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บทคัดยอ 

 การศึกษาครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัที่มีอทิธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลนผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส(E-Marketplace)ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดยศึกษา
ปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ปจจัยดานคุณภาพการ
ใหบรกิารของเวบ็ไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตราสินคา กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิัยครัง้นี้ 
คือ ประชากรในเขตกรงุเทพมหานครจํานวน 323 คน ใชการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Sample Random 
Sampling) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอมูล สถติิที่ใชในการวิเคราะห ไดแก 
คาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐานดวยสถิตกิารทดสอบแบบสถติิ
การถดถอยพหคูุณ (Multiple Regression Analysis)                                                                 
 ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ไดแกปจจัยดานคุณภาพการ
ใหบรกิารของเวบ็ไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดี ในตราสินคา และพบวาปจจัยดานหลักการ
ตลาด(6P’s)ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce)ไมมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลน
ผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส(E-Marketplace)ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ที่
ระดับนัยสําคัญทางสิถติิ 0.05 

คําสําคัญ: ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน                        
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ABSTRACT 

 This study The objective was to study the factors and to study the affecting 
decision on the online purchasing through E-Marketplace of consumers in Bangkok Both in 
terms of market principles (6P’s) of electronic commerce businesses (E-Commerce) in 
terms of the quality of service of the website. The sample group used in this research is 
323 people in Bangkok by using sample random sampling and questionnaires as a tool for 
data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean, and 
standard deviation. Test hypotheses using multiple regression analysis. 

 The result of the research shows that the factors affecting decision on the online 
purchasing through E-Marketplace of consumers in Bangkok, namely the quality of web 
services and the perceived and loyalty factors of the brand, and found that the marketing 
principles (6P’s) of the e-commerce business (E-Commerce) does not affecting the decision 
on the online purchasing through E-Marketplace of consumers in Bangkok at a significant 
level 0.05. 

Keywords: Central market, electronic commerce (E-Marketplace) Online purchase decision 
Chat conversation end Type a message 

 
บทนํา 
 จากความกาวหนาของเทคโนโลยีทั่วโลก โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ระหวางอินเทอรเน็ตแบบไรสาย และเทคโนโลยีอุปกรณส่ือสารและสารสนเทศแบบพกพาหรือโทรศัพทมือถอื 
ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งยังเขามามีอิทธิพลตอมนุษย และมีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของคนใน
ปจจุบัน ทั้งนี้ ยังเขามาปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินชีวิตใหเปล่ียนแปลงไป และทําใหคนมีวิธีหรือการตัดสินใจที่
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมากเนื่องจากเทคโนโลยีเหลานั้นที่พัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว เพื่อเขามาแกปญหา
ของคนใหมีความสะดวก สบาย และใชชีวิตที่งายดายมากยิ่งขึ้น จึงเปนที่มาของการที่คนเลือกใชและบริโภค
สินคาและบริการที่เปล่ียนแปลงไปเชนกัน โดยภาคธุรกิจยังมีการปรับตัวโดยการพึ่งพาเทคโนโลยี และใช
เทคโนโลยีเหลานั้น เปนชองทางในการขับเคล่ือนธุรกิจ ไมวาจะเปนดานการส่ือสาร รวมไปถึงเปนชองทางใน
การจัดจําหนายสินคาผานธุรกิจในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ซึ่งเปนรูปแบบที่ไดรับ
ความนิยมชองทางหนึ่ง โดยการพัฒนาเว็บไซตเพื่อขายสินคาและบริการ ที่มีแคตตาล็อค รูปภาพ ราคาที่แจก
แจงเอาไวอยางชัดเจน นาซื้อ สะดวกในการซื้อสินคาและชําระเงิน ทั้งยังงายและสะดวกเสมือนการซื้อหนา
รานคา หรือหางสรรพสินคาทั่วไปอีกดวย นั่นคือรูปแบบการขายสินคาผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Marketplace) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่ภาคธุรกิจกลุมซื้อมาขายไป หรือธุรกิจ Modern Trade ตางๆ 
ปรับตัว และเพิ่มชองทางการขายรูปแบบ E-Marketplace เพื่อขายสินคาผานชองทางอินเทอรเน็ตอีก
ชองทางหนึ่ง ภาคธุรกิจในปจจุบันตางปรับโมเดล หรือ Platform ของธุรกิจใหกาวทันตอเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมของมนุษยในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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 โดยธุรกิจ E-Commerce ในประเทศไทยมีแนวโนมที่นาสนใจมากโดยพบวาอัตราการเติบโตของ
มูลคา E-Commerce ในประเทศไทยตั้งแตป 2557-2560 ดังนี้ ในป 2557-2558 มีอัตราการเติบโตอยูที่  
10.41% ป  2558-2559 มีอัตราการเติบโตอยูที่ 14.03% ป 2559-2560 มีอัตราการเติบโตที่ 9.86% 
นอกจากนี้ยังสรุปไดวาคนไทยมี lifestyle ใช smartphone ในการคนหาขอมูล เลือกซื้อสินคาออนไลน 
และจายชําระเงินเพิ่มมากขึ้น โดยคาดวาในป 2560 จะมีมูลคาการซื้อขายประมาณ 2.8 ลานลานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้น 9.86% (ธนาคารแหงประเทศไทย  
 ดังนั้นผูทําวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเล็งเห็น
ถึงความสําคัญในการศึกษาปจจัยตางๆที่ จะส งผลตอการตัด สินใจซื้ อ เพื่อให ผู  ประกอบธุรกิจ                           
E-Marketplaceไดขอมูลไปปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธในการทําธุรกิจไดอยางเหมาะสมตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการของเว็บไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตราสินคาที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย                                                                                                 
 1. ดานเนื้อหาโดยใชปจจัย 3 ปจจัยหลัก ที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง
ตลาดกลางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.ปจจัย
หลักการตลาด (6P’s) ของธรุกจิพาณิชยอเิล็กทรอนกิส (E-Commerce) 2. ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ
ของเว็บไซต 3.ปจจัยดานการรบัรูและความภักดีในตราสินคา                                                                         
 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยางโดยกลุมประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนีเ้ลือกศึกษากลุม
ประชากร หรือผูบริโภคในปจจบุันที่ซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส        
(E-Marketplace) 

สมมติฐานของการวิจัย                                                                                              
 ปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ปจจัยดาน
คุณภาพการใหบริการของเว็บไซต ปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตราสินคา นาจะมีอิทธพิลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

