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บทคดัยอ่ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา การตรวจสอบความสอดคล้องของการรับรู้ความ

เสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ท้า
การวิจัยเชิงประจักษ์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยซื้อ
น้้าหอมออนไลน์ จ้านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถ่ี การหาค่า
ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 

ผลการศึกษา แสดงว่า สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี ค่าไค– สแควร์ 
(x2) มีค่าเท่ากับ 17.74 , ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 11 , ค่าไค–สแควร์สัมพัทธ์ (x2/df) มีค่า
เท่ากับ 1.612 , ค่า p–value มีค่าเท่ากับ 0.08781, ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.039 , ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.016 ค่าความสอดคล้องของ
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.016 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.9 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 
นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว่า (1) การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ในการซื้อน้้าหอม
ทางออนไลน์ (2) การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อความเชื่อม่ันในการซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ 
(3) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ (4) ความเชื่อม่ันมี
อิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์  
 
ค้าส้าคัญ: การรับรู้ความเสี่ยง, น้้าหอมออนไลน์, ความเชื่อมั่น, ภาพลักษณ์ 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research was to study Perceived Risks Affecting 
Perceived Brand Image, Trust and Intention to Purchase Perfume via Online of 
Consumers in Bangkok. This study applied the quantitative survey approach. The 
structured questionnaire was used to collect data. Non-probability convenience 
sampling was applied to select sample group of 400 perfume consumers . 
Descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation 
were used and Structural Equation Modeling: SEM 

It was found that the model was consistent with the empirical data. 
Goodness of fit measures were found to be: Chi–square = 17.74 (df = 11, p–value = 
0.08781); Relative Chi–square  (x2/df) = 1.1612 ; Goodness of Fit Index (GFI) = 0.016; 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.9; and Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) = 0.039. It was also found that (1) Perceived Risks had a 
positive and direct influence on Perceived Brand Image to Purchase Perfume via 
Online; (2)  Perceived Risks had a positive and direct influence on trust to Purchase 
Perfume via Online; (3) Perceived Brand Image had a positive and direct influence on 
Intention to Purchase Perfume via Online; (4) trust had a positive and direct influence 
on Intention to Purchase Perfume via Online. 
 
Keywords: Perceived Risks, Purchase Perfume via Online, Trust, Perceived Brand 
Image 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบันเป็นยุคที่ไร้พรมแดน เพราะทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ผ่านทางเทคโนโลยีที่ถูก
เรียกว่า “อินเตอร์เน็ต” ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ไปเป็น
อย่างมาก ทุกคนสามารถรู้ข่าวสารทั่วทุกมุมโลกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ เทคโนโลยียังเป็นเครื่องมือที่
ท าให้มนุษย์มีความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตด้วย เช่น การสั่งซื้ออาหารให้มาส่งที่บ้าน, การ
เลือกซื้อสินค้าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้นรูปแบบการด าเนินธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนให้
เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ประเทศไทยได้มีการพัฒนาและปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อให้
ก้าวทันกับการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็น การมุ่งส่งเสริม
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล ท าให้ผู้ด าเนินธุรกิจตื่นตัวอย่างมาก ประกอบกับพฤติกรรมการใช้งานสื่อ
สังคมออนไลน์ของคนไทย ที่มีอัตราเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เป็นโอกาสใหม่ๆ ของธุรกิจและแบรนด์
ในการเข้าถึงผู้บริโภค  

ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความใส่ใจเรื่องบุคลิกและความงามมากขึ้น “น้ าหอม” จึงเป็นอีกหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ที่เริ่มขยายตัวขึ้น โดยในปี 2559 ตลาดน้ าหอม มีมูลค่าประมาณ 7,700 ล้านบาท ซึ่งเติบโต
จากปี 2558 4.7% โดยแบ่งเป็นแมสแบรนด์ 68% และ พรีเมียมแบรนด์ 32% ซึ่งหากมองย้อนกลับ
ไปถึงปี 2557 ถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากน้ าหอมเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคท้ังผู้ชาย
และผู้หญิงซื้อใช้อย่างสม่ าเสมอ อีกทั้งผู้บริโภค 1 คน ก็มีแนวโน้มที่จะมีน้ าหอมมากกว่า 1 ขวด ท าให้
ตลาดน้ าหอมมีอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่เพ่ิมมากข้ึน ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีผู้ลงทุนกับธุรกิจน้ าหอม
เพ่ิมมากข้ึน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันตัวแปร
หลักท่ีท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า คือ ความน่าเชื่อถือจากผู้ด าเนินธุรกิจ เนื่องจากการเลือก
ท าธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความเสี่ยงหลายด้าน ได้แก่ 1.) ความเป็นส่วนตัว เนื่องจากบาง
เว็บไซต์ต้องให้ผู้บริโภคกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รวมทั้งรหัสบัตรเครดิต 2.) 
ความปลอดภัย เนื่องจากต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในระบบสื่อสังคมออนไลน์ ผู้บริโภคจึงเกิดความ
กังวลเนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ไม่หวังดี ดังนั้น ความไว้วางใจและความ
น่าเชื่อถือจึงเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจ 

การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการเพ่ือศึกษา การรับรู้ความเสี่ยง ภาพลักษณ์ตรา ความเชื่อมั่น ความ
ตั้งใจซื้อสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคท่ีมีต่อผู้ด าเนินธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
รวมทั้งการเลือกซ้ือน้ าหอมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ 
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1.2 วัตถปุระสงคข์องการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้

ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุอิทธิพลของการรับรู้

ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้ าหอมทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครพัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการศึกษา 
 1.3.1  ประโยชน์ทางด้านวิชาการเพ่ิมเติม และขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ และผลการวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับ การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อ
น้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

1.3.2 ประโยชน์ในการน าไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่สนใจสร้างแบรนด์น้ าหอม พัฒนาและ
ปรับใช้การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้ าหอม
ทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครรวมทั้งเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ธุรกิจให้เพ่ิมมากขึ้น 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
บทนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวแปกรของการศึกษาซึ่ง 

ผู้วิจัยได้ท าการสืบค้นข้อมูล จากเอกสารงานวิชาการและทบทวนงานวิจัยต่างๆ เพื่อน ามาก าหนด 
สมมติฐานโดยแบ่งเนื้อหา ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องการรับรู้ความเสี่ยง 
2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องภาพลักษณ์ตรา 
2.3 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความเชื่อมั่น 
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องความตั้งใจซื้อ 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สมมติฐานงานวิจัย 
2.7 กรอบแนวความคิด 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งการรบัรู้ความเสีย่ง 
Bauer (1960) ได้ให้แนวคิดเรื่องการรับรู้ความเสี่ยง (Perceived Risk) ไว้ว่า พฤติกรรมของ

ผู้บริโภคท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและเกิดจากการกระท าของ
ผู้บริโภคท่ีจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ดังนั้น การรับรู้ความเสี่ยง ไม่ได้
เกิดเฉพาะก่อนตัดสินใจซื้อ แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการหลังการตัดสินใจด้วย เช่นกัน  

Ben-Ur & Winfield (2000) กล่าวว่า การให้ความรู้แก่ลูกค้าในการเลือกซ้ือสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เป็นปัจจัยส าคัญในการช่วยลดความเสี่ยง อีกท้ังยังช่วยกระตุ้นให้บุคคลที่ยังไม่เคย
ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทดลองใช้มากยิ่งข้ึน 

Zhou (2010) กล่าวว่า ผู้ใช้บริการค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ
บุคคลอื่น เนื่องจากผู้ใช้รับรู้ได้ถึงความเสี่ยงความไม่ปลอดภัย และไม่เชื่อมั่นไว้วางใจหากจะต้องให้
ข้อมูลส่วนตัว 

