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บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาภาพลกัษณ์องคก์รธุรกจิขายตรง ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความ

งามและของใชส้่วนตวั ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร.  มวีตัถุประสงค ์ดงันี้  

1) เพื่อศกึษาลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได ้ทีม่ผีลต่อความไวว้างใจ

ในธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวัของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร  2) เพื่อศกึษา

ภาพลกัษณ์ในด้านผลติภณัฑ์ ด้านบริการ ด้านตราสนิค้า ด้านพนักงาน และด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม ของ

องค์กรธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตวั ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างคอื ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  ที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้

สว่นตวัจากธุรกจิขายตรง ทัง้เพศหญงิและเพศชาย จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ซึง่มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ระหว่าง 0.728 ถงึ 0.899 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิIndependent Samples t-test การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-

Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) และการวเิคราะหถ์ดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

  ผลการวจิยั พบว่า 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

2. ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั พบว่าดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ ดา้นพนักงาน และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  มรีะดบัความคดิเหน็
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัดใีนทุกดา้น 

3. ความไวว้างใจโดยรวมของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อ
ความงามและของใชส้ว่นตวั อยู่ในระดบัด ี

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 พบว่า 

1. เพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของ
ใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั อายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงาม
และของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั    

2. ระดบัการศกึษาสงูสุด ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อ
ความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั  

3. อาชพีปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงาม
และของใชส้ว่นตวั ไม่แตกต่างกนั  

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไว้วางใจต่อองค์กรธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์เพื่อ
ความงามและของใชส้ว่นตวั ไม่แตกต่างกนั 

5. ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั ไดแ้ก่  ดา้น
ตราสนิค้า ด้านพนักงาน และด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร โดยสามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของระดบัความสมัพนัธ์กบัความไวว้างใจของผู้บรโิภคใน
กรุงเทพมหานครโดยรวม  ไดร้อ้ยละ 54.0 

6. ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ไดแ้ก่ ดา้น
ผลติภณัฑ ์ดา้นการบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคญั: ภาพลกัษณ์ ธุรกจิขายตรง ความงาม 

 
Abstract 

The purpose of this research is aimed to study a corporate image of direct-selling company of 
customer product of beauty and personal was related to consumer's trust in Bangkok. The objective of this 
research is 1.) To study a personal characteristics, i.e. gender, age, education, occupation and income 
that related to a consumer's trust in direct-selling company of customer product of beauty and personal in 
Bangkok.   2.) To study a corporate image of products, service, brand, people and social responsibility of 
direct-selling company with customer product of beauty and personal is related to consumer's trust in 
Bangkok metropolis. 

A sample was selected from 400 customers that including both of male and female, who were 
buying or using in beauty and personal direct-selling product in Bangkok metropolitan area 

The questionnaire was used for data analysis with reliability between 0.728 to 0.899. And also the 
statistics for data analysis are percentages, mean and standard deviation. Difference analysis is applied by 
using t-test, one-way analysis of variance and multiple regression analysis.  

The result of the study were as follows: 
1. The most respondents are female, aged between 21-30 years old, holding bachelor degree, 

working as private company staff and having monthly income approximately 10,001-20,000 Baht. 
2. Overall corporate image of direct-selling company of customer product of beauty and personal 

in product, service, brand, people and social responsibility was at good level. 
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3. Overall customer's trust affected to direct-selling company of customer product of beauty was 
at good level. 
 

The research was statistically significant at 0.05 level, it revealed as follows: 
1. The personal characteristics, including gender, age and education had effect on customer's 

trust of direct-selling company of customer product of beauty. 
2. The personal characteristics, including occupation and average monthly income had no effect 

on customer's trust of direct-selling company of customer product of beauty. 
3. The corporate brand image, people and social responsibility of direct-selling company's of 

beauty and personal is related to consumer's trust in Bangkok in positive way at 54 percent. 
The corporate image of product and service of direct-selling company’s of customer product of beauty and 
personal is unrelated to consumer's trust in Bangkok. 
 
Keywords: Image, Direct-Selling, Beauty 

บทน า 

ธุรกจิขายตรงในประเทศไทย เริม่เขา้มามบีทบาทต่อวงการตลาดเมื่อราว 40 ปีทีแ่ลว้ โดยบรษิทั ทพั
เพอรแ์วร ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นผูจ้ าหน่ายสนิคา้เกบ็อาหารแบบสญูญากาศทีท่ าจากพลาสตกิ ไดเ้ป็นผูร้เิริม่
น าวธิกีารทีเ่รยีกว่า Home Party เขา้มาใชเ้ป็นครัง้แรกในการขาย ซึง่เป็นรูปแบบการขายตรงทีเ่ปิดโอกาสทัง้ดา้น
การขาย ความสะดวกในการซือ้ และเป็นการสรา้งสงัคมเฉพาะส าหรบัผูห้ญงิไทย ในช่วงนัน้การสาธติเขา้มามี
บทบาทในวงการขายตรงของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในระยะเวลาต่อมาธุรกจิขายตรงในประเทศไทยกข็ยายตวั
แพร่หลายยิง่ขึน้ มบีรษิทัจากต่างประเทศและในประเทศทยอยเปิดตวัและน า เสนอสนิคา้ใหม่ๆ สู่ผูบ้รโิภค อาท ิ
เครื่องส าอาง หนงัสอืเครื่องใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ 

ธุรกจิขายตรงในเมอืงไทยเตบิโตขึน้เรื่อยๆ มผีูค้นมากมายหลัง่ไหลเขา้มาสูธุ่รกจิขายตรง เพราะธุรกจิ

ขายตรงเป็นธุรกจิทีเ่ปิดโอกาสใหก้บัคนทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัการศกึษา ทุกฐานะ ทุกสงัคม ไดเ้ขา้มาอย่างมี