ตัวแปรทีใ่ชในการศึกษา                                                                                                          
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ของธรุกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส                   
(E-Commerce) ปจจัยดานคุณภาพการใหบรกิารของเว็บไซต ปจจัยดานการรบัรูและความภักดีในตรา
สินคา                                                                                                            
 2. ตวัแปรตาม ไดแก การตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Marketplace) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบระดับความสําคัญของปจจัยหลักการตลาด (6P’s) ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส          
(E-Commerce) ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการของเว็บไซต ปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตรา
สินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                   
(E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                                                                                         
 2. เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจดาน E-Commerce รูปแบบการคาแบบตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) สามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาเว็บไซต และระบบ รูปแบบการนําเสนอ
สินคา และกลยุทธตางๆ ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ ที่จะชวยนําเสนอขายสินคาออนไลนผานชองทาง
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ใหแกผูบริโภคและเกิดความพึงพอใจมากที่สุดในการใช
บริการและเกิดความไดเปรียบเชิงการแขงขันเหนือคูแขง 

ทบทวนวรรณกรรม                                                                                                    
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแยกปจจยัการตัดสินใจออกเปนดานดังนี ้  

 ดานกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)                                                      
 สุณิสา ตรงจติร (2559 ใหความหมาย ตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส( E-Marketplace)  
หมายถงึ Electronics Marketplace (E-Marketplace) เว็บไซตส่ือกลางการติดตอซื้อ-ขาย แหลงขอมูล
ขนาดใหญในการรวบรวมขอมูลผูซื้อ-ผูขาย สินคาและบริการ ธุรกจิ รานคา จาํนวนมาก โดยเปดใหผูซื้อ-
ผูขายเขามาทาการตดิตอซื้อ-ขาย แลกเปล่ียนขอมูลสินคาและบริการ ซึง่ถอืวาเปนชองทางในการตดิตอซื้อ-
ขาย รูปแบบใหมที่ปรับเปล่ียนกระบวนการทางการคา และตอบสนองตอพฤติกรรมของผูบรโิภคที่
เปล่ียนแปลงไป ทาใหกิจกรรมทางการตลาดกระบวนการซื้อ-ขาย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงตอบสนองพฤติกรรมผูบริโภค ณ ปจจุบันดวยการนาเสนอสินคาและบริการผานชองทาง
ออนไลน โดยการใชเว็บไซตตลาดกลางพาณิชยเปนเครื่องมือในการทาการตลาดนั้นกอใหเกิดผลดีมากมาย
แกทั้งผูซื้อและผูขาย                                                                                                          
 สรุปโดยรวม ตลาดกลางพาณชิยอิเล็กทรอนกิส หรือ Electronics Marketplace                             
(E-Marketplace) คือ ตลาดกลางรวบรวมสินคาและรานคาหรือบริษทัจํานวนมาก เพื่อเปนส่ือกลางในการ
ซื้อ-ขายสินคาระหวางกัน โดยรปูแบบของตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิสจะเปนการบริการในรูปแบบของ
เว็บไซต ทีเ่ปดใหบริการโดยสามารถนาขอมูลธรุกิจและขอมูลสินคาไปใสไวในตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนกิสเหลานั้น ไดในรปูแบบของ การสรางเว็บไซต แคตตาล็อกสินคา และสวนใหญในเว็บไซต 
เหลานี้จะเปนแหลงที่มีคนเขามาหาขอมูลสินคาอยูเปนประจํามากมายในแตละวันเหมือนกับตลาดนัด แต
เปนตลาดนัดออนไลนขนาดใหญ มีรูปแบบธุรกรรมทางพาณชิยอิเล็กทรอนกิสที่มีบทบาทในการใหบรกิารใน 
3 รูปแบบ (Turban et al., 2017  

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค                                                                             
 แนวคิดเกี่ยวกับการตดัสินใจของผูบริโภคไว 5 ขั้นตอน ที่เปนการอธิบายขั้นของการตัดสินใจซือ้
สินคาของผูบริโภคตั้งแตการรูถงึความตองการ หรือปญหา การแสวงหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ
สินคา การประเมินทางเลือกตางๆ การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ ดงัรายละเอียดตอไปนี้                                                                                                   
 1. การรับรูถึงความตองการหรอืปญหา (Problem/Need Recognition)ในขัน้ตอนแรกผูบริโภคจะ
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ตระหนักถึงปญหา หรือความตองการในสินคาหรือการบริการที่สามารถแกปญหานั้นๆ ซึ่งเกดิจากความ
จําเปนของผูบรโิภค                                                                                                   
 2. การคนหาขอมูล (Information Search) เมื่อผูบริโภคทราบความตองการ หรือความจําเปนใน
สินคาหรือบรกิารแลวผูบริโภคก็จะทําการคนหาขอมูล เพือ่ใชประกอบการตัดสินใจ โดยแหลงขอมูลของ
ผูบริโภค แบงเปน                                                                                                  
 3. กาประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อไดขอมูลจากขั้นตอนที่ 2 แลว ในขั้น
ตอไปผูบริโภคกจ็ะทาการประเมินทางเลือก โดยในการประเมนิทางเลือกนั้น ผูบริโภคตองกําหนดเกณฑหรือ
คุณสมบัติที่จะใช ประกอบการประเมิน เชน ยีห่อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตอหนวย 
เปนตน                                                                                                                 
 4. ขั้นตัดสินใจซื้อสินคา (Purchase Decision)หลังจากที่ไดทําการประเมินทางเลือกแลว ผูบริโภค
ก็จะเขาสูในขั้นของการ                                                                                          
 5. พฤตกิรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หลังจากที่ลูกคาไดทําการตัดสินใจซื้อ
สินคาหรือบรกิารไปแลวนั้น นักการตลาดจะตองทําการตรวจสอบความพึงพอใจภายหลังการซื้อ ซึ่งผูบริโภค
จะรูสึกพงึพอใจเมื่อ ไดรับประสบการณจากการใช หรอืทดลองสินคาและบริการ แลวพบวาไดรับคุณคาตาม
ความคาดหวังของลูกคา หรือสูงกวา นําไปสูการซื้อ หรือการใชบริการซ้ํา ยิ่งไปกวานั้นอาจบอกตอ ในทาง
กลับกัน หากลูกคาไดรับคุณคาจากสินคา หรอืบริการต่ํากวาความคาดหวังยอมสงผลตอความพึงพอใจ อาจ
นําไปสูการเปล่ียนไปใชผลิตภัณฑอื่น หรือมีโอกาสอาจบอกตอในเชงิลบของสินคาและบริการในวงกวางทั้งนี้ 
จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนประโยชนตอผูประกอบการตางๆ ในการวางกล
ยุทธการขายสินคาใหประสบความสําเร็จได 

