
พืน้ ฐานของตัวแปร ได้ แก่ ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โดยรวม)
โดยรวม

n = 394

ระดับ

x

SD

คุณค่าร่วม

3.67

.01125

มาก

1. การรับรู้ความซื่อสัตย์

3.52

.03650

มาก

2. การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ

3.95

.04092

มาก

3. การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม

3.54

.01960

มาก

โดยรวม

n = 394

ระดับ

x

SD

การสื่อสาร

3.54

.00258

มาก

1. การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ

3.61

.03238

มาก

2. การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ

3.57

.03740

มาก

3. การรับรู้สื่อสารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง

3.45

.03598

ปานกลาง

พฤติกรรมไม่โกง

3.53

.00406

มาก

1. การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา

3.55

.02787

มาก

2. การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้

3.87

.03199

มาก
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3. การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน

3.36

.03614

4. การรับรู้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

3.37

.02746

3.26
3.82

.02798

ความไว้ วางใจ
เฉลี่ยรวม

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

จากตารางที่ 4-3 โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าปั จจัยด้ านคุณค่าร่วม มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือ
การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 รองลงมาคือ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54 ส่วนปั จจัยที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ การรับรู้ความซื่อสัตย์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.52
ปั จจัยด้ านการสือ่ สาร ที่มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือการรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.61 รองลงมาคือ การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.57 ส่วนปั จจัยทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือการรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.45
ปั จจัยด้ านพฤติกรรมไม่โกง ที่มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ คือการรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้
มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.87 รองลงมาคือ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55
การรับรู้
เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.37 ตามลาดับ ส่วนปั จจัยที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ การรับรู้ เว็บไซต์ที่
น่าเชื่อถือ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.36

ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คุณค่ าร่ วม ที่ จะส่ งผลต่ อความ
ไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่ านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
(ตามรายข้ อ)

ปั จจัยโดยรวม รายข้ อ

n = 384

ระดับ

x

SD

1. ไม่กล่าวคาโกหก

3.67

1.064

มาก

2. ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง

3.52

1.006

มาก

3. ได้ ปฏิบตั ติ ามคามัน่ สัญญาทีใ่ ห้ ไว้ กบั ลูกค้ าเสมอ

3.48

.980

ปานกลาง

4. มีความรู้ ความสามารถในการผลิตตามมาตรฐานของส่วนประกอบอย่างถูกต้ อง

3.45

.990

ปานกลาง

เฉลี่ย

3.53

0.037

มาก

การรับรู้ ความซื่อสัตย์
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การรับรู้ ความปลอดภัยในการติดต่อ
1. เว็บไซต์มีระบบความปลอดภัยในการส่งข้ อมูลของลูกค้ า

3.91

1.126

มาก

2. มีความปลอดภัย

4.32

.873

มาก

3. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า

3.63

1.103

มาก

เฉลี่ย

3.95

0.139

มาก

1. เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับมาตรฐาน อย.

4.10

1.049

มาก

2. ได้ ให้ ความสาคัญต่อการจัดจาหน่ายสินค้ าและบริ การแก่ลกู ค้ าโดยเน้ นสินค้ าที่มี
คุณภาพ

3.33

.962

ปานกลาง

3. มีการประชาสัมพันธ์ หรื ออธิบายให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในสินค้ าและบริการก่อนตัดสินใจ
ซื ้อ

3.53

1.124

มาก

4. เป็ นตราสินค้ า (ยี่ห้อ) ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ

3.39

1.001

ปานกลาง

5. เข้ าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ

3.35

.839

ปานกลาง

6. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายของสังคม

3.55

.863

มาก

เฉลี่ย

3.54

0.305

มาก

การรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม

จากตารางที่ 4-4 คุณค่าร่วม ที่จะส่งผลต่อในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในปั จจัยการรับรู้ความซื่อสัตย์ อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.53 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ
ไม่กล่าวคาโกหก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.67
รองลงมาคือ การให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.52 ได้ ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาทีใ่ ห้ ไว้ กบั ลูกค้ าเสมอ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.48 ส่วนด้ านทีม่ ีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ มีความรู้ความสามารถในการผลิตตามมาตรฐานของ
ส่วนประกอบอย่างถูกต้ อง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.45
การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ มีความปลอดภัย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.32 รองลงมาคือ เว็บไซต์มีระบบความ
ปลอดภัยในการส่งข้ อมูลของลูกค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.91 ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.63
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.54 เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับมาตรฐาน อย. มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.10 รองลงมาคือ ประพฤติ
ปฏิบตั ิภายในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายของสังคม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55 มีการ
ประชาสัมพันธ์ หรื ออธิบายให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในสินค้ าและบริ การก่อนตัดสินใจซื ้อ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.53 เป็ นตรา
สินค้ า (ยี่ห้อ) ที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.39 เข้ าไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติ มี

86
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.35 ส่วนด้ านทีม่ ีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการจัดจาหน่ายสินค้ าและบริ การแก่
ลูกค้ าโดยเน้ นสินค้ าทีม่ ีคณ
ุ ภาพ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.33

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของด้ านการสื่ อสารที่ จะส่ งผลต่ อ
ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่ านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
(ตามรายข้ อ)
n = 384

ปั จจัย ตามรายข้ อ

ระดับ

x

SD

1. มีแหล่งที่มาของข้ อมูล คาแนะนา มาจากสถาบันที่ได้ รับการยอมรับ

3.52

.911

มาก

2. ให้ คาแนะนาการใช้ งานได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง

3.78

1.189

ปานกลาง

3. ตรวจสอบจานวน ชนิด วันหมดอายุของอาหารเสริม เพื่อสุขภาพก่อนส่งมอบให้
ท่าน

3.55

1.255

มาก

เฉลี่ย
การรับรู้ การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ

3.62

0.182

มาก

1. มีการบริ การที่ตอบคาถามอย่างรวดเร็ ว

3.63

1.193

มาก

2. มีการสอบถามอย่างละเอียดกับความต้ องการ ก่อนที่จะแนะนาผลิตภัณฑ์

3.60

1.084

มาก

3. มีการตอบคาถามอย่างละเอียด ในข้ อสงสัยเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

3.49

1.006

ปานกลาง

เฉลี่ย
การรับรู้ สื่อสารความสุภาพและเป็ นมิตร

3.57

0.094

มาก

1. มีการให้ บริ การ ข้ อมูลและคาแนะนาต่าง ๆ ตรงตามความต้ องการของลูกค้ า

3.60

1.033

มาก

2. ให้ ความสนใจและใส่ใจในการแก้ ปัญหา หรื อเสริ มสุขภาพของลูกค้ า
3. ตอบคาถามหรื อแนะนาบริการด้ วยคาพูดที่สภุ าพ

3.24

1.099

3.54

1.119

ปานกลาง
มาก

เฉลี่ย

3.46

0.045

ปานกลาง

การรับรู้ คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
ตามฉลากข้ างกล่อง

จากตารางที่ 4-5 การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.62 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ ให้ คาแนะนาการใช้ งานได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ องตาม
ฉลากข้ างกล่อง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.78 รองลงมาคือ ตรวจสอบจานวน ชนิด วันหมดอายุของอาหารเสริ มเพื่อ
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สุขภาพก่อนส่งมอบให้ ทา่ น มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55 ส่วนด้ านที่มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ มีแหล่งทีม่ าของข้ อมูล
คาแนะนา มาจากสถาบันที่ได้ รับการยอมรับ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.52
การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ มีการบริ การที่ตอบคาถามอย่างรวดเร็ว มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.63 รองลงมาคือ มี
การสอบถามอย่างละเอียดกับความต้ องการ ก่อนที่จะแนะนาผลิตภัณฑ์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.60 ส่วนด้ านที่มี
ค่าเฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ มีการตอบคาถามอย่างละเอียด ในข้ อสงสัยเกี่ยวกับอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.49
การรับรู้สอื่ สารความสุภาพและเป็ นมิตร พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.46 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ 3.60 มีการให้ บริ การ ข้ อมูลและคาแนะนาต่าง ๆตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า รองลงมาคือ ตอบคาถามหรื อแนะนาบริ การด้ วยคาพูดที่สภุ าพ
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.54 ให้ ความสนใจและใส่ใจในการแก้ ปัญหา หรื อเสริ มสุขภาพของลูกค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.24 ตามลาดับ

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของด้ านพฤติกรรมไม่ โกงที่จะส่ งผล
ต่ อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่ านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
(ตามรายข้ อ)

ปั จจัย รายข้ อ

n = 384

ระดับ

x

SD

1. ได้ จดั ส่งมอบสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพได้ ตรงตามกาหนดเวลา ทันเวลา
ทันใช้ พอดี

3.69

1.194

มาก

2. มีขนตอนการจั
ั้
ดส่งให้ มีความชัดเจนด้ านระยะเวลา

3.29

.954

ปานกลาง

3.72

1.197

มาก

การรับรู้ การจัดส่งตามกาหนดเวลา

3. ระยะเวลารอสินค้ าที่มีความเหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งสินค้ า

ปั จจัย รายข้ อ

n = 384

x

ระดับ

4. มีการจัดส่งสินค้ า เลือกขนส่ง ที่ให้ บริ การเป็ นมาตรฐาน

3.53

SD
1.198

เฉลี่ย

3.55

0.121

มาก

1. กาหนดถูกต้ องและสินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับถูกต้ อง

3.87

1.150

มาก

2. มีการรับประกันสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ เช่น บุบ

4.00

1.067

มาก

มาก

การรับรู้ การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้
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3. มีการเลือกผู้จดั ส่งสินค้ าที่มีเชื่อได้ ว่า จะไม่ทาให้ สนิ ค้ าเกิดความเสียหาย
3.88

