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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ตามการรับรู ้ของลูกค้า
ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 2) ความภักดี ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่ซ้ื อสิ นค้าจากผู ้
จาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ และ 3) อิทธิ พลของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ กลุ่ ม ตัว อย่า งในการวิ จ ัย ได้แ ก่ ลู ก ค้า ทั่ว ไปในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ที่ใช้บริ การซื้ อสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ จานวน 385 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์
โดยความเชื่อมัน่ แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายด้านทั้ง 8 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม รองลงมา คือ การตอบสนองลูกค้า ความพร้อมของระบบ
การออกแบบเว็บไซต์ ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ ความมัน่ คงปลอดภัย ความเป็ นส่ วนตัว และความน่าเชื่อถือ ตามลาดับ 2) ความภักดีของลูกค้าอยู่
ในระดับมากที่สุด 3) ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่มีต่อ
ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลเชิงบวกต่อความภักดีของลูกค้า มี 5 ด้าน ได้แก่
ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ การออกแบบเว็บไซต์ ความพร้อมของระบบ การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม และการตอบสนองลูกค้า โดยมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอานาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.50
คาสาคัญ : คุณภาพการบริ การ อิเล็กทรอนิกส์ ความภักดี

Abstract
This research aimed to study 1) electronic service quality of online retailer according to customer perceptions in Phetchaburi and
Prachuap Khiri Khan Provinces, 2) loyalty of customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who purchased products from
online retailer, and 3) influence of electronic service quality of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan
provinces. The sample in the research was general customers in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan provinces who used the electronic
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shopping of 385 samples via an online questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.95. The statistics used in data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
The results of the research showed that 1) overall electronic service quality was at the highest level. When considering each of
the 8 areas was tangible, followed by responsiveness, system availability, website design, confidence/trust, security, privacy and reliability,
respectively, 2) overall customer loyalty was the highest, and 3) the results of the multiple regression analysis of electronic service quality
factors of online retailer on customer loyalty in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan Province found that there were 5 factors that positively
influence on customer loyalty as follows: confidence/trust, website design, system availability tangible and responsiveness with statistical
significance at level 0.05 and has predictive power of 79.50%.
Keywords : Service Quality, Electronic, Loyalty