กลยทุธสวนผสมทางการตลาดสําหรับการขายสินคาผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                        
(E-Commerce) 6P                                                                                                  
 สํานักพาณิชยอเิล็กทรอนิกส กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชยกลาวไวเกีย่วกับหลักการ
ตลาด 6P ของ E-Commerce หรือเกี่ยวกับกลยุทธสวนผสมทางการตลาดสําหรับการขายสินคาผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดที่แตกตางจากการทําการตลาดแบบ 
Offline Marketing โดยมีรายละเอียดดังนี ้                                                                                     
 1. Product แบงไดเปน 2 ประเภท                                                                                   
  1 สินคาดิจิต อล (Digital Product) เชน ซอฟตแวร เพลง หนังสือดิจิตอลซึ่งสงสินคาได
โดยผานอินเทอรเน็ต                                                                                                               
  2 สินคาที่ไมใชดิจิตอล ( Physical Product) เชน เส้ือผา เครือ่งประดับ ซึง่ตองมีการจัด
สงผานชองทางการขนสงใหถงึมือผูซื้อการคาทางออนไลน ลูกคาไมสามารถจับตองสินคาไดกอน แตทําได
เพียงดูรูปภาพสินคาและคําบรรยายเทานั้น ดังนั้นเราตองใหภาพที่ชัดเจนและรายละเอียดของสินคา เพื่อ
เปนขอมูลในการตัดสินใจใหมากที่สุด แตตองไมเกินความเปนจริง รูปภาพชัดเจน ไมมัว มืดดาํการวาง
ตําแหนงภาพสมดุล มีทั้งขนาด preview และ Full หากเปนสินคาบริการตองใหเห็นสวนสําคัญของการ
บริการที่มรีะดบั มีคุณภาพ บรรยากาศที่ดกีารเขยีนขอความบรรยายตองเขยีนใหกระชับไดใจความ และเชิญ
ชวน                                                                                                                    
 2. Price การวางขายสินคาบน E-Commerce จะมีราคาถูกหรอืแพง ขึ้นอยูกบั 
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สินคา ซึ่งเมื่อนาํมารวมกับคาขนสงแลว ถามีราคาเพิ่มมากขึ้น อาจะทําใหความนาสนใจลดลงหรอืลูกคา
เปล่ียนใจไดอาจใชวิธีปรับราคาใหต่ํา เมือ่รวมคาขนสงแลวยังคงต่ํากวาหรือเทากับตลาด หากไมสามารถปรบั
เรื่องราคาใหเนนความสะดวกจากการส่ังซื้อ การสงเสริมการขายหากราคาที่แจงยังไมรวมคาขนสงตองบอก
ใหลูกคาทราบวายังไมไดรวมคาจัดสง และใหขอมูลดานการจัดสงดวย                                                    
 3. Place การนาํเสนอเว็บไซต เพื่อใหผูสนใจเขาชมและเลือกใชบริการประชาสัมพันธผานชองทาง
อินเทอรเน็ตตางๆ ในประเทศและตางประเทศ Search Engine                                                            
 4. Promotion การสงเสริมการขาย เปนหลักการสําคัญทีจ่ะดึงดูดความสนใจของลูกคาใหเกิดการ
ติดตามอยางตอเนื่องและส่ังซื้ออยางสม่ําเสมอโดยมีการเปล่ียนแปลงเปนประจาํ การใหสวนลดตามปริมาณ
การส่ังซือ้ใหสิทธิแกสมาชิก หรอืลูกคาประจํา                                                                            
 5. Personalization การใหบริการสวนบุคคล เปนการสรางความสัมพันธระหวางเว็บไซตกบัลูกคา
ที่เปนสมาชิกและไมเปนสมาชิก การทกัทาย การใหความรูสึกและใหการปฏิบัติที่ดี                                            
 6. Privacy ส่ิงที่ลูกคาตองการมากที่สุด คือ การรกัษาความเปนสวนตัวการรกัษาความเปนสวนตัว
จึงเปนส่ิงที่ธรุกจิตองยึดมั่น เปนจรรยาบรรณตอลูกคาโดยมีการปฏิบัติตามประกาศนโยบายรักษาความเปน
สวนตัวทีใ่หไวจะตองใหลูกคาเปนผูเขาถงึและสามารถแกไขไดเพียงผูเดียวตรวจสอบขอมูลสวนตัวของลูกคา
จากสถาบัน หนวยงานที่ไววางใจและเชื่อถือได 

คุณภาพของการใหบริการของเว็บไซต (Quality of Web Service)                                                    
 ในป ค.ศ. 2005 ตอมา Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005 จึงไดการปรับปรุงแบบ
ประเมิน SERVQUAL ใหมเพื่อใหเขากับการใหบริการดานการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยแบบประเมินที่
พัฒนาออกเปน 2 ชุด คือ ชุดหลักและชุดรอง ชุดหลักเรียกวา E-S-QUAL สวนชุดรองเรยีกวา E-RecS-
QUAL เพื่อนํามาใชเปนหลักและประมาณผลการบริการสําหรับการใหบริการผานชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส                                                                                                              
 สําหรับแบบประเมิน E-S-QUAL แบงมิติคุณภาพไดเปน 4 องคประกอบไดแก                                     
 1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เว็บไซตมีความสะดวกในการใชงาย และงายตอการทํา
รายการหนาเวบ็ไซต โดยไพศาล เกรียงชิดศักดิ์ (2552, หนาที่ 84-86 ทําการศึกษาและวิจยัเกี่ยวกับ
การศึกษาคุณภาพในการใชบรกิารทางเว็บไซต ของสํานกัหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา ปจจัย
คุณภาพการใหบริการผานเว็บไซตจากความคิดเห็นของผูใชบริการคือปจจัยดานมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการใหบริการผานเว็บไซต                                                                                                   
 2. การสนองตอบตอความตองการ (Fulfillment) เว็บไซตสามารถตอบสนอง หรอืตอบกลับความ
ตองการ หรือคําส่ังของลูกคาไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกคามกีารปอนคําส่ังใดๆ เขาไปบน
หนาเว็บไซตตลอดระยะเวลาการใหบริการที่ลูกคาตองการ โดย ไพศาล เกรยีงชิดศักดิ์ (2552, น. 84-86 
ทําการศึกษาและวิจัยเกีย่วกับการศึกษาคุณภาพในการใชบริการทางเว็บไซต ของสํานกัหอสมุด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวา ปจจัยคุณภาพการใหบริการผานเว็บไซตจากความคิดเห็นของผูใชบริการ
คือปจจัยดานการสนองตอบตอความตองการ หรือการทําใหบรรลุเปาหมายของการใหบริการผานเว็บไซต   
 3. ความพรอมใชงานของระบบ (System Availability) ระบบหรือเว็บไซตสามารถรองรับการใช
อยางไดอยางมเีสถียรภาพ ไมเกดิขอตดิขัดในการทํารายการทกุๆ ขณะตลอดการทํารายการตัง้แตตนจนจบ
ขั้นตอนการทํารายการ 



