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คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
The Impact of E-Shopping Quality on Consumer Satisfaction and Buying Decision 

จารุณี ศรีปฏิมาธรรม1 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยทางด้านคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึง
พอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับความส าคัญของ
คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 3. 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับความถี่
ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 4. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่
มีผลต่อความพึงพอใจกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 5. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 6. 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับ
ความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ และ 7. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์
ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยท าการวิจัยกับ
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 220 คน ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
2558 โดยน าหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  ที่เรียกว่า E-S-QUAL และ E-Recs-QUAL มาปรับใช้ 
เนื่องจากมาตรวัด และการประเมินคุณภาพเว็บไซต์นี้ได้ถูกพัฒนาพร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความ
สอดคล้องในการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ โดยคุณภาพของเว็บไซต์นั้นสามารถประเมินได้จากปัจจัย
ทั้ง 7 ด้าน คือ 1.ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 2. ด้านความสามารถของระบบ 3.ด้านการท าให้
บรรลุเป้าหมาย 4. ด้านความเป็นส่วนตัว 5. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ 6. ด้านการชดเชย 
และ 7. ด้านการติดต่อ 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อเมื่อรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้
บริการมีคุณภาพ รวมถึงคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลการ
ตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการซื้อสินค้า รวมถึงความถี่ในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค
แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของเว็บไซต์ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
และผลจากงานวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้เพ่ือให้ตรงกับ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุน่ 2 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 
 สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด พร้อมกันนี้ยังเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพร้านค้า
ออนไลน์ให้มีคุณภาพ โดยใช้หลักการประเมินคุณภาพเว็บไซต์เพ่ือช่วยในการสร้าง และส่งเสริมให้
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพ 
ค าส าคัญ: คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ความพึงพอใจ การตัดสินใจซื้อ ระยะเวลาในการซื้อสินค้า
ทางออนไลน์ ความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 

ABSTRACT 
 The research was conducted to study the factors related to E-shopping quality 
that affect customer satisfaction and purchasing decisions. The objectives are: 1. To 
analyze the relationship between the importance of quality of E-shopping that affect 
their satisfaction with the quality of website of E-shopping that influence buying 
decisions.  2. To analyze the relationship between the qualities of E-shopping that 
affect satisfaction with duration to shop online.  3. To analyze the relationship 
between the qualities of E-shopping that influence satisfaction with the frequency of 
shopping online.  4. To analyze the relationship between the qualities of E-shopping 
which affect their satisfaction with the average cost of buying goods online.  
Moreover 5. To analyze the relationship between the qualities of website of E-
Shopping that influences the decision to buy with duration to shop online 6. To 
analyze the relationship between the qualities of website of E-shopping which affect 
the decision to buy with the frequency of shopping online and 7. To analyze the 
relationship between qualities of E-shopping that affect buying decisions with the 
average cost of purchase online.  By conduct research with the Internet users in 
Thailand of 220 people during the month of December 2014 to February 2015.  This 
research that applies the principle of quality assessment in the website E-S-QUAL 
and E-Recs-QUAL was adapted to a gauge and quality assessment website has been 
developed to be consistent with the improvement in the quality assessment 
website. The quality of the site can be evaluated by a factor of 7 sides which are 1. 
Efficiency 2.System Availability 3.Fulfillment 4. Privacy 5. Responsiveness 6. 
Compensation and 7. Contact 
 The study found that when customers perceive E-shopping that used service 
has quality as a result, customer satisfaction and lead to a purchase product. It also 
affects the duration and frequency of purchase. On the other hand, the quality of 
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the website of the online shop that is not affect with the average expenditure of 
buying products online. The results of this research can be applied to design the 
website of online shop to meet the needs of consumers most.  Herewith, there are 
ways to raise the quality of E-shopping by applying the principles assessing the 
quality of the site, which has 7 of them to help create and promote a website online 
store for more quality. 
Keywords: e-shopping quality, satisfaction and purchasing decisions products online, 
duration to shop online, the frequency of shopping online, average expenditure of 
buying products online. 

