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Abstract
Objective: The purpose of this study was to examine the relationship between
perceived risk (namely financial risk, performance risk, physical risk, psychological risk, social
risk, time risk and privacy risk) and trust factors; and intention to purchase exercise fitness
equipment online.
Methods: A sample group of 400 people who have experienced in purchasing
exercise equipment online were selected to do online questionnaires. The data analysis
method consists of percentage, frequency, standard deviation and multiple regression analysis.
Results: The study found that performance risk has negative effect to the intention
to purchase exercise equipment online. Whilst physical risk, psychological risk, time risk and
privacy risk has no effect to the intention to purchase exercise equipment online. Lastly, the
perceived social risk and trust has positive effect to the intention to purchase exercise
equipment online.
Conclusion: The perceived performance risk, social risk and trust factors are likely to
affect the intention to purchase exercise equipment. The findings are beneficial to
entrepreneurs and those who are interested in exercise equipment business. They are urged to
apply our results to target the market more successfully.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปัจจุบันการออกกาลังกายเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของ ทุกเพศ ทุกวัยมากขึ้น
เรื่อย ๆ หรืออาจกล่าวได้ว่า สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกาลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(Divine and Lepisto, 2005) แม้ว่าผู้บริโภคจะหันมาดูแลสุขภาพโดยการเข้าศูนย์ออกกาลังกายเพิ่ม
มากขึ้น (กวีพล พันธุ์เพ็ง , 2558: ออนไลน์) แต่ก็ยังมีผู้บริโภคที่เลือกที่จะไม่เข้าศูนย์ออกกาลังกาย
เนื่องจากประสบพบปัญหาต่าง ๆ เช่น ความลาบากในการเดินทาง ความเบื่อหน่ายในการถูกเสนอให้
ซื้อการใช้ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล เป็นต้น ทาให้ผู้บริโภคกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายไปใช้ยั ง ที่ พั ก อาศั ยของผู้บ ริ โ ภคเอง ส่ง ผลให้ อุ ป กรณ์อ อกก าลัง กาย เช่น เครื่อ งลู่วิ่ ง ไฟฟ้ า
(Treadmills) เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ (Weight machines) และอุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อแบบอิสระ (Free
weights) เป็นที่สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
อุปกรณ์ออกกาลัง กายภายในครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าที่ปรับสูงขึ้นเป็น
อย่ า งมากในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา โดยสมาพั น ธ์ ผู้ ผ ลิ ต อุ ป กรณ์ กี ฬ า (Sporting Goods
Manufacturers Association, SGMA) ได้รายงานว่าในปี พ.ศ. 2543 ผู้ผลิตได้จัดส่งและจาหน่าย
อุปกรณ์ออกกาลังกายตามบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 9.09 หมื่น
ล้านบาท) ในปีพ.ศ. 2549 เพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.09 แสนล้านบาท)
มูลค่าดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 76 ของอุปกรณ์ออกกาลังกายทั้งหมด (4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 1.47 แสนล้านบาท) (Fitness Equipment, 2008: Online)
ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มูลค่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ออกกาลังกายมีอัตราการเติบโต
สูงที่สุดในโลก เนื่องจากการบริโภคส่วนใหญ่เกิดในตลาดใหม่ เช่นประเทศอินเดียและจีน โดยประเทศ
จีนเป็นผู้นาการตลาดในทวีปเอเชียจากการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ ส่วนประเทศที่กาลังเติบโต
ยังมีความต้องการอุปกรณ์ออกกาลังกาย ยกตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
และสิงคโปร์ เป็นต้น เฉพาะในปี พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ออกกาลังกายในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมีมูลค่าประมาณ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5.64 แสนล้านบาท) โดยมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 2.5 ต่อปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นปีละ
เกือบร้อยละ 3 ในระหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2559 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 6.58 แสนล้านบาท) (Reportlinker, 2012: Online)
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ในประเทศไทย ความต้องการอุปกรณ์ออกกาลังกายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวจาก
คนสู่คน กลุ่มสู่กลุ่มไปเรื่อย ๆ จนทั่วประเทศ โดยมูลค่าตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการออกกาลังกาย
มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จาก 1.1 แสนล้านบาท ในปีพ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นเป็น 2 แสนล้านบาท ใน
ปีพ.ศ. 2561 (Sae-tang, 2018) และสานักงานสถิติแห่งชาติได้ท าการส ารวจ พบว่าสัดส่วนของ
ประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี มีการออกกาลังกาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในปีพ.ศ. 2550 เป็น
ร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2554 โดยกระแสดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจากกระแสนิยมการ
ออกกาลังกายในศูนย์ออกกาลังกายที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กวีพล พันธุ์เพ็ง, 2558: ออนไลน์)
นอกจากนีใ้ นปีพ.ศ. 2557 สานักงานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจพบว่าประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15
ปีขึ้นไป มีการออกกาลังกายมากถึงร้อยละ 81 (สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) ซึ่งอาจส่งผลให้มีการ
ซื้อเครื่องออกกาลังกายทางสื่อออนไลน์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
การจาหน่ายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ในประเทศไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
โดยในปีพ.ศ.2559 มียอดใช้จ่ายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทยทั้งหมด ประมาณ 325.6
พันล้านบาท และคาดว่าในปีพ.ศ.2560 จะเพิ่ม ขึ้นร้อยละ 16 หรือคิดเป็นมูล ค่าประมาณ 376.8
พันล้านบาท (Paypal, 2017) ความนิยมดังกล่าวอาจมาจากการทีผ่ ู้บริโภคสามารถที่จะประหยัดเวลา
การหาข้อมู ลสินค้า สะดวกในการซื้อเนื่องจากไม่ต้องเดินทางไปหน้าร้าน สามารถทาการซื้อผ่าน
อินเทอร์เ น็ต และสินค้าดัง กล่าวจะถูก จัดส่งไปตามสถานที่ที่ ต้องการ (Klein, 1998) โดยเฉพาะ
อุปกรณ์ออกกาลังกายทีม่ ักจะต้องจัดส่งโดยผูจ้ ัดจาหน่ายโดยเฉพาะ เนื่องจากสินค้าค่อนข้างมีน้าหนัก
และมีขนาดใหญ่ และต้องอาศัยผู้ที่มีความชานาญ เพื่อที่จะประกอบและติดตั้งเครื่องออกกาลังกาย
อย่างไรก็ตามการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านไปเป็นการซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต ยังคงมีประเด็นที่ทาให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล ยกตัวอย่างเช่น การรั่วไหลของข้อมู ล
ส่วนตัว การฉ้อโกงทางออนไลน์ สินค้ามีความแตกต่างในเรื่องของคุณภาพ การจัดส่งที่ ไม่ป ระสบ
ผลส าเร็จ เป็นต้น โดยจากการรายงานของศูนย์ร้องเรียนเกี่ ยวกั บอาชญากรรมทางอินเทอร์เ น็ต
(Internet Crime Complaint Center) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าในปีพ.ศ. 2553 มีผู้บริโภค
ร้องเรียนเกี่ยวกับการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต 303,809 ครั้ง ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2546 ถึง 95,064
ข้อร้องเรียน (Internet Crime Complaint Center, 2011) และในปีพ.ศ. 2553 ก็มีจานวนการ
ละเมิ ดข้อมู ลส่วนบุคคล 662 ครั้ง ซึ่ง เพิ่ม ขึ้นจากปีพ.ศ. 2548 ที่มี แค่ 157 ครั้ง (Identity Theft
Resource Center, 2011) หรืออาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันผู้บริโภครู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ หรือรู้สึกถึงความเสี่ยง
งานวิจัยที่ผ่านมาได้ทาการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการรับรู้ความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรคในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ และการทาความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง ความเชื่อถือ
ไว้วางใจ และการตั้ง ใจซื้อ แต่อย่างไรก็ ตามงานวิจัยที่ ผ่านมามุ่ ง ศึก ษาขอบเขตสินค้าที่ก ว้างและ
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ครอบคลุมทุกประเภทสินค้า (Cheung and Lee, 2001; Corbitt, Thanasankit, and Yi, 2003;
Flavian, Guinaliu, and Gurrea, 2005; Gefen, 2002; Pavlou, 2003; Salam et al., 2005) ซึ่ง
ผลจากการศึกษาดังกล่าวอาจไม่ เหมาะสมกั บอุปกรณ์ออกก าลังกาย โดยการรับรู้ความเสี่ ยงเป็น
ลักษณะความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะรับรูไ้ ด้ในระหว่างการตัดสินใจซือ้ สินค้าออนไลน์ ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ 1.ความเสี่ยงแบบไม่เฉพาะเจาะจง 2.ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล โดยสามารถแยกออกเป็นความเสี่ยง
ย่อยได้ 7 ด้านดังนี้ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านศักยภาพสินค้า 3.ด้านกายภาพ 4.ด้านจิตวิทยา 5.ด้านสังคม
6.ด้านเวลา 7.ด้านความเป็นส่วนตัว (Cox and Rich, 1964; Zheng et al., 2012) และความเชื่อถือ
ไว้วางใจคือความตั้งใจของผู้บริโภคที่พร้อมจะเสี่ยงกับผู้จดั จาหน่ายสินค้า โดยผู้บริโภคคาดหวังว่าผู้จัด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า จะด าเนิ น การตามที่ ไ ด้ ต กลงกั น ไว้ ก่ อ นการซื้ อ สิ น ค้ า (Mayer, Davis, and
Schoorman, 1995) และการตั้งใจซื้อคือความเต็มใจของบุคคลในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็น
สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการกระทา (Ajzen, 1991)
โดยงานวิจัยนี้จะมุ่งเน้นที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน การรับรู้ความเสี่ยง
ทางสื่อออนไลน์ และความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ที่อาจส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ ต่อยอดจากงาน
ศึกษาของ Hong and Cha ในปี ค.ศ. 2013 ผ่านบริบทสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายดังที่ได้
กล่าวไปถึงความสาคัญในข้างต้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยง กับการตั้งใจซื้อ อุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจ กับการตั้งใจซื้อ อุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1.1 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.2 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้ามีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.3 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านกายภาพมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.4 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยามีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
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สมมติฐานที่ 1.5 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.6 : การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลามีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.7 : การรับ รู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวมีผ ลเชิง ลบต่อการตั้ง ใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 : ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์มีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กาย
คาถามในการวิจัย
1. การรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์มีผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายอย่างไร
2. ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์มีผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายอย่างไร
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตของงานวิจัย ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาในครั้ง นี้มุ่ งเน้นศึก ษาความสัมพันธ์ในด้านการรับ รู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือ
ไว้วางใจออนไลน์ที่มีผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
2. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ การรับ รู้ความเสี่ยงทั้ ง 7 ด้าน (ด้านการเงิน, ด้านศัก ยภาพสินค้า , ด้าน
กายภาพ, ด้านจิตวิทยา, ด้านสังคม, ด้านความเป็นส่วนตัว) และความเชื่อถือ
ไว้วางใจ
ตัวแปรตาม คือ การตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
3. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
4. ขอบเขตด้านเวลา
ในการทาวิจัยครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และสิ้นสุด
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
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นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย
การรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์ (Online perceived risk) คือลักษณะความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะ
รับ รู้ได้ในระหว่างการตัดสินใจซื้อ สินค้าออนไลน์ ซึ่ง แบ่ง ได้ 2 ประเภทคือ 1.ความเสี่ยงแบบไม่
เฉพาะเจาะจง 2.ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล โดยสามารถแยกออกเป็นความเสี่ยงย่อยได้ 7 ด้านดังนี้ 1.
ด้านการเงิน 2.ด้านศักยภาพสินค้า 3.ด้านกายภาพ 4.ด้านจิตวิทยา 5.ด้านสังคม 6.ด้านเวลา 7.ด้าน
ความเป็นส่วนตัว (Cox and Rich, 1964; Zheng et al., 2012)
ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์ (Online trust) คือความตั้งใจของผู้บริโภคที่พร้อมจะเสี่ยงกับ
ผู้จัดจาหน่ายสินค้า โดยผู้บริโภคคาดหวังว่าผู้จัดจาหน่ายสินค้าจะดาเนินการตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อน
การซื้อสินค้า (Mayer, Davis, and Schoorman, 1995)
การตั้งใจซื้อ (Purchase intention) คือความเต็มใจของบุคคลในการกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการกระทา (Ajzen, 1991)
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ (Exercise fitness equipment online) คือส่วนย่อยหนึ่ง
ของสินค้ากีฬา อุปกรณ์ออกกาลังกาย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.อุ ป กรณ์เ สริ ม สร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวี ยนโลหิต ( Cardiovascular
Equipment) เช่น เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้ า (Treadmills), เครื่องเดินวงรี (Elliptical machines), เครื่อง
จักรยานแบบเอนปั่นและแบบนั่งตรง (Recumbent and upright bicycles), เครื่องจาลองการก้าว
ขึ้นบันได (Stairclimbers), เครื่องกรรเชียงบก (Rowing machines)
2.เครื่องออกกาลังกายแบบมีแรงต้านเฉพาะส่วน (Selectorized / Variable Resistance
Equipment) เช่น Smith machine, Multi-Function Machine, เครื่องออกกาลังกายในฟิตเนส,
Home gym
3.อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบอิสระ (Free – Weight Equipment) เช่น Resistance band,
เชือก Trx, Barbell, Dumbbell, Kettlebell, Medicine ball, Gym ball, Trampoline, Foam
roller, ม้านั่งออกกาลังกาย, เบาะซิทอัพ, บาร์โหน, จานทวิสต์, เชือกกระโดด, เสื่อโยคะ (Tharrett
and Peterson, 2006)