McKechnie (2006) โดยได้ศึกษาแต่ละมิติความเสี่ยง ดังนี้ 
  1.  ความเสี่ยงด้านการเงิน หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่าย ที่ผู้บริโภคอาจ
เสียค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หมายถึง ความเชื่อเกี่ยวกับระบบปลอดภัย เช่น
การขโมยข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึง การถูกโจรกรรมทรัพย์สินผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่นการเปลี่ยน
ข้อมูลปลายทางโอนเงิน 
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  3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หมายถึง การถูกละเมิดน าข้อมูล
ส่วนตัวไปใช้ โดยยังไม่ได้รับอนุญาต และยังหมายถึงความซื่อสัตย์ของผู้ให้บริการอีกด้วย 
 
2.2 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งภาพลกัษณ์ตรา 

Dobni & ZinKhan (1990 อ้างใน ทยาวีร์ ชนะเกษม, 2550, หน้า 25 – 26) ได้กล่าวว่าค า
นิยามของภาพลักษณ์ตราสินค้าถูกจัดกลุ่มตามประเภทต่างๆ ด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่ 
  1. ความหมายของค านิยามโดยกว้างอย่างครอบคลุม (Blanket Definitions) คือ 
ความหมายของภาพลักษณ์ท่ีมีลักษณะตราสินค้าเป็นนามธรรม (Abstraction) โดยมองว่าภาพลักษณ์
ตราสินค้าเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจากการรับรู้ของผู้บริโภค ในสิ่งที่ผู้บริโภคเห็นหรือเข้าใจในตัวสินค้านั้น
มากกว่าจะพิจารณาในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของสินค้า ถือว่าเป็นผลรวมทั้งหมดของความ
ประทับใจ (Impression) ที่ผู้บริโภคได้รับมาจากแหล่งต่างๆ แม้ว่าผู้บริโภคจะมีความแตกต่างกันแต่
ความประทับใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคโดยส่วนใหญ่มีร่วมกัน 
  2. ความหมายของค านิยามเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ (Emphasis on 
Symbolism) การที่สัญลักษณ์เป็นสิ่งแทนหรือแสดงถึงสิ่งอ่ืน ที่แสดงให้เห็น สามารถกล่าวได้ว่า 
ภาพลักษณ์ นั่นคือ การแปลความหมายจากสัญลักษณ์ที่ถูกใช้อ้างอิงในการเป็นตัวแทนของตราสินค้า 
ที่นอกเหนือจากลักษณะทางกายภาพ ค่านิยมต่างๆ จะเป็นสิ่งที่ถูกผูกติดไปกับสินค้า ซึ่งท าให้สินค้า
เหล่านี้จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ท่ีผู้บริโภคใช้เพ่ือเน้นย้ าถึงภาพลักษณ์ของตนเอง  
  3. ความหมายของค านิยามเรื่องความหมายและสารที่แฝงกับตราสินค้า (Emphasis 
on Meanings and Messages) คือการที่ให้ความส าคัญต่อการท าให้ตราสินค้ามีความแตกต่าง ซึ่งมี
ความจ าเป็นต่อการท าให้ตราสินค้ามีคุณค่าต่อผู้บริโภค โดยจะถูกเก็บไว้ในความทรงจ าของผู้บริโภค
แต่ละคน  
  4. ความหมายของค านิยามเรื่องเก่ียวกับการเปรียบเทียบตราสินค้าเป็นบุคคล 
(Emphasis on Personification) โดยจะมีอยู่ด้วยกัน 2 มุมมอง โดยมุมมองแรกเป็นการอธิบายหรือ
บรรยายตัวสินค้า ให้ราวกับว่าสินค้านั้นเป็นคนคนหนึ่ง ซึ่งก็จะท าให้ตราสินค้านั้นมีบุคลิกลักษณะ
เฉพาะตัวที่แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน และมุมมองที่สองนั่น เป็นการเชื่อมโยงบุคลิกภาพของผู้บริโภค
กับภาพลักษณ์ของตราสินค้า ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเองของผู้บริโภค โดยการ
ก าหนดภาพลักษณ์ที่มีบุคลิกลักษณะเหมือนคนนี้ ไม่ได้มีการถูกก าหนดจากลักษณะทางกายภาพของ
สินค้าเท่านั้น  
  5. ความหมายของนิยามเรื่องความเข้าใจพ้ืนฐานเชิงจิตวิทยา  (Emphasis on 
Cognitive or Psychological Elements) เกิดข้ึนจากจิตใจของบุคคล ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ 
โครงสร้างทางจิตวิทยา ความเข้าใจ และความคาดหวัง ในส่วนนี้ผู้บริโภคเป็นผู้ชี้ก าหนดภาพลักษณ์
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ตราสินค้า ซึ่งมีกี่อารมณ์ ความรู้สึก ที่เชื่อมโยงตราสินค้าเพ่ือเป็นการสร้างความแตกต่างให้เกิดข้ึน 
และจะส่งผลให้สามารถน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคต่อตราสินค้าได้ ดังนั้น ค านิยามของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าจะน ามาจัดกลุ่มตามประเภท ด้วยกันทั้ง 5 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งพบว่า
ค านิยามท่ีได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้มากท่ีสุดนั้น คือความหมายของค านิยามที่มีโดยกว้างอย่าง
ครอบคลุม (Dobni & ZinKhan, 1990 อ้างใน ทยาวีร์ ชนะเกษม, 2550, หน้า 25 –26) 
 
2.3 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งความเชื่อมัน่ 

Obarski (2002) หลัก 5 ประการสร้างและรักษาความไว้วางใจของลูกค้า (5 Principles to 
Cement Customer Trust)  
  1. ความจริง (T-truth) ความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงถูกสร้างข้ึนมาจากการ
พูดความจริง บริษัทต้องรักษาหลักการนี้ไว้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกเสมอ จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด  
  2. ความรับผิดชอบ (R-responsibility) ความน่าเชื่อถือถูกสร้างข้ึนเมื่อทุกคนภายใน
องค์กรตระหนักถึงความรับผิดชอบของตน และพวกเขาถือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร 
  3. ความไม่เห็นแก่ตัว (U-unselfishness) ความน่าเชื่อถือถูกสร้างขึ้นเมื่อพนักงาน
ทุ่มเทเวลา และความสามารถในการท างานอย่างไม่เห็นแก่ตัว ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับพนักงานที่ท าตาม
ความพอใจของลูกค้า และไม่ค่อยพึงพอใจเมื่อได้ยินว่าพนักงานต้องการกลับบ้าน ไม่ได้หยุดพัก และ
ตารางงานของเขาแย่มากแค่ไหน 
  4. ความปลอดภัย (S-security) ความน่าเชื่อถือสร้างขึ้นจากความรู้สึกปลอดภัย 
แสงสว่างในที่จอดรถและทางเข้าร้านค้า ห้องลองชุดที่เหมาะสมมีประตูที่ล็อค พนักงานมีความถูกต้อง
แม่นย ารวมทั้งระบบเตือนภัยที่มองเห็นได้เป็นวิธีที่ท าให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในสถานที่ของคุณ และ
พนักงานก็ต้องการความรู้สึกปลอดภัยในที่ท างานเช่นกัน 
  5. การท างานเป็นทีม (T-teamwork) ความน่าเชื่อถือถูกสร้างขึ้นเมื่อทุกคนภายใน
องค์กรรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และพนักงานของคุณท างานร่วมกันได้ดี 

Morgan & Hunt (1994) กล่าวว่า ความเชื่อม่ันจะเกิดข้ึนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดความเชื่อ
ใจซึ่งกันและกัน เป็นความซื่อสัตย์ของอีกฝ่ายก่อให้เกิดความวางใจหรือเชื่อถือได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 
การมีความจริงใจมีน้ าใจ หรือมีสินค้าหรือบริการที่ดี ส่งผลลัพธ์เชิงบวกให้กับองค์กร ซึ่งความ
น่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่ต้องค านึกถึง ในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว 