บทนา
โลกของอุตสาหกรรมกาลังเข้าสู่ การปฏิวตั ิครั้งใหม่ที่เรี ยกว่า อุตสาหกรรม 4.0 ทาให้หลายประเทศตื่นตัวกับผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นตามมาเนื่ องจากในปั จจุบนั ทุกประเทศมี การเชื่ อมต่อกันอย่างไร้ พรมแดนในทุกมิ ติ ทั้งด้านทางการค้า ด้านการพัฒนา
โครงสร้ างเศรษฐกิ จและสังคม ทั้งนี้ ย่อมเกิ ดการแข่งขันกันสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ประเทศไทยจึ งจาเป็ นต้องพัฒนาปรั บตัวสู่ การ
พัฒนาในยุคของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับประเทศอื่น [1] ผูป้ ระกอบการได้นารู ปแบบการพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic commerce) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานของธุ รกิจมากขึ้น เนื่ องจากเป็ นการเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสิ นค้าที่ได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทาให้ลูกค้า
หันมาให้ความสนใจในการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ซึ่ งเห็นได้จากข้อมูลจากผลการสารวจของ ETDA เกี่ ยวกับ
มูลค่าตลาดของการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ต้ งั แต่ปี 2557-2563 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็ นการสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของการ
ขยายตัวของการการค้าของธุ รกิจค้าปลีกทางอินเตอร์ เน็ตอย่างต่อเนื่ อง [2] จึ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เกิดการแข่งขันทางธุ รกิ จ
ออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย ผูป้ ระกอบการต่างแสวงหาแนวทางและวิธีการในการสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันเพื่อให้ธุรกิจ
ของตนเองบรรลุเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งคือการสร้างคุณภาพการบริ การที่ดี (Service quality) ดังที่ Parasuraman,
Zeithaml และ Berry [3] กล่าวไว้วา่ คุณภาพบริ การเป็ นผลที่เกิดจากการที่ลูกค้าประเมินคุณภาพการบริ การที่ลูกค้าได้รับรู ้จากการ
ใช้บริ การ (Perceived service quality) ซึ่ งเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าทาการเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การที่ได้รับกับความคาดหวังต่อ
การบริ การที่จะได้รับ (Expected service) โดยกาหนดเครื่ องมื อวัดคุณภาพการบริ การโดยทัว่ ไปประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ สิ่ งที่
สัมผัสได้ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การสร้างความมัน่ ใจ และการเอาใจใส่ จากแนวคิดดังกล่าวมีหลักฐานเชิ งประจักษ์จาก
งานวิจยั จานวนมากที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อผูใ้ ห้บริ การสามารถสร้างคุณภาพการบริ การที่ดีจะเป็ นการส่ งมอบความประทับใจของ
การบริ การที่ เป็ นเลิ ศแก่ลูกค้าเพื่อสร้ างผลลัพธ์ที่ดีให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ (Customer satisfactions) และก่อให้เกิ ดความ
สัมพันธภาพที่ ดีแก่ลูกค้า (Customer relationship) รวมทั้งเพื่อกระตุน้ ให้ลูกค้ากลับมาซื้ อสิ นค้าหรื อใช้บริ การกันอย่างต่อเนื่ อง
(Customer retention) ตลอดจนการสร้ างฐานให้ลูกค้ามี ความสั มพันธ์ ในระยะยาวซึ่ งเป็ นการสร้ างความจงรั กภักดี ของลู กค้า
(Customer loyalty) กับสิ นค้าหรื อบริ การ [4], [5], [6], [7] จากแนวคิ ดเรื่ องคุ ณภาพการบริ การดังกล่าวเมื่ อการดาเนิ นธุ รกิ จได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่ รูปแบบใหม่ของการจาหน่ ายสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิ กส์ จึงมีการนาแนวคิดเรื่ องการพัฒนาคุณภาพการบริ การมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic service quality) หรื อที่เรี ยกว่า E-Service Quality ซึ่ ง
หมายถึงการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ในการอานวยความสะดวกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการซื้ อขายสิ นค้าหรื อบริ การ
โดยคาว่าประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลจะถูกประเมินผ่านคุณภาพบริ การที่บรรลุตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ [8] โดย Parasuraman
Zeithaml และ Malhotra [9] ได้พฒั นาเครื่ องมือสาหรับวัดคุณภาพบริ การในธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์โดยเฉพาะซึ่ งได้แบ่งมิ ติ
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การวัดคุณภาพบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ 4 ด้าน ได้แก่ ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน (Efficiency) ความพร้อมของระบบ (System
availability) การทาให้บรรลุเป้ าหมาย (Fullfillment) และความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) นอกจากนี้ ยงั มี นักวิชาการได้ศึกษาอย่าง
กว้า งขวางมากขึ้ น ถึ ง ปั จ จัย ที่ บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการบริ ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น ปั จ จัย ด้า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Creditability) การ
ตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy) และการเข้าถึ งการให้บริ การ (Access) การออกแบบ
เว็บไซต์ (Website design) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) และความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust) [10, 11, 12]
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นทาให้ผูว้ ิจยั มุ่งประเด็นไปที่การศึกษาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ าย
สิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผปู ้ ระกอบการ
เกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารทางออนไลน์ ส ามารถน าไปใช้เ ป็ นแนวทางในการพัฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะทาให้สร้างความภักดีกบั ลูกค้าซึ่ งจะส่ งผลดีการดาเนิ นงานของธุรกิจอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ตามการรับรู ้ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรี
และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2. เพื่อศึกษาความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีต่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์
3. เพื่อศึกษาอิทธิ พลของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์ตวั แปรต่าง ๆ จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่ผา่ นมา
เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี้
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
(E-Service Quality)
1. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
2. ความน่าเชื่อถือ (Reliability)
3. ความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
4. ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust)
5. การออกแบบเว็บไซต์ (Website design)
6. ความพร้อมของระบบ (System availability)
7. ความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
8. การสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
รู ปที่ 1 กรอบความคิดการวิจยั

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

ความภักดีของลูกค้ า
(Customer loyalty)

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
118
11 (January - April) 115 - 123 (2021) Vol. 11, No. 1