ความหวงั ไมว่่าจะเป็นการมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ การมอีสิระทางการเงนิและเวลา โอกาสท่องเทีย่วหาประสบการณ์

ทัง้ในและต่างประเทศทัว่โลก และไดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรตแิละธุรกจิขายตรงยงัเป็นโอกาสทีเ่ปิดกวา้งส าหรบั

ผูค้นทัว่ไปทีต่อ้งการเป็นเจา้ของธุรกจิของตนเองดว้ยการลงทุนต ่าและมคีวามเสีย่งน้อยมาก   

ทศิทางการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจขายตรงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชดัเจน ทัง้ ในส่วนของ
ภาพลกัษณ์และหลาย ๆ บรษิทัเองต่างกม็คีวามเป็นมอือาชพีในการท าธุรกจิแทบทัง้นัน้ ถงึแมจ้ะมธีุรกจิสเีทาบาง
จ าพวกมาท าใหธุ้รกจิขายตรงสขีาวหม่นหมองกต็ามท ีในขณะเดยีวกนั ภาพลกัษณ์ของธุรกจิขายตรง จะเจดิจรสัได้
นัน้ กต็้องอาศยัหลาย ๆ องคป์ระกอบเขา้มาช่วยหล่อหลอมและขดัเกลาธุรกจิดว้ยเช่นกนั ซึง่มหีลายปจัจยัทีท่ าให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ดงันัน้การทีจ่ะสรา้งความไวว้างใจและท าใหม้ผีูบ้รโิภคซือ้สนิคา้เพิม่ขึน้ไดน้ัน้จงึต้อง
อาศยัภาพลกัษณ์ขององคก์รในดา้นต่างๆ เป็นแรงผลกัดนั ซึง่ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “ภาพลกัษณ์องคก์รธุรกจิ
ขายตรง ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใช้ส่วนตวั ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภค ใน
กรุงเทพมหานคร” เนื่องจากมีผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก (ผู้วิจ ัยจึงได้เลือกท าการส ารวจเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร) ซึ่งผลการวิจยันี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจทางด้านขายตรงสามารถน าไป
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ประยุกตใ์ชไ้ด ้รวมถงึผูส้นใจ เพื่อน าขอ้มลูไปวางแผนกลยุทธท์างดา้นการตลาด และกระบวนการบรกิาร ใหด้ยีิง่ขึน้
ต่อไปเพื่อตอบสนองใหต้รงกบัความตอ้งการผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความไวว้างใจในธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้
ส่วนตวัของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาชพี และรายได ้

2. เพื่อศกึษาภาพลกัษณ์ในด้านผลติภณัฑ ์ด้านบรกิาร ด้านตราสนิค้า ด้านพนักงาน และด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

  
กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย  

1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
-   ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
- ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรง ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านตราสินค้า ด้าน

พนกังานและดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

-   ความไว้วางใจของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อธุรกิจขายตรงประเภทผลติภัณฑ์เพื่อ   

ความงาม และของใชส้ว่นตวั 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะสว่นบุคคลประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใช้ส่วนตวั 
แตกต่างกนั 

2. ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจขายตรงประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว
ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ ดา้นพนักงาน และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มี
ความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2539: 41-42) กล่าวว่าลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อาย ุเพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา เหล่านี้เป็น
เกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่วดัได้ของ
ประชากรที่ช่วยก าหนดตลาดเป้าหมายในขณะทีล่กัษณะดา้นจติวทิยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธบิายถงึความคดิ
และความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อการ
ก าหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีส่ าคญัมดีงันี้ 
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1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ
แตกต่างกนั โดยนกัการตลาดจะสามารถใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแบ่งสว่นตลาดได้ 

2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัเช่นกนั โดยสตรจีะเป็นเป้าหมาย และผูบ้รโิภคทีม่อี านาจซือ้สงู 
ไม่ว่าจะเป็นสนิคา้ประเภทใดกต็าม เช่น สนิคา้ส าหรบัผูช้ายหรอืเดก็กม็กัจะสงัเกตไดว้่าผูท้ีต่ดัสนิใจซือ้มกัเป็นสตรี
มากกว่าเพศอื่น 

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของนกัการตลาด โดยจะใหค้วามสนใจ
กบัจ านวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรือนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง เพื่อใชใ้นการพฒันากลยุทธท์างการตลาดให้
เหมาะสมกบัผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ 

4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) ซึง่นบัเป็นตวัแปรส าคญัใน
การก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวยมอี านาจซือ้สงู แต่คนทีม่รีายได้
ปานกลางถงึต ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ซึง่อาจมคีวามสามารถในการซือ้กไ็ดอ้าจท าใหเ้กดิการสญูเสยีลูกคา้ใน
กลุ่มน้ีไปไดแ้ละปจัจยัดา้นรูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ กอ็าจเป็นเกณฑใ์นการ
ตดัสนิใจทีส่ าคญัไดน้อกเหนือจากปจัจยัดา้นรายไดเ้พยีงอย่างเดยีว และในดา้นของการศกึษา อาชพี และรายได ้จะ
มแีนวโน้มความส าพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิในเชงิเหตุและผล เช่น บุคคลทีม่กีารศกึษาต ่า โอกาสทีจ่ะหางานระดบัสงู
ยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า เป็นตน้ 

แนวคิดด้านภาพลกัษณ์ขององคก์ร แดเนียล (สุนิสา ประวชิยั. 2545: 103 อา้งองิจาก Daniel J. 
Boorstin) ไดอ้ธบิายความหมายของภาพลกัษณ์ (Image) ไว ้6 ประการคอื 

1. An Image is Synthetic ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีถู่กสรา้งขึน้มาโดยมกีารวางแผนสรา้งสรรค ์เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละรูส้กึประทบัใจ 