Mayer & Colleagues (1995) กล่าวว่า ความไว้วางใจเป็นความตั้งใจที่จะเสี่ยงต่อบุคคลอื่น
เมื่อบุคคลนั้นไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบได้ ความหมายนี้ชัดเจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างความ
ไว้วางใจ และประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญ ตัวอย่าง เช่น พนักงานอาจเชื่อถือผู้จัดการของเธอและยินดี
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ที่จะยอมรับความผิดพลาด แม้ว่าจะยอมรับผิดแต่ก็ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน มีปัจจัยหลายอย่างที่
สนับสนุนการรับรู้ถึงความไว้วางใจของบุคคล ซึ่งประกอบด้วยความไว้วางใจลักษณะเหล่านี้ คือ
ความสามารถความเมตตากรุณาและความซื่อสัตย์ ความสามารถ คือการรับรู้ว่าผู้ดูแลได้ทักษะและ
ความสามารถในด้านความสนใจ การรับรู้ความเมตตากรุณา คือการไว้วางใจของผู้ไว้วางใจ ผู้ดูแลได้ใส่
ใจเกี่ยวกับความซื่อสัตย์คือการรับรู้ว่าผู้ดูแลจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ยอมรับได้ 

 
2.4 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบัตวัแปรเรือ่งความตั้งใจซื้อ 

Kotler (1996) อ้างว่ากระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อผ่านห้าขั้นตอนนั่นคือ 1.) ต้องได้รับการ
ยอมรับ 2.) การค้นหาข้อมูล  3.) การประเมินทางเลือก 4.) การตัดสินใจซื้อ และ  5.) พฤติกรรมการ
ซื้อหลังการขาย กระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยผู้ซื้อ ตระหนักถึงความต้องการที่สามารถสร้างแรงบันดาล
ใจจากสิ่งเร้าภายใน หรือภายนอกในกรณีนี้ความจ าเป็นในการซื้อบ้าน ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหา
ข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหลายแหล่ง  Kotler (1996) กล่าวถึงสี่กลุ่มของแหล่งข้อมูลเช่นบุคคลการค้า
สาธารณะ และแหล่งประสบการณ์ ผู้พัฒนาจากโบรชัวร์, โฆษณาหรือพนักงานขายสามารถให้ข้อมูล
ทางการค้าและสาธารณะได้ ในทางกลับกัน ข้อมูลจากแหล่งที่มาส่วนบุคคล เช่น เพ่ือนและครอบครัว
อาจมีมากข้ึนเชื่อมากกว่าข้อมูลที่เป็นทางการจากนักพัฒนา 

Engel, Blackwell & Miniard (1995) ระบุพฤติกรรมผู้บริโภคว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการได้รับการบริโภค หรือบริการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่น าหน้าและปฏิบัติตามการ
กระท าเหล่านี้ ภูมิหลังทางวัฒนธรรม, ชนชั้นทางสังคม, อิทธิพลส่วนบุคคลกลุ่มอ้างอิงและ
สถานการณ์ยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจพฤติกรรม กลุ่มอ้างอิงสามารถประกอบเป็นสามส่วน
นั่นคือ ครอบครัวเพ่ือนฝูงและเพ่ือนร่วมงาน 

 
2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 Kim, Ferrin & Rao (2008) กล่าวว่า รูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีใช้ในสื่อสังคม
ออนไลน์ บทบาทของความไว้วางใจการรับรู้ความเสี่ยงของพวกเขา ความไว้วางใจและความเสี่ยงที่
ส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค อะไรคือความเชื่อมั่นและความเสี่ยงใน
บริบทนี้ ความไว้วางใจและความเสี่ยงมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตอย่างไร ตัดสินใจซื้อ  
ขั้นตอนการตัดสินใจจากความไว้วางใจที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หนึ่งๆ ทดสอบรูปแบบ
ที่เสนอโดยใช้เทคนิคการสร้างแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) กับ
ผู้บริโภคอินเทอร์เน็ต ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อที่เก็บรวบรวมผ่านการส ารวจเว็บและ พิจารณา
ผลกระทบของแบบจ าลอง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าความเชื่อใจของผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตและการ
รับรู้ความเสี่ยงมีผลกระทบอย่างมาก การตัดสินใจซื้อ การจ าหน่ายผู้บริโภคให้ความไว้วางใจชื่อเสียง
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ความเป็นส่วนตัวการรักษาความปลอดภัย ความกังวลคุณภาพข้อมูลของเว็บไซต์และชื่อเสียงของ 
บริษัท มีผลอย่างมากต่อ ความไว้วางใจจากผู้บริโภคอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ ที่น่าสนใจการมีตรา
ประทับของบุคคลที่สามไม่ได้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อความไว้วางใจจากผู้บริโภค 

Lien, Wen, Huang & Wu (2015) ได้ศึกษาเรื่อง การจองโรงแรมออนไลน์ ผลกระทบของ
ภาพลักษณ์ราคาความไว้วางใจและคุณค่าในความตั้งใจซื้อ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนมัก
ต้องการจองโรงแรมออนไลน์เพ่ิมข้ึนเมื่อพิจารณาถึงความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่าย / เวลา 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการตรวจสอบผลกระทบโดยตรงและการไกล่เกลี่ยของภาพลักษณ์ราคาการรับรู้
ความไว้วางใจการรับรู้ค่าตามความตั้งใจในการจองห้องพักของผู้บริโภคและเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างเพศในแบบออนไลน์ ผลลัพธ์ยืนยันผลกระทบทางตรงและทางอ้อมมากที่สุดและ
สอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาก่อนหน้านี้ ภาพลักษณ์ราคาและการรับรู้ค่าเป็นปัจจัยส าคัญ 3 
ประการที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจในการซื้อ อย่างไรก็ตามผลกระทบของความไว้วางใจใน
ความตั้งใจซื้อไม่ส าคัญ ความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิงในความตั้งใจซื้อไม่ส าคัญเช่นกัน  
 Ling, Daud, Piew, Keoy & Hassan (2010) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงเทคโนโลยี
การรับรู้ความเชื่อถือแบบออนไลน์ส าหรับความตั้งใจซื้อแบบออนไลน์ในมาเลเซีย ในทศวรรษที่ผ่านมา
ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส าคัญในทิศทางตั้งแต่ร้านค้าไปจนถึงพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าออนไลน์ในอุตสาหกรรมค้าปลีกโดยเฉพาะเยาวชนในมาเลเซีย ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้
คือการประเมินและตรวจสอบผลกระทบของเทคโนโลยีการรับรู้และการรับรู้ถึงความเสี่ยงต่อความ
ไว้วางใจออนไลน์และความเชื่อมั่นทางออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์
การศึกษาครั้งนี้ยังศึกษาถึงผลกระทบของความไว้วางใจออนไลน์ในการสื่อความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้เทคโนโลยีและความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ แบบสอบถามจ านวน 250 ชุดถูกแจกจ่ายให้กับ
นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับปริญญาตรีเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งอยู่ในกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้เทคโนโลยีและการรับรู้ความเสี่ยงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความไว้วางใจออนไลน์ ความไว้วางใจออนไลน์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจในการซื้อสินค้า
ออนไลน์และเทคโนโลยีการรับรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ นอกจากนี้
ผลการวิจัยยังสรุปได้ว่าเทคโนโลยีการรับรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์โดย
อาศัยความไว้วางใจทางออนไลน์ 
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2.6 สมมตฐิาน 
 H1: การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อภาพลักษณ์ในการซื้อน้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H2: การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการซื้อน้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H3: ภาพลักษณ์ตราส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 H4: ความเชื่อม่ันส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
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2.7 กรอบความคดิ 
 
ภาพที่ 2.1: กรอบแนวความคิด 

 

e-Perceived 
Brand Image 

Perceived Low Risks 
in 

e-Purchase 

e-Customer 
Trust 

e-Purchase 
Intention 

Perceived Security 
Protection 

Perceived Privacy 
Protection 

Positive Reputation 

Information Quality 



บทที ่3 
ระเบยีบวธิกีารวจิยั 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจ

และความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเสนอวิธีการด้าเนินการ
วิจัยดังนี้ 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 
3.2 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง 
3.3 เครื่องมือส้าหรับการท้าวิจัย 
3.4 ความเชื่อมั่น และความตรงของเนื้อหา 
3.5 สถิติและการวิเคราะห์ 
 