  
บทน า 
 การพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ตได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคและ
วงการธุรกิจเป็นอย่างมาก พฤติกรรมของคนไทยปัจจุบันใช้เวลา 7.2 ชั่วโมง หรือเกือบ 1 ใน 3 ของ
วันในการใช้งานอินเทอร์เน็ต เพ่ือดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ดูหนัง ฟังเพลง และใช้งานโซเชียลเน็ทเวิร์ค 
(Social Network) เช่น เฟซบุค (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) เป็นต้น ส าหรับสาเหตุที่ท าให้
อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน เกิดจากการที่ราคาของอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ 
ถูกลงกว่าอดีต ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตรวมถึงผู้ พัฒนาซอฟต์แวร์
แอพ-พลิเคชันบนสมาร์ทโฟนต่างก็แข่งขันกันพัฒนาแอพพลิเคชันต่างๆ เพ่ือสนองตอบความต้องการ
ใช้งานของผู้บริโภค ยิ่งไปกว่านั้นการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงการขยายเครือข่าย
การสื่อสาร 3G ท าให้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และนโยบาย WIFI 
สาธารณะของภาครัฐที่มีการขยายจุดให้บริการอย่างทั่วถึง ส าหรับกิจกรรมหลักที่ผู้บริโภคใช้งาน
อินเทอร์เน็ต คือ เพ่ือความบันเทิง เช่น ดูภาพยนตร์ ฟังเพลง ฟังวิทยุ รองลงมา คือ เล่นเกมส์ ดาวน์
โหลดเกมส์ ใช้เครือ ข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนการหาข้อมูลต่างๆ (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2557) 
 ส าหรับจุดเปลี่ยนในวงการธุรกิจที่เกิดจากการพัฒนาของระบบอินเทอร์เน็ต คือการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) หรือ ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) 
ธุรกิจออนไลน์ (Online Business) ถือเป็นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบหนึ่งที่จัดท าขึ้นเพ่ือ
ช่วยผู้ประกอบการให้สามารถเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และบริการจากกระบวนการในการซื้อ
ผ่านระบบเดิมที่ผู้ซื้อต้องมาติดต่อที่ร้านค้าโดยตรงเป็นการซื้อผ่านเว็บไซต์แทนซึ่งผู้ซื้อ หรือลูกค้าใน
ธุรกิจออนไลน์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ด้วยกัน คือ 1. กลุ่มลูกค้าใหม่ (New 
Customers) 2. กลุ่มลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ า (Repurchase Customers) ทั้งสองกลุ่มมีความคาดหวัง 
และการรับรู้ต่อร้านค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกัน กลุ่มลูกค้าใหม่นั้นยังไม่คุ้นเคยกับเว็บไซต์ 
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จึงพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์จากลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็นถึงความเป็นมือ
อาชีพในการด าเนินธุรกิจ อันได้แก่ คุณภาพของการออกแบบ (Design Quality) คุณภาพของ
สารสนเทศ (Information Quality) ที่น าเสนอ คุณภาพของระบบ (System Quality) กระบวนการ
ในการรักษาความม่ันคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว รวมถึงชื่อเสียงที่มีมาในอดีตของเว็บไซต์ ส่วน
กลุ่มลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ า (Repurchase Customers) นั้นจะมีความคุ้นเคยกับร้านค้าออนไลน์
มากกว่ากลุ่มลูกค้าใหม่ จึงตัดสินใจซื้อสินค้านั้นอีกครั้งโดยพิจารณาจากคุณภาพของการบริการ 
(Service Quality) เป็นส าคัญ เช่น ความตรงต่อเวลาในการให้บริการ ความสามารถในการตอบสนอง
ต่อข้อเรียกร้อง ความเอาใจใส่ที่มีต่อลูกค้า เป็นต้น (รัฐ ใจรักษ์ และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, 2554) 
 ในปี 2556 ที่ผ่านมา คนไทยซื้อสินค้าทางออนไลน์ถึงกว่า 1.5 แสนล้านบาท หรือประมาณ 
5% ของมูลค่าตลาดค้าปลีกทั้งหมด (3 ล้านล้านบาท) และในขณะเดียวกันการซื้อสินค้าทางออฟไลน์ 
ก็ยังได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์มากถึง 80% โดยผู้บริโภคได้ท าการศึกษาข้อมูลของสินค้า 
เปรียบเทียบ และเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ไปจ่ายเงินและรับสินค้า  ณ จุดขาย 