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ลู ก ค้า ทั่ว ไปในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ที่ ใ ช้บ ริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ ซึ่ งไม่ทราบจานวนที่แน่นอน ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรคานวณ
ของ W.G. Cochran (กรณี ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และเพื่อความแม่นยามากขึ้นผูว้ ิจยั จึ ง
กาหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จานวน 385 ตัวอย่าง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงที่เป็ นผูท้ ี่เคยใช้บริ การซื้ อสิ นค้าทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่นอ้ ยกว่า 3ครั้ง
เครื่ องมือวิจัย
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมู ลเป็ นแบบสอบถามได้พฒ
ั นามาจากการศึ กษางานวิจัย เชิ งประจักษ์ที่ ผ่านมา
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่1 เป็ นคาถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ความถี่ในการใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ประเภทสิ นค้าที่ ซ้ื อบ่อยมากที่ สุด และ
จานวนเงินโดยเฉลี่ยในการซื้ อสิ นค้าต่อครั้ง ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการรับรู ้คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนที่3
เป็ นคาถามเกี่ยวกับความภักดีของลูกค้า โดยลักษณะของคาถามส่ วนที่ 2 และ 3 เป็ นคาถามแบบปลายปิ ด ที่ใช้มาตรวัดแบบอันตร
ภาค (Interval Scale) โดยมีตวั เลือกที่แบ่งเป็ นระดับ ตั้งแต่ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด ถึงระดับ 5 คือ เห็นด้วยมากที่สุด
การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ทาการตรวจสอบเพื่อหาความเที่ยงตรง (validity) และความเชื่ อมัน่ (reliability) รายละเอียดดังนี้ 1) ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (content validity) โดยใช้เทคนิ คการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาและความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ใช้
(Item Objective Congruency : IOC) คือ ให้ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบจานวน 3 คน ผลการตรวจสอบมีค่าความเหมาะสมอยู่ระหว่าง
0.60-1.00 ซึ่ งถือว่ามีความเหมาะสม และ 2) นาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบและแก้ไขเรี ยบร้อยแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริ งจานวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบความเชื่อมัน่ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค ซึ่ งในการแปล
ผลการวิเคราะห์ Jump [13] เสนอว่าเกณฑ์การยอมรับควรมีค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาไม่ต่ากว่า 0.70 จึงจะอยูใ่ นเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือ
ได้ ซึ่ งผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาได้เท่ากับ 0.95
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิ จัย เก็บ รวบรวมข้อ มู ล ผ่า นช่ อ งทางแบบสอบถามออนไลน์ โดยเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายนถึ ง
เดือนธันวาคม 2563
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผูว้ ิ จัย น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข องงานวิ จัย ด้ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ น
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Stepwise

สรุปผลการวิจยั
1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ท้ งั 8 ด้านจากลูกค้า
ในจังหวัดเพชรบุ รีและจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ที่ใช้บริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ จานวน 385 คน
ปรากฏผลดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดย
ภาพรวมแต่ละรายด้าน
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
คุณภาพการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ส่ วนเบี่ยงเบน
̅)
ของผู้จาหน่ ายสิ นค้ าออนไลน์
อันดับที่
ค่ าเฉลีย่ (𝑿
มาตรฐาน (S.D.)
1. ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness)
4.77
0.53
2
2. ด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability)
4.71
0.53
8
3. ด้านความเป็ นส่ วนตัว (Privacy)
4.72
0.59
7
4. ด้านความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust)
4.76
0.50
5
5. ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website design)
4.76
0.52
4
6. ด้านความพร้อมของระบบ (System Availability)
4.76
0.52
3
7. ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (Security)
4.75
0.53
6
8. ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible)
4.78
0.47
1
ภาพรวม
4.75
0.52
จากตารางที่ 1 พบว่าคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (𝑥̅ = 4.78) รองลงมา คือ ด้าน
การตอบสนองลูกค้า (𝑥̅ = 4.77) ด้านความพร้อมของระบบ (𝑥̅ = 4.76) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (𝑥̅ = 4.76) ด้านความมัน่ ใจ/
ไว้วางใจ (𝑥̅ = 4.76) ด้านความมัน่ คงปลอดภัย (𝑥̅ = 4.75) ด้านความเป็ นส่ วนตัว (𝑥̅ = 4.72) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับสุ ดท้าย คือ
ด้านความน่าเชื่อถือ (𝑥̅ = 4.71)
2. ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความภัก ดี ข องลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี แ ละจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ที่ใช้บริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 385 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ระดับความคิดเห็น (n = 385)
ความภักดีของลูกค้ าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
̅)
ประจวบคีรีขันธ์
ค่ าเฉลีย่ (𝑿
(S.D.)
1. การเลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก
4.55
0.52
2. ความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องในอนาคต
4.79
0.53
3. การแนะนาให้กบั ผูอ้ ื่น
4.78
0.55
4. การใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ
4.73
0.60
5. ความเชื่อว่าเป็ นบริ การที่ดีที่สุด
4.79
0.54
ภาพรวม
4.73
0.55
จากตารางที่ 2 พบว่าคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (𝑥̅ = 4.73) เมื่อพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดพบว่า ลูกค้ายังคิดว่าบริ การที่ได้รับเป็ นบริ การที่ดีที่สุดและจะใช้
บริ การอย่างต่อเนื่ อง (𝑥̅ = 4.79) รองลงมาจะมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่น (𝑥̅ = 4.78) การใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ (𝑥̅ = 4.73) และจะ
เลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก (𝑥̅ = 4.55)
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Loyalty (Y)
Responsiveness (X1)
Reliability (X2)
Privacy (X3)
Confidence/Trust (X4)
Website design (X5)
System Availability (X6)
Security (X7)
Tangible (X8)