2. An Image is Believable ภาพลกัษณ์คอืความน่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์เป็นการสรา้งภาพในใจของ
คนเราทีเ่กีย่วกบัสถาบนั หรอืบุคคลให้มัน่คงเป็นทีย่อมรบั การสร้างภาพลกัษณ์นี้จะไม่มปีระโยชน์ถ้าไม่มคีวาม
เชื่อถอืในสถาบนัหรอืบุคคลนัน้ 

3. An Image is Passive ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีค่งอยู่และถูกสมมตขิึน้มาใหม้ีความเหมาะสมกบั
สภาพเหตุผลและความเป็นจรงิ ผูท้ีส่รา้งภาพลกัษณ์ถูกคาดหวงัว่าภาพลกัษณ์นัน้ และผูร้บักค็าดหวงัว่าภาพลกัษณ์
นัน้จะเป็นไปตามทีไ่ดร้บัจรงิ 

4. An Image is Vivid and Concrete ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่หน็ไดค้งทน 
5. An Image is Simplified ภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่ขา้ใจไดง้่าย 
6. An Image is Ambiguous ภาพลกัษณ์มคีวามคลุมเครอื ล่องลอยอยู่ระหว่างจนิตนาการและ

ความรูส้กึ และอยู่ระหว่างความคาดหวงัและความเป็นจรงิ 
จฟีคนิ (Jefkins.1993: 21-22) นักประชาสมัพนัธช์าวองักฤษไดอ้ธบิายภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกจิไว้

ว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทัหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกจิ (Corporate Image) หมายถงึภาพขององคก์ารใด
องคก์ารหนึ่ง ซึง่หมายรวมทุกสิง่ทุกอย่างเกีย่วกบัองคก์ารทีป่ระชาชนรูจ้กั เขา้ใจ และไดม้ปีระสบการณ์ในการสรา้ง
ภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้ สว่นหนึ่งกระท าไดโ้ดยอาศยัการน าเสนออตัลกัษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ซึง่
ปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปไดง้่ายเช่น สญัลกัษณ์ เครื่องแบบ ฯลฯ 

แนวคิดด้านความไว้วางใจ เราอาจนิยามความหมายของค าว่าความไว้วางใจได้ว่า “ความเชื่อของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าความต้องการจะไดร้บัการตอบสนองไดส้ าเรจ็ในอนาคตโดยการกระท าของอกีบุคคลหรอือกี
ฝา่ยหน่ึง”(Anderson; & Weitz, 1989: 312) ความไวว้างใจคอืคุณค่าทีฝ่่ายหน่ึงมอบใหคุ้ณลกัษณะเด่นของอกีฝ่าย
หนึ่งในการแลกเปลีย่นโดยเฉพาะในเรื่องของความจรงิใจ (Gundlach; & Murphy, 1993) และความเอือ้เฟ้ือ
ช่วยเหลอืกนั (Larzele; & Huston, 1980; Doney; & Cannon. 1997) 
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ถงึแมว้่าจะมเีรื่องที่นักวจิยัเหน็ตรงกนัในเรื่องของความไว้วางใจ  – เช่น เรื่องการมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจ หรอืต่อการใหค้ ามัน่สญัญา (Achrol. 1991; Moorman; et al. 1992) – นักวจิยัอาจไม่ไดใ้หค้วามสนใจใน
เรื่องเดยีวกนัเสมอไป ดงันัน้เราจงึพบว่านักเขยีนบางคนเลกิศกึษาเรื่องการไวว้างใจในแง่การสร้างสมัพนัธภาพ
ระหว่างบุคคล และเปลีย่นไปมองความไวว้างใจจากมุมมองของผูบ้รโิภคในเรื่องของแบรนดแ์ละตวัสนิคา้เป็นหลกั นี่
เป็นกรณีศกึษาของ Chaudury และ Holbrook(2001) ทีม่องว่าความไวว้างใจคอืความมัน่ใจทีผู่บ้รโิภคมต่ีอแบรนด์ 
ดงันัน้ความไวว้างใจจงึไม่ไดห้มายถงึทศันคตทิีม่ต่ีอบุคคลอื่นเสมอไป แต่อาจหมายถงึสิง่ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้เช่น แบรนด ์
(Delgado & Munuera. 2001) 

ผลกระทบจากความไวว้างใจในเรื่องสมัพนัธภาพทีต่่อเนื่องจะมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัแต่ละหน่วยงาน 
ส่วนหนึ่งที่มกัไดร้บัผลกระทบมากคอื หน่วยงานดา้นการใหบ้รกิาร (Grayson and Ambler, 1999) เนื่องจาก
ลกัษณะพเิศษเฉพาะตวัของการใหบ้รกิาร (Liu and Wei, 2003) 

1. จบัต้องไม่ได้: การบรกิารเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ไดจ้งึท าใหผู้บ้รโิภคจะไม่มทีางรูคุ้ณภาพของสนิคา้
จนกว่าจะไดร้บับรกิารแลว้ 

2. แยกออกจากกนัไม่ได:้ การผลติและการบรโิภคของการใหบ้รกิารจะเกดิขึน้พรอ้มๆกนัต่างจาก
สนิคา้ทีจ่บัตอ้งไม่ได ้ทีก่ารผลติและการบรโิภคเกดิขึน้คนละเวลากนั 

3. ความไม่เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั: คุณภาพการบรกิารเป็นตวัแปรส าคญั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสนิค้า
จดัการโดยใคร เมื่อไหร่และทีไ่หน อย่างไรกต็ามคุณภาพของสนิคา้ทีจ่บัต้องไม่ไดม้คีวามคงเสน้คงวามากกว่ามาก 
ตอ้งขอบคุณความกา้วหน้าทางระบบการผลติ 