6
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อทราบถึง ความสาคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ อุปกรณ์ออกกาลัง กายออนไลน์
จากผู้บริโภคที่เคยซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายผ่านสื่อออนไลน์
2. เพื่อให้ผู้ป ระกอบการนาข้อมู ลที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาดให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภค
3. เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อมูลสาหรับผู้ที่สนใจจะทาธุรกิจจัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลัง
กาย ให้คานึงและแก้ไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. การรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์
2. ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์
3. แนวคิดทฤษฎีการตั้งใจซื้อ
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์กบั การตั้งใจซื้อ
6. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์กับการตั้งใจซื้อ
7. แนวโน้มการออกกาลังกายและอุปกรณ์ออกกาลังกาย
8. การซื้อสินค้าออนไลน์
9. ประเภทของสินค้า
9.1 อุปกรณ์ออกกาลังกาย
10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การรับรู้ความเสีย่ งออนไลน์
Cox and Rich (1964) กล่าวว่าการรับรู้ความเสี่ยงเป็นลักษณะความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะรับรู้
ได้ในระหว่างการตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้บริโภคไม่สามารถ
แน่ใจได้เลยว่าการซื้อสินค้าชิ้นนั้นจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้จริง และการยอมรับ
ความเสี่ยงของผู้บ ริโ ภค (Risk – taking behavior) ท าให้ผู้จัดจาหน่ายสามารถคาดการณ์ได้ว่า
ผู้บริโภคจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้านั้น (Bauer, 1960)
โดยการรับรู้ความไม่แน่นอนของผู้บริโภคจากการคานึงถึงสิง่ ต่าง ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า
หรือผู้จัดจาหน่าย ล้วนอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นกับผู้บริโภคได้ทั้งนั้น ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ทาง คือ จานวนเงินที่จะต้องเสี่ยงในการตัดสินใจซื้อสินค้า และความรู้สึก
ของผู้บริโภค ที่ซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ (Cox and Rich,
1964)
ในการซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ ความเสี่ยงที่ผู้บริโภคจะต้องเจอ คือช่องทางในการซื้อสินค้า
ซึ่งนับว่าแตกต่างจากการซื้อสินค้าตามหน้าร้านทั่วไป เนื่องจากผู้บริโภคต้องทาธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลน์ในระยะไกลกับผู้จัดจาหน่าย ในขณะที่การซื้อสินค้าในแบบเดิมผู้บริโ ภคกับผู้ จัดจาหน่าย
จะต้องเจอหน้า ติดต่อสื่อ สารกัน (Cases, 2002) และความเสี่ยงในการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต
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จาเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลส่วนตัว (หมายเลขบัตรเครดิต) ถึงแม้ว่าระบบการรักษาความปลอดภัย เช่น
การเข้ารหัส การยืนยันความถูกต้อง ผู้บริโภคก็อาจจะยังรู้สึกไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะ
เกิดการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว (Jarvenpaa and Todd, 1996)
การซื้อสินค้าออนไลน์อาจจาเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดส่งสินค้า (เว้นแต่ว่าสินค้า
นั้นสามารถส่งผ่านกันได้ทางอินเทอร์เน็ต เช่น รูปภาพ เป็นต้น) ดังนั้นการซื้อสินค้าออนไลน์จึงมีความ
เสี่ยงที่สินค้าที่สั่งกับสินค้าจริงที่ได้รับ อาจไม่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Ward and Lee,
2000)
โดยการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์เป็นการประยุกต์ใช้แนวความคิดการรับรู้ความเสี่ยงแบบ
ดั้งเดิมมาใช้ให้เข้ากับการสือ่ สารและการซือ้ ขาย ซึ่งการรับรู้ความเสีย่ งแบ่งได้ 2 ประเภท โดยใช้ปัจจัย
ด้านผู้บริโภคเป็นตัวกาหนด (Zheng et al., 2012) ดังนี้
1.
ความเสี่ยงแบบไม่เฉพาะเจาะจง (Non-personal risk) คุณสมบัติเฉพาะของความ
เสี่ยงประเภทนี้ คือ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเป็นรายบุคคล สามารถแยกออกเป็นความเสี่ยงย่อยได้
7 ประเภท ประกอบไปด้วย ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk) ความเสี่ยงด้านการชาระค่า
สินค้า (Payment risk) ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy risk) ความเสี่ยงด้านการจัดส่ง
สินค้า (Delivery risk) ความเสี่ยงด้านศักยภาพของสินค้า (Performance risk) ความเสี่ยงด้านแหล่ง
จาหน่ายสินค้า (Source risk) และความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical risk)
2.
ความเสี่ยงเฉพาะบุคคล (Personal risk) ความเสี่ยงประเภทนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ความกลัวของแต่ละบุคคล (Personal fear) หรือความกังวลใจของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า
และบริก ารออนไลน์ โดยมี ความเสี่ยงย่อย 3 ประเภทประกอบด้วย ได้แก่ ความเสี่ยงด้านสัง คม
(Social risk) ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological risk) และความเสี่ยงด้านเวลา (Time risk)
โดยองค์ประกอบการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด
ซึ่งเป็นที่นิยมในการศึกษา ทั้ง 7 ด้านประกอบไปด้วย (Jacoby, Kapland and Szybillo, 1972;
Lim, 2003; Pires, Stanton and Eckford, 2004; Cunningham et al., 2005; Huang, Schrank
and Dubinsky, 2004; Aldás-Manzano et al., 2009; Featherman and Wells, 2010;
Almousa, 2011; Pi and Sangreung, 2011; Zheng et al., 2012)
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial risk)
ความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะต้องเจอกับการสูญเสียเงินไป เนื่องจากมีต้นทุนแอบแฝง เช่น ค่า
สถานที่ ที่ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทาให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มากกว่าที่
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าในการซื้อสินค้าแต่ละครั้ง หรือไม่คุ้มกับสินค้าที่ได้รับมา โดยความเสี่ยงแบบนี้
อาจเกิดขึ้นได้จากการทางานผิดพลาดของระบบอินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ
ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า (Performance risk)
ความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสที่สินค้าที่ซื้อมานั้นจะไม่สามารถทางานได้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ คาดหวัง ไว้ เนื่อ งจากผู้จัดจาหน่ายไม่ สามารถส่ง มอบสินค้าที่ตรงกับ ความต้องการของ
ผู้บริโภค จึงทาให้เกิดความไม่พึงพอใจกับผู้บริโภคได้
ความเสี่ยงด้านกายภาพ (Physical risk)
ความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายหรือเกิดการบาดเจ็บจากการใช้สินค้าที่ซื้อมาในแต่ละครั้ง
ของผู้บริโภค ซึ่งความเสี่ยงด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสุขภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ใน
แต่ละบุคคล เช่น สินค้าเกิ ดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นต้น ความรู้สึกนี้อาจจะไม่ เ กิดขึ้น หากมีการ
สื่ อ สารให้ ผู้ บ ริ โ ภครั บ ทราบว่ า สิ น ค้ า นี้ ผ่ า นมาตรฐานของสถาบั น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ เช่ น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือหน่วยงานที่ผู้บริโภคเชื่อถือ เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological risk)
ความเสี่ยงที่ ผู้บริโ ภคเกิ ดความรู้สึกว่าสินค้านั้นจะมี ลัก ษณะไม่ เ หมาะกับ บุคลิก ภาพของ
ผู้บริโภค โดยการตัดสินใจซื้อ ในลักษณะนี้จะส่งผลทางด้านลบต่อการรับรู้ตัวตนของผู้บริโ ภค เช่น
สินค้าดูเด็กเกินวัย ดูแล้วไม่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่การทางาน เป็นความรู้สึกกลัว เสี ยความมั่นใจ
ในตัวเอง เป็นต้น
ความเสี่ยงด้านสังคม (Social risk)
ความเป็น ไปได้ที่ จ ะท าให้เ พื่ อน คนในครอบครั ว หรื อ สัง คมรอบข้ างของผู้บ ริโ ภคเกิ ด
ความรู้สึกด้านลบต่อสินค้า และรู้สึกผิดหวังกับตัวผู้บริโภค ซึ่งความเสี่ยงนี้จะส่งผลให้เกิดความอับอาย
ทางสังคมได้ อย่างไรก็ตามความรู้สึกนี้จะลดลง เมื่อภาพลักษณ์ของสินค้าเป็นสินค้าที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้บริโภคจานวนมาก
ความเสี่ยงด้านเวลา (Time / timeloss risk)
ผู้บ ริโ ภคจะต้อ งเสียเวลา ความสะดวกสบาย เพื่อพยายามสืบ ค้นข้อมูล ตั้ง แต่ก ารเลือก
เว็บไซต์ของสินค้าที่จะซื้อ ระยะเวลาระหว่ างซื้อสินค้า รวมไปถึงระยะเวลาในการเรียนรู้วิธีการซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ และยังรวมไปถึงระยะเวลาที่ผบู้ ริโภคต้องรอเนื่องจากเกิดความผิดพลาดจาก
การทางานของเว็บไซต์ และระยะเวลาในการรับข้อมูลจากเว็บไซต์
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ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy risk)
ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้จัดจาหน่ายสินค้าออนไลน์อาจจะนาข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลเกี่ยวการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคได้
โดยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ประวัติการซื้อสินค้าของผู้บริโภค การละเมิดความเป็นส่วนตัวนี้อาจทา
ให้เกิดความไม่พอใจ หรือเกิดความสับสนของผู้บริโภคได้ และความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวนี้ยัง
รวมไปถึงการอาจถูกขโมยความลับส่วนบุคคล หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว เนื่องมาจากการซื้อสินค้า
ออนไลน์ ยกตัวอย่างเช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
ทั้ ง นี้ก ารรับ รู้ค วามเสี่ ยงออนไลน์ถึง แม้ ว่าในปัจ จุบั นนี้ผู้บ ริ โ ภคจะมี ความเคยชิน และมี
ประสบการณ์กับร้านค้าออนไลน์ต่าง ๆ มากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ โดยในเรื่องการรับรู้
ความเสี่ยงนั้นก็ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ โดยเฉพาะเมื่อถึงเวลาที่ผู้บริโภคต้องตัดสินใจ
ซื้อสินค้าออนไลน์ (Doolin et al., 2005) ส่งผลให้เกิดงานวิจัยทางด้านการรับรู้ความเสี่ยงนี้อย่าง
กว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นผลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อทัศนคติในการซื้อสินค้าออนไลน์ (Bianchi and
Andrews, 2012; Pi and Sangruang, 2011) หรือผลของการรับรู้ความเสี่ยงต่อความตั้งใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ (Doolin et al, 2005; Kuhlmeir and Knight, 2005; Boshoff, Schlechter and Ward,
2011; Ling et al., 2011; San Martín, Camarero and San José, 2011; Girardi,
D’Alessandro and Tiangsoongnern, 2012)
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน ดังที่กล่าวรายละเอียดไว้
ในข้างต้น เนือ่ งจากว่าความเสี่ยงในแต่ละด้าน เป็นความเสี่ยงทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ และส่งผลกระทบต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์มากที่สุด
ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์ (Online Trust)
ความเชื่อถือไว้วางใจได้รับการศึกษาเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีทผี่ ่านมา (Kuan and Bock,
2007; Ling et al., 2011; Bianchi and Andrews, 2012; Kim et al., 2012) เนื่องจากได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล องค์กรกับองค์กร และ
บุคคลกับองค์กร ซึ่งความสัมพันธ์ทุกรูปแบบนี้มีความเชื่อถือไว้วางใจร่วมด้วยเสมอ (Hong and Cha,
2013) โดยทั่ วไปความเชื่อ ถือ ไว้วางใจ หมายถึง ความตั้ง ใจของผู้บ ริโ ภคที่ พร้อมจะเสี่ยงกั บ ผู้จัด
จาหน่ายสินค้า โดยผู้บริโภคคาดหวังว่าผู้จัดจาหน่ายสินค้าจะดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้ตกลงกันไว้
ก่อนการซื้อสินค้า (Mayer, Davis, and Schoorman, 1995)
Morgan and Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของความเชื่อถือไว้วางใจว่า เป็นความเชื่อที่ว่า
ผู้จัดจาหน่ายสินค้าจะต้อ งมีภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนั้นยังระบุอีกว่า ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นสิ่ง
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สาคัญ ที่จะท าให้ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าประสบความส าเร็จ เหนือคู่แข่งร่วมธุรกิจ ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ความเชื่อ ถือ ไว้วางใจที่ ผู้จัดจ าหน่ายกระทาต่อผู้บ ริโภค โดยสัญญาว่าจะรัก ษาข้อมู ลส่วนตัวของ
ผู้บริโภคไม่ให้รั่วไหลไปสู่คนอื่น ทาให้ผู้บริโภคไม่เกิดความคิดได้แง่ลบต่อผู้จัดจาหน่ายสินค้า
ความเชื่อ ถื อ ไว้ วางใจในการซื้ อสิ น ค้า ออนไลน์ ก ลายเป็ นสิ่ ง ที่ ส าคั ญ มากเนื่ อ งจากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ากับเงินในลักษณะที่จับต้องไม่ได้ เนื่องจากทุกอย่างทาผ่านอินเทอร์เน็ตหมด
โดยการซื้อขายออนไลน์นั้น มีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายผ่านหน้าร้าน ซึ่ง
เป็นสาเหตุให้ผู้จัดจาหน่ายต้องคานึงถึงการสร้างความน่าเชื่อถือและให้ผู้บริโภคไว้ใจผู้ จัดจาหน่ายให้
ได้ เพราะหากว่าผู้จัดจ าหน่ายไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ สามารถสร้างความไว้วางใจได้ ธุร กิจก็ จะไม่
สามารถดาเนินต่อไปได้
ดัง นั้นความเชื่อมั่ นและความน่าเชื่อถือไว้วางใจส าคัญ มากในการซื้อสินค้าออนไลน์ และ
กลายเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการให้ผู้จัดจาหน่ายมีเป็นอย่างมาก ซึ่งความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์นี้ ได้
ถูกดัดแปลงมาจากความเชื่อถือไว้วางใจแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้บริโภคต้องเผชิญกับการ
ซื้อสินค้าออนไลน์จากผู้จัดจาหน่ายที่ไม่คุ้นเคย และไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสสินค้าได้ อาจกล่าว
ได้ว่าความเชื่อถื อไว้วางใจออนไลน์จึง เป็นส่วนสาคัญที่จ ะช่วยให้ผู้บ ริโภครับมือกับความเสี่ยงและ
ความไม่มั่นคงจากร้านค้าออนไลน์ได้ (McKnight, Choudhury, and Kacmar, 2002a)
โดยการสร้ างความเชื่ อ ถื อไว้ วางใจ (Trust Building Model : TBM) (McKnight,
Choudhury, and Kacmar, 2002b) ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 1.) การรับรู้ต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์
(Perceived Vendor Reputation) 2.) การรับรู้ต่อคุณภาพเว็บไซต์ (Perceived Site Quality) 3.)
ความเชื่อมั่นในโครงสร้างของเว็บไซต์ (Structural Assurance of the Web)
การรับรู้ต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์
การรับรู้ต่อคุณภาพของเว็บไซต์