7 
 

 4. ความเปนสวนตัว (Privacy) เว็บไซตสามารถเก็บรักษาขอมลูความลับของลูกคาไดอยาง
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ไมปลอยใหขอมลูความลับที่ใหกับเว็บไซตถูกเผยแพรแหลงอืน่                       
 สวน E-RecS-QUAL แบงมิติคุณภาพออกเปน 3 องคประกอบไดแก                                                    
 1. ดานการตอบสนองตอการใชบริการ (Responsiveness) เว็บไซตสามารถตอบสนองตอปญหาใน
การใชบรกิารและสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็วเมื่อผูใชบรกิารมีปญหา หรอืขอตดิขัดในการใชบริการ 
โดย ไพศาล เกรียงชดิศักดิ์ (2552, น. 84-86 ทาการศึกษาและวิจัยเกี่ ยวกับการศึกษาคุณภาพในการใช
บริการทางเว็บไซต ของสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พบวาปจจัยคุณภาพการใหบริการผาน
เว็บไซตจากความคิดเห็นของผูใชบรกิารคือปจจัยดานการตอบสนองตอการใชบริการของการใหบริการผาน
เว็บไซต                                                                                                                                       
 2. ความสามารถในการหาส่ิงทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจดัสงสินคา(Compensation) 
เว็บไซตสามารถหาส่ิงทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดสงสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
พึงพอใจตอลูกคา                                                                                                                        
 3. ดานการติดตอ (Contact) ความสามารถของผูใหบริการที่จะตองสนอง และแกปญหาใหกบั
ลูกคาแบบออนไลน โดยมีชองทางในการติดตอส่ือสารระหวางเว็บไซต และผูใชบรกิารเพื่อใหผูใชบรกิารได
ปรึกษาหรอืสอบถามเกีย่วกับการใหบริการผานเว็บไซตดงันั้น ในการวัด หรือประเมินคุณภาพของเว็บไซต
ของ Parasuraman Zeithaml และMalhotra (2005 ที่ไดมกีารปรับปรงุแบบประเมิน SERVQUAL ใหม
เพื่อใหเขากับบริการดานพาณชิยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce) จึงไดขอสรปุจากองคประกอบทั้งส้ิน
รวมกันเปน 7 ปจจัยทีเ่หมาะสมขางตน เพื่อใหในการประเมนิผลคุณภาพของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
(E-Commerce) ประเภทตลาดกลางพาณิชย (E-Marketplace) เนื่องจากทัง้ 7 ปจจัยขางตนเปนปจจัยที่
ครอบคลุมการใหบริการกลุมธรุกิจประเภทตลาดกลางพาณิชย (E-Marketplace) ครบถวนทุกๆ ดาน 