1.000
.804*
.779*
.798*
.830*
.809*
.827*
.812*
.801*

1.000
.812*
.819*
.850*
.764*
.783*
.833*
.775*

1.000
.828*
.857*
.737*
.820*
.832*
.767*

1.000
.856*
.804*
.823*
.828*
.750*

1.000
.804*
.846*
.850*
.816*

1.000
.780*
.753*
.768*

1.000
.844*
.777*

Tangible (X8)

Security (X7)

System Availability (X6)

Website design (X5)

Confidence (X4)

Privacy (X3)

Reliability (X2)

Responsiveness (X1)

ตัวแปร

Loyalty (Y)

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์กบั
ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์

1.000
.826* 1.000

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 3 พบว่าปั จจัยทั้ง 8 ด้านของคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์กบั ความ
ภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีความสัมพันธ์ในทางบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปสู่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณได้
4. ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ คูณของปั จจัย คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่
ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่
ส่ งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
Unstandardized Standardized
95.0% Confidence Interval
Coefficients
Coefficients
for B
Model
t
Sig.
B
Std. Error
Beta
Lower Bound Upper Bound
(Constant)
.367
.118
3.100
.002
.134
.600
Confidence/Trust (X4)
.119
.055
.123
2.161
.031*
.011
.227
Website_design (X5)
.215
.040
.230
5.325
.000*
.135
.294
System_Availability (X6)
.245
.044
.265
5.600
.000*
.159
.332

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 11 (ฉบับที่ 1) มกราคม – เมษายน พ.ศ. 2564

Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University.
121
11 (January - April) 115 - 123 (2021) Vol. 11, No. 1

ตารางที่ 4 ต่อ
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.159
.043
.175

Responsiveness (X1)
ค่าคงที่ (a) = .367
R = .891 , R2 = .795 , S.E.est = .219 , F = 13.846, P = .000

t

Sig.