ความเชื่อถือไว้วางใจในเว็บไซต์

ความเชื่อมั่นในโครงสร้างของเว็บไซต์
ภาพที่ 2.1 : แสดงตัวแบบสร้างความเชื่อถือ (Trust Building Model : TBM)
(McKnight, Choudhury, and Kacmar, 2002b)
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โดยรายละเอียดของปัจจัยทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้
1. การรับรู้ต่อชื่อเสียงของเว็บไซต์ (Perceived Vendor Reputation)
หมายถึง การรับรู้ที่ผู้บริโภค มีโดยตรงต่อเว็บไซต์และเจ้าของกิจการ ซึ่งเป็นการรับรู้ที่เป็นผล
มาจากประวัติหรือพฤติกรรมของ ผู้ให้บริการเว็บไซต์หรือเจ้าของกิจการในอดีต (Barber, 1983)
2. การรับรู้ต่อคุณภาพของเว็บไซต์ (Perceived Site Quality)
หมายถึ ง การที่ ลู ก ค้ า เกิ ด การรั บ รู้ ใ นเชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพของเว็ บ ไซต์ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย 1) คุณภาพของสารสนเทศ 2) คุณภาพของระบบ และ 3) คุณภาพของการบริการ โดย
จะส่งผลต่อความเชื่อในการไว้วางใจต่อเจ้าของเว็บไซต์ และทาให้รู้สึกถึงความเสี่ยงในการติดต่อกับ
เว็บไซต์น้อยลง (Kim et al., 2008; Park, Stoel, and Lennon, 2008)
3. ความเชื่อมั่นในโครงสร้างของเว็บไซต์ (Structural Assurance of the Web)
หมายถึง การออกแบบโครงสร้างและองค์ประกอบของเว็บไซต์มีผลต่อการดึงดูดให้มีผู้เข้าไป
เยี่ยมชมสินค้า สร้างความเชื่อมั่นต่อเว็บไซต์ และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (Ho and Wu, 1999; Corritore et al., 2005) ซึ่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มี
อิทธิพลต่อความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บริโภค ประกอบด้วย ประโยชน์ของเว็บไซต์ (Functionality)
การใช้งานเว็บไซต์ (Usability) ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (Efficiency) ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
(Reliability) ความพึงพอใจ (Likeability) รวมถึงการจัดหน้าเว็บไซต์ (Layout) และการออกแบบ
กราฟฟิก (Chen and Barnes, 2007)
เนื่องจากว่านักวิจัยส่วนมาก (Kuan and Bock, 2007; Bianchi and Andrews, 2012;
Kim et al., 2012) ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในการทาธุรกรรมผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตมากนัก มีแต่เน้นไปที่การสร้างความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างผู้บริโภคและผู้จัดจาหน่าย ซึ่ง
Lee and Turban (2001) ได้กล่าวเสริมว่าความเชื่อถือไว้วางใจของผู้บริโภคส่งผลต่อการซื้อสิ นค้า
บนอินเตอร์เน็ต ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์ที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า
ด้านการออกกาลังกาย
แนวคิดทฤษฎีการตั้งใจซื้อ
การตั้งใจซื้อ หมายถึง ความเต็มใจของบุคคลในการกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
ก่อนการกระทา (Ajzen, 1991) โดยการตั้งใจหรือแนวโน้มการซื้อสินค้าของผู้บริโภค เกิดขึ้นจากการ
รับรู้ความต้องการ และค้นหาข้อมู ลสินค้าที่ ต้องการเปรียบเที ยบคุณภาพและราคา และท้ายที่สุด
ผู้บริโภคจะเลือกว่า สินค้าไหนที่ตรงตามความต้องการของเขามากที่สุดแล้วจึงตัดสินใจซื้อ (Luo et
al., 2011)
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การเข้า ใจความตั้ง ใจซื้ อ ของผู้บ ริโ ภคนั้ นยัง จะช่ วยให้นั ก การตลาด สามารถส่ง เสริม ให้
ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมต่อตราสินค้าได้อีกด้วย (Howard, 1994; Berkman, Lindquist, and
Sirgy, 1997) โดยพฤติกรรมการซื้ออาจดูได้จากความตั้งใจซื้อหรือจากการที่บุคคลประเมินความ
เป็นไปได้ในการซื้อครั้งนั้น ๆ ซึ่งการวัดความตั้งใจซื้อสามารถแบ่งแยกได้ ระหว่างผู้ที่คาดว่าจะซื้อและ
ผู้ที่ไม่ซื้อ โดยการวิจัยตลาดอาจจะใช้คาดการณ์ว่า ผู้บริโภคจะซื้ออะไรและทาไมจึงจะซื้อสิ่งนั้น โดย
การวิจัยนี้สามารถใช้ปรับปรุงสินค้าก่อนที่จะวางจาหน่ายได้ (East, 1997)
โมเดลการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Five-Stage Model of The Consumer Buying
Process) ซึ่งเป็นรูปแบบกระบวนการซื้อของผู้บริโภคส่วนใหญ่ Kotler (1997) ได้อธิบายเฉพาะส่วน
ที่เป็นขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจซื้อเป็นเหตุผลที่นามา
ซึ่ง การตั้งใจซื้อ โดยเมื่ อผู้บ ริโ ภคผ่านกระบวนตัดสินใจซื้อจนได้สินค้าที่ ส ามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภคก็จะเกิดการตั้งใจซือ้ ขึ้น ซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อประกอบด้วย 5
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
การตระหนัก
ถึงปัญหา