ตราสินคา (Brand) และคุณคาตราสินคา (Brand Equity)                                                         
 Kotler (1984, 1991 ไดใหคําจํากัดความไววาตราสินคา ( Brand) หมายถึง ชื่อ (Name), คํา 
(Term), สัญลักษณ (Symbol), การออกแบบ (Design) กลาววาสินคาหรือบรกิารหนึง่ๆ เปนของใครและมี
ความแตกตางจากคูแขงอยางไร วิธีโดยวิธกีารทีจ่ะสังเกต หรือพิจารณาไดวาอะไรคือตราสินคา จะพิจารณา
ไดจาก คุณลักษณะ 4 ประการ ดังนี้                                                                                             
 1. Attribute: รูปราง ลักษณะ หนาตาภายนอกที่จะทําใหเกิดการจดจํา                                              
 2. Benefit: คุณประโยชนของผลิตภัณฑ หรอืบริการผานตราสินคา                                                   
 3. Value: คุณคาทําใหรูสึกวาใชตราสินคาแลวเกิดความภูมใิจ                                                            
 4. Personality: บุคลิกภาพของตราสินคา                                                                               
 ตราสินคา (Brand) หมายถึง ชือ่ (Name) คํา (Term) เครื่องหมาย (Sign)                                                  
 สัญลักษณ (Symbol) หรือรูปแบบ (Design) หรือการรวมกันที่ระบุถงึสินคาและบริการของผูขาย
หรือกลุมผูขายที่มีความแตกตางจากสินคาคูแขงขัน (Kotler & Gar, 2006 ชื่อตราสินคา ( Brand name)
หมายถงึสวนหนึ่งของตราสินคาที่สามารถอานออกเสียงไดไดแกคํา (Words) ตัวอักษร (Letters) และหรือ
ตัวเลข (Numbers) เครื่องหมายตราสินคา (Brand Mark) หมายถึงสวนหนึ่งของตราสินคาที่ไมสามารถอาน
ออกเสียงไดโดยปรากฏในรูปสัญลักษณ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรือเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะเดน
พิเศษเชนสีหรือลักษณะของตวัอักษร เครือ่งหมายการคา (Trademark) หมายถึงชือ่ตราสินคาที่ผูขาย
นํามาใชและไดรับความคุมครองตาม กฎหมายไดแกสัญลักษณรูปตัวอกัษรรวมถึงโลโกทัง้หมดของสินคาซึ่ง
บริษทัผูผลิตสินคาไดทําการจด ทะเบียนและสามารถใชเพื่อการโฆษณาไดแตเพียงผูเดยีว 
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 2.คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) การสรางตราสินคา (Brand) ใหประสบความสําเร็จ และ
สรางสามารถสรางยอดขายใหกับธุรกิจไดอยางยั่งยืนแลว ส่ิงสําคัญอีกประการคือ การใหคุณคาของตรา
สินคา(Brand Equity) หมายถงึคุณคาหรือมูลคาของตราสินคาที่ถกูตีคาออกมาเปนจํานวนเงินคุณคาหรือ
มูลคาของตราสินคาเปนส่ิงที่เปนนามธรรมที่มอีิทธิพลตอการซื้อและความรูสึกตอคุณภาพสินคาโดยส่ิงที่จับ
ตองไมไดนีร้วมถึงพลังของตราสินคา (อาทิเชน ความเชื่อเรือ่งความปลอดภัย ความอรอย ทีม่ีตอสินคาจะ
นํามาซึ่งการประสบความสําเร็จในการดําเนินการขายเมื่อมกีารตีเปนมูลคาอาจมีคาสิบเทาหรือยี่สิบเทาของ
ทรัพยสินของบริษทัก็ได คุณคาของตราสินคาและมูลคาไดรับมาจากการยอมรบัจากการชื่นชอบ ความ
เชื่อมั่นของผูบรโิภคที่สงผลตอภาพลักษณที่เขมแข็งของตราสินคานอกจากนี้ ในมุมมองของผูบริโภคที่มีตอ
คุณคาของตราสินคา Farquhar (1990 กลาววาตราสินคาในมุมมองของผูบริโภคเปนส่ิงทีส่ามารถสะทอนถึง
ความแข็งแกรง ความเชื่อมั่นดานทัศนคติ (Attitude Strength) ที่มีตอสินคา                                             
 คุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ในมุมมองของผูบริโภค (Customer’s Perspective) มอง
วาเปนการคุณคาของตราสินคาเปนคุณคาเพิ่ม (Added Value) ที่ตราสินคานั้นๆ เกิดขึ้นในใจที่ประจกัษอยู
ในมุมมองของผูบริโภคแตละคน ทําใหผูบริโภครูสึก และรับรูไดวา สินคานั้นๆ มีคุณคาสูงกวาคุณคาที่สินคา
นั้นมีอยูจรงิ และเปนปจจัยที่มคีวามสําคัญในการตดัสินคาซื้อสินคาและบริการของผูบริโภค แบบจําลอง
คุณคาตราสินคา (Brand EquityModel) ของ Aaker (1991                                                                     
 อธิบายวา คุณคาตราสินคา มีองคประกอบดวยกัน 5 อยาง ดงันี้                                                     
 1. การตระหนักรูในตราสินคา (Brand Awareness)                                                                  
 2. ความภักดีในตราสินคา (Brand Loyalty)                                                                           
 3. การรับรูดานคุณภาพของสินคา (Perceived Quality)                                                              
 4. การที่ผูบริโภคสามารถเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ ของสินคา (Brand Association)                               
 5. สินทรัพยอื่นๆ ของตราสินคา (Other Proprietary Brand Assets)                                         
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตราสินคา (Brand) ไมถูกสรางในการตลาดแบบเดิมอีกตอไป ภิเษก ชัย
นิรันดร (2011) ไดอธิบายเกี่ยวกับการสรางคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) ครบองคส่ี ดวย Social 
Media โดยองคประกอบทัง้ 4 องคประกอบ การรับรูถึงแบรนด (Brand Awareness) การรบัรูถงึคุณภาพ 
(Perceived Quality) การสรางตัวตนของแบรนด (Brand Association) และความภักดีตอแบรนด (Brand 
Loyalty) ซึ่งมี รายละเอียดและวิธีการสรางคุณคาของตราสินคา (Brand Equity) มีดังนี ้                                    
 1. การรับรูถึงแบรนด (Brand Awareness) เชื่อวาเปาหมายของธุรกิจไทยจะเนนเรื่องการสราง 
Brand Awareness เปนอันดบัตนๆ ปจจุบันเริ่มมีการรับตวัทีจ่ะสรางการรับรูในตราสินคาผานกิจกรรมทาง
การตลาดบน Social Media เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันคนหันมาใชส่ือผาน Social Media เพิ่มขึ้น และ
มีประสิทธิภาพอยางมาก ไมวาจะเปนในรูปของ Fan page บน Facebook หรือยอด Follower บน 
Twitter และ Instagram นอกจากนี้ อุดมทรพัย กรรดพิณิชกูล (2553, น. 81) ไดศึกษาและวิจัยการพัฒนา
ตราสินคาอิเล็กทรอนกิสเพื่อความสําเร็จของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กรณีศึกษา: พาณิชยอิเล็กทรอนิกสของ
ไทย ศึกษาคุณภาพของระบบอีคอมเมิรช (E-Commerce System Quality) พบวาการตระหนักรูในตรา
สินคา (Brand Awareness) เปนปจจัยที่สงผลทางบวกโดยตรงตอคุณภาพของระบบ ซึง่การกระตุนใหลูกคา
เกิดการใช โดยการทําใหลูกคาเกิดความไววางใจและใชเนื้อหาที่มีคุณภาพ เปนส่ิงที่สําคัญทีสุ่ดในการทําให
ลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชเว็บไซต โดยจําเปนตองพัฒนาคุณภาพระบบอีคอมเมิรชใหมีคุณภาพที่ดีตรง
กับความตระหนักรูกับลูกคาที่เกิดขึ้นกับการวางตําแหนงตราสินคา การสรางภาพลักษณตราสินคา และการ
สรางการติดตอส่ือสารตราสินคา 
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งานวิจัยที่เกีย่วของ                                                                                                         
 พนิดา ออนลออ (2559 ทําการศึกษากลยุทธการส่ือสารการตลาดออนไลนที่ทําใหลาซาดา
(LAZADA) ประสบความสําเร็จ โดยศึกษาการบริหารงานการตลาดออนไลนของเว็บไซตลาซาดา ซึ่งเปนกล
ยุทธการส่ือสารการตลาดของลาซาดา และรูปแบบและลักษณะเว็บไซตของลาซาดา เพื่อใชในการแขงขันกบั
เว็บไซตซื้อขายสินคาออนไลนอื่นๆ พบวา กลยุทธดานรูปแบบและลักษณะของเว็บไซตของ LAZADA ถูก
ออกแบบมาเพือ่ชวยอํานวยความสะดวกของลูกคา การออกแบบเว็บไซตของลาซาดาเนนแนวคิดแบบ User-
Centered Design คือการเนนใหความสําคัญกับความตองการและความสะดวกสบายของลูกคาเปนหลัก ที่
สามารถเขามาในเว็บไซตไดอยางงายดาย และตองการใหกลับเขามาอกีครั้งแบบครั้งแลวครั้งเลา เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเพิม่ลูกคาและรักษาฐานลูกคาเดมิไวดวย โดยทางลาซาดาไดใหความสําคัญกับรูปแบบและ
ลักษณะเว็บไซตของลาซาดาใหมีความนาสนใจและมีความแตกตางจากเว็บไซตอื่น เพื่อทําใหกลายเปน
เว็บไซตที่ไดรับความนิยมสูงสุด                                                                                                      
 นิอาอีดา นราพทิักษกุล (2559 ไดศึกษาถึงองคประกอบของเว็บไซตที่มีผลตอความพึงพอใจของ
ลูกคา ซึ่งสงผลตอความจงรักภักดีของลูกคาบนเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิสแบบธุรกิจสูผูบริโภคใน
ประเทศไทย โดยนําองคประกอบของเว็บไซตทัง้ 8 ดาน มาทําการศึกษา พบวาองคประกอบเว็บไซตดาน
การส่ือสารเปนปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของลูกคามากที่สุด เนื่องจากการสรางชองทางการติดตอที่
หลากหลายเพือ่เปนชองทางเลือกในการติดตอส่ือสาร ระหวางลูกคากับเจาของเว็บไซต นอกจากเปนส่ิงที่
สรางความสะดวกสบายใหกับลูกคามากยิง่ขึ้นแลวยังชวยสรางความมั่นใจที่ลูกคามีกับรานคาออนไลนอีกดวย 
รองลงมาคือ การเชื่อมโยง เนื่องจากการเชื่อมโยงหนาเว็บไซต ทําใหลูกคาสามารถคนหาสินคาไดสะดวกและ
รวดเร็วจะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น                                                                                 
 สรีพร โพธิง์าม (2559 ไดศึกษาอิทธิพลภาพลักษณตราสินคา ความเชื่อถือ และความพึงพอใจตอ
ความภักดีตอ LAZADA ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร พบวา ความเชื่อถือ (Trust) มีอิทธิพลทางบวกตอ
ความภักดีตอลาซาดาของลูกคา กลาวไดวาหากความเชื่อถือตอตราสินคาของลูกคาลาซาดาเพิ่มมากขึ้นจะ
สงผลใหเกดิความภักดีเพิ่มขึ้นตามไป การใหความสําคัญกับความมั่นใจไดเรื่องดานมาตรฐานสินคาระบบการ
ชาระเงิน ตลอดจนการระบบการจัดสงสินคาใหกับลูกคา และเห็นวา LAZADAควรมุงรักษามาตรฐานในการ
สรางความเชื่อถือดงักลาวนีใ้หปราศจากความผิดพลาด(Error Free)                                                  
 จุฑาฎา โพธิ์ทอง (2558 ไดศึกษา แบบจําลองปจจัยของเอสคอมเมิรซและความไววางใจที่มี
อิทธิพลตอความตั้งใจซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคปจจัยดานความไววางใจ (Trust) และความตั้งใจซื้อใน
ธุรกจิเอสคอมเมิรซ (Intention to Purchase) พบวา ความไววางใจเปนเครื่องมอืสําคัญในการสราง
ความสัมพันธทางธุรกิจระยะยาว ไดแก ความไววางใจในความสามารถ (Competence) ความโอบออมอารี 
มีน้ําใจ (Benevolence) และจรรยาบรรณ (Integrity) การขาดความไววางใจเปนสาเหตุทีท่าใหผูบริโภคไม
ซื้อสินคาจากรานคาออนไลน สงผลใหธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสลมเหลวซึ่งความไววางใจมอีิทธิพลกับ
ผูบริโภคในการยอมรับเทคโนโลยีใหมและเปนตัวกําหนดใหผูบริโภครูสึกเชื่อมั่นตอสินคาที่ไดรับจากรานคา
จะเห็นไดวาความไววางใจมีความเกี่ยวของและสงผลกระทบตอพฤติกรรมความตั้งใจซื้อสินคาของผูบริโภค
 ธัญนันท วรเศรษฐพงษ (2558 ไดศึกษา ความไววางใจในธุรกจิ E-Commerce ของบรษิัท
LAZADA พ บ วา ปจจัยที่มีอิท ธิพ ลตอค วาม ไววางใจใน ธุรกิจ E-Commerce กลุมแฟชั่นเครื่องประดับ 
เครื่องแตงกาย และอัญมณีในประเทศไทย ประกอบดวย การรบัรูชื่อเสียงมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
ไววางใจ และความเต็มใจ อยางมีนัยสําคัญ การรับรูคุณภาพของเว็บไซตมีความสัมพันธเชิงบวกตอความ
ไววางใจ แตกลับมีความสัมพันธเชิงลบตอความเต็มใจ และความเชื่อมั่นของเว็บไซต มีความสัมพันธเชิงบวก
ตอความไววางใจและความเต็มใจ นอกจากนี้ ความเชื่อมั่นของเว็บไซต มีความสัมพันธเชิงบวกตอการรับรู
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ความเส่ียง                                                                                                                                                   
 อาริยา ลีลารัศมี (2558 ไดศึกษาองคประกอบของเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและความไวใจใน
การซื้อสินคาทีม่ีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิสของผูบริโภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร พบวา องคประกอบของเว็บไซตพาณิชยดานเนื้อหาและความไววางใจในการซื้อสินคา
ดานผูขายสินคามีผลตอการตดัสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณิชยอิเล็กทรอนกิสของผูบริโภค 
ในขณะที่องคประกอบดานรูปแบบ ดานชุมชนเพื่อการติดตอส่ือสาร ดานการปรับแตง ดานการตดิตอส่ือสาร 
ดานการเชื่อมโยง ดานการพาณิชย และความไววางใจในการซื้อสินคาดานการปกปองผูบริโภคไมมีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมผานเว็บไซตพาณชิยอิเล็กทรอนกิสของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 