(Positioning Online Magazine, 2557) จากผลส ารวจของ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (2557) ยังได้ท าการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ พบว่าปัจจัยหลักที่ผู้ซื้อ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าทางออนไลน์ คือการมีรายการส่งเสริมการขายที่ถูกใจ รองลงมา คือข้อมูล
สินค้าจากเว็บไซต์ของผู้ขายที่เพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อ และระบบความปลอดภัยของเว็บไซต์ 
 นอกเหนือจากความรู้ และความเข้าใจทั้งทางด้านการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุด จนน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าแล้ว การศึกษาในเรื่องของคุณภาพเว็บไซ ต์ 
(Website Quality) ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องกล่าวถึงในประเด็นที่เก่ียวข้องกับธุรกิจออนไลน์ ที่น่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง คือ คุณภาพเว็บไซต์เป็นปัจจัยภายในที่ผู้บริหารเว็บไซต์สามารถควบคุม และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องได้ (Beldad, Ardion, Jong, Menno de และ Steehouder, Michael, 2010) 
 อย่างไรก็ดี มีงานวิจัยที่ศึกษา และกล่าวถึงคุณภาพเว็บไซต์ ดังนี้ 
 คุณภาพของเว็บไซต์ คือ องค์ประกอบหลากหลายมิติซึ่งประเมินจากการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อ
คุณภาพในการท าธุรกรรมก่อน และหลังการซื้อสินค้า แบ่งออกเป็น 5 มิติ ดังนี้ 1. ความสะดวกสบาย   
2. เนื้อหา 3. รูปแบบ 4. การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 5. การปรับแต่งสินค้า และ
บริการให้ตรงกับความต้องการ (Chang และ Chen, 2009) 
 คุณภาพของเว็บไซต์ คือ ความไว้วางใจของลูกค้าจากข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในร้านค้าออนไลน์ เช่น 
รายละเอียดของสินค้า ราคา ข้อมูลการจัดส่งสินค้า เงื่อนไข และนโยบายในการรับคืนสินค้า 
(McKnight และ Chervany, 2001) 
 อีกท้ังงานวิจัยในต่างประเทศจ านวนมาก พบว่า ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์ คือคุณภาพเว็บไซต์ เช่น งานวิจัยในประเทศเกาหลี และ
ประเทศจีน ที่พบว่าคุณภาพเว็บไซต์มีผลต่อความราบรื่น (Flow) และความพึงพอใจในการตัดสินใจ
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ซื้อสินค้าทางออนไลน์ (Qingji Fan, Jeoung Yul Lee และ Joong In Kim, 2013) งานวิจัยใน
ประเทศมาเลเซีย พบว่าคุณภาพเว็บไซต์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินทางออนไลน์ 
(Mohd Fazli Mohd Sam และ Md Nor Hayati Tahir, 2009) สอดคล้องกับการศึกษาบทบาท
คุณภาพร้านค้าออนไลน์  และแรงจูงใจจากประสบการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจซื้อ
เครื่องแต่งกายทางออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ และ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์ คือคุณภาพเว็บไซต์ (Sejin Ha และ Leslie Stoel, 
2012) ซึ่งงานวิจัยจากต่างประเทศดังท่ีกล่าวมานั้น ได้น าเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพของเว็บไซต์มา
ปรับใช้แตกต่างกันไปตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ส าหรับมาตรวัด และเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์ที่นิยมใช้ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพความส าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิก (E-Commerce 
Success Metrics) ของ William H. Delone และ Ephraim R.McLean (2003) และ แบบประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์ ที่มีชื่อว่า E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman, Zeithaml และ 
Malhotra (2005)   
 เมื่อพิจารณาจากงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในต่างประเทศดังที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า
คุณภาพเว็บไซต์มีความส าคัญต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทั้งนี้ส าหรับ
การศึกษาเรื่องคุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อโดยใช้เครื่องมือเพ่ือ
ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ด้วยนั้นในบริบทของผู้บริโภคคนไทยยังไม่เป็นที่แพร่หลาย เป็นเหตุให้
ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์ในบริบทของผู้บริโภคคนไทยว่ามีความสอดคล้อง และมี
ความส าคัญเฉกเช่นงานวิจัยที่ได้มีการศึกษาในต่างประเทศหรือไม่ 