3.1 การออกแบบงานวจิยั  
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจ
และความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ที่พัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Empirical Research) ด้วยการใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.2 ประชากรและการเลือกตวัอยา่ง  
 คือประชากรที่ท้าการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรภายในกรุงเทพมหานคร จ้านวน 
5,696,409 คน (ประกาศจากส้านักทะเบียนกลาง) ใช้กลุ่มตัวอย่างจ้านวน 400 คน จากการค้านวณ 
(Babin, Anderson & Tatham, 2006 และ ศิริชัย กาญจนวาส, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์ และดิเรก  
ศรีสุโข, 2551) ระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อยอมให้มีความคาดเคลื่อน (e) ของการ ประมาณค่าเฉลี่ย
เกิดข้ึนได้ในระดับ ±10%  

ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเลือกตัวอย่างด้วยการใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะ
เป็น  (NonProbability Sampling) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) จากผู้ที่เคยใช้เว็บไซต์ออนไลน์ 
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3.3 เครื่องมือสา้หรบัการวจิยั 
 3.3.1 ที่มาของแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3.1: แสดงแหล่งที่มาข้อค้าถาม 
 

ข้อคา้ถาม แหล่งที่มา 

การรบัรู้ความเสีย่ง 

ด้านความเปน็สว่นตวั 

1.) เว็บไซต์นี้จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่
ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน  
2.) เว็บไซต์นี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ
จุดประสงค์อ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 
3.) เว็บไซต์นี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านกับบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 
4.) บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นแฮกเกอร์) จะไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

 
 
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

ด้านความปลอดภยั 

5.) เว็บไซต์นี้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพ่ือ
ปกป้องผู้ซื้ออินเทอร์เน็ต 
6.) ท่านรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับระบบการช้าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้ 
7.) ท่านยินดีที่จะใช้บัตรเครดิตของท่านในเว็บไซต์
นี้เพื่อท้าการซื้อ 

 
 
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

ด้านชือ่เสยีงของเวบ็ไซต์ 
8.) เว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จักกันดี   
9.) เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงดี    
10.) เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงในความซื่อสัตย์  
11.) ท่านคุ้นเคยกับชื่อของเว็บไซต์นี้ 

 
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงแหล่งที่มาข้อค้าถาม 
 

ข้อคา้ถาม แหล่งที่มา 

ด้านคุณภาพข้อมลู  
12.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับรายการที่
ท่านต้องการซื้อ 
13.) โดยรวมท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์  
14.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ทันท่วงที   
15.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้   
16.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเมื่อท่าน ท้า
ธุรกรรม 

 
 
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

ภาพลกัษณ์ตรา 
1.) แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์มีความ
น่าเชื่อถือ  
2.) แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ดึงดูดความ
สนใจของท่าน 
3.) แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์เป็นที่ชื่น
ชอบ  
4.) แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์มีชื่อเสียงดี 

 
Che-Hui Lien, Miin-Jye Wen, Li-
Ching Huang , Kuo-Lung Wu 
(2015) 

ความเชื่อมัน่ 
1.) เว็บไซต์นี้เชื่อถือได้และซื่อสัตย์   
2.) เว็บไซต์นี้รักษาสัญญาและข้อผูกพัน  
3.) ระบบการขายสินค้าของเว็บไซต์นี้เชื่อถือ
ไว้วางใจได้ 

Kwek Choon Ling (Corresponding 
author), Dazmin bin Daud, Tan 
Hoi Piew, Kay Hooi Keoy, Padzil 
Hassan (2010)  
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ): แสดงแหล่งที่มาข้อค้าถาม 
 

ข้อคา้ถาม แหล่งที่มา 

การตั้งใจซื้อของผูบ้รโิภค 
1.) ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อน้้าหอม ในเว็บไซต์นี้ 
2.) ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน้าเว็บไซต์น้้าหอมนี้แก่
เพ่ือนของท่าน 
3.) ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าอ่ืนๆ จากเว็บไซต์นี้
หากมีสินค้าที่ท่านต้องการ4.) ถ้าท่านจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้้าหอม ท่านจะพิจารณาในเว็บไซต์นี้เป็น
อันดับแรก5.) ความตั้งใจของท่านที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
น้้าหอมในเว็บไซต์นี้อยู่ในระดับสูง  

 
 
Dan J. KIM, Donald L. FERRIN, H. 
Raghav RAO (2008) 

 
3.3.2 องค์ประกอบของแบบสอบถาม การท้าวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถาม ที่ถูกสร้างขึ้นจากการค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง แบ่งเครื่องมือออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ้านวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนตัวเฉลี่ยเป็นรายเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเลือกค้าตอบที่ตรงกับ
ความเป็น ตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

 ส่วนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง แบ่งเป็น 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความเป็นส่วนตัว 4 ข้อ ด้านความปลอดภัย จ้านวน 3 ข้อ ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์ 
จ้านวน 4ข้อ ด้านคุณภาพข้อมูล จ้านวน 5 ข้อ โดยค้าถามเป็น แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตรา จ้านวน 4 ข้อ โดย
ค้าถามเป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 4 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่น จ้านวน 4 ข้อ โดยค้าถาม
เป็นแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 

 ส่วนที่ 5 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค จ้านวน 5 ข้อ 
โดยค้าถามเป็น แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
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 โดยข้อค้าถามส่วนที่2 ถึงส่วนที่ 5 ถูกประเมินด้วยค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มาก 
 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อย 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุด 

 
3.4 การตรวจสอบเครื่องมือ  

การตรวจสอบเนื้อหาผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาแบบสอบถามให้ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา การ
ตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.2: ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่น )ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า(  

 

 ตวัแปร                      จา้นวนตวัชีว้ดั                      ค่าอลัฟา่ 
แสดงความเชื่อมัน่ 
N = 30 

ค่าอลัฟา่ 
แสดงความเชื่อมัน่ 
N = 400 

ตวัแปรอสิระ    

การรับรู้ความเสี่ยง 16 .909 .780 
ตวัแปรตาม    

ภาพลักษณ์ตรา 4 .843 .870 

ความเชื่อมั่น 3 .910 .880 
ความตั้งใจซื้อ 5 .848 .896 

รวม 28 .957 .963 
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3.5 สถติิและการวเิคราะหข์้อมลู 
ผู้ท้าวิจัยได้ก้าหนดค่าสถิติส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้ไว้ 

ดังนี้คือ  
 3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยได้ใช้ส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาในเรื่อง ต่อไปนี้ คือ  

 3.5.1.1 ตัวแปรด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและการจัดอันดับ เนื่องจากไม่สามารถวัด
เป็นมูลค่าได้ และผู้วิจัยต้องการบรรยายถึงจ้านวนตัวอย่างจ้าแนกตาม คุณสมบัติเท่านั้น ดังนั้น สถิติท่ี
เหมาะสม คือ ค่าความถี่จ้านวนและค่าร้อยละ 

 3.5.1.2 ตัวแปรด้านระดับความคิดเห็น ได้แก่ การรับรู้ความเสี่ยง ภาพลักษณ์ตรา 
ความเชื่อมั่น และการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาคเนื่องจากผู้วิจัย 
ก้าหนดค่าคะแนนให้แต่ละระดับ ต้องการทราบจ้านวนตัวอย่าง และค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับ 
ความคิดเห็นของตัวอย่าง สถิติที่ใช้จึงได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน  
 3.5.2 สถิติเชิงอ้างอิง ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงอ้างอิงส้าหรับการอธิบายผลการศึกษาของ ตัวอย่าง
ในเรื่องต่อไปนี้  

 3.5.2.1 การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบอิทธิพลการเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครสถิติท่ีใช้คือ การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 
 
 
 