การแสวง
หาข้อมูล

การประเมิน
ทางเลือก

การตัดสินใจ
ซื้อ

พฤติกรรม
หลังการซื้อ

ภาพที่ 2.2 : แสดงโมเดลกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้ง 5 ขั้นตอน
(Kotler, 1997)
1. การตระหนักถึงปัญหา (Problem Recognition) การที่ผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการภายใน
ของตัวเอง อาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้น โดยหมายความรวมถึงความต้องการของร่างกาย
และความต้องการที่เป็นความปรารถนาซึ่งเป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นถึง
ระดั บ หนึ่ ง จะกลายเป็ น สิ่ ง กระตุ้ น โดยผู้ บ ริ โ ภคจะเรี ย นรู้ ถึ ง วิ ธี ที่ จ ะจั ด การกั บ สิ่ ง กระตุ้ น จาก
ประสบการณ์ในอดีต ทาให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร
2. การแสวงหาข้อมูล (Information Searching) หากความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ ผู้บริโภค
ก็จะเกิดความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการนั้น จึงพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อหาทางตอบสนอง
ความต้องการที่ถูกกระตุ้นนั้น
3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) หลังจากผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วในขั้นที่
2 ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและเกิดการประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนั้น
4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) หลังจากการประเมินทางเลือกในขั้นที่ 3 จะช่วยให้
ผู้บริโภคกาหนดความพอใจระหว่างสินค้าต่าง ๆ ที่เป็นทางเลือก ซึ่งส่วนมากผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ
สินค้าที่เขาชอบมากที่สุด
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5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post - Purchase Behavior) หลังจากที่ผู้บริโภคซื้อและทดลองใช้
สินค้าแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สินค้าและทาการประเมินประสบการณ์ที่มีต่อ
สินค้านั้นว่าสามารถตอบสนองความพึง พอใจของผู้บริโภคได้มากหรือน้อย เพื่อนาไปประกอบการ
ตัดสินใจซื้อครั้งต่อไป
ในการทาธุรกิจออนไลน์ การคานึงถึงความตั้งใจซื้อถือเป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการทาผลกาไร
ให้ธุรกิจดาเนินไปได้ (Kuan and Bock, 2007; Salisbury et al., 2001) เนื่องจากความตั้งใจซื้อเป็น
เหมือนการคาดการณ์การซื้อสินค้าที่จะตามมาในอนาคตได้ (Grewal et al., 1998)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ และคณะ (2538) ลั ก ษณะด้ า นประชากรศาสตร์ (Demographic)
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ใน
การแบ่งส่วนตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์เป็นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยกาหนดตลาดเป้าหมาย
ตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
1. เพศ เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บริโภคเป็นหลักใน
การตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญ เพราะปัจจุบันนี้ตัวแปรด้าน
เพศมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติ การรับรู้ และการ
ตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินค้าบริโภคต่าง ๆ กัน
2. อายุ กลุ่ม ผู้ บ ริโ ภคที่ มี อายุ แตกต่างกั นย่ อมจะมี ความต้ องการในสินค้ าและบริ ก ารที่
แตกต่างกัน เช่น กลุ่มวัยรุ่นชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และชอบสินค้าแฟชั่น กลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจ
สินค้าเกี่ ยวกับ สุขภาพและความปลอดภัย นัก การตลาดจึง ใช้ป ระโยชน์จ ากอายุเ ป็นตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน และได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market)
โดยมุ่งความสาคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น
3. สถานภาพครอบครัว ลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสู่ชีวิตสมรส (อายุแรกสมรส)
การแตกแยกของชีวิตสมรส (อันเนื่องมาจากการตาย การแยกกันอยู่ การหย่าร้าง) และการสมรสใหม่
สถานภาพสมรส มีส่วนสาคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล คนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่
แต่งงานแล้ว การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ว เนื่องจากไม่มีภาระ
ผูกพัน หรือคนที่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แต่งงานแล้ว
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4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตัวแปร
ที่สาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในเชิงเหตุและผล ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงบุคคลที่มีการศึกษาต่าโอกาสที่จะหางานระดับสูงยาก จึงทาให้มีรายได้
ต่า ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินค้าที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑ์ รูปแบบการดารงชีวิต ค่านิยม อาชีพ
ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้าน
อื่น ๆ เพื่อให้การกาหนดตลาดเป้าหมายได้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวข้องกับเกณฑ์
อายุ และอาชีพร่วมกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์กับการตั้งใจซื้อ
การรับรู้ความเสี่ยงมีอิทธิพลโดยตรงต่อการตั้งใจซื้อ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดการ
ตัดสินใจซื้อจริง (Mitchell et al., 1999) มีนักวิจัยหลายคนค้นพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง
การรับรู้ความเสี่ยงกับการตั้งใจซื้อ (Gefen, 2002; Mitchell et al., 1999; Sweeney, Soutar,
and Johnson, 1999) ซึ่งหมายความว่า การตั้งใจซื้อจะลดลงเมื่อการรับรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และยังพบว่าบุคคลที่รับรู้ถึงความเสีย่ งที่จะเกิดขึ้นทางออนไลน์ต่า มักจะมีโอกาส
ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าคนที่มีการรับรู้ความเสี่ยงทางออนไลน์สูง (Gefen, 2002; Mitchell et al.,
1999; Sweeney, Soutar, and Johnson, 1999) Yoon (2002) ยังพบอีกว่าปัญ หาด้านความ
ปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ซงึ่ อยู่ในการรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ส่งผลอย่างมากต่อ
การตั้งใจซื้อสินค้า โดยหากผู้บริโภครับรูถ้ ึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ก็จะทาให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกที่
ดีในการชมสินค้า ซึ่งอาจส่งผลต่อการซื้อสินค้าจริง
ผลลัพธ์จากงานวิจัยที่ผ่านมา (Mitchell et al., 1999; Sweeney, Soutar, and Johnson,
1999; Gefen, 2002; Yoon, 2002) แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความตั้งใจซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไป ซึ่งอาจใช้อธิบายกับอุปกรณ์ออกกาลังกายได้ด้วยเช่นกัน
ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์กับการตั้งใจซื้อ
ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์เป็นสิ่งสาคัญทีจ่ ะช่วยให้ผบู้ ริโภคลดการรับรู้ความเสีย่ งในการที่
จะซื้อสินค้ากับผู้จัดจาหน่ายออนไลน์ เช่น การยอมให้ข้อมูลส่วนตัวในการซื้อสินค้ากับผู้จัดจาหน่าย
สินค้าออนไลน์ (McKnight, Choudhury, and Kacmar, 2002a) โดย Doney and Cannon
(1997) กล่าวว่าความเชื่อถือ ไว้วางใจผู้จัดจาหน่ายสินค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า
เช่นเดียวกับ Kuan and Bock (2007) ที่เสนอว่าหลายปัจจัยของความเชื่อถือไว้วางใจที่มีผลต่อธุรกิจ
ออนไลน์ และพบว่าความเชื่อถือไว้วางใจมีผลในแง่บวกต่อการตั้งใจซื้อสินค้า
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และการมีความเชื่อถือไว้วางใจกับสิ่ง ๆ หนึ่ง (ร้านค้า ผู้จัดจาหน่าย ตราสินค้า) ก่อนการซื้อ
และระหว่างการซื้อสินค้าจะทาให้ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจซื้อสินค้า (Porter, 2009)
ทั้งนี้ Kim et al. (2012) กล่าวเสริมอีกว่า ถ้าผู้บ ริโ ภคมี ความเชื่อถือไว้วางใจในตัวผู้จัด
จาหน่ายสินค้าออนไลน์ พวกเขาจะหาข้อมูลของผู้จัดจาหน่ายน้อยลงและมีโอกาสที่จะตัดสินใจซื้อ
สินค้าสูง ดังนั้น กล่าวได้ว่าความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า
แนวโน้มการออกกาลังกายและอุปกรณ์ออกกาลังกาย
กระแสสังคมในด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารที่ดีและการออกกาลัง
กายได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันอย่างมากตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา เพราะปัจจุบันการ
ออกกาลังกายเป็นที่ยอมรับ ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ทั้ง ในด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพร่างกายทีป่ ระหยัดและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการออกกาลัง
กายอย่างสม่ าเสมอ ทาให้อวัยวะที่สาคัญของร่างกายแข็งแรงและระบบการทางานของอวัยวะใน
ร่างกายดีตามไปด้วย (ณัฏฐณิชา นาคงเมือง, 2547) จากประโยชน์ดัง กล่าวทาให้ประชาชนจานวน
มากได้หันมาให้ความสาคัญกับการออกกาลังกายมากขึ้น
ในช่วงปีพ.ศ. 2558 คนอเมริกันนิยมการออกกาลังกายที่บ้านมากยิ่งขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26
ของคนอเมริกันทั้งหมดที่มีรายได้ตั้งแต่ 1 แสนเหรียญสหรัฐต่อปีขึ้นไป ซึ่งใช้จ่ายกับอุปกรณ์ออกกาลัง
กายภายในครัวเรือนไม่เกิน 1 พันเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหนังสือและวิดีโอการออกกาลัง
กายซึ่งมีอิทธิพลสนับสนุนให้ผู้คนคิดว่าการออกกาลังกายก็ทาที่บ้านได้ไม่จาเป็นต้องออกกาลังกายที่
ศูนย์ออกกาลังกาย ส่งผลให้ผู้คนจึงเริ่มซื้อเครื่องลู่วิ่ง และเครื่องจักรยานมาใช้ในบ้ าน (Upadhyay,
2016: Online)
ปรากฏการณ์ดังกล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะได้มีเครื่องออกกาลังกายและอุปกรณ์ด้านการ
ออกก าลัง กายรูป แบบใหม่ ๆ ได้เ ข้าสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ มีเ ครื่องออกก าลังกายที่ ขนาดเล็ก ลง
สามารถใช้ ง านในครั ว เรื อ นได้ ส ะดวก ตลอดจนเคลื่ อ นย้ า ยและจั ด วางได้ ง่ ายยิ่ ง ขึ้ น (Fitness
Equipment, 2008: Online)
นอกจากนี้สมาคมผู้ผลิตสินค้ากีฬาในกรุงวอชิงตันยังได้กล่าวว่า ประชาชนเริ่มหันมาสนใจ
สุขภาพและออกกาลังกายในบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 มีคนชาวอเมริกันออกกาลังกาย
ในบ้านมากถึง 25.7 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 30 จากปีพ.ศ. 2543 ที่มีคนอเมริกันออกกาลัง
กายในบ้านเพียงแค่ 19.8 ล้านคน (The Denver post, 2007) ในปีดังกล่าวตลาดอุปกรณ์ออกกาลัง
กายมี มูล ค่ารวมทั้ง หมด 4.7 พั นล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 76 ของสินค้าที่ ใช้ในบ้าน
(Fitness Equipment, 2008: Online)
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ในขณะที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มูลค่าอุตสาหกรรมอุปกรณ์ออกกาลังกายมีอัตราการเติบโต
สูงที่สุดในโลก เนื่องจากการบริโภคส่วนใหญ่เกิดในตลาดใหม่ เช่นประเทศอินเดียและจีน โดยประเทศ
จีนเป็นผู้นาการตลาดในทวีปเอเชียจากการจัดกิจกรรมกีฬาภายในประเทศ ส่วนประเทศที่กาลังเติบโต
ยังมีความต้องการอุปกรณ์ออกกาลังกาย ยกตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย
และสิงคโปร์ เป็นต้น เฉพาะในปี พ.ศ. 2554 อุตสาหกรรมอุปกรณ์ออกกาลังกายในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกมีมูลค่าประมาณ 18 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 5.64 แสนล้านบาท) โดยมีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 2.5 ต่อปีในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา และมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะเพิ่มขึ้นปีละ
เกือบร้อยละ 3 ในระหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2559 ซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณ 21 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 6.58 แสนล้านบาท) (Reportlinker, 2012: Online)
ในประเทศไทย ความต้องการอุปกรณ์ออกกาลังกายดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะกระจายตัวจาก
คนสู่คน กลุ่มสู่กลุ่มไปเรื่อย ๆ จนทั่ว ประเทศ โดยสานัก งานสถิติแห่งชาติได้ทาการสารวจ พบว่า
สัดส่วนของประชากรไทยในช่วงอายุ 15-59 ปี มีการออกกาลังกาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2 ในปีพ.ศ.
2550 เป็นร้อยละ 16 ในปีพ.ศ. 2554 โดยกระแสดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปอีกจากกระแส
นิยมการออกกาลังกายในศูนย์ออกกาลังกายที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ (กวีพล พันธุ์ เพ็ง, 2558:
ออนไลน์) และอาจทาให้การซื้อเครื่องออกกาลังกายออนไลน์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น
การซื้อสินค้าออนไลน์
การซื้อสินค้าออนไลน์ สามารถจาแนกตามประเภทของการทาธุรกรรมการค้าระหว่าง 2 ฝ่าย
คือผู้บริโภคและผู้จัดจาหน่าย โดยสามารถจัดประเภทของธุรกิจการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
ออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ (ศูนย์พัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, 2553: ออนไลน์)
1. ธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business : B2B) คือ การค้าระหว่างผู้ประกอบการที่เป็น
องค์กรหรือบริษัทด้วยกัน ปริมาณการซื้อขายต่อครั้งจะมีมากและมีความซับซ้อนในระดับต่าง ๆ กัน
โดยมีการนาไปใช้กับธุรกิจ เช่น การจัดซื้อช่วยให้จัดซื้อได้ดีขึ้น ทั้ งด้านราคาและระยะเวลาการส่ง
สินค้า การจัดการช่องทางจาหน่ายสินค้า และการจัดการด้านการเงิน
2. ธุรกิจกับบุคคล (Business to Consumer : B2C) ธุรกิจกับบุคคล คือ การค้าระหว่าง
ผู้ประกอบการที่เป็นองค์กรหรือบริษัทกับผู้บริโภคโดยตรงที่เป็นลูกค้าบุคคล ปริมาณการซื้อขายต่อ
ครั้งจะมีพอประมาณหรือในลักษณะการค้าส่งขนาดย่อม เช่น การจาหน่ายสินค้าปลีกผ่านสื่อออนไลน์
ปัจจุบันมีการจาหน่ายและโฆษณาสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ ผู้บริโภคสามารถเลือกดูและสั่งซื้อสินค้าได้
ผ่านอินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่าง www.fitex.asia, www.fit-enterprise.com, www.fitboost.net
3. บุคคลกับบุคคล (Consumer to Consumer : C2C) คือ การค้าระหว่างบุคคลกับบุคคล
ปกติปริม าณการซื้อ ขายต่อ ครั้ง จะมี น้อยหรือในลัก ษณะการค้าปลีก เช่น ผู้บ ริโ ภคซื้อขายกันเอง
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โดยตรง โดยมี ทั้ ง การจ าหน่ายสินค้าใหม่ และสินค้าใช้แล้วสภาพดีหรือประมู ล ของที่ ผู้บ ริโ ภคไม่
ต้องการ รูปแบบที่ได้รับความนิยม คือ การประมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ eBay.com, amazon.com
การจ าหน่า ยสิน ค้าผ่ านสื่อ ออนไลน์ facebook, instagram การจ าหน่า ยสิน ค้าผ่ านเว็บ ไซต์
kaidee.com, lazada.co.th, shopee.co.th
4. รัฐบาลกับบุคคล (Government to Consumer : G2C) คือ การค้าระหว่างภาครัฐกับ
ผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ในทางการค้าแต่เป็นลักษณะของการให้บ ริการประชาชน เช่น การ
ให้บริการข้อมูลประชาชนผ่านอินเทอร์เน็ต การบริการเสียภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
5. รัฐบาลกับธุร กิจ (Government to Business : G2B) คือ การค้าระหว่างภาครัฐกั บ
องค์กรซึ่งจะมีปริมาณการค้ามาก
ซึ่ง การซื้ อ สิ น ค้ าออนไลน์ ใ นปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นรู ป แบบ B2C (Business to
Consumer) และ C2C (Consumer to Consumer)
ธุรกิจการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยในปี
พ.ศ.2559 มียอดใช้จ่ายผ่านสื่อออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทยทั้งหมด เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ
16 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 325.6 พันล้านบาท และคาดว่าในปีพ.ศ.2560 จะเพิ่มขึ้นเป็น 376.8
พันล้านบาท (Paypal, 2017) ความนิยมดังกล่าวอาจมาจากการทีผ่ ู้บริโภคสามารถที่จะประหยัดเวลา
การหาข้ อ มู ล สินค้ า ได้สิน ค้าที่ มี ร าคาถูก สะดวกในการซื้อเนื่องจากไม่ ต้องเดินทางไปหน้าร้า น
สามารถทาการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ต และสินค้าดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปตามสถานที่ที่ต้องการ (Klein,
1998)
อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนรูปแบบการซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีหน้าร้าน เป็นการซื้อสินค้าจาก
สื่อออนไลน์ ก็ทาให้ผู้บริโภคต้องพบเจอกับปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัว
การฉ้อโกงออนไลน์ ความแตกต่างของสินค้าในด้านคุณภาพ การจัดส่งที่อาจจะไม่ได้รับสินค้าตรงตาม
เวลาที่กาหนด และอื่น ๆ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมานี้ยังมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ผู้บริโภค
เกิ ดความกัง วล ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ร้องเรียนเกี่ยวกั บ อาชญากรรมทางอินเทอร์เ น็ต ( Internet
Crime Complaint Center) ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานว่าได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต 303,809 ครั้งในปีพ.ศ. 2553 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2546 ถึง 95,064 ข้อ
ร้องเรียน (Internet Crime Complaint Center, 2011) ในขณะที่จานวนการละเมิดข้อมูลส่วน
บุคคลนั้นเพิ่มขึ้นจาก 157 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2548 เป็น 662 ครั้ง ในปีพ.ศ. 2553 (Identity Theft
Resource Center, 2011) ดังนั้นผู้บริโภคในปัจจุบันจึงรู้สึกไม่ปลอดภัยในการซื้อสินค้าออนไลน์ โดย
ความกังวลของผู้บริโภคที่เกิดจากซื้อสินค้า เรียกว่าความเสี่ยงที่ผู้บริโภครับรู้
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ส่วนประกอบหลักของสื่อออนไลน์
สื่อออนไลน์แต่ละที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันไป แต่ส่วนประกอบหลักยังคงมีเหมือนกัน คือ
โปรไฟล์ (Profiles – เพื่อแสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของบัญชี) การเชื่อมต่อ (Connecting – เพื่อ
สร้างเพื่อนกับคนที่รจู้ ักและไม่รจู้ ักทางออนไลน์) และการส่งข้อความ (Messaging – อาจเป็นข้อความ
ส่วนตัว หรือข้อความสาธารณะ) ตัวอย่างเช่นเฟซบุค (Facebook - http://www.facebook.com)
ซึ่งถือเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ ,
2554)
ข้อดีข้อเสียของการซื้อและจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ (Williamson, 2013) มีดังนี้
ข้อดี
- ผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจกับผู้บริโภค
- ผู้จัดจาหน่ายสามารถนาสื่อออนไลน์มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสาร และใช้เป็นสื่อกลางในการ
กระจายข้อมูลอุปกรณ์ออกกาลังกาย
- ผู้บริโภคสามารถติดตามความเคลื่อนไหวสินค้า และข้อมูล อุปกรณ์ออกกาลังกายได้ตลอดเวลา
และมีความรวดเร็ว
- ผู้บ ริโ ภคมี โ อกาสที่ จ ะเจออุ ป กรณ์ออกก าลัง กายใหม่ ๆ เนื่องจากสิ นค้าออนไลน์ได้รับ การ
ร้องเรียนหรือคาแนะนาให้เพิ่มประสิทธิภาพหรือปรับปรุงสินค้าอย่างรวดเร็ว จากผู้บริโภคราย
เดิมและผู้บริโภครายใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากผู้บริโภคซื้อ
เครื่องออกกาลังกายไปใช้งานแล้วเกิดข้อบกพร่องของสินค้า เช่น ขนาดของเครื่องออกกาลังกาย
ไม่รองรับกับขนาดตัวของผู้บริโภค กรณีนี้ผู้จัดจาหน่ายอาจนาเครื่องออกกาลังกายกลับไปพัฒนา
ให้รองรับกับคนทุกขนาด ทาให้เกิดสินค้าใหม่ขึ้น (ปีเตอร์ รักธรรม, 2558)
ข้อเสีย
- มีความเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง ความซื่อสัตย์ และความไม่โปร่งใส่ในการใช้งานจากทั้งผู้จัด
จาหน่ายและจากผู้ใช้งานสื่อออนไลน์