วิธีดําเนินการวิจัย                                                                                                         
 ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธกีารสุมตัวอยางโดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non-Probability 
Sampling) และใชการสุมตวัอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะแจกแบบสอบถาม
ใหกลุมตวัอยางที่คือ กลุมคนทีซ่ื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-
Marketplace) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยัครั้งนี้ เนือ่งจากไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน ดงันั้นขนาดตัวอยางสามารถคํานวณไดจากสูตรไมทราบขนาดตวัอยางของ W.G. 
Cochran (1953 โดยกําหนด ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และระดับคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 5 
(กัลยา วาณิชยบัญชา, 2549: 74 ดังนั้น การวิจัยครัง้นี้ใชประชากรกลุมตวัอยางที่คํานวณไดเทากับ 323 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย                                                                            
 งานวิจัยนีเ้ปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม
(Questionnaire) แบบออนไลนเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-ended question) เปนเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อศึกษาปจจยัที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาด
กลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครโดยรายละเอียดใน
แบบสอบถามสามารถแบงออกเปน 4 สวน ดงัตอไปนี้                                                            
 สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลดานปจจัยสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบใหตัวเลือกหลายคําตอบ (Multiple Choices) เปนลักษณะปลายปด                               
 สวนที่ 2 แบบสอบถามดานปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด (6P’s) ของธุรกจิพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส(E-Commerce) เปนแบบประเมินคาความพึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale)                            
 สวนที่ 3 แบบสอบถามปจจยัดานคุณภาพการใหบรกิารของเวบ็ไซต ประกอบดวยปจจยัตางๆ เปน
แบบประเมินคาความพึงพอใจ 5 ระดับ (Rating Scale)                                                                 
 สวนที่ 4 แบบสอบถามปจจยัดานการรับรูและความภักดีในตราสินคา เปนแบบประเมินคาความพึง
พอใจ 5 ระดับ (Rating Scale) 