.721

.000*

95.0% Confidence Interval
for B
Lower Bound Upper Bound
.075
.243

* หมายถึง มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ P ≤ .05
จากตารางที่ 4 พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของ
ลู ก ค้า ในจัง หวัด เพชรบุ รี และจัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ มี จ านวนเพี ย ง 5 ด้า น ประกอบด้ว ย ด้า นความมั่น ใจ/ไว้ว างใจ
(Confidence/Trust) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website design) ด้านความพร้อมของระบบ (System availability) ด้านการสร้าง
บริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และ ด้านการตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มี ค่า
ประสิ ทธิ ภาพในการพยากรณ์ (R2) เท่ ากับ .795 แสดงว่า ตัวแปรคุ ณภาพการบริ การทางอิ เล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้า
ออนไลน์ท้ งั 5 ด้านสามารถร่ วมกันทานายความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้ร้อยละ 79.50
สามารถเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้ y´ = .367 + .245X8 + .215X5 + .119X6 + .188X1 + .159X4 และ
สามารถเขี ย นเป็ นสมการพยากรณ์ ใ นรู ป แบบคะแนนมาตรฐาน ได้ดัง นี้ Z´y = .265X6 +.230X5 + .183X8 + .175X1+.123X4
นอกจากนี้ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหลือ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ (X2) ด้านความเป็ น
ส่ วนตัว (X3) และด้านความมัน่ คงปลอดภัย (X7) ไม่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ อง คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าใน
จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พบว่า
1. คุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์ตามการรับรู ้ของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ท้ งั 8 ด้าน ได้แก่ ความน่ าเชื่ อถือ (Reliability)
การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การออกแบบเว็บไซต์(Website design) ความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ(Confidence/Trust) ความเป็ น
ส่ วนตัว (Privacy) ความพร้อมของระบบ (System Availability) ความมัน่ คงปลอดภัย (Security) และความเป็ นรู ปธรรม (Tangible)
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ นวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย [14] ที่ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลตอความจงรั ก ภัก ดี ข องผู ใ้ ช้บ ริ ก ารธนาคารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ซ่ ึ งพบว่า คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ของธนาคารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งด้านประสิ ทธิ ภาพการใช้งาน ความพร้อมของระบบ การบรรลุ
เป้าหมายและความเป็ นส่ วนตัว เช่นเดียวกับผลการศึกษาของกมลชนก เซ่งสวัสดิ์ [4] ซึ่ งได้ศึกษาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริ การออนไลน์ของธุรกิจที่จาหน่ายแพ็คเกจทัวร์ ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพการให้บริ การทางออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก โดยค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด คือ ด้านความน่ าเชื่ อถือ รองลงมา คือ ด้านความสวยงาม ด้านการบริ การตามความต้องการเฉพาะ
บุคคล ด้านหน้าเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ ด้านความมี ประสิ ทธิ ภาพ ด้านความมัน่ ใจและความไว้วางใจ ด้านความปลอดภัยและการ
ปกป้ องข้อมูลส่ วนบุคคล ด้านการตอบสนอง ด้านความรู ้เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ด้านความยืดหยุน่ และด้านการเข้าถึงข้อมูล ตามลาดับ
ทั้งนี้ เนื่ องจากปั จจุ บนั ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื้ อไวรั สโคโรน่ าทาให้ประชาชนหันมาซื้ อสิ นค้าผ่านช่ อ งทาง
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อิเล็กทรอนิ กส์มากขึ้นทาให้ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจต้องปรับตัวพัฒนาคุณภาพการให้บริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้นด้วยเช่นกัน
2. ความภักดีของลูกค้าในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่มีต่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าออนไลน์โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายละเอียดจากค่าเฉลี่ยสู งสุ ดพบว่า ลูกค้ายังคิดว่าบริ การที่ได้รับเป็ นบริ การที่ดีที่สุดและจะใช้บริ การ
อย่างต่อเนื่ อง ยังคงมีการใช้บริ การเป็ นประจาอยูเ่ สมอ จะมีการแนะนาให้ผอู ้ ื่น และจะเลือกใช้บริ การเป็ นอันดับแรก สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของนวรัตน์ ช่วยบุญชู อรจันทร์ ศิริโชติ และเจษฎา นกน้อย [14] ที่ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริ
การที่มีอิทธิ พลตอความจงรักภักดีของผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์พบว่าผูใ้ ช้บริ การธนาคารอิเล็กทรอนิ กส์มีความจงรั กภักดี