1.107

มาก

4. มีการตรวจสอบสถานะของคาสัง่ ซื ้อ

3.74

1.097

มาก

เฉลี่ย

3.87

0.034

มาก

1. เมื่อท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน

3.23

1.166

ปานกลาง

2. มีสง่ มอบสินค้ าหรื อการบริ การที่ดี เมื่อได้ ชาระค่าสินค้ า

3.48

1.176

ปานกลาง

3. ท่านได้ รับสินค้ าครบตามจานวนที่ตกลงราคากันไว้

3.28

1.044

ปานกลาง

4. เมื่อท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน จัดส่งของแถม

3.48

.988

ปานกลาง

เฉลี่ย

3.36

0.092

ปานกลาง

1. ท่านมัน่ ใจกับมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

3.27

.943

ปานกลาง

2. เว็บไซต์ของบริษัท มีความดึงดูดใจ ให้ ทา่ นตัดสินใจซื ้อสินค้ า

3.38

.775

ปานกลาง

3. เว็บไซต์ของมีข้อมูลของสินค้ าที่ทา่ นต้ องการทราบ

3.52

1.024

มาก

4. มีรูปภาพหรื อวีดีโอ ของสินค้ า ให้ ทา่ นดูอย่างชัดเจน

3.35
3.38

1.142
0.154

ปานกลาง

การรับรู้ การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน

การรับรู้ เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ

เฉลี่ย

ปานกลาง

จากตารางที่ 4-6 การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.55
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ 3.72 ระยะเวลารอสินค้ าที่มีความเหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการ
จัดส่งสินค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ รองลงมาคือ 3.69 ได้ จดั ส่งมอบสินค้ าอาหารเสริ มเพื่ อสุขภาพได้ ตรงตาม
กาหนดเวลา ทันเวลา ทันใช้ พอดี มีการจัดส่งสินค้ า เลือกขนส่ง ทีใ่ ห้ บริ การเป็ นมาตรฐาน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.52 ส่วนด้ านที่มคี า่ เฉลีย่ น้ อยทีส่ ดุ คือ มีขนตอนการจั
ั้
ดส่งให้ มีความชัดเจนด้ านระยะเวลา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.29

การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.87
เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ มีการรับประกันสินค้ าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เช่น บุบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.00
รองลงมาคือ มีการเลือกผู้จดั ส่งสินค้ าที่มเี ชื่อได้ วา่ จะไม่ทาให้ สนิ ค้ าเกิด ความเสียหาย มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.88
กาหนดถูกต้ องและสินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับถูกต้ อง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ3.87 ส่วนด้ านที่มี น้ อยที่สดุ คือ มีการตรวจสอบ
สถานะของคาสัง่ ซื ้อ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.74
การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.36
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ มีสง่ มอบสินค้ าหรื อการบริ การทีด่ ี เมื่อได้ ชาระค่าสินค้ า และเมื่อ
ท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน จัดส่งของแถม มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.48 รองลงมาคือ ท่านได้ รับสินค้ าครบ
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ตามจานวนที่ตกลงราคากันไว้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.28 เมื่อท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.23 ตามลาดับ
การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.38 เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ เว็บไซต์ของมีข้อมูลของสินค้ าที่ทา่ นต้ องการทราบ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ
เว็บไซต์ของบริ ษัท มีความดึงดูดใจ ให้ ทา่ นตัดสินใจซื ้อสินค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.38 มีรูปภาพหรือวีดีโอของ
สินค้ า ให้ ทา่ นดูอย่างชัดเจน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.35ส่วนด้ านทีม่ ีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ คือ ท่านมัน่ ใจกับมีเว็บไซต์ที่จด
ทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.27

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่เกี่ยวกับความไว้ วางใจ ใน
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่ านเครื อข่ ายสังคม
ออนไลน์
ปั จจัย รายข้ อ

n = 395

ระดับ

x

SD

1. มีความซื่อสัตย์ในการขายสินค้ า

3.33

1.134

ปานกลาง

2. ได้ รับความไว้ วางใจในได้ รับมาตรฐานการผลิต

3.49

1.176

ปานกลาง

3. มีสว่ นประกอบที่มาจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์ ที่ไม่เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ

3.51

1.145

มาก

4. มีคณ
ุ ภาพ ไม่แพ้ สนิ ค้ าจากต่างประเทศ

3.41

1.153

ปานกลาง

5. มีสนิ ค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพออกมาใหม่
ท่านอยากจะทดลองซื ้อรับประทาน

2.58

.873

ปานกลาง

เฉลี่ย

3.26

0.125

ปานกลาง

ความไว้ วางใจ
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จากตารางที่ 4-7 ในปั จจัยความไว้ วางใจ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.26 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ ค่าเฉลีย่ มากที่สดุ คือ มีสว่ นประกอบทีม่ าจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์ ที่ไม่เป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.51 รองลงมาคือ ได้ รับความไว้ วางใจ
ในได้ รับมาตรฐานการผลิต มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.49 มีคณ
ุ ภาพไม่แพ้ สนิ ค้ าจากต่างประเทศ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.41 มีความซื่อสัตย์ในการขาย
สินค้ า มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.33 มีสนิ ค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพออกมาใหม่ ท่านอยากจะทดลองซื ้อรับประทาน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.58 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพื่อใช้ ทดสอบสมมติฐาน
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ มีการตังสมมติ
้
ฐานก่อนการเก็บสารวจจากการแจกแบบสอบถาม โดย
ตังสมมติ
้
ฐานในแต่ละตัวแปรอิสระ ได้ แก่ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความปลอดภัยใน การติดต่อ การรับรู้
ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
การรับรู้การตอบสนองด้ วย
ความเต็มใจ การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้การ
จัดส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ที่มีผลต่อ
ความไว้ วางใจในเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริโภค ดังนี ้
สมมติฐานการวิจยั ด้ านคุณค่าร่วม มีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้ความซื่อสัตย์ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ใน
ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H1

การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท
และผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H2

การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H3

สมมติฐานการวิจยั ด้ านการสือ่ สาร มีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค
ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ ในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H4

การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท
และผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H5
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การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ ในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H6

สมมติฐานการวิจยั ด้ านพฤติกรรมไม่โกงมีความสัมพันธ์ตอ่ ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H7

การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H8

การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
H9

H10 การรับรู้ เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ใน

ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยการตังสมมติ
้
ฐานเป็ นตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้ เพื่อจะทาการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
อิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร และพฤติกรรมไม่โกง ในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
เมื่อผู้วิจยั ได้ ทาเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
เรี ยบร้ อยแล้ ว ลาดับต่อไปจะทาการทดสอบสมมุติฐาน ดังต่อไปนี ้
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั โดยได้ กาหนดตัว
แปรอิสระ ได้ แก่ การรับรู้ความซือ่ สัตย์ การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ การรับรู้การสือ่ สารด้ วย
ความสุภาพและเป็ นกันเอง การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การ
ส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ โดยจะมีการวิเคราะห์ตรวจสอบปั ญหาของ
สภาพแวดล้ อมภายในกลุม่ ของตัวแปรอิสระ พิจารณาตัวแปรแต่ละตัว มีความสัมพันธ์กนั เองหรื อไม่
ถ้ าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์กนั เกิน 0.8 แสดงว่า
มีแนวโน้ มเกิดสภาพที่
กลุม่ ของตัวแปรอิสระในสมการมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และถ้ าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มี
ความสัมพันธ์ .00 ถือว่าตัวแปรละตัวไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
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แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางต่อไปนี ้

X6

X5

X4

X3

X2

X1

ตัวแปร
X3

.057

.364

-.046

.211

.002

.123

1

.040

.105*

X9

.020

-.119*

.000

.373

-.046

.468

.314** .037

.015

.124*

X8

.007

.141

.000

.000

.000

.001

.001

.000

.000

.166** .162** .301** .275**

.016

.379

-.075

.476

-.036

.000

.191**

.000

.288**

X10

.309** .369** .306**

.008

.137** .136** -.045

.972

-.002

.105

.378** .123*

.997

.000

.986

-.001

.005

Correlation

1

.946

.003

.850

.010

.000

.000

Sig.

X7

.156** .079

X6

.204** .144** .083

.103

.083

X5

Sig.

Correlation

Sig.

1

1

.499

-.035

.709

-.064

X4

Correlation

1

.000

.255** -.019

X2

.262

1

X1

ตัวแปร

Sig.

Correlation

Sig.

Correlation

Sig.

Correlation

ค่าสถิติ

.143**

.105*

.032

-.095

.123*

.165**

y

ตารางที่ 18 ค่ าสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ของความไว้ วางใจในความสั มพันธ์ ระหว่ างบริ ษัท และกลุ่มผู้บริ โภคในธุรกิ จอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพผ่ าน
เครื อข่ ายสังคมออนไลน์
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X4

X5

X6
1

X7

1

.092

.086

X8

X10

.001

1

Correlation

Sig.

.000

Sig.

.409**

.001

.153** .163**

.002

.156** .168**

X9

1

X3

Correlation

X2

.003

X1

ตัวแปร

Sig.

Correlation

Sig.

Correlation

ค่าสถิติ

*นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

X10

X9

X8

X7

ตัวแปร

ตารางที่ 4-8 (ต่อ)

.305**

.251**

.062

.162**

y
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95
เมื่อ

X1-การรับรู้ ความซื่อสัตย์
X2-การรับรู้ ความปลอดภัยในการติดต่อ
X3-การรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
X4-การรับรู้ คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
X5-การรับรู้ การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ
X6-การรับรู้ สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง
X7-การรับรู้ การจัดส่งตามกาหนดเวลา
X8-การรับรู้ จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้
X9-การรับรู้ การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน
X10-การรับรู้ เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ
Y -ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ ม

เพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
จากตารางที่ 4-8 ผลของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั พบว่า การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้
ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง การรับรู้การจัดส่ง
ตามกาหนดเวลา การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้
เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ตัวแปรอิสระทุกตัว
มีความสัมพันธ์เชิงเส้ นตรง และมีคา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
น้ อยกว่า 0.80 มีจานวน 10 ตัวแปร ได้ แก่ X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9 และ X10 แสดงว่าตัวแปร
อิสระเหล่านี ้
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ และมีความสัมพันธ์ทงทางบวกและทางลบก็
ั้
จะไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาความสัมพันธ์เชิงเส้ นระหว่างตัวแปรพยากรณ์ตงแต่
ั ้ 2 ตัวขึ ้นไป ดังนันสามารถใช้
้
ตวั แปร
อิสระเหล่านี ้ในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุได้
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้ อมูลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอย เชิงเส้ นแบบพหุ
(Multiple linear regression analysis)
ผู้วิจยั ได้ นากลุม่ ปั จจัยที่ได้ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในส่วนของตารางที่ 4-8
มาทา
การทดสอบสมมติฐานเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มผ่านทาง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้ นแบบพหุ
ในการนาตัวแปร เข้ ามา
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วิเคราะห์มี ความไว้ วางใจ เป็ นตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระในด้ านคุณค่าร่วม ด้ านการสือ่ สาร และด้ านพฤติกรรม
ไม่โกง สรุปได้ ดงั นี ้

ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียวที่ได้ จากการทดสอบสมการถดถอยหลาย
ตัวแปรของความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่ างบริ ษัท และกลุ่มผู้บริ โภคใน
ธุรกิจอาหารเสริ มผ่ านทางเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
Model

Sum Squares

df

Mean Square

F

Sig.