การวิเคราะหขอมูล                                                                                                                       
 1. สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวเิคราะหขอมูลดังนี ้                                  
  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวดั
เชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล  
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  1.2 ใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร
ที่มีระดับการวดัเชิงปริมาณ ปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) 
ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการของเว็บไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตราสินคา                                                                                                                              
 2. สถติิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้                                         
  2.1 เพื่อศึกษาปจจัยดานหลักการตลาด (6P’s) ธุรกจิพาณิชยอิเล็กทรอนกิส                                
(E-Commerce) ปจจัยดานคุณภาพการใหบรกิารของเว็บไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดีในตรา
สินคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                       
(E-Marketplace) ในเขตกรงุเทพมหานคร จะใชการวเิคราะหขอมูลดวยสถิตถิดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) 

ผลการวจิัย 

 ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace)ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ไดแกปจจัยดานคุณภาพการ
ใหบรกิารของเวบ็ไซต และปจจัยดานการรับรูและความภักดี ในตราสินคา และพบวาปจจัยดานหลักการ
ตลาด(6P’s)ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce)ไมมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อสินคาออนไลน
ผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส(E-Marketplace)ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ที่
ระดับนัยสําคัญทางสิถติิ 0.05    

อภิปรายผล                                                                                                                      
 จากการศึกษาปจจัยที่มอีิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสรุปการอภิปรายผลดงันี้                                        
 ปจจัยใดที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการที่ผูวิจยัศึกษาดานหลักการ
ตลาด (6P’s) ของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce)  คุณภาพของการใหบริการของเว็บไซต การ
รับรูและความภักดีในตราสินคาสามารถอธิบายผลการศึกษาไดดังนี้                                                       
 ในดานหลักการตลาด (6P’s) ของธรุกิจพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Commerce) ที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคใน
เขตกรงุเทพมหานครโดยผลการศึกษาสรุปวาหลักการตลาด (6P’s) ของธรุกจิพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                    
(E-Commerce) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยางมนีัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมื่อวเิคราะห
พบวา ส่ิงที่ผูบรโิภคตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส                              
(E-Marketplace) มากที่สุดเปนสามอันดับแรกไดแก  เว็บไซต E-Marketplace มีชองทางในการซื้อสินคาที่
สะดวก สามารถใชงานไดตลอด24 ชัว่โมง ผลิตภัณฑบนเว็บไซต E-Marketplace มีความหลากหลาย ราคา
ที่ซื้อผานเว็บไซต E-Marketplace สามารถเปรียบเทียบราคาไดสะดวก ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวยังมีบางสวน
สอดคลองกับการศึกษาของสุณิสา ตรงจิตร ( 2559, หนา 96  ทําการศึกษา ปจจัยที่มอีิทธพิลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ผลการ
สมมติฐานพบวาปจจัยดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ และราคาสงผลตอการตัดสินใจซือ้สินคาออนไลน
ผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) จะมีอิทธพิลมาจากราคาทีซ่ื้อผานเว็บไซต 
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E-Marketplace ที่เคยซื้อมีราคาต่ํากวาการซือ้ผานวิธีการอื่นราคาที่ซื้อผานเว็บไซต E-Marketplaceที่เคย
ซื้อสามารถเปรยีบเทียบราคาไดสะดวก และสินคาบนเว็บไซต E-Marketplace ที่ผูบริโภคเคยซื้อมีความ
หลากหลาย                                                                                                                    
 ดานตอมามาคือคุณภาพการใหบริการของเวบ็ไซต ที่มีอทิธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
ผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร โดย
ผลการศึกษาสรปุวาคุณภาพของการใหบริการของเว็บไซต ที่มอีิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมื่อวเิคราะหพบวา ส่ิงที่ผูบรโิภคตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) มากทีสุ่ดเปนสามอันดับแรกไดแก เวบ็ไซต E-
Marketplace สามารถใหบรกิารบรรลุตามคําส่ังที่ลูกคาปอนเขาไปอยางรวดเร็ว ระบบงานของเว็บไซตE-
Marketplace สามารถใหบรกิารไดตลอดเวลา มีเสถียรภาพ เครื่องมือตางๆ บนหนาเว็บไซตE-
Marketplace เขาใจงาย และสะดวกตอการทาํรายการ สอดคลองกับ สมมตฐิานที่ตัง้ไว ทัง้นี้เพราะเปนการ
เนนใหความสําคัญกับความตองการของลูกคา ชวยอํานวยความสะดวกสบายใหกับลูกคา การสนองตอบตอ
ความตองการ (Fulfillment) ของเว็บไซตสามารถตอบสนอง หรือตอบกลับความตองการคําส่ังของลูกคาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อลูกคามีการปอนคําส่ังใดๆ เขาไปบนหนาเว็บไซตตลอดระยะเวลาการ
ใหบรกิารที่ลูกคาตองการซึง่มีความสอดคลองกบั ไพศาล เกรียงชิดศักดิ์ (2552, น. 84-86 ไดทําการศึกษา
และวิจัยเกี่ยวกบัการศึกษาคุณภาพในการใชบริการทางเว็บไซต ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พบวา ปจจัยคุณภาพการใหบริการผานเว็บไซตจากความคิดเห็นของผูใชบรกิารคือปจจัยดานการสนองตอบ
ตอความตองการ หรอืการทําใหบรรลุเปาหมายของการใหบรกิารผานเว็บไซต นอกจากนี้ยงัสอดคลองกับ 
Loh (2014 ไดศึกษาปจจยัที่มผีลตอความไววางใจของผูบริโภคใ นการซือ้สินคาผานระบบอินเทอรเน็ตใน
ประเทศมาเลเซยี พบวา ความสะดวกในการใชงานของเว็บไซต มีผลเชิงบวกตอความไววางใจของผูบริโภค
ในตลาดออนไลนมากที่สุด และรองลงมา คือ คุณภาพการออกแบบของเว็บไซตมีผลตอความไววางใจของ
ผูบริโภคในตลาดออนไลน นอกจากนี้ยงัพบวาความไววางใจของผูบริโภคมีผลตอความตั้งใจซื้อสินคาในการ
ซื้อสินคาผานระบบอินเทอรเน็ต                                                                                               
 สําหรับดานการรับรูและความภักดีในตราสินคาที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครโดยผล
การศึกษาสรุปวาการรับรูและความภักดีในตราสินคา ที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) ของผูบริโภคในเขตกรงุเทพมหานครอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมื่อวเิคราะหพบวาส่ิงที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทาง
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) มากทีสุ่ดเปนสามอันดับแรก ไดแก ทานเลือกใชบรกิาร
ของเว็บไซต E-Marketplace จากตราสินคาทีม่ีความนาเชื่อถอื ทานสามารถจดจําสัญลักษณหรือตราสินคา
ของเว็บไซต E-Marketplace ไดอยางรวดเร็ว ทานใชบริการซื้อสินคาของเวบ็ไซต E-Marketplace เจาเดิม
เปนประจํา สอดคลองกับ สรพีร โพธิ์งาม (2559 ไดศึกษาอทิธพิลภาพลักษณตราสินคา ความเชื่อถือ และ
ความพึงพอใจตอความภักดีตอ LAZADA ของลูกคาในกรุงเทพมหานคร พบวา ความเชื่อถือ (Trust) มี
อิทธิพลทางบวกตอความภักดตีอลาซาดาของลูกคา กลาวไดวาหากความเชื่อถือตอตราสินคาของลูกคา
ลาซาดาเพิ่มมากขึ้นจะสงผลใหเกิดความภักดีเพิ่มขึ้นตามไป การใหความสําคัญกับความมั่นใจไดเรือ่งดาน
มาตรฐานสินคาระบบการชําระเงิน ตลอดจนการระบบการจัดสงสินคาใหกับลูกคา และเห็นวา LAZADAควร
มุงรกัษามาตรฐานในการสรางความเชื่อถือดังกลาวนี้ใหปราศจากความผิดพลาด (Error Free) นอกจากนี้ยงั
สอดคลองกับ อดุมทรพัย กรรดพิณิชกูล (2553, น. 81 ทําการศึกษาและวิจัยการพัฒนาตราสินคา
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อิเล็กทรอนกิสเพื่อความสําเร็จของพาณิชยอเิล็กทรอนิกส กรณีศึกษา : พาณชิยอิเล็กทรอนกิสของไทย 
ศึกษาคุณภาพของระบบอีคอมเมิรช (E-Commerce System Quality)พบวาการตระหนักรูในตราสินคา 
(Brand Awareness) เปนปจจัยที่สงผลทางบวกโดยตรงตอคุณภาพของระบบ ซึ่งการกระตุนใหลูกคาเกิด
การใช โดยการทําใหลูกคาเกิดความไววางใจและใชเนื้อหาที่มคุีณภาพ เปนส่ิงที่สําคัญที่สุดในการทําใหลูกคา
เกิดความพงึพอใจในการใชเว็บไซต โดยจําเปนตองพัฒนาคุณภาพระบบอีคอมเมิรชใหมีคุณภาพที่ดีตรงกับ
ความตระหนักรูกับลูกคาที่เกิดขึน้กับการวางตําแหนงตราสินคา การสรางภาพลักษณตราสินคา และการ
สรางการติดตอส่ือสารตราสินคา 