16 

บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการวิจัยเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและ
ความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครผู้วิจัยจึงน้าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 
4.1 สรุปผลข้อมลูดา้นประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ้านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0 
ที่เหลือเป็นเพศชาย จ้านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อายุ 20-29 ปี จ้านวน 218 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาอายุ 30-39 ปี จ้านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 อายุ 40-49 ปี 
จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อายุต่้ากว่า 20 ปี จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 และ อายุ 
50 ปีขึ้นไป จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 
 ด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ การศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ้านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมา การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ้านวน 76 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19 และ การศึกษาระดับ ต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 
 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ อาชีพพนักงานเอกชน จ้านวน 
175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา จ้านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 
อาชีพรับจ้างทั่วไป จ้านวน 60 คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพอิสระ จ้านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
อาชีพรับราชการ จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อาชีพแม่บ้าน จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
และ อาชีพอ่ืนๆ จ้านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน จ้านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 รองลงมา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ้านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-
40,000 บาท จ้านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท จ้านวน 
33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 40,000 บาท จ้านวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8 
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4.2 ผลการศกึษาดา้นตวัแปร 
 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามรายละเอียดดังนี้ การรับรู้ความเสี่ยงมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
เป็นส่วนตัว ด้านความปลอดภัย ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์ และ ด้านคุณภาพข้อมูล ระดับความคิดเห็น
ด้านภาพลักษณ์ตรา ระดับความคิดเห็นของความเชื่อมั่น ระดับความคิดเห็นของการตั้งใจซื้อของ
ผู้บริโภค 
 
ตารางที่ 4.1: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

ด้านความเปน็สว่นตวั 
ด้านความปลอดภยั                               
ด้านชือ่เสยีงของเวบ็ไซต์ 
ด้านคุณภาพข้อมลู 

4.0469 
3.8617 
3.9975 
3.9585 

.61986 

.59355 

.63487 

.57829 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่การรับรูค้วามเสีย่ง 3.9661 .51054 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.1  ความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยงพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 มีระดับความคิดเห็นมาก ล้าดับถัดมา ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์มีระดับความคิดเห็นที่มาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ด้านคุณภาพข้อมูล มีระดับความคิดเห็นมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 ด้านความ
ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และผลรวมระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยง มีระดับ
ความคิดเห็นที่มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
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ตารางที่ 4.2: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านความเป็นส่วนตัว (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านความเปน็สว่นตวั 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีจ้ะไมข่ายข้อมลูสว่นบุคคล
ของทา่นแกผู่้อืน่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
จากท่าน  
เวบ็ไซต์นีจ้ะไมใ่ชข้้อมลูสว่นบคุคล
ของทา่นเพื่อจดุประสงค์อืน่ ๆ โดย
ไม่ไดร้บัอนุญาตจากทา่น 
เวบ็ไซต์นีจ้ะไมเ่ปดิเผยข้อมลูสว่น
บุคคลของท่านกับบคุคลอื่นโดยไมไ่ด้
รบัอนญุาตจากท่าน 
บุคคลทีไ่มไ่ดร้บัอนญุาต (เชน่แฮก
เกอร)์ จะไมส่ามารถเข้าถงึข้อมลูสว่น
บุคคลของท่าน 

4.1800 
 
 

4.0575 
 
 

3.9975 
 
 

3.9525 

.65473 
 
 

.66355 
 
 

.74759 
 
 

.77895 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นความเปน็สว่นตวั 4.0469 .61986 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ความเป็นส่วนตัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ความเป็นส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม 
พบว่า เว็บไซต์นี้จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือ
จุดประสงค์อ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก 
เว็บไซต์นี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นแฮกเกอร์) จะไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก 
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ตารางที่ 4.3: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านความปลอดภยั 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีใ้ชม้าตรการรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อปกป้องผูซ้ื้อ
อินเทอร์เนต็ 
ท่านรูส้กึปลอดภยัเกี่ยวกบัระบบ
การชา้ระเงนิทางอิเลก็ทรอนกิส์
ของเวบ็ไซตน์ี ้
ท่านยนิดีทีจ่ะใชบ้ตัรเครดติของ
ท่านในเวบ็ไซตน์ีเ้พื่อทา้การซือ้ 

3.9700 
 
 

3.8425 
 
 

3.7725 

.65205 
 
 

.67367 
 
 

.77281 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นความปลอดภยั 3.8617 .59355 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.3  ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ความปลอดภัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า 
เว็บไซต์นี้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ซื้ออินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก ท่านรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับระบบการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์
นี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านยินดีที่จะใช้บัตรเครดิตของท่านใน
เว็บไซต์นี้เพื่อท้าการซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก  
 
ตารางที่ 4.4: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์ (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านชือ่เสยีงของเวบ็ไซต์ 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีเ้ปน็ทีรู่จ้กักนัดี  
เวบ็ไซต์นีม้ชีื่อเสยีงดี  

4.0750 
4.0275 

.73874 

.74372 
มาก 
มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์ (n = 
 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านชือ่เสยีงของเวบ็ไซต์ 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีม้ชีื่อเสยีงในความ
ซื่อสตัย ์  
ท่านคุ้นเคยกบัชื่อของเวบ็ไซตน์ี้ 

3.9025 
 

3.9850 

.73780 
. 

75578 

มาก 
 

มาก 
ค่าเฉลีย่ดา้นชื่อเสยีงของเวบ็ไซต์ 3.9975 .63487 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.4  ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ชื่อเสียง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านชื่อเสียง
ของเว็บไซต์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า 
เว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จักกันดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงดี มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านคุ้นเคยกับชื่อของเว็บไซต์นี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.98 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงในความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก 
 
ตารางที่ 4.5: ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูล (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านข้อมลู 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีใ้ห้ขอ้มลูที่ถกูตอ้ง
เกีย่วกับรายการที่ทา่นตอ้งการซื้อ 
โดยรวมทา่นคดิวา่เวบ็ไซตน์ีม้ี
ข้อมลูทีเ่ปน็ประโยชน์  
เวบ็ไซต์นีใ้ห้ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิค้า
อยา่งทนัทว่งที  

4.0650 
 

4.0150 
 

3.8675 

.62989 
 

.67892 
 

.74251 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูล (n = 400) 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
ด้านข้อมลู 

ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีใ้ห้ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได้ 
เวบ็ไซต์นีใ้ห้ขอ้มลูทีเ่พยีงพอเมื่อ
ท่าน ท้าธรุกรรม 

3.9100 
3.9350 

.71637 

.71907 
มาก 
มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นขอ้มลู 3.9585 .57829 มาก 
 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้าน
ข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการรับรู้การรับรู้ความเสี่ยง ด้านข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า เว็บไซต์นี้ให้
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายการที่ท่านต้องการซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับความคิดเห็น 
มาก โดยรวมท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับความ
คิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเมื่อท่าน ท้าธุรกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก 
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่างทันท่วงที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก 
 
ตารางที่ 4.6: ระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตรา (n = 400) 
 

ภาพลกัษณ์ตรา ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

แบรนดน์้า้หอมที่แสดงอยูใ่นเวบ็ไซต์
มีความนา่เชื่อถือ  
แบรนดน์้า้หอมที่แสดงอยูใ่นเวบ็ไซต์
ดึงดดูความสนใจของทา่น 
แบรนดน์้า้หอมที่แสดงอยูใ่นเวบ็ไซต์
เป็นทีช่ืน่ชอบ   

4.0025 
 

4.0150 
 

3.9700 

.65465 
 

.64871 
 

.72485 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ): ระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตรา (n = 400) 
 

ภาพลกัษณ์ตรา ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

แบรนดน์้า้หอมที่แสดงอยูใ่นเวบ็ไซต์
มชีื่อเสยีงด ี  

3.9900 
 

.69362 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นภาพลักษณต์รา 3.9944 .57773 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.6 ระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตรา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นด้านภาพลักษณ์ตรา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับความคิดเห็น 
มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ดึงดูดความสนใจของท่าน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก แบรนด์น้้าหอมท่ีแสดงอยู่ในเว็บไซต์มีความ
น่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์มี
ชื่อเสียงดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก แบรนด์น้้าหอมที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์
เป็นที่ชื่นชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก  
 