อยูใ่ นระดับมากที่สุดทั้งด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับธิ ดา อิงคสฤษฎ์ และฉัตรพล ไขแสงทอง [15] ซึ่ ง
ได้ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความภักดีในการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านออนไลน์ของคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์พบว่าความภักดีของคนเจเนอ
เรชัน่ เอ็กซ์อยูใ่ นระดับมากทั้งพฤติกรรมการบอกต่อ การซื้ อซ้ า และพฤติกรรมการร้องเรี ยน ทั้งนี้อาจเนื่องจากการแข่งขันที่สูงในการ
บริ การออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบนั ทาให้ผปู ้ ระกอบการมีการพัฒนาการบริ การเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากขึ้นดังนั้น
เมื่อลูกค้ารู ้สึกพึงพอใจจากบริ การที่ตนเองได้รับจึงทาให้ยงั คงมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความภักดีมากขึ้นเช่นกัน
3. ปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ของผูจ้ าหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าในจังหวัด
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ซ่ ึ งจากผลการศึกษาพบปั จจัยปั จจัยคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ของผูจ้ าหน่ายสิ นค้า
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าได้แก่ ด้านความมัน่ ใจ/ไว้วางใจ (Confidence/Trust) ด้านการออกแบบเว็บไซต์ (Website
design) ด้านความพร้อมของระบบ (System availability) ด้านการสร้างบริ การให้เป็ นรู ปธรรม (Tangible) และ ด้านการตอบสนอง
ลูกค้า (Responsiveness) สอดคล้องกับผลการศึกษาของฐาปนพงศ์ กลิ่นนิ ล [6] ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเกิดความจงรักภักดี
ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์บริ บทผลิตภัณฑ์สาหรั บเด็ก ผลการวิจยั ระบุ ว่า คุณภาพของการให้บริ การออนไลน์ซ่ ึ งประกอบด้วย
4 องค์ประกอบ ได้แก่ ปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวของข้อมูลลูกค้า (Privacy) การออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้งาน (Design) การ
โต้ตอบที่รวดเร็ วกับลูกค้า (Responsiveness) และการสร้างความเชื่อมัน่ ในการให้บริ การแก่ลูกค้า (Delivery) ซึ่ งปั จจัยที่สาคัญที่สุด
ที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความจงรักภักดีในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์และนาไปสู่ การสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน สอดคล้องกับ
Ting, Ariff, Zakuan, Sulaiman และ Saman [16] ได้ศึกษาเรื่ องคุณภาพการบริ การ ความพึงพอใจ และความภักดีของผูซ้ ้ื อออนไลน์
ในธุ ร กิ จ กับ ผู บ้ ริ โ ภคตลาดในประเทศมาเลเซี ย โดยศึ ก ษาตรวจสอบความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย คุ ณ ภาพการบริ ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ความพึงพอใจทางอิเล็กทรอนิ กส์ และความภักดี ของลู กค้ากลุ่ม B2C พบว่าปั จจัยด้านคุ ณภาพการบริ การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งประกอบด้วย ความมีประสิ ทธิ ภาพ ความเป็ นส่ วนตัว ความเร็ วในการจัดส่ ง การตอบสนอง การติดต่อ และการ
ออกแบบเว็บไซต์ มี อิทธิ พลต่อความพึงพอใจของผูซ้ ้ื อออนไลน์ และมี ผลกระทบอย่างมี นัยสาคัญต่อความภักดี ต่อการใช้งาน
เว็บ ไซต์ร้ า นค้า ปลี ก ออนไลน์ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง แสดงให้เ ห็ น ว่า ปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริ ก ารทางอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ นปั จ จัย ที่ มี
ความสาคัญต่อการสร้างความภักดีของลูกค้าที่ซ้ื อสิ นค้าทางออนไลน์นนั่ เอง

ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 ผูป้ ระกอบการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์
ด้วยการสร้างความมัน่ ใจและไว้วางใจในการบริ การด้วยการสร้างการบริ การที่เป็ นรู ปธรรมและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้
1.2 ผูป้ ระกอบการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์ควรมุ่งเน้นการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้
สะดวกและระบบการใช้งานในการซื้ อขายสิ นค้ามีความพร้อมซึ่ งจะทาให้ลูกค้าได้รับความสะดวกมากขึ้น
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2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยด้านอื่นๆซึ่ งอาจมีอิ ทธิ พลต่อความภักดีของลูกค้าในการจาหน่ ายสิ นค้าออนไลน์มากขึ้น เช่น
กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด การส่ งเสริ มการตลาด การจัดการความสัมพันธ์และประสบการณ์ให้กบั ลูกค้าเป็ นต้น
2.2 ควรมีการศึกษาเชิงลึกด้วยการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ลึกซึ้ งมากขึ้นในการเสริ มสร้างความภักดีให้กบั
ลูกค้าสาหรับการจาหน่ายสิ นค้าออนไลน์
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