ขอเสนอแนะ                                                                                                           
 ผลการวิจัยเรื่องเรื่องระหวางหลักการตลาด(6P’s)ของธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส                               
(E-Commerce) คุณภาพการใหบริการของเวบ็ไซต การรับรูและความภักดีในตราสินคากับการตดัสินใจซื้อ
สินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) ของผูบริโภคสามารถ
นําไปใชไดในธุรกิจทีด่ําเนินการเกี่ยวของกับ E-Marketplace หรือธรุกจิอื่นทีใ่กลเคียงและสามารถนําไปตอ
ยอดการศึกษาคนควาตางๆ ได โดยนําผลการศึกษาไปใชไดดังนี้                                                                 
 1. ดานคุณภาพการใหบรกิารของเว็บไซต ควรเนนพัฒนาและปรับปรงุดานคุณภาพการใหบริการ
ของเว็บไซต ในสวนเครื่องมอืตางๆ บนหนาเวบ็ไซต E-Marketplace ใหสามารถเขาใจไดงายและสะดวกตอ
การทํารายการมากยิ่งขึ้น และควรเพิ่มเติมในดานเสถียรภาพในการใชงาน โดยเฉพาะการพฒันาเว็บไซต            
E-Marketplace ใหสามารถใหบริการบรรลุตามคําส่ังที่ลูกคาเมื่อปอนเขาไปอยางรวดเร็ว                                 
 2. ดานการรับรูและความภักดีในตราสินคาควรสรางภาพลักษณที่ดใีหแกองคกรเชน การทํา
กิจกรรม CSR เพื่อสังคมหรอืเนนการทําส่ือ PR ทางการตลาดเพื่อใหเปนที่จดจําของผูบริโภคเพื่อสรางความ
นาเชื่อถือใหกับตราสินคาและกลับมาใชบริการเว็บไซตเดิมซ้ําๆนอกจากนี้ควรสรางความโดดเดน ใหกับตรา
สินคาเพื่อที่ผูบริโภคจะไดจดจาํและนึกถึงสัญลักษณหรือตราสินคาของเว็บไซตเปนอันดับแรกและเลือกใช
บริการเว็บไซตนั้นๆกอน                                                                                                       
 3. ดานหลักการตลาด (6P’s) ธุรกิจพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Commerce) ควรเนนปรับปรงุและ
คิดกลยุทธโดยเนนเฉพาะดานชองทางการจัดจาํหนาย (Place) ใหสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น ตอบสนองตอ
ความตองการของผูบริโภคในปจจุบันใหมากทีสุ่ดและดานการใหบรกิารสวนบคุคล (Personalization) เปน
ตน 

  ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป                                                                                               
 1.ควรทําการศึกษาในเขตพื้นทีอ่ื่นๆ เพื่อศึกษาความแตกตางของผูบริโภคในแตละพื้นที่เพื่อนาํ
ขอมูลที่หลากหลายมารวมกัน และการขยายธรุกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจ E-Marketplace                                   
 2. ควรศึกษาเพิม่เติมวาปจจยัใดมีความสัมพันธตอความพงึพอใจในการซื้อสินคาออนไลนผาน
ชองทางตลาดกลางพาณิชยอเิล็กทรอนิกส (E-Marketplace) เพื่อผูประกอบการจะไดนําขอมูลมาวิเคราะห
และพัฒนาการขาย กลยทุธ ทีจ่ะจูงใจ และรักษาความภักดใีนการซื้อสินคาผานชองทางตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนกิส (E-Marketplace) ในอนาคตไดอยางมีประสิทธภิาพ รวมถงึชวยในการขยายฐานลูกคาอีก
ดวย                                                                                                                             
 3. ควรเพิ่มเครือ่งมือในการทําการวจิัย เชน การสัมภาษณแบบเจาะลึก เปนตน โดยสุมตัวอยางที่
เปนตัวแทนขอมูลดานประชากรที่แตกตางกนั เพื่อเขาถงึความตองการ ความคาดหวังจากความรูสึก ความ
คิดเห็น หรอืขอเสนอแนะเชิงลึกจากกลุมตัวอยางมากยิ่งขึ้น 
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