Regression

36.38

12

3.031

12.05

.000*

Residual

96.12

382

.252

Total

132.50

394

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4-9 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ามีตวั แปรอิสระอย่างน้ อย 1 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม ซึง่
ก็คือความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ดังนัน้ สามารถใช้ ตวั แปรอิสระในการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุในขันตอนต่
้
อไป ดังนี ้
แสดงผลการทดสอบสมมติฐานดังตารางที่ 4-10

ตารางที่ 20 ผลของสมการถดถอยเชิ งพหุความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ ระหว่ างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่ านเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
ตัวแปร

β

t

Sig

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

ค่าคงที่ (a)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

.072
.071
-.085
.061
-.043
.027
.087
-.043
.156
.206

1.392
1.344
-1.747
1.230
-.765
.504
1.752
-.810
2.801
3.669

.165
1.80
.082
.219
.445
.614
.081
.418
.005*
.000*

.865
.823
.976
.935
.714
.797
.926
.798
.737
.726

R = 0.379

R2 = 0.143

1.155
1.215
1.025
1.070
1.401
1.254
1.080
1.254
1.356
1.378

Adjusted R2 = 0.121
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* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4-10 ในการวิเคราะห์ปัจจัยอิทธิพลของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร พฤติกรรม ไม่โกง ที่จะส่งผลต่อ
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และกลุม่ ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ใช้ วิธีการถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ตัวแปรอิสระที่วเิ คราะห์มีจานวน
ทังสิ
้ ้น 10 ตัวแปร โดยมีตวั แปรในด้ านคุณค่าร่วม 3 ด้ าน ได้ แก่ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความปลอดภัยใน
การติดต่อ การรับรู้ความผิดชอบต่อสังคม ตัวแปรในด้ านการสือ่ สาร 3 ด้ าน ได้ แก่ การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูล
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือการรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ตัว
แปรในด้ านพฤติกรรมไม่โกง 4 ด้ าน ได้ แก่ การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้
การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน การรับรู้เว็บไซต์ทนี่ า่ เชื่อถือ ในการวิเคราะห์แสดงผลดังนี ้ พบว่า
ค่า VIF แต่ละค่ามีคา่ น้ อยกว่า 10 แสดงว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั เองระหว่าง
ตัวแปรอิสระ
ผลการแสดงสมมติฐานพบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กบั ความความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีผลให้ คา่ อานาจการทานาย
(R2) เท่ากับ 0.143* แสดงให้ เห็นว่า ตัวแปรอิสระมีประสิทธิภาพการพยาการณ์ ถึง 14.3% ส่วนที่เหลืออีก
85.7% เกิดจากตัวแปรอื่น ๆ ซึง่ การแสดงผลของสมการถดถอยเชิงพหุของความไว้ วางใจในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยที่สามารถเขียนสมการถดถอยได้ ดงั นี ้
Y = 2.176 +.072 (X1) + .071(X2) +.085 (X3) + .061(X4) + .043(X5) + .027(X6) +
.087(X7) + .043(X8) + .156(X9*) + .206(X10*)

เมื่อ

X1-การรับรู้ ความซื่อสัตย์

X2-การรับรู้ ความปลอดภัยในการติดต่อ
X3-การรับรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคม
X4-การรับรู้ คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
X5-การรับรู้ การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ
X6-การรับรู้ สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง
X7-การรับรู้ การจัดส่งตามกาหนดเวลา
X8-การรับรู้ จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้
X9-การรับรู้ การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน
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X10-การรับรู้ เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ

จากสมการถดถอย สามารถสรุปได้ วา่
การรับรู้ความซื่อสัตย์ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ เท่ากับ .165 ซึง่
มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค
ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่
เท่ากับ 1.80 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้
จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคใน
ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิตมีคา่
เท่ากับ .082 ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้
จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ
ในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า
ค่านัยสาคัญทางสถิตมีคา่ เท่ากับ .219 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทาง
สถิตมีคา่ เท่ากับ .445 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่า
นัยสาคัญทางสถิตมีคา่ เท่ากับ .614 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค
ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใน
การทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิต
มีคา่ เท่ากับ .081ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้

จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคใน
ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ใน
การทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิตมี
ค่าเท่ากับ .418 ซึง่ มีคา่ มากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้
จึงไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ
ในความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า
ค่านัยสาคัญทางสถิตมีคา่ เท่ากับ .005* ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในการทดสอบ พบว่า ค่านัยสาคัญทางสถิตมีคา่ เท่ากับ
.000* ซึง่ มีคา่ น้ อยกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานนี ้
จึงเป็ นไปตามสมมติฐาน

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
จาการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสรุปพบว่า การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน และการรับรู้
เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ สมมติฐานดังกล่าวมาข้ างต้ นนันมี
้ คา่ น้ อยกว่า .05 ซึง่ ทาให้ เรา
ไม่สามารถปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ได้ และยอมรับสมมติฐานรอง และจะเห็นได้ วา่ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระ
เงิน และการรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลต่อความไว้ วางใจ ในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และ
สมมติฐานครัง้ นี ้ของผลการวิจยั ที่ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่กาหนดไว้ จะเห็นได้ วา่ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การ
รับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและ
น่าเชื่อถือ การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง การรับรู้การ
จัดส่งตามกาหนดเวลา การรับรู้จดั ส่งตามที่โฆษณาไว้ สมมติฐานข้ างต้ นนี ้ ไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในเชิง
บวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
และในการทดสอบ พบว่านัยสาคัญทางสถิตมิ ากกว่า .05 ดังนัน้ สมมติฐานดังกล่าวนี ้จึงไม่เป็ นไปตาม
สมมติฐาน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4-11

ตารางที่ 21 สรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1

ผลการทดสอบ
การรับรู้ความซื่อสัตย์ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภคในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานที่ 2

สมมติฐานที่ 3

สมมติฐานที่ 4

สมมติฐานที่ 5

สมมติฐานที่ 6

การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจอาหารเสริม
เพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ใน
ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ส่งผล
เชิงบวกต่อ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ใน
ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้การสื่อสารด้ วยความสุภาพและ
เป็ นกันเอง ส่งผล ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เชิงบวกต่อความไว้ วางใจ
ในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท
และผู้บริโภค
ในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์
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ตารางที่ 4-11 (ต่อ)

สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 7

สมมติฐานที่ 8

สมมติฐานที่ 9

สมมติฐานที่ 10

ผลการทดสอบ
การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ส่งผลเชิงบวกต่อความ
ไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจ
อาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ใน
ธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
การรับรู้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ส่งผลเชิงบวกต่อความไว้ วางใจใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริโภค ในธุรกิจอาหารเสริมเพื่อ
สุขภาพผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ

การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับของความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อศึกษาระดับของปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
ความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ และเพื่อศึกษาอิทธิผลของปั จจัยต่าง ๆ ที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจ ในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิง
สารวจ (Survey study) โดยได้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
ผู้วิจยั จึงเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่ไม่แน่นอน (Indefinite population) เป็ น
ผู้บริ โภคที่เคยซื ้อสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยการคานวณขนาดของกลุม่
ตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมัน่ กาหนดที่ 95% ได้ จานวนกลุม่ อย่างรวม 384 ตัวอย่าง ในการเก็บข้ อมูลจริ งจะ
กาหนดให้ เก็บข้ อมูลมากกว่าขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมเพื่อใช้ ในกรณีที่สมุ่ มาไม่สมบูรณ์หรื อไม่สามารถ
นามาวิเคราะห์ได้ ดังนันขนาดของกลุ
้
ม่ ตัวอย่างที่ต้องเก็บข้ อมูลจึงเป็ น 384 ชุด การจัดกระทาข้ อมูล และการ
วิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพื ้นฐาน
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับ
รายได้ ตอ่ เดือน แสดงผลจานวนและร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง
1.

2.

ผลการวิเคราะห์คาเฉลีย่ เลขคณิต ( x ) คาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความไว้ วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัท และกลุม่
ผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
1.

2.