 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 2. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 3. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
สินค้าทางออนไลน์ 
 4. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 5. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการ
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 6. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
สินค้าทางออนไลน์ 
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 7. คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจกับระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์   
 3. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจกับความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 4. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 5. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจกับ
ระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์   
 6. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจกับ
ความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 7. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจกับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าออนไลน์ 
 2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาปัจจัยของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยมีทฤษฎี และแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ 
 1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 2. คุณภาพเว็บไซต์ 
 3. ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 4. กระบวนการในการตัดสินใจของผู้บริโภค 
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 5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบบสอบถามถูกพัฒนาเป็นแบบสอบถามอิเล็คทรอนิกส์ หรือ
แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายตอบแบบสอบถาม ในช่วงเดือน
ธันวาคม 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 
 ประชากรของการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 26 ล้านคน 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) กลุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสอบถามได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยใช้สูตรการค านวณหาขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane (อ้างถึง
ใน Glenn D. Israel, 2013) กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจ านวน 204 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 และคิดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนเป็นร้อยละ ±7 
 

2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเรื่อง “คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจ

ซื้อของผู้บริโภค” ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 2.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 2.2 คุณภาพเว็บไซต์ 
 2.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 2.4 กระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

 นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ ดังนี้  

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หรืออีคอมเมิร์ช (E-Commerce) หมายถึง 
เทคโนโลยีที่ใช้เป็นสื่อกลางส าหรับแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตัวบุคคล 
องค์กร หรือตัวบุคคลกับองค์กร ทั้งนี้ เพ่ือช่วยสนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ทั้งภายใน และนอกองค์กร (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2547) 

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Commerce) หมายถึง การซื้อ และขายสินค้าตลอดจน
บริการอันก่อให้เกิดรูปแบบของการท าธุรกิจ และธุรกรรม โดยอาศัยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ หรืออินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์พกพาแบบไร้สาย 
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และอ่ืนๆ แทนการซื้อ และขายปกติที่ต้องมีหน้าร้าน คนนั่งเฝ้า และยื่นเงินสดแบบต่อหน้า (ภาวุธ 
พงษ์วิทยภานุ, 2550) 
  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  คือ ระบบการซื้อขายสินค้าและบริการทางธุรกิจโดยมีกระบวนการ

ต่างๆ ตั้งแต่การน าเสนอขาย การให้ข้อมูลสินค้าและบริการ การช าระเงิน และต่อเนื่องไปถึงการ

บริการหลังการขายโดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทนช่องทางปกติ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็น

เครื่องมือส าคัญ และมีบทบาทส าคัญกับผู้บริโภคในปัจจุบัน เช่น เพ่ิมความสะดวกสบายโดยร้านค้า

ออนไลน์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลาในการค้นหาสินค้า และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปยัง

ร้านค้า สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าจากทุกมุมโลก แต่อย่างไรก็ตามการซื้ อสินค้าทาง

ช่องทางออนไลน์ยังคงมีข้อจ ากัดในเรื่องการได้รับความไว้วางใจของลูกค้า และความปลอดภัยของ

ข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น 

 

 2.2 คุณภาพเว็บไซต์  
คุณภาพของเว็บไซต์เกิดจากการที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจในข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ เช่น 

รายละเอียดของสินค้า ราคา ข้อมูลการจัดส่งสินค้า เงื่อนไข และนโยบายในการรับคืนสินค้า
(McKnight และ Chervany, 2002) 