- การสร้างอุปกรณ์ออกกาลังกายใหม่ ๆ คาดเดาได้ยากว่าจะส่งสารไปถึงผู้บริโภค เพราะไม่มี การ
รับรองผลการสื่อสารที่จะเกิดขึ้น
ข้อดีข้อเสียของการซื้อและจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ดังที่ได้กล่าวไว้ในเนื้อหา
ทาให้เห็นว่าธุรกิจการซื้อขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากว่าผู้บริโภคพบว่า
การซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตจะได้สินค้าที่มีราคาถูก และมีความสะดวกในการซื้อสินค้ามากกว่าการ
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ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ มีห น้าร้าน และผู้บ ริโ ภคจะหาข้อมู ล สินค้าได้ง่าย ทันสมั ย สะดวก ไม่ ต้อง
เสียเวลาเดินทาง หรือรอสายทางโทรศัพท์ แต่ผู้บริโภคก็ต้องแลกกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะ
ได้รับเช่นกัน
ประเภทของสินค้า
ประเภทของสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑ์ (Productive) และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์
(Non-Productive) โดยต่อ มามีนักวิจัยเปลี่ยนชื่อมาใช้คาว่าสินค้าจับต้องได้ (Goods) และบริการ
(Service) แทน ซึ่งสินค้าจับต้องได้ คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน สามารถมองเห็นได้ จับหรือสัมผัสได้ เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องออกกาลังกายต่าง ๆ เป็นต้น (Nassau Senior, 1863)
ในขณะที่ Nelson (1970) จะแบ่ ง กลุ่ ม ของสิ น ค้ า และคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ชื่ อ มโยง (หรื อ
ผลประโยชน์) ออกเป็นสองประเภทหลัก คือ สินค้าแบบค้นหา (Search Goods) และสินค้าแบบใช้
ประสบการณ์ (Experience Goods) และต่อมาได้เพิ่มสินค้าประเภทที่สาม คือ สินค้าที่เกี่ยวกับความ
เชื่อถือ (Credence Goods) (Darby and Karni, 1973)
- สินค้าแบบค้นหา หมายถึง สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสินค้าผ่านข้อมูลสินค้า
และรายละเอียดของสินค้าก่อนการซื้อสินค้าได้ เช่น หนังสือ เครื่องออกกาลังกาย และภาพยนตร์
เป็นต้น
- สินค้าแบบใช้ประสบการณ์ หมายถึง สินค้าที่ผู้บ ริโภคไม่ส ามารถตัดสินใจซื้อได้โดยอาศัย
เพียงแค่ข้อมูลสินค้าเพียงอย่างเดียว แต่จาเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์การใช้งานสินค้าเข้ามาช่วย
ในการตัดสินใจซื้อสินค้า เช่น เครื่องออกกาลังกาย เครื่องสาอาง รถยนต์ เป็นต้น
- สินค้าที่เกี่ยวกับความเชื่อถือ หมายถึง สินค้าที่ผู้บริโภคไม่สามารถประเมินค่าของสินค้าได้
จากตราสินค้าหรือระดับความต้องการของผู้บริโภค ต้องใช้ความเชื่อใจในการซื้อเท่านั้น ส่วนมากจะ
พบในสินค้า ประเภท การแพทย์ ยารักษาโรค หรือสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่จะไม่
มีความรู้พอที่จะประเมินค่าของสินค้าด้วยตัวเอง (Darby and Karni, 1973; Ford, Smith, and
Swasy, 1988)
โดยอุปกรณ์ออกกาลังกาย จัดอยู่ในสินค้าแบบค้นหากึ่งแบบใช้ประสบการณ์ เพราะสามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กรณี กรณีแรกคือ หากผู้บริโภคไม่มีประสบการณ์ด้านออกกาลังกาย ผู้บริโภคก็จะหา
สินค้าแบบค้นหา เพราะว่าไม่เคยใช้สินค้าจริง จึง ไม่มี ประสบการณ์ จึงเลือกสินค้าตามข้อมู ลและ
รายละเอียดที่ผู้จัดจาหน่ายบอกและตัดสินใจซื้อ และกรณีสองคือ หากผู้บริโภคมีป ระสบการณ์ด้าน
ออกกาลังกาย ผู้บริโภคก็อาจจะหาสินค้าแบบใช้ประสบการณ์มากกว่า เพราะว่าผู้บริโภคมีประการณ์
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ในการใช้สินค้าแล้ว หรืออาจกล่าวได้ว่าข้อมูลของสินค้าจากผู้จัดจาหน่ายจึงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
น้อยกว่าประสบการณ์จากการใช้สินค้าจริง
อุปกรณ์ออกกาลังกาย สามารถแบ่งเป็น 3 กลุม่ (Tharrett and Peterson, 2006)
คือ
1. อุ ป กรณ์ เ สริ ม สร้ า งสมรรถภาพของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นโลหิ ต ( Cardiovascular
Equipment)
2. เครื่องออกกาลังกายแบบมีแรงต้านเฉพาะส่วน (Selectorized / Variable Resistance
Equipment)
3. อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบอิสระ (Free – Weight Equipment)
โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. อุ ป กรณ์ เ สริ ม สร้ า งสมรรถภาพของระบบหั ว ใจและไหลเวี ย นโลหิ ต ( Cardiovascular
Equipment) เป็นเครื่องออกกาลังกายที่สาคัญมากที่ศูนย์ฝึกออกกาลังกายจะขาดไม่ได้ โดยมีเครื่อง
ออกก าลั ง กายที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ คื อ เครื่ อ งลู่ วิ่ ง ไฟฟ้ า (Treadmills), เครื่ อ งเดิ น วงรี (Elliptical
machines), เครื่องจักรยานแบบเอนปั่นและแบบนั่งตรง (Recumbent and upright bicycles),
เครื่องจาลองการก้าวขึ้นบันได (Stairclimbers), เครื่องกรรเชียงบก (Rowing machines)
เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmills) เป็นเครื่องที่นิยมและมีราคาสูงที่สุดในกลุ่มอุปกรณ์
เสริมสร้างสมรรถภาพของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิต โดยตัวเครื่องประกอบด้วยสายพาน
ที่คนสามารถเดินหรือ วิ่งอยู่กั บที่ ได้ ซึ่งในรุ่นแรก ๆ นั้น เครื่องลู่วิ่ง ไฟฟ้าจะประกอบด้วย
มอเตอร์ สายพาน และที่จับ ต่อมาในปีพ.ศ.2523 และ 2533 เครื่องลู่วิ่งไฟฟ้าสามารถปรับ
ให้มีความลาดชันได้ สามารถออกแบบโปรแกรมออกกาลังกายได้ และที่จับที่มีความทนทาน
มากขึ้น ในปัจจุบันเครื่องลู่วิ่งสามารถปรับความเร็วได้สูงถึง 10 ไมล์ต่อชั่วโมง (15 ไมล์ต่อ
ชั่วโมงในบางเครื่อง) ปรับความลาดชันได้มากถึง 50 องศา
เครื่องเดินวงรี (Elliptical machines) เป็นที่นิยมและเติบโตเร็วมากในปีพ.ศ.2533
ซึ่งเป็นเครื่องที่แสดงให้เ ห็นถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมเครื่องออกกาลังกาย โดยเป็น
เครื่องออกกาลังกายที่ใช้ก ารจาลองการเดินหรือวิ่งอยู่กับที่ และมีเทคโนโลยีที่ช่วยให้การ
เคลื่อนไหวร่างกายส่วนบนสัมพันธ์กับร่างกายส่วนล่าง โดยเครื่องนี้ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
จากขา โดยผู้ใช้จ ะมี ที่จับ อยู่ร ะดับไหล่ และใช้ที่ จับ นั้นในการเคลื่อนไหวผลักและดัน ซึ่ง
ลักษณะพื้นฐานของเครื่องนี้ จะมีระบบขับเคลื่อน ระบบความต้านทาน และความยาวของ
ก้าว
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เครื่องจักรยานแบบเอนปั่นและแบบนั่งตรง (Recumbent and upright bicycles)
เครื่ อ งจั ก รยานแบบนั่ ง ตรงเป็ น เครื่ อ งชนิ ด แรกที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ในกลุ่ ม Cardiovascular
Equipment และต่อมาได้มีการผลิตเครื่องจักรยานแบบเอนปั่น โดยสามารถปรับที่นั่งได้ด้วย
ตัวเอง และสามารถเพิ่มความต้านทานให้ผู้ใช้งานออกแรงในการปั่นเพิ่มมากขึ้น
เครื่องจาลองการก้าวขึ้นบันได (Stairclimbers) ได้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไป
นับตั้งแต่มีการเปิดตัวเครื่อง Elliptical โดยเครื่องนี้เป็นการออกกาลังกายที่เลียนแบบการ
ก้าวขึ้นบันได เน้นบริหารช่วงต้นขา สะโพกและก้น ซึ่งเครื่องนี้มีการรองรับแรงกระแทกได้
อย่างดี
เครื่องกรรเชียงบก (Rowing machines) เป็นอุปกรณ์ที่บริหารร่างกายได้หลายส่วน
เช่น แขน หลัง หน้าท้อง และขา โดยเป็นการเลียนแบบการพายเรือกรรเชียง
2. เครื่องออกกาลังกายแบบมีแรงต้านเฉพาะส่วน (Selectorized / Variable Resistance
Equipment) ประโยชน์หลักของเครื่องออกกาลังกายในกลุ่มนี้คือ ช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
และมีความปลอดภัยขณะใช้งานสูง และมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ ทาให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนไหว
กล้ามเนื้อหลักได้หลายส่วนภายในเครื่องเดียว โดยเครื่องออกกาลังกายที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ เครื่องปรับ
น้าหนักแบบบริหารกล้ามเนื้อส่วนเดียว (Fixed-position weight stack), เครื่องปรับน้าหนักแบบ
บริหารกล้ามเนื้อหลายส่วน (Functional fitness-based weight stack), อุป กรณ์มี แรงต้าน
(Alternative resistance)
เครื่องปรับน้าหนักแบบบริหารกล้ามเนื้อส่วนเดียว (Fixed-position weight stack)
ครอบคลุมกว่าร้อยละ 80 ในกลุ่ม Selectorized / Variable Resistance Equipment
เครื่อ งประเภทนี้ จ ะใช้ร ะบบรอกในการดึง น้าหนัก ขึ้นเพื่อให้เ กิ ดแรงต้านทาน ซึ่ง เครื่อง
ประเภทนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถออกแรงจากกล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
โดยเครื่องประเภทนี้ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงแก่ผู้ใช้งาน เนื่องจากจะจัดตาแหน่ง
และท่าทางของผู้ใช้งานให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ยกตัวอย่าง เครื่องออกกาลังกายในฟิตเนส
เครื่องปรับน้าหนักแบบบริหารกล้ามเนื้อหลายส่วน (Functional fitness-based
weight stack) เครื่องประเภทนี้มีหลักพื้นฐาน 2 ข้อคือ (1)กล้ามเนื้อจะไม่เกร็งตัว เนื่องจาก
มี ก ารท างานร่ ว มกั นของกล้ ามเนื้ อ หลายกลุ่ ม คื อกลุ่ ม กล้ ามเนื้ อ หลั ก ( Agonist) กลุ่ ม
กล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกับกลุ่มกล้ามเนื้อหลัก (Antagonist) และกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยรักษา
สมดุลของการเคลื่อนไหว (Stabilizer muscle groups) (2)สามารถเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อได้
หลายส่วนภายในเครื่อ งเดียว แต่การท างานของเครื่องนี้จ ะต้องอาศัยทั้ง ความสมดุล ของ
ร่างกายและท่ าทางที่ถูก ต้อง ดัง นั้นเครื่องจึงออกแบบมาเป็นสายเคเบิล ที่ช่วยให้ผู้ใช้งาน
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สามารถปรับตาแหน่งและมุมการเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ ยกตัวอย่าง เครื่องสมิธ , MultiFunction Machine
อุปกรณ์มีแรงต้าน (Alternative resistance) มีความคล้ายคลึงกับเครื่อง Fixedposition weight stack แต่ต่างกันตรงที่ไม่ได้ใช้น้าหนักจากแผ่นน้าหนัก โดยผู้ใช้งานจะได้
ออกแรงกล้ามเนื้อมัดที่เจาะจงมากขึ้น ยกตัวอย่าง Resistance band, เชือก Trx
3. อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบอิสระ (Free – Weight Equipment) เป็นอุปกรณ์ออกกาลังกาย
ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างแรกในสินค้าด้านการออกกาลังกาย ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อนักเพาะกาย และเป็นอีก
ทางเลือกที่ดีสาหรับผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งอุปกรณ์ออกกาลังกายที่อยู่ในกลุ่มนี้ คือ ดัมเบลและบาร์เบล
(Barbells and Dumbbells), ม้านั่งออกกาลังกายและเครื่องสนับสนุน (Benches and Support
machines), อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบใส่แผ่นน้าหนัก (Plate-loaded equipment)
บาร์เบลและดัมเบล (Barbells and Dumbbells) เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้ยึดติดกั บ
เครื่องใด ๆ ซึ่งมีการพัฒนาน้อยมากตั้งแต่เริ่มจาหน่าย โดยแผ่นน้าหนักที่ใช้สาหรับ Barbells
มีการพัฒนาโดยการเจาะรูที่แผ่นน้าหนักเผื่อให้ผู้ใช้งานจับได้ถนัดมือมากขึ้น ส่วนการพัฒนา
ของ Dumbbells คือการหุ้ม ด้วยแผ่นยางเพื่อป้องกั นการกระแทกและเกิ ดการบาดเจ็บ
รุนแรง และที่จับที่พัฒนาให้จับได้อย่างถนัดมือมากขึ้น
ม้านั่งออกกาลังกายและเครื่องสนับสนุน (Benches and Support machines)
เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดใน Free – Weight Equipment ม้านั่งและอุปกรณ์เสริมแต่ ละตัวถูก
ออกแบบมาเพื่อใช้กับบาร์เบลและดัมเบล โดยสามารถปรับม้านั่งให้เอนขึ้น นอนราบ หรือ
เอนลงได้ และมักใช้ร่วมกับการออกกาลังกายได้หลายท่าทาง เช่น Leg-press machines,
Smith machines, Power racks, Cable-crossover machines, Curling benches, Tbar rowing machines, Calf machines, Abdominal benches, Trampoline, Foam
roller, เบาะซิทอัพ, บาร์โหน, จานทวิสต์, เชือกกระโดด และ เสื่อโยคะ
อุปกรณ์ออกกาลังกายแบบใส่แผ่นน้าหนัก (Plate-loaded equipment) เริ่มมีการ
พัฒนาและใช้งานมากขึ้นช่วงต้นปีพ.ศ.2533 โดย Plate-loaded equipment สามารถปรับ
ตาแหน่งได้หลายรูปแบบ ทั้งท่าทางการเคลื่อนไหวที่อิสระ และการปรับน้าหนักโดยการใส่
แผ่นน้าหนัก แต่มีความปลอดภัยขณะเล่นเทียบเท่า Variable Resistance Equipment
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยภายในประเทศที่มุ่งเน้นถึงปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจ
นั้น ถึงแม้ว่าจะได้รับการศึกษามาค่อนข้างมาก แต่ยังไม่พบงานศึกษาที่มุ่งถึงปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยง
และความเชื่อถือไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
งานวิจัยในประเทศ
ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์ (2553) ได้ศึกษาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าหรือ
บริการออนไลน์ในมิติของการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อมั่นไว้วางใจของผู้บริโภค โดยกลุ่มตัวอย่าง
คือผู้ใช้อิ นเทอร์เ น็ตและเคยมี ป ระสบการณ์ในการซื้อสินค้าหรือบริก ารทางอินเทอร์เ น็ต และใช้
แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในงานวิจัย โดยผลสรุปการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู้ถึงความเสี่ยงส่งผลทางลบต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต หรือกล่าวได้
ว่า หากผู้บริโภคเกิดความเสี่ยงต่อพฤติกรรมของผู้จัดจาหน่ายแล้ว ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านความเชื่อมั่นไว้วางใจส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจในการซื้อ
สินค้าหรือบริการทางอินเทอร์เน็ต หรือกล่าวได้ว่า หากผู้บริโภคเชื่อมั่นและไว้ใจต่อผู้จัดจาหน่าย จะ
ทาให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจในการซื้อสินค้าออนไลน์สูงไปด้วย
พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) ได้ศึกษาความไว้วางใจและลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่เคยซื้อสินค้าผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในงานวิจัย โดย
ผลสรุปการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจต่อธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ
สินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของทวีพร พนานิรามัย (2558)
ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภคใน
เขตยานนาวา โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในเขตยานนาวา และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
งานวิจัย โดยผลสรุปการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A เนื่องจากเว็บไซต์ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ออนไลน์ A มีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
ศรสวรรค์ สิริวัฒนเศรษฐ (2558) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬา
ไนกี้ (NIKE) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยผลสรุปการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาไนกี้ (NIKE) มีเพียงปัจจัยเดียว ได้แก่ ปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์
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งานวิจัยต่างประเทศ
Doolin, Dillon, Thompson, and Corner (2005) ได้ศึก ษาการรับ รู้ค วามเสี่ย ง
ประสบการณ์การซื้อสินค้าบนอินเทอร์เน็ตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศนิวซีแลนด์ โดยผลสรุปการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์ที่จาหน่ายสินค้า
บนอินเทอร์เน็ตและมีการเพิ่มการบริการกับลูกค้าออนไลน์น่าจะมีคุณสมบัติที่ช่วยลดความเสี่ยงของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคที่ให้ความสาคัญกับการรับรู้ถึงความเสี่ยงในการซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตมี
โอกาสน้อยที่จะซื้อสินค้าออนไลน์
Girardi, D’Alessandro, and Tiangsoongnern (2012) ได้ศึกษาการรับรู้ความเสี่ยง และ
ความไว้ วางใจ ต่อ พฤติก รรมการซื้อ ออนไลน์ ใ นอุ ตสาหกรรมอัญ มณี ในประเทศสหรัฐ อเมริ ก า
ผลการวิจัยพบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดแบบออนไลน์ที่ผู้จัดจาหน่ายใช้ (กลยุทธ์สถานที่) และความ
เป็นส่วนตัวกับความปลอดภัยของผู้ซอื้ มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงทีผ่ ู้บริโภครับรู้ในการซื้ออัญมณีออนไลน์
นอกจากนี้ยังพบว่าการรับรู้ความเสี่ยงสามารถลดความไว้วางใจ และการรับรู้ความเสี่ ยงสามารถลด
การซื้อสินค้าออนไลน์ได้
Hong and Cha (2013) ได้ศึกษาการตั้งใจซื้อในร้านค้าออนไลน์โดยใช้บทบาทของความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นสื่อกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาตรีที่สมัครใจเข้าร่วมการสารวจ ซึ่ง
ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่าความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า
ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงในการชาระเงินออนไลน์มีผลเชิงลบต่อ
ความตั้งใจซื้อ แต่ในทางกลับ กันจากความเชื่อถือไว้วางใจในร้านค้าออนไลน์พบว่าความเสี่ยงด้าน
ศักยภาพสินค้าส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจอย่างมาก เช่นเดียวกันความเสี่ยงด้านจิตวิทยา ซึ่งจาก
งานวิจัยสรุปได้ว่าการลดความเสี่ยงในบางด้านนั้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อถือไว้วางใจจากผู้บริโภค และ
ยังเพิ่มความตั้งใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น
Ruswanti, Herlambang, and Januarko (2016) ได้ศึกษาผลของตราสินค้า การออกแบบ
และราคา ต่อการตั้งใจซื้อรองเท้ากีฬา ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้คุณภาพสินค้าเป็นตัวแปรสาคัญที่
ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อสินค้า ซึ่งการรับรู้คุณภาพสินค้าจะเกิดขึ้นหลังจากผู้บริโภคประเมินสินค้าจาก
ตราสินค้า การออกแบบ และราคาสินค้า
จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการรับรู้ความเสี่ยง ความเชื่อถือไว้วางใจ ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
สินค้าหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น สินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ รองเท้ากีฬา อัญมณี เป็นต้น แต่
ยังไม่พบในบริบทสินค้าอุปกรณ์ออกกาลังกาย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจที่สง่ ผลต่อการ
ตั้ง ใจซื้อ อุ ป กรณ์ อ อกก าลัง กายออนไลน์ เป็นงานวิจั ยเชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เนื่องจากสามารถเก็บข้อมูลได้สะดวก ได้ข้อมูล
ปริมาณมากในเวลารวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยให้ระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ประมวลข้อมูลเบื้องต้นได้ทันที และสามารถนาข้อมูลออกมาเพื่ อนาไปใช้ในการวิเคราะห์
ต่อไปได้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ อายุ 18
ปีขึ้นไป เนื่องจากกลุ่มประชากรช่วงอายุดังกล่าว เป็นผู้ บริโภคที่มีความถี่ในการเข้าเว็บไซต์มาก มี
ความสนใจในเทคโนโลยี รวมทั้ งมีโอกาสในการติดต่อสื่อสารและทาธุรกรรมผ่านทางอินเตอร์เน็ต
(ดวงกมล ลาภกาญจนพงศ์, 2553)
กลุ่มตัวอย่าง
การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคที่เคยซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ อายุ
18 ปีขึ้นไป ในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรที่แท้จริง และไม่ทราบสัดส่วนของ
ประชากร ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการคานวณแบบไม่ทราบจานวนประชากรของ
Cochran โดยกาหนดระดับ ความเชื่อมั่ นที่ ร้อยละ 95 คือยอมให้เ กิ ดความคลาดเคลื่อนจากการ
ประมาณจ านวนผู้ บ ริ โ ภคที่ เ คยซื้ อ อุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กายออนไลน์ อายุ 18 ปี ขึ้ น ไป ใน
กรุงเทพมหานครร้อยละ 5 โดยข้อดีของสูตรนี้ คือ ไม่จาเป็นต้องทราบจานวนประชากรและสัดส่วน
ของประชากร ก็สามารถคานวณหากลุ่มตัวอย่างได้ (Cochran, 1977) มีสูตรดังนี้
n =