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจยั
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ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยสัง่ ซื ้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจานวนทังสิ
้ ้น 394 ส่วนใหญ่เพศหญิง
คิดเป็ นร้ อย 70.6 ส่วน
ใหญ่ อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 77.3 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็ น พนักงานบริ ษัท คิด
เป็ นร้ อยละ 51.3 และมีรายได้ 10,000- 20,000 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.7
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของคุณค่าร่วม การสือ่ สาร และพฤติกรรมไม่โกง ในความสัมพันธ์ระหว่าง
บริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับ
ความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภคจากมากไปน้ อยใน
แต่ตวั แปร ดังนี ้
คุณค่าร่วม
1. การรับรู้ความซื่อสัตย์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นในการ
รับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ ไม่กล่าวคาโกหก การให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง ได้ ปฏิบตั ิตามคามัน่ สัญญาทีใ่ ห้ ไว้ กบั ลูกค้ า
เสมอ มีความรู้ความสามารถในการผลิตตามมาตรฐานของส่วนประกอบอย่างถูกต้ อง
2. การับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความ
คิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ มีความปลอดภัย เว็บไซต์มรี ะบบความปลอดภัยในการส่งข้ อมูลของลูกค้ า
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า
3. การับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความ
คิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับมาตรฐาน อย. ประพฤติปฏิบตั ิภายในกรอบ
ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎหมายของสังคม มีการประชาสัมพันธ์ หรื ออธิบายให้ ลกู ค้ าเข้ าใจในสินค้ าและ
บริ การก่อนตัดสินใจซื ้อ สินค้ าเป็ นตราสินค้ า (ยี่ห้อ) ที่มชี ื่อเสียงเป็ นที่บริ ษัทได้ เข้ าไปช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัยธรรมชาติ ได้ ให้ ความสาคัญต่อการจัดจาหน่ายสินค้ าและบริ การแก่ลกู ค้ าโดยเน้ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
ด้ านการสือ่ สาร
4. การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงตาม
ค่าเฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ ให้ คาแนะนาการใช้ งานได้ อย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง
ตามฉลากข้ างกล่อง ตรวจสอบจานวน ชนิด วันหมดอายุของอาหารเสริ ม
เพื่อสุขภาพก่อนส่งมอบให้
ท่าน มีแหล่งที่มาของข้ อมูล คาแนะนามาจากสถาบันที่ได้ รับการยอมรับ
5. การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับ
ความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ มีการบริ การที่ตอบคาถามอย่างรวดเร็ว
มีการสอบถาม
อย่างละเอียดกับความต้ องการ ก่อนที่จะแนะนาผลิตภัณฑ์ มีการตอบคาถามอย่างละเอียด ในข้ อสงสัยเกี่ยวกับ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
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6. การรับรู้สอื่ สารความสุภาพและเป็ นมิตร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของ
ระดับความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ มีการให้ บริ การ ข้ อมูลและคาแนะนาต่าง ๆ ตรงตามความ
ต้ องการของลูกค้ า ตอบคาถามหรื อแนะนาบริ การด้ วยคาพูดที่สภุ าพ การให้ ความสนใจและใส่ใจในการ
แก้ ปัญหา หรื อเสริ มสุขภาพของลูกค้ า ตามลาดับ
พฤติกรรมไม่โกง
7. การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลาในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความ
คิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ ระยะเวลารอสินค้ าทีม่ ีความเหมาะสมกับค่าใช้ จ่ายในการจัดส่งสินค้ า การ
ได้ จดั ส่งมอบสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพได้ ตรงตามกาหนดเวลา ทันเวลา ทันใช้ พอดี มีการจัดส่งสินค้ า เลือก
ขนส่ง ที่ให้ บริ การเป็ นมาตรฐาน มีขนตอนการจั
ั้
ดส่งให้ มคี วามชัดเจนด้ านระยะเวลา
8. การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความ
คิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ มีการรับประกันสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ เช่น บุบ มีการเลือ กผู้จดั ส่ง
สินค้ าที่มีเชื่อได้ วา่ จะไม่ทาให้ สนิ ค้ าเกิดความเสียหาย กาหนดถูกต้ องและสินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับถูกต้ อง มีการ
ตรวจสอบสถานะของคาสัง่ ซื ้อ
9. การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามค่าเฉลีย่
ของระดับความคิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ มีสง่ มอบสินค้ าหรื อ
การบริ การที่ดี เมื่อได้ ชาระค่า
สินค้ า และ เมื่อท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน จัดส่งของแถม ท่านได้ รับสินค้ าครบตามจานวนที่ตกลง
ราคากันไว้ เมื่อท่านชาระสินค้ าครบตามจานวนเงิน
10. การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เรี ยงตามค่าเฉลีย่ ของระดับความ
คิดเห็นในการรับรู้ของผู้บริ โภค ได้ แก่ เว็บไซต์ของมีข้อมูลของสินค้ าที่ทา่ นต้ องการทราบ มีเว็บไซต์ของบริ ษัท มี
ความดึงดูดใจ ให้ ทา่ นตัดสินใจซื ้อสินค้ า มีรูปภาพหรื อวีดีโอของสินค้ า ให้ ทา่ นดูอย่างชัดเจน ท่านมัน่ ใจกับมี
เว็บไซต์ทจี่ ดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

อภิปรายผลการวิจยั
จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ผู้วิจยั สามารถอภิปรายผลการวิจยั เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ เป็ นแนวทางข้ อเสนอแนะต่อไปและอ้ างอิง
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 1 เพื่อศึกษาการรับรู้ความซื่อสัตย์ ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความซื่อสัตย์ ไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจ
ใน เชิง
บวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ ม เพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้วจิ ยั พอจะอธิบายสาเหตุ
ที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั
ที่ได้ คือ เนื่องจากด้ วยสภาพเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายและสลับซับซ้ อนมากขึ ้น ทาให้ เกิดธุรกิจต่าง ๆ
มากมาย ทังถู
้ กต้ องและไม่ถกู ต้ องตามกฎหมาย โดยเฉพาะจากกลุม่ มิจฉาชีพที่อาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของ
ผู้บริ โภค เปิ ดบริ ษัทหลอกลวง สร้ างความสูญเสียทังในเรื
้ ่ องของทรัพย์สนิ และจิตใจ ทังนี
้ ้ผู้บริ โภคมีความรู้สกึ
กลัวว่าผู้จดั จาหน่ายสินค้ าอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ จะนาสินค้ าที่ไม่ได้ มาตรฐานมาขายในราคาสูงกว่าความเป็ น
จริ ง โฆษณาสรรพคุณอวดอ้ างเกินกว่าความเป็ นจริ ง บางคนรับประทานไปแล้ วเกิดผลข้ างเคียงตามมา (นิติธร
แก้ วโต, 2560) ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ไว้ วางใจ ธุรกิจผู้จดั จาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพบริษัทใดบริ ษัทหนึง่
แม้ วา่ จะมีความซื่อสัตย์ตอ่ ผู้บริ โภคสูง อันเนื่องมาจากสภาพธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีการกระทา การหลอกลวงผู้บริ โภคอยู่ ดังกล่าวไปข้ างต้ น ซึง่ ผลงานวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับ งานวิจยั
ของ Nader and Maizatul (2013) กล่าวคือ เมื่อผู้บริ โภคสามารถรับรู้ได้ วา่ บริ ษัทมีการดาเนินธุรกิจด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตโปร่งใส และกระทาในสิง่ ที่ถกู ต้ อง ไม่พดู ปด ไม่ลกั ขโมย ไม่คดโกง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความยินดีที่
จะให้ การใช้ สนิ ค้ าของบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง เมื่อผู้บริ โภคมีความเชื่อมัน่ และไว้ เนื ้อเชื่อใจเป็ นต่อการบริ การที่
ได้ รับจากบริษัทเป็ นอย่างมากก็จะส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคมีความยินดีพดู ในสิง่ ดี ๆ เกี่ยวกับสินค้ าของบริ ษัท หรื อพูด
เกี่ยวกับประสบการณ์ดี ๆ ที่เคยได้ รับจากการใช้ บริ การจากบริ ษัท อีกทังผู
้ ้ บริ โภค ยังมีความยินดีทจี่ ะพูด แก้ ตา่ ง
ให้ กบั บริ ษัท เมื่อมีคนกล่าวถึงในแง่ลบอีกด้ วย จึงสรุปได้ วา่ เมื่อผู้บริ โภคเกิดความไว้ เนื ้อเชื่อใจที่เพิ่มมากขึ ้น
แล้ วก็จะ ส่งผลให้ เกิดความจงรักภักดีของลูกค้ าที่สงู ขึ ้นตามไปด้ วย นอกจากนี ้ยังไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ นิ
สา จันทร์ หอม (2558) ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพการให้ บริ การหลังการขายต่อความไว้ เนื ้อเชื่อใจ ความพึง
พอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้ าธุรกิจนาเข้ าเครื่ องมือแพทย์ พบว่า ความไว้ เนื ้อเชื่อใจมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้ า อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนัน้ จริ ยธรรมทางการขายทีด่ ี เป็ นกุญแจ
สาคัญในการสร้ างความน่าเชื่อถือต่อลูกค้ า เช่น การเลือกไม่พูดปด ไม่ลกั ขโมย ไม่คดโกง หรื อหลอกลวงในทุก
กรณี ไม่มีอะไรที่สาคัญไปกว่าการทาธุรกิจที่ถกู หลักจริ ยธรรม มีความซื่อสัตย์ จริ งใจ ทาให้ ลกู ค้ าเชื่อมัน่ และ
ยินดีทาธุรกิจกับคุณมากที่สดุ ไม่วา่ คุณจะสร้ างยอดขายให้ มกี าไรมาก โน้ มน้ าวใจเก่ง มีทกั ษะในการล่อลวงที่ดี
จนนาไปสูก่ ารคดโกงและทุจริต แต่เมื่อใดที่ลกู ค้ าจับได้ วา่ คุณขาดจริ ยธรรม
เมื่อนันลู
้ กค้ าก็จะหมด
ความเชื่อมัน่ ไปจากธุรกิจนันทั
้ นที

การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 2 การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ส่งผลต่อ
ความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อ ไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในเชิง
บวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ เนื่องจากเป็ นยุคสมัยดิจิทลั ที่สามารถเชื่อมโยง
ผู้คนจากทัว่ โลก ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค ไม่วา่ จะเป็ นเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ไลน์ หรื อยูทปู โดยเชื่อมโยงข้ อมูล
ส่วนตัว ประสบการณ์และข้ อมูลต่าง ๆ ของเราไปยังเพื่อน ครอบครัว หรื อบุคลอื่น ๆ ได้ สะดวกและรวดเร็ว ซึง่
ความสะดวกสบายและรวดเร็ วก็ยอ่ มที่จะมีผลร้ ายที่แฝงไปด้ วยภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ ้นกับข้ อมูลส่วนตัวทีเ่ รามี
และได้ แชร์ ออกไปไม่วา่ จะเป็ น รูปภาพ วีดีโอ อาทิเช่น ธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกร โดนแฮกข้ อมูลลูกค้ า ข้ อมูล
เบื ้องต้ นของลูกค้ าที่สว่ นใหญ่เป็ นข้ อมูลคาขอสินเชื่อพื ้นฐานลูกค้ ารายย่อยที่สมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์
ถูกแฮกด้ วยเทคนิคชันสู
้ งจากระบบของธนาคาร เป็ นต้ น (ภัยไซเบอร์ !! กรุงไทย-กสิกร โดนแฮกข้ อมูลลูกค้ า เข้ ม
ยกระดับป้องกัน, 2561) ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ปัจจุบนั มีความสะดวกรวดเร็ว ผู้ใช้ สามารถใช้ บริ การ
ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข้ อความ รูปภาพ หรื อแลกเปลีย่ นความรู้ระหว่างกันได้ ไม่มีระยะเวลาที่กาหนด ดังนัน้
ความเป็ นส่วนตัวอาจจะถูกคุกคามได้ ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่มีความไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่ อสุขภาพผ่าน
ทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่นกัน แม้ วา่ จะมีการสร้ างการรับรู้ความปลอดภัยในการติดต่อของผู้บริ โภคต่อ
บริ ษัทได้
ผลงานวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วราพร วรเนตร (2553) วิจยั เรื่ อง การรับรู้ความเสีย่ ง ความ
ไว้ วางใจ และความตังใจซื
้ ้อประกันภัยผ่านอินเทอร์ เน็ต พบว่าการรับรู้ความเสีย่ งในการซื ้อประกันภัยทาง
อินเทอร์ เน็ตมีผลต่อความตังใจซื
้ ้อ ด้ านความเสีย่ งในการเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนตัว (Privacy risk) เช่น ข้ อมูลบัตร
เครดิต ข้ อมูลที่อยู่ เลขบัตรประจาตัวประชาชน ฯลฯ ซึง่ ความเสีย่ งด้ านนี ้ทาให้ เป็ นการเพิ่มต้ นทุนในการที่จะได้
สินค้ าและบริ การนันมาโดยผู
้
้ บริ โภคอาจมองว่าไม่ค้ มุ กับสินค้ าและบริ การที่จะได้ มา จึงส่งผลให้ ความตังใจซื
้ ้อ
สินค้ าลดลง นอกจากนี ้ยังไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Broekhuizen and Huizingh (2009) ทีพ่ บว่า การ
รับรู้ความเสีย่ ง จะมีอิทธิพลในเชิงลบต่อความตังใจซื
้ ้อ ผู้บริ โภคยิ่งมีการรับรู้ความเสีย่ งเกี่ยวกับการซื ้อสินค้ าทาง
อินเทอร์ เน็ตมากเท่าไร ความตังใจซื
้ ้อสินค้ าของผู้บริ โภคจะลดลงมากเท่านัน้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ (2558) วิจยั เรื่ อง ความไว้ วางใจในธุรกิจ e-Commerce ของบริ ษัท LAZADA พบว่า
การรับรู้ความเสีย่ งขึ ้นกับระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ า จากการซื ้อสินค้ าแฟชัน่ เครื่ องแต่งกาย อัญมณี และเครื่ องประดับผ่าน
e-Commerce มีอิทธิพลเชิงลบต่อความตังใจซื
้ ้อ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 3 การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในเชิง
บวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ ปั จจุบนั นี ้ องค์การธุรกิจในยุคใหม่ต้อง
บริ หารงานโดยคานึงถึงจริ ยธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริ โภคด้ วยการผลิตสินค้ าและบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ถ้ าไม่
คานึงถึงเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคม จะสร้ างผลกระทบในทางลบได้ อย่างรุนแรงและกว้ างขวางโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารเพื่อสุขภาพและเครื่ องสาอางผิดกฎหมายหลายรายการที่ขายผ่านทางออนไลน์ โฆษณา
หลอกลวงให้ ผ้ บู ริ โภคหลงซื ้อ ส่วนใหญ่ไม่มี อย. ไม่มีหมายเลขจดแจ้ งทะเบียนจานวนมาก และมีการใช้ เลข
สารบบอาหารปลอม หรื อมีการนาเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคหลงเชื่อ นอกจากนี ้
ยังมีการการันตีจากคนดัง เซเลบ ดารา หรื อเน็ตไอดอล ยิง่ ทาให้ กลุม่ ผู้บริ โภค มีความไว้ วางใจในแบรนด์สนิ ค้ า
นัน้ ๆ แต่เมื่อผู้บริ โภคได้ สงั่ ซื ้อสินค้ าไปใช้ จริ ง ไม่ได้ รับผลลัพท์ตามที่เหล่าดารา เซเลบ คนดัง การันตีไว้ จากการ
โฆษณา อาทิเช่น เครื อข่ายผู้ผลิตอาหารเสริ มและเครื่ องสาอาง เมจิก สกิน เป็ นผลิตภัณฑ์ไม่ถกู กฎหมาย ส่วน
เลข อย. ที่แสดงนัน้ เป็ นเพียงเลข สารบบบัญชีรายชื่ออาหาร ซึง่ ยังไม่รับรองว่าเป็ นผลิตภัณฑ์ได้ มาตรฐาน จึง
ไม่สามารถนาไปโฆษณาหรื อติดประกาศใช้ ในการขายได้ ดังนันถื
้ อว่า บริ ษัท เมจิก สกิน จากัด กระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตอิ าหาร เป็ นต้ น (เอกพล บรรลือ, 2561) ผู้บริ โภคจึงไม่มีความไว้ วางใจในตราสัญลักษณ์
การรับรองมาตรฐาน อย. หรื อมาตรฐานคุณภาพสินค้ าที่ได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง ส่งผลให้ ผ้ บู ริ โภคไม่มีความไว้ วางใจในธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านทางเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ แม้ วา่ ในปั จจุบนั ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ จะมีการทากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ระดับใดก็ตาม
ซึง่ ผลงานวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เรณุกา คุ้มทรัพย์สริ ิ (2557) วิจยั เรื่ อง
การรับรู้
ด้ านนวัตกรรมและการใช้ กลุม่ บุคคลมีชื่อเสียงส่งผลต่อความไว้ วางใจในตราสินค้ าเครื่ องสาอางไทยของผู้หญิง
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การใช้ กลุม่ บุคคลมีชื่อเสียงส่งผลต่อความไว้ วางใจในตราสินค้ า
เครื่ องสาอางไทยของผู้หญิงวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไม่
สอดคล้ องกับ ภูติณฐั สุภาพร (2558) ศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่สง่ ผล
ต่อความจงรักภักดีตอ่ บริ ษัท แสงโสม จากัด ของผู้ที่พกั อาศัยในบริ เวณตาบลหอมเกร็ ด อาเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ด้านกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ได้ แก่ ด้ านการจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย การปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม ภาพลักษณ์กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ภาพลักษณ์ด้านธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และชุมชน มีความพอใจ
ต่อบริ ษัทฯ ทาให้ สง่ ผลต่อความจงรักภักดีตอ่ บริ ษัท แสงโสม จากัด
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การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 4 การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ
ส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค
ในธุรกิจอาหาร
เสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ ไม่ได้ สง่ ผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ เนื่องจากผู้บริ โภคส่วนมากจะ
ซื ้อผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารตามข้ อมูลที่ได้ รับจากสือ่ โฆษณาและบุคคลรอบข้ างโดยไม่ได้ ศกึ ษาข้ อมูล ที่ถกู ต้ อง จน
บางครัง้ ตกเป็ นเหยื่อของการโฆษณา อาทิเช่น สานักคณะกรรมการอาหาร และยาของสหรัฐ หรื อ FDA ได้
จัดการส่งจดหมายเตือนไปที่บริษัทผู้ผลิตอาหารเสริ มกันแดดทัง้ 4 ราย ในอเมริ กา เพื่อเป็ นการย ้าเตือนทังผู
้ ้ ผลิต
และผู้บริ โภคว่า “ไม่มียาเม็ด หรือแคปซูลใด ๆ ที่ใช้ แทนครีมกันแดดได้ ” (The FDA Is warning people to
steer clear of sunscreen pills, 2018) ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชัยวัฒน์ สิงห์หิรัญนุสรณ์ และอรุ ณรัตน์
อรุณเมือง (2556) วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ขา่ วสารเกี่ยวอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านทางโทรทัศน์ และกลุม่
อ้ างอิง ที่มีผลสูงสุดต่อการตัดสินใจในการเลือกบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ คือ พ่อแม่ นอกจากนี ้ยังพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ และมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมทีถ่ กู ต้ องในการบริ โภค
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพในระดับ ปานกลาง นอกจากนันพฤติ
้
กรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ถกู ต้ องมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตา่ กับทังความรู
้
้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารของนักเรี ยนกลุม่ ตัวอย่าง
สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิช (2550) วิจยั เรื่ อง พฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ใช้ ควบคุม
น ้าหนักของบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปั จจัยด้ านความรู้ บุคลากรในสาธารณสุข ที่มีความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มตา่ มีการบริ โภคผลิตภัณฑ์สงู ซึง่ ถือเป็ นสภาวการณ์ที่เสีย่ งอย่างมากต่อ
ผลข้ างเคียงและผลกระทบที่เกิดจากการบริ โภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ไม่ถกู วิธี สอดคล้ องกับ ศิริรัตน์ ศรี ภทั
รางกูร และจันทนา ลี ้สวัสดิ์ (2557) วิจยั เรื่ อง ผลการบริ โภคผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารในชุมชนเทศบาลนครลาปาง
พบว่า ผู้ใช้ มกั ไม่สนใจหรื อสังเกตว่ามีการผลิตที่ไหน โรงงานผลิตอยูท่ ี่ใด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่ใช้
ภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เกาหลี หรื อเยอรมัน เป็ นต้ น นอกจากนี ้มีการซื ้อตามคาบอกและคา
โฆษณา ซึง่ จากหลักฐานดังกล่าวข้ างต้ นผู้บริ โภคไม่ได้ ให้ ความสนใจการรับรู้วา่ ข้ อมูลของอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพนันถู
้ กต้ อง แต่เมื่อสัง่ ซื ้อสินค้ าจริง กลับพบว่าสินค้ าดังกล่าวไม่เป็ นไปตามที่ ตนเองได้ รับรู้ จึงทาให้ ความ
ไว้ วางใจต่อสินค้ าอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ลดลง ทาให้ การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูล
ถูกต้ องและน่าเชื่อถือไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจได้
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การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 5 การรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้การตอบสนองด้ วยความเต็มใจ ไม่ได้ สง่ ผลต่อความไว้ วางใจ
ในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อ
ความต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบนั นี ้มีความสาคัญต่อการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นสาคัญ
เช่น สินค้ าที่ลกู ค้ าได้ สงั่ ซื ้อไปเกิดมีปัญหา
และลูกค้ าได้ มกี ารติดต่อสอบถามกลับเพื่อขอเปลีย่ นสินค้ า
ผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ ก็ควรตรวจสอบปั ญหา ถ้ าพบว่าสินค้ ามีปัญหาจริ งก็ต้องรี บดาเนินการที่จะ
เปลีย่ นสินค้ าคืนให้ กบั ลูกค้ าทันที พร้ อมกับกล่าวคาขอโทษกับลูกค้ า และอาจจะเพิม่ ส่วนลดให้ กบั ลูกค้ าในครัง้
ต่อไปที่กลับมาซื ้อสินค้ า เพื่อสร้ างความประทับใจ แต่ในทางกลับกัน ถ้ าผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ ไม่มี
ตรวจสอบปั ญหา ไม่เปลีย่ นสินค้ าคืนให้ กบั ลูกค้ าทันที ทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความเสีย่ งในการสัง่ ซื ้อสินค้ าครัง้ ต่อไป
(Bank of Ayudhya, 2561) โดยในปั จจุบนั มีการโกงกันหลากหลายรูปแบบซึง่ เกิดขึ ้นกับผู้บริ โภคที่เคยสัง่ ซื ้อ
สินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เห็นได้ จากข่าวทังในหนั
้
งสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ รวมทังในอิ
้ นเทอร์ เน็ต มี
หลายครัง้ ทีจ่ ะได้ ขา่ วว่าสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ แล้ วไม่ได้ สนิ ค้ าตามที่สงั่ หรื อสินค้ ามีคณ
ุ ภาพที่
ด้ อยกว่าที่โฆษณาไว้ หรื อของจริ ง
ไม่เหมือนกับภาพที่โพสต์ไว้ แต่ปัญหาสาเหตุที่สาคัญกว่านันเมื
้ ่อ
ลูกค้ าโอนเงินชาระค่าสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ ว ผู้ประกอบการทีเ่ ป็ นเจ้ าของสินค้ านันกลั
้ บปิ ดเพจหนีหายไปเลย
ไม่สามารถทีจ่ ะติดตามได้ ซึง่ ปั ญหาเหล่านี ้ทาให้ คนทีซ่ ื ้อสินค้ าเสียความรู้สกึ กับร้ านค้ าออนไลน์ และอาจจะรู้สกึ
ไม่ไว้ ใจไปถึงร้ านค้ าอื่น ๆ ให้ ทาธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้ าขายผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ก็คงได้ รับผลกระทบอยู่
ไม่น้อย หากเกิดปั ญหาแบบนี ้ซ ้าแล้ วซ ้าอีก อาจจะทาให้ ลกู ค้ ายังไม่ตดั สินใจสัง่ ซื ้อสินค้ า มีสาเหตุมาจาก “ความ
มัน่ ใจ” ของผู้ขายหรื อเจ้ าของร้ านค้ าออนไลน์นนั ้ ๆ (ซื ้อ-ขายออนไลน์ มัน่ ใจ ไม่โกง, 2561) ดังนัน้ การที่ตอบ
คาถามของผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วนัน้ อาจจะไม่ชว่ ยทาให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความไว้ วางใจในการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่าน
ออนไลน์ได้ แต่จะช่วยลดความเสีย่ งในการสัง่ ซื ้อสินค้ าผ่านออนไลน์ได้ เท่านัน้ นันคื
้ อ การรับรู้การตอบสนอง
ด้ วยความเต็มใจ อาจจะไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ด้ วยเช่นกัน ซึง่ ผลของงานวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) วิจยั เรื่อง ปั จจัยทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางสังคมออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้ านบุคลากรและคุณภาพของสินค้ าส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางสังคมออนไลน์ ในด้ านบุคลากร ผู้ขายหรื อเจ้ าของร้ านค้ าออนไลน์นนั ้ ๆ ต้ องมี
การโต้ ตอบ และการสือ่ สารกับลูกค้ า ว่ามีความเหมาะสมหรื อไม่ที่จะช่วยตัดสินใจเลือกซื ้อสินค้ ากับผู้ขายคนนัน้
และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัชราภรณ์ ด้ วงวิเศษ (2560) วิจยั เรื่ อง คุณภาพการให้ บริ การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ของลูกค้ า
เทสโก้ โลตัส ในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยด้ านคุณภาพการให้ บริ การ
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ของเว็บไซด์ ในการตอบสนองต่อการใช้ บริ การ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ของลูกค้ าเทสโก้
โลตัส ในประเทศไทย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่6 การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง
ส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การสือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง ไม่ได้ สง่ ผลต่อ
ความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุทเี่ ป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ เนื่องจากยุคสมัยนี ้
เป็ นสังคมบนโลกออนไลน์ มีความนิยมที่จะมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่าง ๆ ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ซึง่ กลายเป็ น
ส่วนหนึง่ ของสังคมไปแล้ วเพราะมีการสร้ างมูลค่าทางเศรษฐกิจและมีการตลาดซื ้อขายอยูใ่ นนัน้ โดย
ผู้ประกอบการยุคใหม่ก็ย้ายร้ านไปไว้
บนโลกออนไลน์เพราะสามารถขายของได้ ง่ายโดยไม่ต้องมีหน้ าร้ าน
แค่ทาการถ่ายรูปโพสต์ลงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ให้ ลกู ค้ าเลือกซื ้อแล้ วรอแพคของส่งอย่างเดียว (Aripfan,
2557) ทาให้
ผู้จดั จาหน่ายสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์มีปฏิสมั พันธ์กบั ลูกค้ าน้ อยลง ซึง่ ทาให้
ผู้บริ โภค
ไม่สามารถทราบถึงความสุภาพและเป็ นกันเองได้ อย่างชัดเจน ในธุรกิ จจัดจาหน่ายสินค้ าผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เช่นเดียวกับธุรกิจจัดจาหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ดังนัน้ อิทธิพลของการรับรู้การ
สือ่ สารด้ วยความสุภาพและเป็ นกันเอง จึงไม่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพเช่นกัน
ผลการวิจยั ที่ได้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ดาริ สถิตย์เสมากุล (2558) ศึกษาความ พึงพอใจใน
การใช้ บริ การรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ความ
คาดหวังของลูกค้ า คุณภาพของบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับ คุณค่าของบริ การที่ลกู ค้ าได้ รับ และความภักดีของลูกค้ า
ทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์และส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ และความพึง
พอใจของลูกค้ าก็มคี วามสัมพันธ์กบั ความภักดีของผู้ใช้ บริ การรถไฟฟ้ าแอร์ พอร์ ต เรล ลิงก์ แต่กลับพบว่า ข้ อ
ร้ องเรี ยนของลูกค้ าก็ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจของลูกค้ าและความภักดีข องลูกค้ าอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
จึงไม่สามารถสะท้ อนออกมาในรูปแบบของจานวนข้ อร้ องเรียนของลูกค้ า และข้ อร้ องเรี ยนของ
ลูกค้ าก็ไม่ได้ สง่ ผลต่อความภักดีของลูกค้ าแต่อย่างใด และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ คณุตม์
ระบิลเมทนี (2557) วิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การที่สง่ ผลต่อการรับรู้คณ
ุ ค่าของตราสินค้ าและ
ความภักดี
ในตราสินค้ าของธุรกิจให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้ านการให้ ความ
มัน่ ใจ และด้ านความเอาใจใส่ ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้ าของธุรกิจให้ บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลือ่ นที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร

10
การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 7 การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา ไม่ได้ สง่ ผลต่อความไว้ วางใจใน
เชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ทังนี
้ ้เนื่องจากผู้วจิ ยั มีความคิดเห็นว่า ในช่วงที่ผา่ นมาผู้บริ โภคชาวไทยยังคงมีกาลังซื ้อและจับจ่ายใช้
สอยสินค้ าเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุม่ สินค้ าทีต่ อบสนองความต้ องการส่วนบุคคล ถ้ าผู้ประกอบการที่ทา
ธุรกิจมานานหลายสิบปี หากไม่ศกึ ษาพฤติกรรมผู้บริ โภคในปั จจุบนั ก็คงทาธุรกิจให้ อยูร่ อดยากจนถึงตอนนี ้ หรื อ
หากลองสังเกตการตัดสินใจซื ้อของลูกค้ าผ่านกระบวนการคิดหลายขันตอนบนความต้
้
องการที่เปลีย่ นไป จาก
การสารวจ พบว่า “ชาวอเมริ กนั 2,500 คน ราว 52% ยังไม่ยอมตกลงปลงใจคลิกซื ้อสินค้ าบนหน้ าเว็บไซต์ทนั ที
แม้ วา่ จะต้ องการสินค้ ามากมายแค่ไหน แต่พวกเขากลับเลือกเดินทางไปที่ร้านค้ า เพื่อทดลองสินค้ าจริ งก่อนที่
จ่ายเงินซื ้อสินค้ า ซึง่ มีปัจจัยทีม่ ีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อ และอยากคลิกสัง่ ซื ้อสินค้ าออนไลน์ทนั ที ได้ แก่
1.
การจัดส่งสินค้ าฟรี 2. เลือกซื ้อสินค้ าออนไลน์ หากมีโปรโมชัน่ ลดราคาสินค้ าที่มีราคาถูกกว่าร้ านค้ า 3. เลือก
เพราะเว็บไซต์มีข้อมูลรี ววิ โฆษณาสินค้ าครบถ้ วนถูกต้ อง น่าเชื่อถือ 4. ซื ้อสินค้ า
บนเว็บไซต์ที่มีการแสดง
ภาพชัดเจน ครบทุกมุมมอง แบบไม่ต้องจินตนาการ ตัดสินใจซื ้อ 5. เพราะเว็บไซต์มีสนิ ค้ าเฉพาะเจาะจงตอบ
โจทย์ความต้ องการได้ เป็ นต้ น (สมรภูมิซื ้อขายของออนไลน์
ในวันที่พฤติกรรมผู้ซื ้อเปลีย่ นแปลงไป,
2561) จากปั จจัยดังกล่าวจะเห็นได้ วา่ ผู้บริ โภคได้ ให้ ความสาคัญต่อสินค้ าและบริ การ ราคาสินค้ า และการ
ส่งเสริ มการตลาด มากกว่าระยะเวลาการจัดส่งให้ ทนั ตามกาหนด เลยทาให้ การจัดส่งของตามกาหนดเวลา ไม่
ส่งผลให้ เกิดความไว้ วางใจในธุรกิจที่อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่นเดียวกัน ซึง่ ผลของ
งานวิจยั ของผู้วจิ ยั นี ้ ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิชญดา ลิ ้มสวัสดิ์วงศ์ (2551) พบว่า การส่งของล่าช้ านับเป็ น
อุปสรรคต่อการซื ้อสินค้ าและบริการผ่านอินเทอร์ เน็ต และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี
(2558) พบว่า ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้ า ส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชัน
่
ออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่8 การรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการรับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ ไม่ได้ สง่ ผลต่อ ความไว้ วางใจใน
เชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ ในยุคสมัยนี ้แม้ วา่ การจับจ่ายออนไลน์
จะเพิ่มความสะดวกสบาย แต่อีกปั ญหาอยูโ่ ดยเฉพาะ อย่างยิ่งจากการถูกหลอกลวงจากผู้ไม่ประสงค์ดี ซึง่ ใน
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การซื ้อสินค้ าหรื อบริ การผ่านทางออนไลน์นนควรจะต้
ั้
องมีความละเอียด รอบคอบ เพราะว่าผู้บริ โภคไม่ได้ เห็น
สินค้ าจริ ง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื ้อ ถ้ าผู้บริ โภคตัดสินใจผิดพลาดจะสูญเสียเงิน เสียเวลา นอกจากนี ้ยังถูกหลอก
อีกด้ วย อาทิเช่น พ่อค้ าจีนหลอกขายสินค้ าปลอมผ่านเพจเฟซบุ๊ค อ้ างแบรนด์หรูลดราคากว่า 80% ระบุเงื่อนไข
เก็บเงินปลายทาง การันตีการรับคืน ซึง่ สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือให้ ลกู ค้ าไว้ วางใจได้ แต่กลับเงียบหายหลัง
จ่ายเงิน เนื่องจากสินค้ าที่ได้ รับไม่มีคณ
ุ ภาพ กล่องสินค้ าที่สง่ มาไม่มีตวั สินค้ า
(ฉวีทอง, 2560)
นอกจากนันยั
้ งมีเหตุการณ์อื่น ๆ อย่างเช่น เตือนภัยนักช้ อปออนไลน์! ระวังเว็บไซต์ขายสินค้ าปลอม ไม่ได้ เงินคืน
แถมสินค้ าห่วย โดย ผู้ใช้ เฟซบุ๊คชื่อ “Sorasart Wisetsin” ได้ ออกมาโพสต์เรื่ องราวเตือนภัยสาหรับนักช้ อป
ออนไลน์ หลังตนเองโดนกลุม่ มิจฉาชีพที่แฝงตัวอยูใ่ นสือ่ ออนไลน์ หลอกขายสินค้ าราคาถูก แต่เมื่อสัง่ สินค้ ามาก
ลับได้ สนิ ค้ าอีกรูปแบบหนึง่ ที่ไม่ใช่ตามที่ตนเองสัง่ ไปนอกจากนี ้สินค้ าที่สง่ มายังมีคณ
ุ ภาพที่ต่ากว่าและคาดว่า
ราคาน่าจะถูกกว่าสินค้ า ที่สงั่ ไป เป็ นต้ น (เตือนภัยนักช้ อปออนไลน์! ระวังเว็บไซต์ขายสินค้ าปลอม ไม่ได้ เงินคืน
แถมสินค้ าห่วย, 2561) มีสถานการณ์คล้ ายกัน หนุม่ สัง่ ซื ้อหมวกกันน็อกยี่ห้อดัง ในร้ านเพจเฟสบุ๊ค หวังเป็ นของขวัญ
แต่สดุ เซ็งพอเปิ ดกล่องพัสดุมา ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ พบเจอหมวกกันน๊ อกใบไม่กี่ร้อยมาให้ แถมสีก็มีรอบ
ถลอกหลายจุด เมื่อโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม ติดต่อไม่ได้ โดยผู้ขายระบุวา่ ร้ านนี ้ขายสินค้ าของแท้ ถ้ าพบว่าเป็ น
ของปลอม ยินดีรับผิดชอบ (สัง่ ซื ้อหมวกกันน๊ อกยี่ห้อดัง สุดเซ็งได้ ของไม่ตรงปก, 2561) ซึง่ จากหลักฐานเหล่านี ้
บอกว่า ในธุรกิจทีจ่ ดั จาหน่ายสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีการจัดส่งสินค้ าไม่เป็ นไปตามทีโ่ ฆษณาไว้ เป็ น
จานวนมาก ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคไม่ได้ ให้ ความไว้ วางใจต่อธุรกิจทีจ่ ดั จาหน่ายสินค้ าผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ดังนัน้ ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่แม้ จะมีการจัดส่งสินค้ าตามทีโ่ ฆษณาไว้ ก็
ตาม ผู้บริ โภคก็ยงั ไม่ไว้ วางใจในการสัง่ ซื ้ออาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์เช่นกัน
โดยผลงานวิจยั นี ้ไม่สอดคล้ องกับ ชาคริ ต อ่องทุน และประสพชัย พสุนนท์ (2559) ศึกษา ปั จจัย
การตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้ านเทคโนโลยีในการซื ้อสินค้ าและบริ การผ่านเฟสบุ๊ค ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ พบว่า ระดับความพึงพอใจของปั จจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย ในขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อสะดวกและรวดเร็ว และสามารถสัง่ ซื ้อ
สินค้ าและบริ การได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง มีคา่ มากที่สดุ เท่ากัน ถัดมาคือช่องทางการชาระค่าสินค้ าและบริ การมี
หลายช่องทางบริการจัดส่งสินค้ าถึงที่สามารถตรวจสอบสถานะสินค้ าได้ และมีการจัดส่งสินค้ าและบริ การฟรี ทา
ให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวและเกิดการกลับมาใช้ บริ การซ ้า ไม่สอดคล้ องกับ กิตติศกั ดิ์
อังคะนาวิน (2558) วิจยั เรื่ อง ทัศนคติของผู้บริ โภคที่มีตอ่ ธุรกิจขายสินค้ าและบริ การผ่านออนไลน์ในเขตจังหวัด
ชลบุรี ผลการวิจยั พบว่า ก่อนการตัดสินใจซื ้อผู้บริ โภค ส่วนใหญ่มพี ฤติกรรมที่มคี วามไม่ไว้ วางใจเกี่ยวกับ
คุณภาพของสินค้ ากับความเหมาะสมของราคา เพราะไม่เห็นสินค้ าจริ งและไม่มนั่ ใจในระบบป้องกันข้ อมูลของ
สินค้ าในระบบก่อนซื ้อสินค้ าออนไลน์ แต่โดยส่วนใหญ่ผ้ บู ริ โภคยังคง
มีความเชื่อมัน่ และเห็นว่าหากมี
ความรวดเร็ วในการจัดส่งสินค้ า จัดส่งสินค้ าได้ ถกู ต้ อง และ
มีการระบุขนาดราคา คุณภาพอย่างชัดเจน
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รวมถึงการมีบริ การหลังการขายที่ดีจะช่วยให้ ผ้ ูบริ โภคหลังซื ้อมีความพึงพอใจและมัน่ ใจรวมถึงมีทศั นคติที่ดยี ิ่งขึ ้น
ในการซื ้อสินค้ าออนไลน์ก่อนการตัดสินใจซื ้อ
การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 9 การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน
ส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายผลการวิจยั ที่ได้ คือ ในปั จจุบนั
คนไทยเริ่ มนิยมซื ้อและขาย ทา
ธุรกรรมผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์กนั มากขึ ้นกว่าเดิม ทาให้
ผู้ประกอบธุรกิจร้ านค้ าออนไลน์เกิดขึ ้นเป็ น
จานวนมาก และได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมาก ประกอบกับจะต้ องมีระบบการชาระเงินที่นา่ เชื่อถือ รวดเร็ ว และ
ปลอดภัย ทาให้ คนเรี ยนรู้
การใช้ งาน และ เข้ ามาทารายการออนไลน์เพิ่มมากขึ ้นกว่าเดิม ยังเกิด
ปั ญหาเกี่ยวกับการจ่ายเงิน ผ่านการซื ้อสินค้ าผ่านออนไลน์ เพราะลูกค้ าเกิดความไม่ไว้ วางใจ กลัวโดนหลอก ให้ โอน
เงินไปแล้ ว ไม่สง่ สินค้ าให้ จึงทาให้ ลกู ค้ าอยากให้ ผ้ ปู ระกอบการจัดส่งของ แล้ วค่อยจ่ายเงินหรือชาระค่าสินค้ า
ปลายทาง เพราะบางคนไม่ไว้ ใจ หรื อผู้ประกอบการรายนัน้ ยังไม่มีความน่าเชื่อถือ จึงอยากได้ สนิ ค้ าก่อน ก่อน
ชาระค่าสินค้ าให้ กบั ผู้ประกอบการ เมื่อลูกค้ ามีโอกาสได้ เห็น ได้ จบั จะทาให้ ลกู ค้ ามีความสบายใจในการเลือก
ซื ้อสินค้ า ถ้ าหากถูกใจลูกค้ ามาก ๆ ก็จะนามาสูก่ ารเป็ นลูกค้ าประจาได้ และทาให้ ผ้ บู ริ โภคมีความมัน่ ใจในการ
เลือกซื ้อสินค้ า และเพิ่มความเชื่อมัน่ แก่ลกู ค้ า ทาให้ ร้านค้ า
มีโอกาสปิ ดยอดการขายทีม่ ากขึ ้นกว่าเดิม ซึง่
เป็ นไปตามที่ได้ ตงสมมติ
ั้
ฐานไว้ ผู้บริ โภคการรับรู้
การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ภาวินีย์ หิ่งห้ อย (2559) พบว่า ความน่าเชื่อถือของเจ้ าของเพจส่งผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าของลูกค้ าบน
เฟสบุ๊ค
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้สกึ ว่าความน่าเชื่อถื อของเจ้ าของ
เพจ มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อเสื ้อผ้ าของลูกค้ าบนเฟสบุ๊คไลฟ์ โดยเจ้ าของเพจสามารถอธิบายวิธีการสัง่ ซื ้อ
การชาระเงินที่เข้ าใจง่าย สามารถทาตามได้ มีวิธีการพูดทีเ่ ป็ นมืออาชีพ และผู้ซื ้อได้ รับเสื ้อผ้ าที่สงั่ ซื ้อหลังจาก
ชาระเงินแล้ วนอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ผลการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล ได้ แก่ 1. ปั จจัยด้ าน
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และ
การยอมรับเทคโนโลยี 2. ปั จจัยด้ านความปลอดภัยและความ
น่าเชื่อถือ 3. ปั จจัยด้ านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค้ าในแอพพลิเคชัน่ ความตรงต่อเวลาในการ
จัดส่งสินค้ า และได้ รับสินค้ าถูกต้ องตามที่สงั่ ไว้ เมื่อผู้บริ โภคได้ ชาระสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีบริ การเก็บเงิน
ปลายทางช่วยให้ ผ้ บู ริ โภคมีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
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การอภิปรายผลตามสมมติฐานของการวิจยั ข้ อที่ 10 การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลต่อความ
ไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและผู้บริ โภคในธุรกิจอาหารเสริ ม เพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลต่อความไว้ วางใจ
ในเชิง
บวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยผู้วิจยั พอจะอธิบายสาเหตุที่เป็ นไปได้ ของผลการวิจยั ที่ได้ คือ ความน่าเชื่อถือ นับเป็ นสิง่ สาคัญที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ชมในการซื ้อสินค้ าหรื อใช้ บริ การจากเว็บไซต์ ด้ วยเทคโนโลยีการสือ่ สารที่ก้าวหน้ า ทาให้ การสร้ าง
ตัวตนของธุรกิจบนโลกออนไลน์กลายเป็ นเรื่ องธรรมดา โดย เริ่ มตังแต่
้ การใช้ โซเชียลเน็ตเวิร์ค นาเสนอสินค้ าและ
บริ การต่าง ๆ
ไปจนถึงการเปิ ดเว็บไซต์ร้านค้ าออนไลน์ ขายสินค้ าเป็ นเรื่ องเป็ นราว ก็ทาได้ อย่างง่ายและ
รวดเร็ ว
และในมุมของผู้ซื ้อ แม้ ช่องทางออนไลน์จะทาให้ การจับจ่ายเลือกซื ้อเลือกใช้ สนิ ค้ าเป็ นไปได้
อย่างง่าย
สะดวกสบาย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปถึงที่ร้าน ดังนันการท
้
าเว็บไซต์ให้ มีความเหมาะสม กับธุรกิจของตัวเอง ทัง้
ในส่วนของการนาเสนอข้ อมูลและงานบริ การในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี ้ในส่วนของข้ อมูลประวัติสว่ นตัวของทัง้
บริ ษัทและผู้บริ การรวมถึงจุดเด่นของธุรกิจก็เป็ นสิง่ ที่สาคัญที่ภายในเว็บไซต์จะต้ องมีระบุไว้ ด้วย ทาให้ สง่ ผลต่อ
ความน่าเชื่อถือและยอดขายในอนาคตของธุรกิจด้ วย (MakeWebEasy, 2558) นอกจากนี ้ยังต้ องมีการรับรอง
จากบุคคลที่สามหรื อหน่วยงานทีเ่ ชื่อถือได้ วา่ ผู้ขายคนนี ้ไว้ ใจได้ จะทาให้ ลกู ค้ าตัดสินใจทาธุรกรรมได้ ง่ายขึ ้น
เช่นเดียวกับการซื ้อขายสินค้ าทางออนไลน์ หากมีองค์กรที่เชื่อถือได้ มารับรองว่าเว็บไซต์นนั ้ ๆ ผู้บริ โภคย่อมมี
ความมัน่ ใจในการซื ้อขายออนไลน์มากขึ ้น
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ มนธิชา เจียมผ่อง (2560) ได้ ศกึ ษาผลกระทบของการรับรู้ถงึ คุณภาพของ
ข้ อมูลสุขภาพออนไลน์ตอ่ ความไว้ วางใจและการตังใจใช้
้
งานเว็บไซต์สขุ ภาพของผู้สงู อายุ พบว่า ปั จจัยด้ านความ
ไว้ วางใจ ยังส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ งาน และการรับรู้ถึงประโยชน์ ซึง่ ส่งผลต่อการตังใจ
้
ใช้ งานเว็บไซต์สขุ ภาพอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิมลพรรณ ณ สมบูรณ์ (2558)
พบว่า ลักษณะเว็บไซต์ ด้ านความเชื่อมัน่ ในเว็บไซต์หรื อความไว้ วางใจ ส่งผลต่อความตังใจเลื
้ อกซื ้อแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวออนไลน์ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร กลุม่ ลูกค้ าที่เลือกซื ้อแพ็กเกจท่องเที่ยวออนไลน์ต้องใช้
ความระมัดระวังในการเลือกซื ้อแพ็กเกจมากขึ ้น จึงเลือกเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือและน่าไว้ วางใจ ได้ มีการ
รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่มคี วามน่าเชื่อถือ มีการรักษาความปลอดภัยในข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ าที่ได้
มาตรฐาน มีผลต่อการเลือกซื ้อแพ็กเกจท่องเทีย่ วออนไลน์