ตารางที่ 4.7: ระดับความคิดเห็นของความเชื่อมั่น (n = 400) 
 

ความเชื่อมัน่ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

เวบ็ไซต์นีเ้ชือ่ถือไดแ้ละซื่อสตัย ์
เวบ็ไซต์นีร้กัษาสญัญาและขอ้
ผูกพนัระบบการขายสนิคา้ของ
เวบ็ไซต์นีเ้ชือ่ถือไวว้างใจได้ 

4.0150 
4.0100 

 
3.9475 

.64484 

.98635 
 

.72875 

มาก 
มาก 

 
มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นความเชื่อมั่น 3.9908 .61737 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของความเชื่อม่ัน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 อยู่ในระดับความคิดเห็น 
มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า เว็บไซต์นี้เชื่อถือได้และซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก เว็บไซต์นี้รักษาสัญญาและข้อผูกพัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 อยู่ในระดับความ
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คิดเห็น มาก ระบบการขายสินค้าของเว็บไซต์นี้เชื่อถือไว้วางใจได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับ
ความคิดเห็น มาก 
 
ตารางที่ 4.8: ระดับความคิดเห็นของการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค (n = 400) 
 

การตั้งใจซื้อของผูบ้รโิภค ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

การแปลความหมาย 

ท่านมีแนวโนม้ที่จะซือ้น้า้หอม ใน
เวบ็ไซต์นี ้   
ท่านมีแนวโนม้ที่จะแนะนา้เวบ็ไซต์
น้า้หอมนีแ้กเ่พือ่นของทา่น 
ท่านมีแนวโนม้ที่จะซือ้สนิคา้อืน่ๆ 
จากเวบ็ไซต์นีห้ากมสีนิคา้ที่ทา่น
ต้องการ 
ถ้าท่านจะซื้อผลติภณัฑน์้า้หอม 
ท่านจะพจิารณาในเวบ็ไซตน์ีเ้ปน็
อันดบัแรกความตัง้ใจของทา่นทีจ่ะ
ซื้อผลติภัณฑน์้้าหอมในเวบ็ไซตน์ี้
อยูใ่นระดับสงู  

3.9425 
 

3.9050 
 

3.9150 
 
 

3.9700 
 

3.8800 
 
 

.65595 
 

.71221 
 

.73766 
 
 

.72139 
 

.68686 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ค่าเฉลีย่ดา้นการตั้งใจซือ้ของ
ผูบ้รโิภค 

3.9225 .59073 มาก 

 
 ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.8 ระดับความคิดเห็นของการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของการตั้งใจซื้อของผู้บริโภค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก เมื่อพิจารณาจากข้อค้าถาม พบว่า ถ้าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอม ท่านจะ
พิจารณาในเว็บไซต์นี้เป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านมี
แนวโน้มที่จะซื้อน้้าหอม ในเว็บไซต์นี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ท่านมี
แนวโน้มที่จะซื้อสินค้าอ่ืนๆ จากเว็บไซต์นี้หากมีสินค้าที่ท่านต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91  อยู่ใน
ระดับความคิดเห็น มาก ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน้าเว็บไซต์น้้าหอมนี้แก่เพ่ือนของท่าน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.90  อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก ความตั้งใจของท่านที่จะซื้อผลิตภัณฑ์น้้าหอมในเว็บไซต์นี้
อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88  อยู่ในระดับความคิดเห็น มาก 
 
4.3 การวิเคราะห์เส้นอิทธิพลและการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา 
ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย 
การรับรู้ความเสี่ยง (PIR) ภาพลักษณ์ตรา (EBI) ความเชื่อมั่น (ECT) ความตั้งใจซื้อ (ECP)  
 
ตารางที่ 4.9: ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และ ค่า t-value 
 

Path Diagram Path Coefficients t-values 
PIR            EBI 0.81 19.08 
PIR            ECT 0.96 18.11 
ECT           ECP 0.65 9.50 
EBI            ECP 0.14 2.22 

 
 จากการวิเคราะห์ค่า t-Value มีเงื่อนไขค่าต้องมากกว่า 1.96 ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ 
(Diamantopoulos, 2000) พบว่า ตัวแปรด้านการรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ 
ภาพลักษณ์ตรา มากที่สุด มีค่า t-value เท่ากับ 19.08 รองลงมา ตัวแปรด้านการรับรู้ความเสี่ยง มี
อิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ ตัวแปรภาพลักษณ์ตรา มีค่า t-value เท่ากับ 18.11 ตัวแปรด้านความ
เชื่อมั่น มีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ ด้านความตั้งใจซื้อ มีค่า ค่า t-value เท่ากับ 9.50 และ ตัวแปร
ด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลอย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ ตัวแปรด้านความตั้งใจซื้อ มีค่า t-value 
เท่ากับ 2.22 
 การวเิคราะหเ์สน้ทางโมเดลมคีวามสอดคลอ้งกบัข้อมลูเชงิประจักษ ์โดยพจิารณาจากเกณฑ์
ดังนี ้(Hair, 2010 และ Hooper, 2008) 

 1. ค่า Relative Chi-Square,  
𝑥 

  
 ต้องมีค่าน้อยกว่า 2.0 

 2. ค่า Chi-Square (X2 ) ต้องไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติดังนั้นค่า P-value ต้องมีค่าเกิน 0.05 
 3. ค่า RMSEA ต้องมีค่าน้อยว่าหรือเท่ากับ 0.05 
 4. ค่า GFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 
 5. ค่า AGFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 
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 6. ค่า NFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 
 7. ค่า NNFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 
 8. ค่า CFI ต้องมีค่ามากกว่า 0.9 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี ค่าไค–
สแควร์ (X2) มีค่าเท่ากับ 17.74, ค่าองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 11, ค่าไค-สแควร์สัมพันธ์ (X2/df) มี
ค่าเท่ากับ 1.612, ค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.08781, ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.039, ค่าดัชนีราก
ของค่าเฉลี่ยก้าลังสองของส่วนที่เหลือมาตรฐาน (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.016 ค่าความสอดคล้องของ
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.016 และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้ 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 1.00 
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ภาพที่ 4.1: ผลการวิเคราะห์เส้นทางเรื่อง การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภค
 ในกรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.10: ค่าอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม 
 

ตัวแปรผลลัพธ์ ECT EBI ECP 

ตัวแปรสาเหตุ DE IE TE DE IE TE DE IE TE 
PIR 0.96  0.96 0.01  0.01    

ECT       0.69  0.69 

EBI       0.14  0.14 
R2 0.65 0.92 0.66 

 
4.4 ผลสรปุการทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราความเชื่อม่ันและความตั้งใจซื้อ
น้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์ตารางที่ 4.1 พบว่า การรับรู้ความเสี่ยง ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราในการซื้อ
น้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.81 และค่า 
t-value เท่ากับ 19.08 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นน้้าในการซื้อน้้าหอมทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 4.1 พบว่า การรับรู้ความเสี่ยง มีอิทธิพล อย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ 
ความเชื่อมั่นน้้าในการซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทาง เท่ากับ 0.96 และค่า t-value เท่ากับ 18.11 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 3 ภาพลักษณ์ตราส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์ ตารางที่ 4.1 พบว่า ภาพลักษณ์ตรามีอิทธิพล อย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ ความ
ตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.65 
และค่า t-value เท่ากับ 9.50 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 4 ความเชื่อมั่นส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานครจากการวิเคราะห์ ตารางที่ 4.1 พบว่า ความเชื่อม่ันมีอิทธิพล อย่างมีนัยส้าคัญ ต่อ 
ความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 
0.14 และค่า t-value เท่ากับ 2.22 ดังนั้นผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐาน 
 



บทที ่5 
สรปุผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา 

ความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครจ้านวน 400 คนทางออนไลน์ 
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐาน สถิติเชิงพรรณนา และ สถิติเชิงอ้างอิง โดยมีผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาภาพรวม 

ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
พบว่าเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ 20,001-30,000 บาทต่อเดือน  ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

เพ่ือพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ การรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา ความ
ไว้วางใจและความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุกับข้อมูลเชิงประจักษ์ นั้น พบว่าโมเดลเชิงสาเหตุทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น
จากการทบทวนวรรณกรรมมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
1. การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ในการซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลทางบวกต่อความเชื่อมั่นในการซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
3. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภค

ในกรุงเทพมหานคร 
4. ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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5.2 การอภปิราย 
การอภิปรายผลการวิจัยการรับรู้ความเสี่ยงส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ความเชื่อมั่นและ

ความตั้งใจซื้อน้้าหอมทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น้าเสนอข้อที่ ค้นพบจาก
การวิจัยเพื่ออธิบายและยืนยันความสอดคล้องระหว่างข้อค้นพบ กับสมมติฐานงานวิจัย สนับสนุน
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Kim, Ferrin & Rao (2008) พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภคเป็น
อุปสรรคส้าคัญส้าหรับผู้บริโภคออนไลน์ที่ก้าลังพิจารณาซื้อออนไลน์หรือไม่ ในการศึกษาครั้งนี้เราได้
ก้าหนดความเสี่ยง (RISK) เป็นของผู้บริโภคความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลที่เป็นไปได้เชิงลบจากการท้า
ธุรกรรมออนไลน์ ตั้งแต่แนวคิดจากการรับรู้ความเสี่ยงที่ปรากฏในวรรณกรรมการตลาดพบว่าความ
เสี่ยงประเภทต่างๆ ในกรณีของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีความเสี่ยงสามประเภท 
ได้แก่ ความเสี่ยงทางการเงินความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์และความเสี่ยงด้านข้อมูล (ความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว) ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาจ
กลายเป็นสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ความเสี่ยงทางการเงินรวมทั้งโอกาสและเวลาที่เกี่ยวข้องกับไม่ใช่
ช่องทางการตลาด (Internet) ตัวอย่างเช่นการท้าธุรกรรมออนไลน์อาจท้าซ้้าเนื่องจากข้อผิดพลาด
ทางเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านข้อมูลเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม
ตัวอย่าง เช่น ความต้องการที่ผู้บริโภคส่งข้อมูลบัตรเครดิตผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพ่ือท้าให้เกิดความ
วิตกกังวลเนื่องจากความสามารถในการฉ้อโกงบัตรเครดิต ความเสี่ยงในการรับรู้ของผู้บริโภคมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออนไลน์ของเขา เป็นเรื่องปกติส้าหรับลูกค้าที่ท้ารายการออนไลน์ไม่เต็มใจที่จะซื้อ
สินค้าบนเว็บเพราะความรู้สึกเสี่ยงอาจครอบง้าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการเลือกซ้ือแบบดั้งเดิม ใน
กรณีของร้านค้าปลีกแบบอิฐและปูน (เช่น Wal-Mart) ผู้บรโิภคสามารถเดินเข้าไปในร้านได้และโดย
ปกติสัมผัสรู้สึกและลองผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ ลดทันทีนี้ปริมาณความเสี่ยงใน
การรับรู้และอาจสร้างความเข้มแข็งให้กับลูกค้าเก่ียวกับเรื่องอิฐและปูนขาวร้านค้า ในทางตรงกันข้าม
เมื่อซื้อจากร้านอินเทอร์เน็ตลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส้าคัญ ได้แก่ ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และ
บัตรเครดิตที่เป็นความลับข้อมูล หลังจากให้ข้อมูลที่จ้าเป็น ผู้บริโภคสามารถหวังว่าการท้าธุรกรรม
เท่านั้นจะได้รับการประมวลผลอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ในกรณีส่วนใหญ่ผู้บริโภคต้องรอเป็นเวลา
หลายวันจนกระทั่งผลิตภัณฑ์หรือบริการได้รับการจัดส่ง ดังนั้นจึงไม่ควรแปลกใจที่ผู้บริโภคจะใส่ใจกับ
ความเสี่ยงในการท้าธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจากโมเดลพบว่าค่าน้้าหนักองค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงที่
มีอิทธิผลต่อความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 
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ผลการวิจัยที่พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ตรามีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Ryu (2008) ภาพลักษณ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อลูกค้าในเรื่องของการรับรู้และ
พฤติกรรมที่เป็นผลภายนอกเมื่อผู้บริโภคก้าลังประเมินผลิตภัณฑ์ / บริการก่อนที่จะซื้อ ภาพลักษณ์ท่ี
ดียิ่งขึ้น,ทัศนคติเชิงบวกต่อผลิตภัณฑ์ 

ผลการวิจัยที่พบว่า ความเชื่อมั่นมีอิทธิพลต่อการต่อการตัดสินใจซื้อ ผลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Pavlou (2003) ความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์สามารถก้าหนดได้ว่า
เป็นสถานการณ์ที่ผู้บริโภคเต็มใจและตั้งใจที่จะท้าธุรกรรมออนไลน์ ความตั้งใจในการซื้อยังหมายถึง
ความตั้งใจของผู้บริโภคในการสร้างความสัมพันธ์ออนไลน์และมีธุรกรรมกับผู้ค้าปลีกเว็บ Zwass 
(1998) ธุรกรรมออนไลน์ประกอบด้วยสามขั้นตอนคือการดึงข้อมูลการโอนข้อมูลและการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ Pavlou (2003) วรรณคดีต่อไปนี้พยายามที่จะส้ารวจความสัมพันธ์ระหว่างความรับรู้
ความรู้สึกการรับรู้เทคโนโลยีความไว้วางใจออนไลน์และความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจาก
โมเดลพบว่าค่าน้้าหนักองค์ประกอบความตั้งใจซื้อเท่ากับ 0.69 
 
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏบิตัิ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยเสนอแนะให้ผู้ประกอบการที่ท้าธุรกิจเกี่ยวน้้าหอมทางออนไลน์ พัฒนา
ในด้านชื่อเสียงเว็บไซต์ และข้อมูลในเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ธุรกิจน้้าหอมออนไลน์ มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อดีต่อธุรกิจในระยะยาว 

5.3.1 จากผลการวิจัยที่พบว่า ชื่อเสียงเว็บไซต์มีน้้าหนักความส้าคัญสูงต่อความเชื่อมั่น ผู้วิจัย
จึงเสนอให้ผู้ประกอบการธุรกิจน้้าหอมออนไลน์ มุ่งเน้นที่ชื่อเสียงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมุ้งเน้นให้
เว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จัก เช่น การท้าการตลาด4P เป็นต้น และ เว็บไซต์มีชื่อเสียงดีโดยมีความซื่อสัตย์ใน
การส่งสินค้ารวมทั้งสินค้ามีคุณภาพท่ีดี  

5.3.2 จากผลการวิจัยที่พบว่า ข้อมูลในเว็บไซต์มีน้้าหนักความส้าคัญสูงต่อความเชื่อมั่น 
ผู้ประกอบการธุรกิจน้้าหอมออนไลน์ มุ่งเน้นที่ข้อมูลในเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นอีก โดยควรมุ่งเน้นพัฒนา
ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับรายการของน้้าหอม เช่น มีรายละเอียดที่ชัดเจนในเรื่องของขนาด สีที่ชัดเจน 
เป็นต้น เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นโยชน์ต่อผู้ซื้อสินค้า เช่น การท้าบทความเกี่ยวกับการดูแลน้้าหอม หรือ 
การใช้น้้าหอมอย่างถูกวิธี เป็นต้น อีกท้ังเป็นเว็บไซต์ที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือ    
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5.4 ข้อเสนอแนะสา้หรับงานวจิยัครัง้ต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงทางสังคม ความเสี่ยงด้านหน้าที่ (การรับรู้ความ