เมื่อ

n
P

=
=

e

=

P (1 − P) Z 2
e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยกาหนดจะสุ่ม
(กรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากรให้แทน P = 0.5)
สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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Z
=
ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยสาคัญ
โดยงานวิจัยในครั้ง นี้ ผู้วิจัยจึงกาหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และสามารถยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5
เมื่อ
P
=
0.5
e
=
0.05
Z
=
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังนั้น Z = 1.96
แทนค่า

n =

n=

0.5(1−0.5)(1.96)2
0.052

384.16 คน
เนื่องจากผู้วิจัยต้องการขนาดตัวอย่างมากกว่า 384.16 คน เพื่อป้องกันกรณีตัวอย่างบาง
หน่วยไม่ส ามารถให้ข้อ มูล ได้ห รือ ให้ข้อมู ล ได้ไม่ครบถ้วน ดัง นั้น งานวิจัยนี้จ ะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็น
จานวนทั้งสิ้น 400 คน
เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ผู้บ ริโ ภคที่ เ คยซื้อ อุป กรณ์ออกก าลัง กายออนไลน์ อายุ 18 ปีขึ้นไป ในกรุง เทพมหานคร
จานวน 400 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่อ งมือ ในการท าวิจัยในครั้ง นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนทฤษฏี แนวคิด และเอกสาร
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจัดทาเป็นแบบสอบถามออนไลน์แบบปลายปิดประกอบไปด้วยคาถาม
ส่วนต่าง ๆ โดยใช้เวลาในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ประมาณ 5 นาที ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ (Perceived risk) ในด้านต่าง ๆ
ทั้ง 7 ด้าน ซึ่งแบ่งคาถามออกไป 2 ส่วน ในส่วนแรกมีความเสี่ยงทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วยด้านการเงิน
(Financial risk) ด้านศักยภาพสินค้า (Performance risk) ด้านกายภาพ (Physical risk) ด้าน
จิตวิทยา (Psychological risk) ด้านสังคม (Social risk) และด้านเวลา (Time / timeloss risk) ซึ่ง
คาถามที่ใช้เป็นมาตรวัด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากการวัดการรับรู้ความเสี่ยง (Boshoff, Schlechter,
and Ward, 2009 อ้างถึงใน เกริดา โคตรชารี, 2555) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ที่ 0.93 ใน
ส่วนที่ 2 คือความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy risk) สาหรับวัดการรับรู้ความเสี่ยง 6 ด้าน ซึ่ง
เป็นมาตรวัดที่ครอบคลุมและครบถ้วนสาหรับการวัดถึงระดับการรับรู้ความเสีย่ งด้านต่าง ๆ ที่ผู้บริโภค

28
รู้สึกเมื่อซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ โดยมีข้อคาถาม 3 ข้อในแต่ละด้าน (ดังเอกสารภาคผนวก
ค)
ส่วนที่ 2 การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy risk) คาถามที่ใช้เป็นมาตรวัด
ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมาจากการวัดการรับรู้ความเสี่ยง (Aldás-Manzano and Lassala-Navarré, 2009
อ้างถึงใน เกริดา โคตรชารี , 2555) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมื ออยู่ที่ 0.93 ซึ่งเป็นมาตรวัดที่
ครอบคลุม และครบถ้วนสาหรับการวัดถึงระดับการรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวที่ผู้บริโภค
รู้สึก ระหว่างซื้อ อุ ปกรณ์อ อกก าลัง กายออนไลน์ โดยประกอบด้วยข้อคาถาม 3 ข้อ (ดังเอกสาร
ภาคผนวก ค)
ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ (Online trust) ซึ่งคาถามที่ใช้
เป็นมาตรวัด ผู้วิจัยได้ปรับ ปรุง มาจากการวัดความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ (Ling, Duad,
Piew, Keoy and Hassan, 2011 อ้างถึงใน เกริดา โคตรชารี , 2555) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของ
เครื่องมืออยู่ที่ 0.87 และเป็นมาตรวัดที่ครอบคลุมและครบถ้วนสาหรับการวัดถึงระดับความเชื่อถือ
ไว้วางใจทางออนไลน์ โดยประกอบด้วยข้อคาถาม 4 ข้อ (ดังเอกสารภาคผนวก ค)
ตอนที่ 4 ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตั้ ง ใจซื้ อ อุ ป กรณ์ อ อกก าลั ง กายออนไลน์ (Intention to
purchase exercise fitness equipment online) ซึ่งคาถามที่ใช้เป็นมาตรวัด ผู้วิจัยได้ปรับปรุงมา
จากการวัดการตั้ง ใจซื้อสินค้าด้านการออกกาลังกายทางออนไลน์ (Boshoff, Schlechter, and
Ward, 2009 อ้างถึงใน เกริดา โคตรชารี, 2555) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมืออยู่ที่ 0.71 ซึ่งเป็น
มาตรวัดที่ครอบคลุมและครบถ้วนสาหรับการวัดถึงระดับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
โดยประกอบด้วยข้อคาถาม 2 ข้อ ดังนี้
1. ฉันคิดว่าจะซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ภายในระยะเวลา 6 เดือนข้างหน้า
2. ฉันจะซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายหากพบอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ต้องการวางจาหน่ายอยู่
ในร้านค้าออนไลน์
โดยทั้ ง ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 เป็นการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
scale) จะมีเกณฑ์การเลือกตอบและให้น้าหนักคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ท่านมีความรู้สกึ หรือความคิดเห็นในระดับมากทีส่ ุด
ระดับ 4 หมายถึง ท่านมีความรู้สกึ หรือความคิดเห็นในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง ท่านมีความรู้สกึ หรือความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง ท่านมีความรู้สกึ หรือความคิดเห็นในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ท่านมีความรู้สกึ หรือความคิดเห็นในระดับน้อยทีส่ ุด
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การแปลค่าคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ค่าทางสถิติ คะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
กาหนดช่วงของการวัด ดังนี้
= (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด) / จานวนชั้น
= (5 – 1)/5
= 0.80
โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายข้อมูลใช้วิธี Likert Scale แบบจาแนกแต่ละช่วงย่อย
ต่างกัน แบ่งระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ โดยกาหนดช่วงของการวัดได้ ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 หมายถึง ระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยให้เนื้อหาครอบคลุมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ อุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์ โดยประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ และ
ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
3. นาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ที่ได้ มาสร้างแบบสอบถาม
โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 2 ปัจจัย แล้วนาแบบสอบถามที่ได้ปรึกษาและรับการตรวจจากอาจารย์ที่
ปรึก ษา ให้ผู้เชี่ยวชาญที่ เกี่ ยวข้องจ านวน 5 ท่ าน ท าการตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content
Validity) และหาดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถามได้ค่าเท่ากับ 0.95 โดยเลือกข้อที่มีค่า
ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งการให้คะแนนของผลการพิจารณาตัดสินมีดังนี้
(+1) ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
( 0 ) ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้องหรือไม่กบั เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
(-1) ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
จากผลการพิจารณาตัดสินของผู้เชี่ยวชาญที่ได้ นาไปหาค่าความตรงตามเนื้อหาได้จากสูตร
IOC =