ข้ อเสนอแนะ
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ข้ อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
ผลการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ นาเสนอองค์ความรู้ใหม่ดงั นี ้คือ การรับรู้ความซื่อสัตย์ การรับรู้ความปลอดภัย
ในการติดต่อ การับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคม การรับรู้คณ
ุ ภาพของข้ อมูลถูกต้ องและน่าเชื่อถือ การรับรู้การ
ตอบสนองด้ วยความเต็มใจ การรับรู้สอื่ สารความสุภาพและเป็ นมิตร การรับรู้การจัดส่งตามกาหนดเวลา การ
รับรู้การจัดส่งตามที่โฆษณาไว้ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน และการรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ที่
ส่งผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในบริ บทของธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
โดยใช้ แนวคิดจากทฤษฎีพนั ธะสัญญาความไว้ วางใจในการตลาดสัมพันธภาพของ Morgan and Hunt (1994)
โดยผลของ การวิจยั พบว่า ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในบริ บทของธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ คือ การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน และการรับรู้เว็บไซต์
ที่นา่ เชื่อถือ
ข้ อเสนอแนะเชิงการจัดการและการนาไปประยุกต์ใช้
จากการศึกษาครัง้ นี ้ ธุรกิจ หน่วยงาน และองค์กรที่ดาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ ได้ ผู้วิจยั ขอเสนอข้ อเสนอแนะผลการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้
1. การรับรู้การส่งมอบสินค้ าตามเงื่อนไขชาระเงิน ส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัทและผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจ
อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ จึงต้ องมีวิธีการส่งมอบสินค้ าหรื อการบริ การทีด่ ี เมื่อลูกค้ า
ได้ ชาระค่าสินค้ า ถ่ายภาพสินค้ าขณะบรรจุ
ใส่กล่องหีบห่อ พร้ อมแจ้ งเลขพัสดุให้ ลกู ค้ าทราบ หรื อการ
มีบริ การให้ ลกู ค้ าสามารถชาระเงิน
ค่าสินค้ าปลายทางได้
2. การรับรู้เว็บไซต์ที่นา่ เชื่อถือ ส่งผลต่อความไว้ วางใจในเชิงบวกของความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษัทและ
ผู้บริ โภค ในธุรกิจอาหารเสริ มเพือ่ สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ผู้ประกอบธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ควรให้ ความสาคัญกับปั จจัยด้ านความเชื่ อมัน่ ของเว็บไซต์ ซึง่ เป็ นการเพิ่ม
ความไว้ วางใจและความน่าเชื่อถือให้ กบั เว็บไซต์ โดยการทาเว็บไซต์ให้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ องชัดเจน การออกแบบ
เว็บไซต์ทดี่ นู า่ เชื่อถือ การนารางวัลหรื อข่าวสารที่เกี่ยวกับเว็บมาแสดง มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง การอ้ างอิงถึงระยะเวลา
ที่ ได้ เปิ ดให้ บริ การมาแล้ ว ควรมีวิธีการสัง่ สินค้ าที่หลากหลายวิธี
นอกเหนือการสัง่ ผ่านเว็บ รวมไปถึงการนาเสนอข้ อมูลภายในเว็บไซต์ที่ปรับปรุงข้ อมูลเสมอ
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1. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษา ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในบริบทของ ธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ
ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ดังนัน้ ผู้วิจยั ควรขยายผลการวิจยั ไปในกลุม่ ธุรกิจประเภทอื่นเพิ่มเติม ทาให้
ผลการวิจยั มีความหลากหลายมากขึ ้น
2. ศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม ที่สง่ ผลต่อความไว้ วางใจของผู้บริ โภค ในบริ บทของธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อ
สุขภาพผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อเป็ นแนวทางในการทากลยุทธ์ทางธุรกิจให้ ประสบความสาเร็ จและ
อยูร่ อดในธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพที่มีการแข่งขันรุนแรงในปั จจุบนั นี ้
3. งานวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ดังนันในการศึ
้
กษาในอนาคตอาจสามารถวิจยั เชิงคุณภาพ
ไม่วา่ จะเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก หรื อการสนทนากลุม่ ย่อยเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
ความไว้ วางใจของผู้บริ โภคในบริบทของธุรกิจอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ ผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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