เสี่ยงว่าใช้แล้วอาจจะไม่ได้ผลดังคาด) ซึ่งน่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภค ดังนั้น ในการศึกษาต่อไปจึงควรศึกษาเพ่ิมเติมตัวแปรทั้งสองข้างต้นนี้ และอาจจะเพ่ิมตัว
แปรอิทธิพลทางสังคมเป็นตัวแปรแฝงภายนอกที่ส่งผลต่อความไว้วางใจและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
ทางออนไลน์ของผู้บริโภคด้วย 
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แบบสอบถามส าหรับงานวจิยั 
เรื่อง การรับรู้ความเสี่ยง และภาพลักษณ์ตราที่ส่งผลต่อความเชื่อม่ัน และความตั้งใจซื้อน้ าหอม 

ทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการศึกษาการวิจัย เรื่อง "การรับรู้ความเสี่ยง 

และภาพลักษณ์ตราที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความตั้งใจซื้อน้ าหอม ทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร" เพ่ือน าไปประกอบการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ทางผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพ่ือการศึกษาเท่านั้นโดยข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับอนึ่งขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านที่กรุณาสละเวลาเพื่อ
ท าการตอบแบบสอบถามของการวิจัยนี้อย่างครบถ้วน ตรงกับลักษณะของท่านและความคิดเห็นของ
ท่านมากที่สุด 

 2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
 ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยง 
 ส่วนที่ 3 ภาพลักษณ์ตรา 
 ส่วนที่ 4 ความเชื่อมั่น 
 ส่วนที่ 5 การตั้งใจซื้อของผู้บริโภค 
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ค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
เพียงค าตอบเดียว 
 

1. ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยเลือกหา/ตัดสินใจซื้อ/สั่งซื้อ น้ าหอมทางออนไลน์หรือไม่ 
  เคยเลือกหา 
   เคยตัดสินใจซื้อ/สั่งซื้อ 
   ไม่เคยเลย (จบการสัมภาษณ์) 

 
2. เฉพาะผู้ที่ตอบว่าเคย เว็บไซต์ที่ท่านเลือกหาบ่อยมากที่สุด 

            www.weloveshopping.com 
            www.eveandboy.com 
            www.facebook.com 
            www.instagram.com 
            อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………… 
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สว่นที ่1 ข้อมลูสว่นบุคคล 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง □ หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด 
เพียงค าตอบเดียว 
 

1. เพศ   
  หญิง           ชาย 

 
2. อายุ 

  ต่ ากว่า 20 ปี    20-29 ปี 
  30 – 39 ปี     40 – 49 ปี 
  50 ปีขึ้นไป 

 
3. ระดับการศึกษา 

  ต่ ากว่าปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี 

 
4. อาชีพ 

  วิชาชีพอิสระ/ค้าขาย   พนักงานเอกชน 
  รับจ้างทั่วไป    รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
  นักเรียน/นักศึกษา  แม่บ้าน,พ่อบ้าน /ไม่ประกอบอาชีพ 
  อ่ืนๆ 

 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

  น้อยกว่า 10,000 บาท   10,000 – 20,000 บาท 
  20,001 – 30,000 บาท   30,001 – 40,000 บาท 
  มากกว่า 40,001 บาท  
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สว่นที ่2 การรบัรูค้วามเสีย่ง 
 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
* ค าถามต่อไปนี้ โปรดนึกถึงเว็บไซต์ที่ท่านเลือกหาน้ าหอมบ่อยท่ีสุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุด 
 

การรบัรู้ความเสีย่ง 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

ด้านความเป็นส่วนตัว 
1.) เว็บไซต์นี้จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านแก่ผู้อ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน 

     

2.) เว็บไซต์นี้จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่านเพ่ือจุดประสงค์อ่ืน ๆ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากท่าน 

     

3.) เว็บไซต์นี้จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านกับบุคคลอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากท่าน 

     

4.) บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต (เช่นแฮกเกอร์) 
จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
ท่าน 

     

ด้านความปลอดภัย 

5.) เว็บไซต์นี้ใช้มาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเพื่อปกป้องผู้ซื้ออินเทอร์เน็ต 

     

6.) ท่านรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์นี้ 

     



39 

7.) ท่านยินดีที่จะใช้บัตรเครดิตของท่านใน
เว็บไซต์นี้เพื่อท าการซื้อ 

     

ด้านชื่อเสียงของเว็บไซต์ 

8.) เว็บไซต์นี้เป็นที่รู้จักกันดี      

9.) เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงดี      
10.) เว็บไซต์นี้มีชื่อเสียงในความซื่อสัตย์      

11.) ท่านคุ้นเคยกับชื่อของเว็บไซต์นี้      
ด้านคุณภาพข้อมูล 

12.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเก่ียวกับ
รายการที่ท่านต้องการซื้อ 

     

13.) โดยรวมท่านคิดว่าเว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ 

     

14.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าอย่าง
ทันท่วงที 

     

15.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้      

16.) เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเมื่อท่าน 
ท าธุรกรรม 
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สว่นที3่ ภาพลักษณต์รา 
* ค าถามต่อไปนี้ โปรดนึกถึงเว็บไซต์ที่ท่านเลือกหาน้ าหอมบ่อยท่ีสุด 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุด 
 

ภาพลกัษณ์ตรา มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.) แบรนด์น้ าหอมที่แสดงอยู่ใน
เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ 

     

2.) แบรนด์น้ าหอมที่แสดงอยู่ใน
เว็บไซต์ดึงดูดความสนใจของท่าน 

     

3.) แบรนด์น้ าหอมที่แสดงอยู่ใน
เว็บไซต์เป็นที่ชื่นชอบ 

     

4.) แบรนด์น้ าหอมที่แสดงอยู่ใน
เว็บไซต์มีชื่อเสียงดี 
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สว่นที4่ ความเชื่อมัน่ 
* ค าถามต่อไปนี้ โปรดนึกถึงเว็บไซต์ที่ท่านเลือกหาน้ าหอมบ่อยท่ีสุด 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุด 
 

ความเชื่อมัน่ มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.)เว็บไซต์นี้เชื่อถือได้และซื่อสัตย์      

2.) เว็บไซต์นี้รักษาสัญญาและข้อ
ผูกพัน 

     

3.) ระบบการขายสินค้าของ
เว็บไซต์นี้เชื่อถือไว้วางใจได้ 
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สว่นที ่5 การตัง้ใจซื้อของผูบ้รโิภค 
* ค าถามต่อไปนี้ โปรดนึกถึงเว็บไซต์ที่ท่านเลือกหาน้ าหอมบ่อยท่ีสุด 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ลงในช่องว่างที่ท่านเห็นว่าตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
เพียงช่องเดียว โดยมีความหมายหรือข้อบ่งชี้ในการเลือกดังนี้ 
5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่มาก 
3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อย 
1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุด 
 

การตั้งใจซื้อของผูบ้รโิภค มากทีส่ดุ มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.) ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อน้ าหอม 
ในเว็บไซต์นี้ 

     

2.) ท่านมีแนวโน้มที่จะแนะน า
เว็บไซต์น้ าหอมนี้แก่เพ่ือนของท่าน 

     

3.) ท่านมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้า
อ่ืนๆจากเว็บไซต์นี้หากมีสินค้าที่
ท่านต้องการ 

     

4.) ถ้าท่านจะซื้อผลิตภัณฑ์น้ าหอม 
ท่านจะพิจารณาในเว็บไซต์นี้เป็น
อันดับแรก 

     

5.) ความตั้งใจของท่านที่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์น้ าหอมในเว็บไซต์นี้อยู่
ในระดับสูง 
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ประวตัผิูเ้ขยีน 
 

ชื่อ-สกลุ  ธิระดา บัณฑรวรรณ 
วนั เดือน ป ีเกดิ  12 ตุลาคม 2532 
สถานที่เกดิ  กรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่ปจัจบุนั  9/150 ซอยเอกชัย 99/2 หมู่บ้าน เดอะพลีโน เอกชัย-กาญจนาภิเษก 
 แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม. 10150 
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