ΣR
N

30
เมื่อ

IOC = ดัชนีความสอดคล้องของข้อคาถามกับเนื้อหาตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ
ΣR = คะแนนความคิดเห็นรวมของผู้เชี่ยวชาญ
N = จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2542)
4. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนนาไปทดลองใช้
5. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้ากีฬาผ่านสื่อออนไลน์ ที่
ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 30 คน เพื่ อ หาคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม ตรวจสอบความเที่ ย ง
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ซึ่งค่าความเที่ยงที่ได้คือ 0.89
6. น าแบบสอบถามที่ ท ดลองใช้ แ ล้ ว มาปรั บ ปรุ ง ด้ า นส านวนภาษาให้ ชั ด เจน และจึ ง ใช้
แบบสอบถามนี้ในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการส่งต่อกันทางอีเมล และโปรแกรมไลน์ (Line) และ
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งต่อลิงค์ (Link) แบบสอบถามที่ได้รับจากผู้วิจัยอีกครั้ง เพราะฉะนั้นข้อมูลที่
ได้จะถูกส่งกลับมาที่ผู้วิจัยเท่านั้น โดยในแบบสอบถามออนไลน์จะมีคาถามคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
คัดกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ต้องการออกและจบการตอบแบบสอบถามทันที
2. นาข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้มาตรวจความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม แล้ว
นาไป วิเคราะห์ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยการรัก ษาความลับ ของข้อมู ล ในการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ผู้ที่ จ ะเข้าถึง ข้อมู ล ได้
จะต้องใส่รหัสผ่านของผูว้ ิจัยเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งทาให้มีความปลอดภัยสูง และไม่มี
การรั่วไหลของข้อมูล เนื่องจากผู้วิจัยทราบรหัสผ่านเพียงผูเ้ ดียว และออกจากระบบทุกครั้ง และผู้วิจัย
ไม่ทาการเข้ารหัสกับเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม (Editing) ที่ได้จากการเก็บข้อมูล
ออนไลน์ โดยแยกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ออก นาแบบสอบถามที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วมาลงรหัส
(Coding) จากนั้นนาไปวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ อาชีพ สถิติที่นามาใช้ในการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงเป็นความถี่และค่าร้อยละ มีสูตรดังนี้
1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage)
ƒ(100)
P=
n
เมื่อ P
แทน ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
f
แทน ความถี่หรือจานวนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นร้อยละ
n
แทน จานวนความถี่ทั้งหมดหรือจานวนประชากร
1.2 การค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
∑x
x̅ = n
เมื่อ x̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
∑ x แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2. การทดสอบสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจกับ
การตั้งใจซื้อสินค้าด้านการออกกาลังกายออนไลน์ สถิติที่นามาใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ
วิเ คราะห์เ ชิงอนุม าน (Inferential statistics) วิเ คราะห์โ ดยใช้ส ถิติก ารวิเ คราะห์ถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis statistic)
2.1 สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis statistic)
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างตัวแปรต้น (X) 8 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้
ความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการเงิน 2.ด้านศัก ยภาพสินค้า 3.ด้านกายภาพ 4.ด้าน
จิตวิทยา 5.ด้านสังคม 6.ด้านเวลา 7.ด้านความเป็นส่วนตัว และความเชื่อถือไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อตัว
แปรตาม (Y) 1 ตัวแปร คือ การตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ในการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคู ณจะต้ อ งหาค่า สัม ประสิ ท ธิ์ พหุคู ณ (Multiple Correlation Coefficient) เพื่ อทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
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เงื่อนไขในการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550)
1. ความคาดเคลื่อน (e) ต้องเป็นตัวแปรสุ่มและมีการแจกแจงแบบปกติ
2. ค่าเฉลี่ยของความคาดเคลื่อนเป็นศูนย์ คือ E(e) = 0
3. ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลือ่ นเป็นค่าคงที่ที่ไม่ทราบค่า Var (e) =
4. ค่าความคลาดเคลื่อน i(e)j และค่าความคลาดเคลื่อน j(ej) เป็นอิสระต่อกัน; i≠ j
5. ตัวแปรอิสระ (Xi และ Xj) จะต้องเป็นอิสระต่อกัน
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของประชากร
Y = a + β1 X1 + β2 X2 + eja + β1X1 + β2 X2 + ej
สมการถดถอยเชิงพหุคูณของกลุ่มตัวอย่าง
Y = a + β1 x1 + β2 x2 + xk
เมื่อ Y
แทน ความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
β1, β2,….,βk
แทน ค่าน้าหนักคะแนนหรือสัมประสิทธิ์ถดถอยของปัจจัยที่มีผลต่อการ
ความตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
X1.1 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านการเงิน
X1.2 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านศักยภาพสินค้า
X1.3 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านกายภาพ
X1.4 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านจิตวิทยา
X1.5 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านสังคม
X1.6 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านเวลา
X1.7 แทน ปัจจัยด้านการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ด้านความเป็น
ส่วนตัว
X2
แทน ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการ หรือค่าของ Y เมื่อตัวแปรต้นทั้งหมดมีค่าเท่ากับ
ศูนย์และเมื่อ β และ b เป็นสัมประสิทธิ์ถดถอย (Partial Regression Coefficient) ของตัวแปรต้น
แต่ละตัว การเปลี่ยนแปลงค่าตามตัวแปรตาม (Y) เมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนไป 1 หน่วย ตัวแปรต้นอื่นมี
ค่าคงที่
ค่าสัมประสิทธิ์ a และ b มีสูตรดังนี้
Y = Y – β1X1 + β2X2
โดยในการทดสอบสมมติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
ในสองด้านคือ การรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
การรับรู้ความเสี่ยงออนไลน์

-

ด้านการเงิน (Financial risk)
ด้านศักยภาพสินค้า (Performance risk)
ด้านกายภาพ (Physical risk)
ด้านจิตวิทยา (Psychological risk)
ด้านสังคม (Social risk)
ด้านเวลา (Time / timeloss risk)
ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy risk)

ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์

(Online trust)
H2 (+)
H1.1-1.7 (-)

ความตั้งใจซื้อ
(Purchase intention)

ภาพที่ 3.1 : แสดงกรอบแนวความคิดในการวิจัย
* (-) หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงลบ
(+) หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงบวก
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจที่ส่งผล
ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์” เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ด้วยตนเอง ซึ่งจากการสารวจในงานวิจัยนี้ ได้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 400 คน
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ผ่านการส่งต่อกันทางอีเมล และ
โปรแกรมไลน์ (Line) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งต่อลิงค์ (Link) แบบสอบถามที่ได้รับจากผู้วิจัยอีก
ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่ม
ตัวอย่างต้อ งเคยซื้ออุ ปกรณ์อ อกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งหลังจากตรวจสอบความถูก ต้องของข้อมู ล
แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับกลับมา ผลการตรวจสอบพบว่า มีจานวนแบบสอบถามออนไลน์จานวน
400 ชุดที่มีความสมบูรณ์ สามารถนามาวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ โดยแบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน และความเชื่อถือ
ไว้วางใจต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน ต่อการตั้งใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
- ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน
และความเชื่อถือไว้วางใจต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจานวน 400 คน มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบไป
ด้วยข้อมูลทางด้านอายุ เพศ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษาสูงสุดหรือเที ยบเท่า เป็นต้น โดยมี
รายละเอียดข้อมูลดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ

จานวน

ร้อยละ

18 – 25 ปี

61

15.3

26 – 35 ปี

210

52.5

36 – 45 ปี

69

17.3

45 ปีขึ้นไป

60

15.0

รวม

400

100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในช่วงอายุ 26 – 35 ปีมีจานวนมากสุดถึง 210 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.5 และอีก 3 ช่วงอายุค่อนข้างกระจายตัวเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยช่วงอายุ 18 –
25 ปี มีจานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 ส่วนในช่วงอายุ 36-45 ปี มีจานวน 69 คน คิดเป็นร้อย
ละ 17.3 และอายุ 45 ปีขึ้นไป มีจานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0
ตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
135
265
400

ร้อยละ
33.8
66.2
100

จากตารางที่ 4.2 พบว่าเมื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างตามเพศแล้วแบ่งเป็นเพศชาย 135 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.8 และเพศหญิง 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3
ตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
นักศึกษา
พนักงานบริษัทเอกชน
ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม

จานวน
53
181
59
90
17
400

ร้อยละ
13.3
45.3
14.8
22.5
4.1
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเป็นนัก ศึก ษาจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3,
พนักงานบริษัทเอกชน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3, ข้าราชการ – รัฐวิสาหกิจ 59 คน คิดเป็นร้อย
ละ 14.8, ธุรกิจส่วนตัว 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 และอื่น ๆ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
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ตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับรายได้
ระดับรายได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
37
89
113
66
95
400

ร้อยละ
9.1
22.3
28.3
16.5
23.8
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 37
คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, 10,000 – 20,000 บาท จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3, 20,001 –
30,000 บาท จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3, 30,001 – 40,000 บาท จานวน 66 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 และรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8
ตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา
มัธยมต้นหรือต่ากว่า
มัธยมปลาย / ปวช.
ปวส.
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จานวน
19
18
18
17
239
82
7
400

ร้อยละ
4.8
4.5
4.5
4.3
59.8
20.5
1.6
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาสูงสุดมากที่สุดคือระดับปริญญาตรี
จานวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 มัธยมต้นหรือต่ากว่า จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 มัธยม
ปลาย / ปวช. จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ปวส. จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5
อนุปริญญา จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ปริญญาโท จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5
ปริญญาเอก จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสี่ยงทางสือ่ ออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน และความเชื่อถือไว้วางใจต่อ
การตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความเสีย่ งทางสือ่ ออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านการเงินที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน
1. ฉันอาจจะไม่ได้รับอุปกรณ์ออกกาลังกายที่สั่งซื้อไป แม้ว่าจะ
จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว
2. ฉันกังวลว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะทาให้ต้อง
จ่ายเงินในราคาที่แพงกว่าความเป็นจริง
3. ฉันกังวลว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะไม่
รักษารายละเอียดทางการเงินของฉัน
รวม

̅
𝒙
2.84

S.D.
1.24

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.11

1.15

ปานกลาง

3.25

1.15

ปานกลาง

3.07

1.18

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.6 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านการเงินที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.07, S.D. =
1.18)
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านศักยภาพสินค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า
1. ฉันไม่สบายใจว่าอุปกรณ์ออกกาลังกายที่ได้รับมาจะไม่เหมือนกับ
สินค้าที่แสดงไว้ในร้านค้าออนไลน์
2. ฉันไม่ชอบเวลาที่ไม่สามารถสัมผัสหรือทดลองอุปกรณ์ออกกาลัง
กายก่อนซื้อ
3. ฉันคิดว่ารายละเอียดของอุปกรณ์ออกกาลังกายที่แสดงอยู่บน
ร้านค้าออนไลน์จะไม่ตรงกับคุณภาพที่แท้จริงของสินค้า
รวม

̅
𝒙
3.74

S.D.
1.09

ระดับความคิดเห็น
มาก

3.87

1.06

มาก

3.75

1.02

มาก

3.79

1.06

มาก

จากตารางที่ 4.7 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านศักยภาพสินค้าที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 3.79, S.D. =
1.06)
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านกายภาพ
1. ฉันคิดว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะทาให้ฉันมี
ปัญหาทางสายตา เพราะต้องนั่งมองคอมพิวเตอร์ หรือ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นระยะเวลานาน
2. ฉันกลัวว่าคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของฉันจะติดไวรัส
เนื่องจากเข้าเว็บไซต์ที่ขายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
3. ฉันกลัวว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะทาให้ฉันมี
ปัญหาเกี่ยวกับร่างกาย (ปวดหลัง นิ้วล็อค) เนื่องจากต้องใช้
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นระยะเวลานาน
รวม

̅
𝒙
2.40

S.D.
1.28

ระดับความคิดเห็น
น้อย

2.54

1.25

น้อย

2.25

1.25

น้อย

2.40

1.26

น้อย

จากตารางที่ 4.8 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.40, S.D. = 1.26)
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา
1. ฉันรู้สึกกังวลเมื่อต้องซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
2. ฉันคิดว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ไม่เข้ากับ
ภาพลักษณ์ของฉัน
3. ฉันคิดว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ทาให้ฉันออกห่าง
จากสังคมมากขึ้น (เช่น ไม่ต้องสนทนากับพนักงานที่ร้านค้า การซื้อ
ออนไลน์ทาให้พบเจอผู้คนน้อยลง)
รวม

̅
𝒙
3.07
2.69

S.D.
1.14
1.29

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
ปานกลาง

2.36

1.29

น้อย

2.71

1.24

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.9 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านจิตวิทยาที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 2.71, S.D. =
1.24)
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านสังคมที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม
1. เพื่อน ๆ จะคิดว่าฉันเป็นคนชอบอวด หากรู้ว่าฉันซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
2. เพื่อน ๆ จะมองฉันไม่ดี หากรู้ว่าฉันซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
3. เพื่อน ๆ จะไม่มีทางชวนให้ฉันซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
รวม

̅
𝒙
2.17

S.D.
1.26

ระดับความคิดเห็น
น้อย

2.04

1.26

น้อย

2.58
2.26

1.33
1.28

น้อย
น้อย

จากตารางที่ 4.10 แสดงการรับรู้ความเสีย่ งทางด้านสังคมที่สง่ ผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย (𝑥̅ = 2.26, S.D. = 1.28)
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านเวลาที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลา
1. ฉันเกิดความกังวลว่าฉันจะไม่ได้รับสินค้าตามเวลาที่กาหนดเมื่อ
ฉันซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
2. ฉันเกิดความกังวลว่าจะเกิดความล่าช้าระหว่างกระบวนการ
สั่งซื้อ และการจัดส่งอุปกรณ์ออกกาลังกาย
3. ฉันเกิดความกังวลว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะทา
ให้ฉันเสียเวลามากกว่าเดิม
รวม

̅
𝒙
3.34

S.D.
1.13

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.35

1.06

ปานกลาง

3.01

1.21

ปานกลาง

3.23

1.13

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านเวลาที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.23, S.D. = 1.13)
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการรับรู้ความเสี่ยง
ด้านความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว
1. ฉันคิดว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ทาให้ฉันรู้สึกไม่
ปลอดภัย เพราะผู้จัดจาหน่ายสินค้าออนไลน์จะนาข้อมูลส่วนตัว
ของฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
2. ฉันคิดว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะนา
ข้อมูลส่วนตัวของฉันไปให้กับบริษัทอื่น ๆ โดยที่ฉันไม่อนุญาต
3. ฉันคิดว่าการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะทาให้ฉันได้รับ
ข้อมูลที่ฉันไม่ต้องการ เช่น โฆษณาต่าง ๆ (Spam)
รวม

̅
𝒙
3.24

S.D.
1.18

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.28

1.16

ปานกลาง

3.48

1.16

มาก

3.33

1.17

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.12 แสดงการรับรู้ความเสี่ยงทางด้านความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.33, S.D.
= 1.17)
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของความเชื่อถือไว้วางใจ
ทางสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
1. ฉันเชื่อว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์มีความ
น่าเชื่อถือ และซื่อสัตย์
2. ฉันเชื่อว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ได้ให้
ข้อมูลที่จาเป็นต่าง ๆ แก่ผู้บริโภคอย่างเพียงพอ
3. ฉันเชื่อว่าผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จะรักษา
ความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค
4. ฉันสามารถเชื่อถือและไว้วางใจในระบบการทางานและระบบ
ขนส่งของบริการขายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ได้

̅
𝒙
3.34

S.D.
0.84

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง

3.28

0.93

ปานกลาง

3.24

0.93

ปานกลาง

3.29

0.87

ปานกลาง

รวม
3.29 0.89
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.13 แสดงความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าผลรวมของความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.29, S.D. =
0.89)
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งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ถามกลุ่มตัวอย่างถึงความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน และความเชื่อถือ
ไว้วางใจ ที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7
ด้าน ประกอบไปด้วย 1.ด้านการเงิน 2.ด้านศักยภาพสินค้า 3.ด้านกายภาพ 4.ด้านจิตวิทยา 5.ด้าน
สังคม 6.ด้านเวลา 7.ด้านความเป็นส่วนตัว
ตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R), ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณกาลังสอง (R2)
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน เพื่อพยากรณ์การตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์จากการ
รับรู้ความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน และความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
Model
R
R2
Standard error of the estimate
1
0.568
0.322
0.973
จากตารางที่ 4.14 เป็นการวิเ คราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis
statistic) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .568 โดยสามารถร่วมกันพยากรณ์การตั้งใจ
ซื้ออุปกรณ์อ อกกาลังกายออนไลน์ได้ร้อยละ 32.2 อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับสถิติ .05 และมีความ
คลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากับ ± .97
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน
และความเชื่อถือไว้วางใจต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
ตารางที่ 4.15 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงถดถอยเพื่อพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์