4. การหมดอายุ: การบรกิารไม่สามารถจดัเกบ็ได้ เนื่องจากเป็นสิง่ทีจ่บัต้องไม่ได้ ดงันัน้การผลติ
หรอืการใหบ้รกิารจงึขึน้อยู่กบัความเพยีงพอของทรพัยากร ณ เวลานัน้ๆ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี้  คือผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่ซื้อหรือเคยซื้อ 

ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัวจากธุรกิจขายตรง แต่เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน              

จึงท าการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรในการค านวณและก าหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ 95%                     

(กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2549: 28) โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบการเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Sample random 

sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) หลงัจากการสุ่มตัวอย่างแบบการเลือกกลุ่ม

ตวัอย่างแบบง่าย เน่ืองจากสะดวกต่อการเกบ็ขอ้มลู 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้เพื่อศกึษาถงึลกัษณะ  ประชากรศาสตร์ของ

ผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้ ผลติภัณฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวัจากธุรกจิขายตรง ไดแ้ก่ 

ภาพลกัษณ์องคก์รธุรกจิขายตรงและความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครซึง่แบ่งออกเป็น 2 ส่วน และวดั

ค่าความเชื่อมัน่ดว้ยค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α – Coefficient) โดยวธิคี านวณของครอนบาค (Cronbach’s alpha 

coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545, น. 449) มรีายละเอยีดดงันี้ 

 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลในลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด (Closed-Ended Question) แบบม ี2 ตวัเลอืก (Dichotomous question) 
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และหลายทางเลอืก (Multiple choice questions) ม ี5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรง โดย
แบ่งเป็นภาพลกัษณ์ 5 ดา้น ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ ดา้นพนกังาน และ
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม จ านวน 15 ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการ
ประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scaleจากนัน้ก าหนดเกณฑค์ะแนนเฉลีย่การประเมนิผลแบบสอบถาม
เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รธุรกจิขายตรง ดงันี้ 
 คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์องคก์ร 

1.00-1.80   ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัไม่ดอีย่างมาก  
 1.81-2.60   ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัไม่ด ี
 2.61-3.40   ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัปานกลาง  
 3.41-4.20  ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัด ี
 4.21-5.00   ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์รในระดบัดมีาก 
 

ส่วนที ่ 3 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็เกี่ยวกบัความไวว้างใจของผู้บรโิภคต่อองคก์รธุรกจิขายตรง  
จ านวน 5 ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้ จะมคี าตอบใหเ้ลอืกในลกัษณะของการประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ 
Likert scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค (Interval scale) แบ่งเป็น 5 ระดบัจากนัน้ก าหนดเกณฑ์
คะแนนเฉลีย่การประเมนิผลแบบสอบถามเกีย่วกบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภค ดงันี้ 
 คะแนนเฉล่ีย   ระดบัความคิดเหน็ต่อความไว้วางใจ 

1.00-1.80   ผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รในระดบัน้อยทีส่ดุ                             
 1.81-2.60   ผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รในระดบัน้อย 
 2.61-3.40   ผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รในระดบัไมแ่น่ใจ 
 3.41-4.20  ผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รในระดบัมาก 
 4.21-5.00  ผูบ้รโิภคมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รในระดบัมากทีส่ดุ 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูเมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามครบตามจานวนของขนาดตวัอย่างแลว้ ผูว้จิยั

ไดด้ าเนินการท าการประมวลผล และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าเรจ็รูป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก ่สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน

ประกอบดว้ย การทดสอบค่าท ี(Independent t-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way analysis of 

variance) การวเิคราะหแ์บบสมการถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Regression Analysis)   

เกณฑ์การอภปิรายผลการวจิยั ลกัษณะแบบสอบถามทีใ่ช้ในระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ 

(Interval scale) เป็นการวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ใหเ้ลอืกตอบแบบสอบถามค่าระดบัความ

คดิเหน็ 5 ระดบั ตามเกณฑม์าตรวดัของลเิคริต์ (Liker scale) คะแนนทีก่าหนดจะถูกคานวณออกมาในรูปของ

ค่าเฉลีย่ตามสตูรอนัตรภาคชัน้ 
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ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 
โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

2. ภาพรวมภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตวั  
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการบริการ ด้านตราสนิค้า ด้านพนักงาน และด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม            
มคีวามเหน็เกีย่วกบัภาพลกัษณ์ขององค์กรธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใช้ส่วนตวัโดย
รวมอยู่ในระดบั ด ี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.70  โดยดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ ด้านพนักงาน 
และด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม  กลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อหรอืเคยซื้อผลติภณัฑ์ 
เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัวจากธุรกจิขายตรง  มีระดบัความเหน็เกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ขององค์กรในระดบัด ี          
ทุกดา้น คอื 3.68 3.79 3.81 3.74 และ 3.50 ตามล าดบั 

3. ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความ
งามและของใช้ส่วนตวั ในระดบัมาก 4 ขอ้ คอืมคีวามไว้วางใจและเชื่อมัน่ในตราสนิค้าของผลิตภณัฑ์ที่เคยใช ้            
ขอ้รูส้กึไวว้างใจและเชื่อมัน่ในคุณภาพการบรกิาร (ความทนัสมยัของเทคโนโลยทีีใ่ช ้ความรวดเรว็ ถูกต้องในการให้
ขอ้มูล และการจดัส่ง) ของธุรกิจขายตรงประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว ที่เคยใช้  ข้อรู้สกึ
ไวว้างใจและเชื่อมัน่ในตวัผลติภณัฑ ์(คุณภาพ และรปูแบบ) ของธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและ
ของใชส้่วนตวัที่เคยใช้ และขอ้รูส้กึไว้วางใจและเชื่อมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความห่วงใยในสิง่แวดลอ้ม 
ของธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวัทีเ่คยใช ้โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.75 3.61 3.60 
และ 3.51 ตามล าดบั ส่วนกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่ี
ต่อธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ในระดบัไม่แน่ใจ 1 ขอ้ ท่านรูส้กึไวว้างใจและ
เชื่อมัน่ในพนักงานขาย ของธุรกจิขายตรงประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว ที่เคยใช้  โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.29 

4. ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามไวว้างใจต่อธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและ
ของใชส้ว่นตวัแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุกนั มคีวามไวว้างใจต่อธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความ
งามและของใชส้ว่นตวัแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

6. ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามไวว้างใจของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่ต่ีอธุรกจิขาย
ตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวัแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

7. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มคีวามไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทีม่ี
ต่อธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวัแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  

8.  ตวัแปรภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวัมี
ความสัมพันธ์กับความไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยรวม มี 3 ด้าน เรียงล าดับตามขนาด
ความสมัพนัธ์จากมากไปน้อยได้แก่  ด้านภาพลักษณ์ด้านตราสินค้า ด้านภาพลกัษณ์ด้านพนักงาน และด้าน
ภาพลกัษณ์ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม  สามารถอธบิายการเปลี่ยนแปลงของระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปร
ภาพลกัษณ์กบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวม ไดร้อ้ยละ 54.0 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ที่ .05 และมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดียวกนั เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านภาพลกัษณ์ด้านตราสินค้า 
พบว่า มคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนักบัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวม ซึง่สามารถ
อธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคเหน็ว่าหากภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงาม
และของใชส้่วนตวั ดา้นภาพลกัษณ์ด้านตราสนิคา้ เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มอีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกี่ยวขอ้ง 
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กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคจะมรีะดบัความไวว้างใจโดยรวมต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและ
ของใชส้่วนตวั เพิม่ขึน้ 0.340 หน่วย ด้านภาพลกัษณ์ด้านพนักงาน พบว่า มคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทางเดยีวกนั
กบั ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครโดยรวม ซึง่สามารถอธบิายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างผูบ้รโิภคเหน็ว่า
หากภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั  ดา้นภาพลกัษณ์ดา้น
พนักงาน เพิม่ขึน้ 1 หน่วย โดยไม่มีอทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกี่ยวขอ้ง กลุ่มตวัอย่างผู้บรโิภคจะมีระดบัความ
ไวว้างใจโดยรวมต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั เพิม่ขึน้ 0.201 หน่วย  

 
การอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
1.1  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์

เพื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรง

ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวัทีแ่ตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากเพศหญิงมคีวามสนใจในเรื่อง

ของสุขภาพและความงามมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รุ่งโรจน์ วงศ์กิตติเวชกุล. (2553) 

ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิทีส่่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบว่า

ลกูคา้เพศชายมคีวามไวว้างใจต่อธนาคารออมสนิมากกว่าเพศหญงิ และสองคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญเลศิ เปานิล. 

(2553) ต าแหน่งตราสนิค้า ภาพลกัษณ์และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดค้าส่งเสือ้ผ้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ 

ผลการวจิยัพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนั มคีวามไวว้างใจต่อตลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอรโ์ดยรวมแตกต่างกนั 

1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑ์

เพื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัวที่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากความชอบหรือรสนิยมจะ

แตกต่างกนัไปตามช่วงวยั โดยจะเหน็ว่าคนทีม่อีายุน้อยจะสนใจสนิคา้ตามสมยันิยม ส่วนผูส้งูอายุมนัสนใจสนิคา้ที่

เกีย่วกบัสขุภาพเป็นตน้ 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งโรจน์ วงศก์ติตเิวชกุล. (2553) ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ

ทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าอายุทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจ

ต่อธนาคารออมสนิแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 46 ปีขึน้ไปมคีวามไวว้างใจธนาคารออมสนิโดยรวมมากทีสุ่ด 

เมื่อเทยีบกบัผูใ้ชบ้รกิารกลุ่มอายุอื่นๆ และสองคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญเลศิ เปานิล. (2553) ต าแหน่งตราสนิคา้ 

ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอตลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ผลการวจิยัพบว่าอายุทีแ่ตกต่างกนั 

มคีวามไวว้างใจต่อตลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอรโ์ดยรวมแตกต่างกนั 

1.3 ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด ทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรง

ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั 
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ผลการวเิคราะห์พบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุด ที่แตกต่างกนัมคีวามไว้วางใจต่อ

องคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากการแสวงหา

ความรู ้แนวคดิ ค่านิยม และทศันคตแิละพฤตกิรรมของแต่ละบุคคลมแีตกต่างกนั รวมคนทีม่กีารศกึษาสงูมกัไม่ค่อย

เชื่ออะไรง่ายเมื่อเทยีบกบัคนทีม่กีารศกึษาน้อย โดยอา้งองิจากแนวคดิของ Will,Gold water & Yates 

ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งโรจน์ วงศก์ติตเิวชกุล. (2553) ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ

ทีส่่งผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมี

ความไว้วางใจต่อธนาคารออมสนิแตกต่างกนั โดยผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนั  มีความไว้วางใจ

ธนาคารออมสนิแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย

หรอืเทยีบเท่าในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามไวว้างใจธนาคารออมสนิโดยรวมมากทีสุ่ดและสองคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ Will, Gold water &Yates (ปรมะ สตะเวทนิ. 2533: 112; อา้งองิจาก Will, Goldwater; & Yates. 1980: 87) 

การศกึษา เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามคดิ ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัคนทีม่กีารศกึษาสูงจะ

ไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ี เพราะเป็นผูม้คีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ี แต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่อ

อะไรง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะทีค่นมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อประเภทวทิยุ โทรทศัน์และ

ภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชส้ือ่สิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์แต่หากมเีวลาจ ากดัก็

มกัจะแสวงหาขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 

1.4 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิขายตรงประเภท

ผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีปจัจุบนัทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์รธุรกจิ

ขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากลกัษณะของอาชพีที่

แตกต่างกนัไม่ไดก้่อให้เกดิความไวว้างใจที่แตกต่างกนั ซึ่งอาจจะมรีูปแบบการใช้ชวีติทีเ่หมอืนกนัหรอืความชอบ

คลา้ยกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สจัพร ทรพัยเ์ยน็. (2552) ทศันคตต่ิอสารเมลามนี และความไวว้างใจใน

ผลติภณัฑน์มตรา “มะล”ิ ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑใ์นอนาคต จากการศกึษาวจิยัพบว่าผูบ้รโิภค

ทีเ่คยซือ้หรอืดื่มผลติภณัฑน์มตรา มะลทิีม่อีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อความไวว้างใจโดยรวม ของผูบ้รโิภคทีเ่คยซือ้

หรอืดื่มในผลติภณัฑ์มะลิ ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 005 และซึ่งสองคล้องกบังานวจิยัของ                     

จริะดา นวรุ่งเรอืง. (2552) ศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของธนาคารทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารทสิโก ้

จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการวิจยัพบว่าผู้ใช้บรกิารที่มอีาชพี ต่างกนัมคีวามไว้วางใจในการใช้บรกิาร

ธนาคารทสิโก ้จ ากดั(มหาชน)ส านกังานใหญ่ โดยรวมไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

1.5 ผู้บรโิภคที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกนัมคีวามไว้วางใจต่อองค์กรธุรกจิขายตรง

ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวั แตกต่างกนั 

ผลการวเิคราะหพ์บว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมคีวามไวว้างใจต่อองคก์ร

ธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ไม่แตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องจากผลติภณัฑข์อง

องคก์รธุรกจิขายตรงมหีลายหลากหลายในดา้นของราคาท าใหผู้บ้รโิภคสามารถสามารถซือ้สนิคา้ไดต้ามก าลงัรายได้

ของตนเอง ซึง่สองคลอ้งกบังานวจิยัของ จริะดา นวรุ่งเรอืง. (2552) ศกึษาเรื่องภาพลกัษณ์ของธนาคารทีส่่งผลต่อ

ความไว้วางใจของผู้ใช้บรกิารธนาคารทสิโก้ จ ากดั(มหาชน)ส านักงานใหญ่ ผลการวยัพบว่าผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้         
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ต่อเดือน ต่างกันมีความไว้วางใจในการใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)ส านักงานใหญ่ โดยรวม                

ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05  และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนิีนาฏ สว่างพนิิจกุล. (2553: 123) 

ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการวจิยั

พบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนต่างกนั มคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารบรษิทั แอดวานซ ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ 

จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส เซเรเนด โดยส่วนใหญ่จะมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 

30,000 บาท ซึง่มคีวามไวว้างใจในการใชบ้รกิารมากกว่ากลุ่มลกูคา้ทัว่ไป  

2. ภาพลกัษณ์ขององคก์รธรุกิจขายตรง   

2.1 ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั 
ดา้นผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวาม
คิดเห็นโดยรวมต่อภาพลักษณ์ในด้านนี้อยู่ในระดับดี  โดยผู้บริโภคเห็นสินค้าของธุรกิจขายตรงนัน้มีความ
หลากหลายใหเ้ลอืก มรีูปแบบทีแ่ตกต่างจากผลติภณัฑท์ัว่ไปในทอ้งตลาด มกีารเปลีย่นแปลงรูปแบบที่ทนัสมยัอยู่
เสมอ รวมทัง้มคีุณภาพเหนือกว่าสนิคา้ทีข่ายทัว่ไปตามทอ้งตลาด ในระดบัด ี 

เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่าภาพลกัษณ์
องคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั  ในดา้นผลติภณัฑ์ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
ความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ผลติภณัฑข์องธุรกจินี้มลีกัษณะไม่โดดเด่น
เป็นทีด่งึดดู เมื่อเทยีบกบัผลติภณัฑท์ัว่ไปในทอ้งตลาด ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ บุญเลศิ เปานิล. (2553) 
ต าแหน่งตราสินค้า ภาพลักษณ์และความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อตลาดค้าส่งเสื้อผ้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ พบว่า
ภาพลกัษณ์ของตลาดดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจโดยรวมของลูกคา้ทีม่ต่ีอ
ตลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนิีนาฏ สว่างพนิิจกุล. (2553: 123) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์
ระหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน)  ผลการวเิคราะหพ์บว่า ภาพลกัษณ์ของ
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจใน
การใชบ้รกิาร ของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปานกลาง 

2.2 ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั 
ดา้นการบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็โดยรวมต่อภาพลกัษณ์ในดา้นน้ีอยู่ในระดบัด ี โดยผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ดา้นการบรกิารของธุรกจิขายตรงนัน้มี
บริการแจ้งอพัเดทรายการส่งเสริมการขายที่เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ท่านอยู่เสมอ มีบริการจดัส่งสินค้า มีการน า
เทคโนโลยกีารบรกิารออนไลน์มาใหบ้รกิาร ในระดบัด ี 

 เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า
ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรงประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว  ในด้านบริการ ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก บรกิารธุรกจินี้มลีกัษณะเป็น
รปูแบบธุรกจิขายตรง อาจท าใหผู้บ้รโิภคไม่เขา้ใจรปูแบบการใหบ้รกิาร เมื่อเทยีบกบับรกิารทัว่ไปในทอ้งตลาด ซึง่ไม่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของของ บุญเลศิ เปานิล. (2553) ต าแหน่งตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์และความไวว้างใจของลูกคา้
ที่มีต่อตลาดค้าส่งเสื้อผ้าโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ พบว่าภาพลักษณ์ของตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการโดยรวม  มี
ความสมัพนัธ์กบัความไวว้างใจโดยรวมของลูกคา้ทีม่ต่ีอตลาดคา้ส่งเสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ในทศิทางเดยีวกนั ใน
ระดบัต ่าอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
สนิีนาฏ สว่างพนิิจกุล. (2553: 123) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ ์ อนิโฟร ์
เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะหพ์บว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) 
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ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจในการใชบ้รกิาร ของผู้ใชบ้รกิารบรษิัท แอดวานซ ์            
อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปานกลาง 

2.3 ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั 
ดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวาม
คดิเหน็โดยรวมต่อภาพลกัษณ์ในดา้นนี้อยู่ในระดบัด ี โดยผูบ้รโิภคมคีวามเหน็ด้านตราสนิคา้ทีม่คีวามคุน้เคยและ
ผกูพนักบัตราสนิคา้ มคีวามน่าเชื่อถอื และเมื่อเหน็ตราสนิคา้หรอืโลโกผู้บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ไดอ้ย่างไม่ลงัเล อยู่ใน
ระดบัด ี 

เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่าภาพลกัษณ์
องคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั ในดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ตราสนิค้าของธุรกิจนี้มีความน่าเชื่อถือและมี
มาตราฐานในสายตาของผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของกบังานวจิยัของ สนิีนาฏ สว่างพนิิจกุล. (2553: 123) 
ศกึษาเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ์ อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการ
วเิคราะหพ์บว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ดา้นตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธ์
กบัความไวว้างใจในการใชบ้รกิาร ของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในระดบัปาน
กลาง 

2.4 ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั 
ดา้นพนกังาน มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภคมคีวาม
คิดเห็นโดยรวมต่อภาพลกัษณ์ในด้านนี้อยู่ในระดับดี  โดยผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาพลกัษณ์ด้านพนักงาน มี
พนักงานที่มีอทัธยาศัยไมตรีและกระตือรือร้นในการให้บริการ พนักงานมีความรู้ด้านสินค้าเป็นอย่างดี และมี
แกป้ญัหาไดอ้ย่างรวดเรว็และถูกตอ้ง อยู่ในระดบัด ี 

 เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่า
ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรงประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว  ในด้านพนักงาน มี
ความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก พนักงานของธุรกจินี้มอีทัธ
ยาศยัไมตรทีี่ด ีมคีวามกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิารและสามารถแกป้ญัหาใหก้บัผูบ้รโิภคได ้จงึท าให้ผูบ้รโิภคเกดิ
ความไวว้างใจ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บุญเลศิ เปานิล. (2553) ต าแหน่งตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์และความ
ไวว้างใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอตลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร ์ผลการวเิคราะหพ์บว่า ภาพลกัษณ์ของตลาดดา้นบุคลากร
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัความไวว้างใจโดยรวมของลูกคา้ทีม่ต่ีอตลาดคา้ส่งเสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอร์  ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัปานกลาง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา. 
(2540) ทีก่ล่าวไวว้่า บรกิารของพนักงาน (Employee Services) การทีอ่งคก์ารจะมภีาพลกัษณ์ หรอื ภาพพจน์ดี
หรอืไม่ขึน้อยู่กบัการบรกิารของพนักงาน เพราะนอกจากลูกคา้จะซือ้สนิคา้โดยพจิารณาจากคุณภาพของสนิคา้แลว้ 
ลกูคา้ยงัมองการใหบ้รกิารดว้ย ถา้หากลกูคา้ไดร้บัการบรกิารทีด่กีจ็ะรูส้กึกบัองค์กรในแง่ด ีถา้ลกูคา้ไดร้บัการบรกิาร
ทีไ่ม่ดกีจ็ะรูส้กึกบัองคก์รในแง่ลบสามารถอธบิายไดว้่า การทีต่ลาดคา้สง่เสือ้ผา้โบ๊เบ๊ทาวเวอรม์ภีาพลกัษณ์ของตลาด
ดา้นบุคลากรทีด่มีคีวามรูค้วามช านาญในสนิคา้ของตนเอง ยิม้แยม้แจ่มใส รบัผดิชอบทัง้ก่อนและหลงัการขาย จะท า
ใหล้กูคา้เกดิการยอมรบั จะช่วยสง่เสรมิใหต้ลาดมคีวามน่าเชื่อถอืมากขึน้ ซึง่จะส่งผลใหลู้กคา้เกดิความไวว้างใจเขา้
มาซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารกบัตลาดมากยิง่ขึน้ 

2.5 ภาพลกัษณ์ขององคก์รธุรกจิขายตรงประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้่วนตวั 
ดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า
ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็โดยรวมต่อภาพลกัษณ์ในด้านนี้อยู่ในระดบัด ี โดยผู้บรโิภคเหน็ว่าภาพลกัษณ์ด้านความ
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รบัผดิชอบต่อสงัคมเหน็ว่ามกีารจดักจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์แก่สงัคมอย่างสม ่าเสมอ และมกีระบวนการผลิตที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม อยู่ในระดบัด ี 

เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานครพบว่าภาพลกัษณ์
องค์กรธุรกจิขายตรงประเภทผลิตภณัฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว  ในด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม มี
ความสมัพนัธ์กบัความไว้วางใจของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก ธุรกจินี้มสี่วนร่วมในการ
ช่วยเหลอืสงัคมโดยการเผยแพร่กจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่คนในสงัคม มกีระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
จะมผีลต่อภาพลกัษณ์ของธุรกจิขายตรงในทศันะคตขิองผูใ้ชบ้รกิาร โดยเฉพาะการทีธุ่รกจิขายตรงร่วมท ากจิกรรม
ทางสงัคมบ่อยๆ เป็นสิง่ที่ท าให้คนทัว่ไปมองธุรกิจขายตรงใจแง่ดีและเกิดความไว้วางใจในธุรกิจขายตรง ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนิีนาฏ สว่างพนิิจกุล. (2553: 123) ศกึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของ
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์ เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ผลการวเิคราะหพ์บว่า ภาพลกัษณ์ ดา้นความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจในการใชบ้รกิาร ของผูใ้ชบ้รกิารบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จ ากดั 
(มหาชน) ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รุ่งโรจน์ วงศ์กติตเิวชกุล. (2553) ภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารออมสนิทีส่ง่ผลต่อความไวว้างใจของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารออมสนิโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัความไวว้างใจธนาคารออม
สนิโดยรวมระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ผูใ้ชบ้รกิารทีต่อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ ภาพลกัษณ์
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มของธนาคารออมสนิโดยรวมระดบัด ี

3. ความไว้วางใจของผูบ้ริโภคในกรงุเทพมหานครท่ีมีต่อองคก์รธรุกิจขาย 
ธุรกจินี้ไดร้บัความไวว้างใจโดยรวมในระดบัมาก โดยผูบ้รโิภคทีม่คีวามเชื่อมัน่ไวว้างใจในระดบั

มาก ในเรื่องของคุณภาพของผลติภณัฑ ์คุณภาพการบรกิาร ความทนัสมยัของเทคโนโลยทีีใ่ช ้ความรวดเรว็ถูกต้อง
ในการให้ขอ้มูล การจดัส่งสนิค้า และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและความห่วงใยในสิง่แวดล้อมของธุรกิจขายตรง
ประเภทผลติภณัฑเ์พื่อความงามและของใชส้ว่นตวัทีท่่านเคยใช้ 

ซึง่จากการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ พบว่าภาพลกัษณ์ 3 ด้านซึ่งส่งผลต่อความไวว้างใจ
ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร โดยเรยีงล าดบัตามขนาดความสมัพนัธจ์ากมากไปน้อยไดแ้ก่ ภาพลกัษณ์ดา้นตรา
สนิคา้ ดา้นพนกังาน และดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่เหตุผลอาจเนื่องมากจากผูบ้รโิภคมคีวามผูกพนัธก์บัตรา
สินค้า ตราสินค้าก็เหมือนกับลักษณะบุคลิกภาพขององค์กรนัน้ๆ ซึ่งผู้บริโภคที่ใช้สินค้านัน้ๆอย่างต่อเนื่องก็
เหมอืนกบัมลีกัษณะบุคคลภิาพทีก่ลมกลนืกบัตราสนิคา้  และรวมถงึรูปแบบการบรกิารขององคก์รธุรกจิขายตรงทีม่ี
ความทันสมัยมีการน าเทคโนโลยีการบริการออนไลน์มาใช้ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสทิธภิาพอกีทัง้ในปจัจุบนัมกีารหนัมาใส่ใจในดา้นของความรบัผดิชอบต่อสงัคมมกีารดูแลสิง่แวดลอ้ม เผยแพร่
กิจกรรมทางสงัคมต่างๆ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุผลที่ท าให้ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนในดา้นภาพลกัษณ์อกี 2 ดา้นประกอบดว้ยภาพลกัษณ์ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นพนักงานไม่
ส่งผลต่อความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร อาจเนื่องมาจากรูปแบบของผลติภณัฑไ์ม่ตรงใจผูบ้รโิภค 
คุณภาพยงัไม่โดดเด่นเท่าทคีวร และในเรื่องของการใหค้วามรู้ของพนักงานขายเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ต่ างๆ อาจไม่
ชดัเจน ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความไม่เชื่อมัน่ในผลติภณัฑแ์ละอาจท าใหส้ง่ผลกบัความไวว้างใจในทีส่ดุ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ภาพลักษณ์องค์กรธุรกิจขายตรง ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและของใช้ส่วนตัว ที่มี
ความสมัพนัธก์บัความไวว้างใจของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัความไวว้างใจ ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการบรกิาร ดา้นตราสนิคา้ ดา้นพนกังาน และ
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเท่านัน้ ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษาวิจยัปจัจยัที่มีผลต่อความ
ไว้วางใจในปจัจยัด้านอื่นๆ เพื่อการศกึษาขอ้มูล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษามา
เปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารขององคก์รธุรกจิขายตรง ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

2. การศกึษาวจิยัในครัง้ต่อไป ควรมกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยวธิกีารอื่น ๆ นอกจากการใช้
แบบสอบถาม เช่น การสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม และควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในการรวบรวมขอ้มูลให้
สงูขึน้ เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีค่รอบคลุมและมคีวามแม่นย ามากยิง่ขึน้ 

3. การศึกษาวิจยัในครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษากลุ่มผู้บริโภคในจงัหวดัต่างๆ ของประเทศไทย 
เพื่อใหท้ราบถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อความไวว้างใจของผูบ้รโิภคในจงัหวดัอื่นๆ ทัง้นี้เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างทีห่ลากหลาย
มากยิง่ขึน้ 

 

ประกาศคณูุปการ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส า เร็จได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก อาจารย์ที่ปรึกษา                   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญณ์ระว ี อนันตอคัรกุล  ที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลอื ตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ             

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจ ัย  ผู้วิจ ัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ ด้วยขอขอบพระคุณ                 

อาจารย์ ดร.พนิต กุลศริิ และอาจารย์ ดร.มนู ลนีะวงศ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ  เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ข้อบกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจยัชิ้นนี้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในภาควิชาบริหารธุรกิจ            

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลอื ตลอดจน

ประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
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