*p < 0.05, SEE = 0.973, F = 23.236
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จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงทั้ง 7 ด้าน
ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์ กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ พบว่าตัวแปรทั้ง
8 ตัว (X1.1 ถึง X2) มีตัวแปร 3 ตัว ที่สามารถทานายการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า ด้านสังคม และ
ความเชื่อถือไว้วางใจ
โดยสามารถสรุป เป็นสมการเส้นตรง เพื่อท านายค่าการตั้ง ใจซื้ออุป กรณ์ออกก าลัง กาย
ออนไลน์ได้ ดังต่อไปนี้
Y
=
0.784 – (0.042X1.1) + (-0.171X1.2) + (0.070X1.3) + (0.080X1.4) +
(0.192X1.5) + (-0.007X1.6) + (-0.043X1.7) + (0.580X2)
ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1.1 การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.556 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านการเงินสูงก็ไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.2 การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้ามีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และค่า β
เป็นค่าลบ (-0.127) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้าสูงก็จะ
ส่งผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.3 การรับรู้ความเสี่ยงด้านกายภาพมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.329 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านกายภาพสูงก็ไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
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สมมติฐานที่ 1.4 การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยามีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.556 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านจิตวิทยาสูงก็ไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.5 การรับ รู้ความเสี่ยงด้านสัง คมมีผลเชิง ลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกก าลัง กาย
ออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แต่ปฏิเสธสมมติฐาน เนื่องจาก
ค่า β เป็นค่าบวก (0.183) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรูถ้ ึงความเสีย่ งด้านสังคมสูงก็ส่งผลเชิง
บวกต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 1.6 การรับ รู้ความเสี่ยงด้านเวลามีผ ลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุป กรณ์ออกก าลังกาย
ออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.921 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านเวลาสูงก็ไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์
สมมติฐานที่ 1.7 การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ค่า Sig. = 0.489 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่าหากผู้บริโภครับรู้ถึงความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวสูงก็ไม่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 ความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์มีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
จากตารางที่ 4.15 พบว่าค่า Sig. = 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน และค่า β
เป็นค่าบวก (0.366) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าหากผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือไว้วางใจออนไลน์สูงก็จะส่งผล
เชิงบวกต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจที่
ส่งผลต่อการตั้งใจซื้ออุป กรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งการรับรู้ความเสี่ยงที่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้
สามารถแบ่ง ได้ทั้ง หมด 7 ด้าน คือ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านศัก ยภาพสินค้า 3.ด้านกายภาพ 4.ด้าน
จิตวิท ยา 5.ด้านสัง คม 6.ด้านเวลา 7.ด้านความเป็นส่วนตัว โดยข้อมู ล ที่ได้จ ากการเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามออนไลน์ นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS ซึ่งแบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัม พันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความเสี่ยงทางสื่อออนไลน์ทั้ง 7 ด้าน และความเชื่อถือไว้วางใจต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ตอนที่ 3 ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังนี้
สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์จานวน
400 คน เป็นเพศชาย 135 คน เพศหญิง 265 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26 – 35 ปี (ร้อยละ 52.5)
ส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานเอกชนมากถึง 181 คน (ร้อยละ 45.3) รายได้ต่อเดือน
ส่วนมากอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท จานวน 113 คน (ร้อยละ 28.3) รองลงมาคือ 40,000
บาทขึ้นไป จานวน 95 คน (ร้อยละ 23.8) 10,001 – 20,000 บาท จานวน 89 คน (ร้อยละ 22.3)
ระดับการศึกษาสูงสุดมากที่สุดที่ระดับปริญญาตรี จานวน 239 คน (ร้อยละ 59.8)
จากการวิเคราะห์ผลพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า และความเชื่อถือไว้วางใจ
ส่งผลเชิงลบและเชิงบวก ตามลาดับ ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ เนื่องจากมีค่า
Sig. คือ 0.014 และ 0.000 ตามลาดับ ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสาคัญที่กาหนดไว้คือ 0.05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ในส่วนของการรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงิน ด้านกายภาพ ด้านจิตวิทยา ด้านเวลา
และด้านความเป็นส่วนตัว ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ แต่ในทาง
กลับ กันการรับ รู้ความเสี่ยงด้านสังคม พบว่าส่งผลต่อการตั้ง ใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
เนื่องจากมีค่า Sig. คือ 0.011 และค่า β = 0.183 ซึ่งทาให้ตรงกันข้ามกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก
ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรมีค่าเป็นบวก การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคม จึงส่งผลเชิงบวกต่อการ
ตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายได้ดังนี้
- การรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านศัก ยภาพสินค้ามีผ ลเชิงลบต่อการตั้ง ใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ Pi and Sangreung (2011) เรื่อง “การ
รับรู้ความเสี่ยงของการซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไต้หวัน” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้ามีผลในด้านลบต่อการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ กล่าวคืออาจทาให้การตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ลดลง หากเกิดความ
กังวลว่าสินค้าที่ได้รับมาจะไม่เหมือนกับสินค้าที่แสดงไว้ในร้านค้าออนไลน์
- ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์
ผลการวิจัยพบว่า ความเชื่อถือไว้วางใจทางสื่อออนไลน์มีผ ลเชิงบวกต่อการตั้ง ใจซื้อ
อุปกรณ์อ อกกาลัง กายออนไลน์ ซึ่ง สอดคล้องกับผลวิจัยของ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2556) เรื่อง “ความ
ไว้วางใจและลักษณะธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ”
ได้ศึกษาความไว้วางใจและลักษณะของธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่
เคยซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลสรุปการศึกษาแสดง
ให้เห็นว่า ความไว้วางใจต่อธุรกิ จผ่านสื่อสัง คมออนไลน์ส่งผลต่อความตั้ง ใจซื้ อสินค้าผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของทวีพร พนานิรามัย (2558) เรื่อง “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อ สินค้าซุป เปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภคในเขตยานนาวา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ที่ ผลสรุปการศึก ษาแสดงให้เ ห็นว่า ปัจจัยด้านความเชื่อถือไว้วางใจใน
ร้านค้าออนไลน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A เนื่องจากเว็บไซต์
ซุปเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A มีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน กล่าวคือการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์จะมากขึ้น อาจเป็นเพราะความเชื่อถื อไว้วางใจในผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์ที่สูง ทาให้ผู้บริโภคเชื่อว่า เขาจะได้รับสินค้าที่ตรงตามข้อมูลที่ผู้จัดจาหน่ายให้มา และมี
ความปลอดภัยด้านการรักษาข้อมูลส่วนตัวในการทาธุรกรรมทางการเงินกับผู้จัดจาหน่ายอุปกรณ์ออก
กาลังกายออนไลน์
ในบางส่วนของผลการวิจัยพบว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ มีดังนี้
- ด้านการเงิน
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านการเงินไม่ มี ความสัม พันธ์กั บ การตั้ง ใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Hong and Cha (2013) เรื่อง “การตั้งใจ
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ซื้อในร้านค้าออนไลน์โดยใช้บทบาทของความเชื่อถือไว้วางใจเป็นสื่อกลาง” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการซื้อ
สินค้าออนไลน์โดยใช้ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นเกณฑ์ในการเลือกร้านค้า ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้
ความเสี่ยงทางด้านการเงินมีผลเชิงลบต่อความตั้งใจซื้อ และปัจจุบันการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย
ออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น (Paypal, 2017) ซึ่งระบบอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์ร้านค้ามีการพัฒนา
ระบบขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดด้านการเงินที่ อาจทาให้ผู้บริโภคมีค่าใช้จ่ายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้
และอาจเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงทางด้านการเงินไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้ งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
- ด้านกายภาพ
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านกายภาพไม่ มีความสัมพันธ์กับ การตั้งใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Zheng et al (2012) เรื่อง “การรับรู้ความ
เสี่ยงและการลดความเสี่ยงของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศจีน ” ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับ รู้
ความเสี่ยงในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านกายภาพมีผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้อ
เสื้อผ้าออนไลน์ หากผู้ซื้อรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้ สินค้า ก็จะลดการตั้งใจซื้อลง เนื่องจาก
ปัจจุบันอุปกรณ์ออกกาลังกายส่วนมากผ่านการตรวจมาตรฐานของสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือหน่วยงานที่ผู้บริโภคเชื่อถือ เป็นต้น (Zheng et al., 2012) ซึ่ง
อาจเป็นสาเหตุให้ความเสี่ยงทางด้านกายภาพไม่พบความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลัง
กายออนไลน์
- ด้านจิตวิทยา
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิท ยาไม่ มีความสัม พันธ์กั บการตั้ง ใจซื้อ
อุปกรณ์ออกกาลังกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Zheng et al (2012) เรื่อง “การรับรู้ความ
เสี่ยงและการลดความเสี่ยงของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศจีน ” ที่ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับ รู้
ความเสี่ยงในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา จะทาให้เกิดการเสียความ
เป็นตัวของตัวเองไป หากผิดหวังจากการซื้อสินค้า ซึ่งจะทาให้การตั้งใจซื้อลดน้อยลง แต่เนื่องจากว่า
ปัจจุบันการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์เป็นที่นิยมมากขึ้น (Paypal, 2017) ทาให้การมองว่า
อุปกรณ์ออกกาลังกายจะไม่เหมาะสมกับผู้บริโภค มีแนวโน้มที่จะลดลง และอุปกรณ์ออกกาลังกาย
ส่วนมาก ก็เ ป็นอุป กรณ์ที่ ใช้เฉพาะสถานที่ เช่น สถานออกก าลัง กาย สนามกี ฬา เป็นต้น ซึ่ง เป็น
สถานที่ที่มีผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่รวมกัน จึงอาจทาให้ความเสี่ยงทางด้านจิตวิทยาลดลง และ
ไม่พบความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
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- ด้านเวลา
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านเวลาไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Zheng et al (2012) เรื่อง “การรับรู้ความเสี่ยง
และการลดความเสี่ยงของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศจีน ” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ความ
เสี่ยงในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ พบว่า ผู้ซื้อจะรู้สึกถึงความเสี่ยงด้านเวลา หากเขาใช้เวลาในการหา
ข้อมูลนานและการซื้อครั้งนั้นไม่เกิดผลดี การตั้งใจซื้อก็จะลดลง แต่เนื่องจากปัจจุบันการค้นหาข้อมูล
อุปกรณ์อ อกกาลังกายออนไลน์ มีรูปแบบการค้นหาที่ส ะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาอย่างมาก
(Williamson, 2013) ซึ่งอาจทาให้ความเสี่ยงด้านเวลาไม่พบความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์
ออกกาลังกายออนไลน์
- ด้านความเป็นส่วนตัว
ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจ
ซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกาย ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Zheng et al (2012) เรื่อง “การรับรู้
ความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงของการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ในประเทศจีน ” ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
รับรู้ความเสี่ยงในการซื้อเสื้อผ้าออนไลน์ พบว่าการรับรู้ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว หากผู้ซื้อรู้สึก
ไม่ปลอดภัยเพราะกังวลว่าผู้จัดจาหน่ายสินค้าออนไลน์จะนาข้อมูลส่วนตัวของผู้ซื้อไปใช้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบความปลอดภัยสูงขึ้น ทาให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหลได้ยากมาก
ขึ้น ซึ่งอาจทาให้ผู้บริโภคคานึงถึงความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวลดน้อยลง และอาจเป็นสาเหตุที่ไม่
พบความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์
ในทางกลับ กั น ยัง มี ก ารรับ รู้เ สี่ยงด้านสัง คม ที่ ผ ลการวิจัยออกมาในทางตรงกั นข้ามกั บ
สมมติฐาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้ความเสี่ยงด้านสังคมมีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ ออก
กาลังกายออนไลน์ เนื่องจากผู้บริโภคไม่รสู้ ึกถึงความเสี่ยงในด้านนี้ส่งผลให้มีผลเชิงบวกต่อการตั้งใจซือ้
อุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ ซึ่งอาจเป็นเพราะการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น
ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายโดยไม่มีการคานึงถึงสังคมรอบข้างที่อาจจะมองไม่ดี
เนื่องจากกลุ่มคนที่สนใจเรื่องสุขภาพการออกกาลังกายมีค่อนข้างมาก
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลวิจัยไปประยุกต์ใช้
งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงและความเชื่อถือไว้วางใจ
ที่ส่งผลต่อการตั้ง ใจซื้อ อุ ปกรณ์ออกก าลังกายออนไลน์ ซึ่ง ผลการวิจัยเป็นประโยชน์อย่างมากต่อ
ผู้ประกอบการ และผู้ที่เริ่มสนใจทาธุรกิ จด้านอุปกรณ์ออกกาลังกาย ใช้เป็นแนวทางการวางแผน
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การตลาดให้สอดคล้อ งและเหมาะสมกั บความต้องการของผู้บ ริโ ภค ซึ่งสามารถนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ได้ ดังนี้
การจาหน่ายอุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์นั้น นอกจากการวางแผนการตลาดที่สาคัญแล้ว
ควรคานึงถึงการรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์ เช่น การรับรู้
ความเสี่ยงด้านศักยภาพสินค้า เนื่องจากการรับรู้ความเสี่ยงในด้านนี้ ส่งผลเชิงลบต่อการตั้งใจซื้อ ซึ่ง
ตามผลการวิจัยหากต้องการให้ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายออนไลน์สูง ควรลด
ความเสี่ยงในด้านนี้ลงต่า ยกตัวอย่างเช่น ด้านศักยภาพสินค้าควรทาให้ผู้บริโภคมั่นใจ ว่าอุปกรณ์ออก
กาลังกายที่ผู้บริโภคซื้อจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ ไม่มีการให้ข้อมูลที่ไม่
เป็นความจริง
และความเชื่ อ ถือ ไว้วางใจก็ เ ป็นสิ่ง ส าคัญ ในการเพิ่ม การตั้ง ใจซื้ออุป กรณ์อ อกก าลัง กาย
ออนไลน์ได้ หากทาให้ร้านค้าออนไลน์มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพเว็บไซต์ ข้อมูลสินค้า ก็จะทา
ให้เกิดการตั้งใจซื้อที่มากขึ้น
ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
สาหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตอาจทาการศึกษาลึกลงไปในส่วนของความเชื่อถือไว้วางใจที่มี
หลายด้านเช่นเดียวกับการรับรู้ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดข้อมูลในด้านนี้มากยิ่งขึ้น
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