คุณภาพของเว็บไซต์ ประกอบด้วยองค์ประกอบหลากหลายมิติซึ่งประเมินจากการรับรู้ของ
ลูกค้าว่ามีคุณภาพ ทั้งก่อน และหลังการซื้อสินค้ารวมถึงการได้รับบริการ โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
1. ความสะดวกสบาย 2. เนื้อหา 3. รูปแบบ 4. การติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ 5. การ
ปรับแต่งสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการ (Chang และ Chen, 2009)  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเว็บไซต์ มีชื่อเรียกส าหรับคุณภาพเว็บไซต์แตกต่างกันไป เช่น 
คุณภาพการให้บริการออนไลน์ (Web Site Service Quality) หรือ คุณภาพในการเชื่อมต่อระหว่าง
ลูกค้ากับเว็บไซต์ (Customer Interface Quality) คุณภาพการใช้งานเว็บไซต์(Functional quality) 
คุณภาพของระบบข้อมูล(Information Systems Quality) ลักษณะสภาพแวดล้อมในการซื้อสินค้า
(Buying Environment Characteristics) และคุณภาพประสบการณ์เว็บไซต์ (Web Experience) 
(Qingjin Fan และคณะ 2013) 

สามารถสรุปได้ว่า คุณภาพเว็บไซต์ คือ คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้จากการใช้บริการร้านค้า
ออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสะดวกสบายในการใช้บริการ มีเนื้อหาที่ถูกต้องครบถ้วน สามารถ
ติดต่อผู้ให้บริการได้ตามความต้องการ และมีการปรับแต่งสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการ   
 การประเมินคุณภาพของการให้บริการทางเว็บไซต์ 
 นักวิชาการ และนักวิจัยหลายท่านได้พัฒนากรอบแนวคิด และเครื่องมือในการใช้วัดคุณภาพ
เว็บไซต์ ไว้ดังนี้ 
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 William H. Delone และ Ephraim R. McLean (2003) ได้น าเสนอแบบจ าลองการประเมิน
ความส าเร็จของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Success Metrics) ซึ่งพัฒนามาจากโมเดล
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Model of Information System Success) ในปี 1992 โดย
ปรับเปลี่ยนตัวแปร และความสัมพันธ์ในตัวแปรบางตัวเพ่ือให้สอดคล้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีปัจจัยที่เก่ียวข้อง 6 ประการด้วยกัน เพ่ือให้ครอบคลุมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ 
 1. คุณภาพสารสนเทศ ( Information Quality) ประกอบด้วย ความสมบูรณ์ 
(Completeness) เข้าใจง่าย (Ease of Understanding) มีความเป็นส่วนตัว (Personalization) 
ตรงประเด็น (Relevance) และมีความปลอดภัย (Security) 
 2. คุณภาพระบบ (System Quality) ประกอบด้วย ความเหมาะสมกับการใช้งาน 
(Adaptability) ความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน (Availability) ความมีเสถียรภาพ (Reliability) 
เวลาในการตอบสนอง (Response Time) และประโยชน์ใช้สอย (Usability) 
 3. คุณภาพบริการ (Service Quality) ประกอบด้วย การรับประกัน (Assurance) ความเห็น
อกเห็นใจ (Empathy) และความรวดเร็วในการตอบสนอง (Responsiveness) 
 4. การใช้งาน (Use) ประกอบด้วย ธรรมชาติการใช้งาน (Nature of Use) รูปแบบการ
เชื่อมโยง (Navigation Pattern) จ านวนการเข้าชมเว็บไซต์ (Number of Site Visits) และจ านวน
รายการที่ประมวลผล (Number of Transactions Executed)  
 5. ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (User Satisfaction) ประกอบด้วย การซื้อซ้ า (Repeat 
Purchases) การเยี่ยมชมซ้ า (Repeat Visit) และความพึงพอใจโดยรวม (User Survey) 
 6. ผลประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ (Net Benefits) ประกอบด้วย การลดต้นทุน (Cost Saving) 
ช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาด (Expanded Markets) ช่วยเพ่ิมยอดขาย (Incremental Additional Sales) 
ลดต้นทุนในการค้นหา (Reduced Search Costs) และการประหยัดเวลาในการด าเนินงาน (Time 
Saving) 
 Parasuraman และคณะ (1985) ได้ก าหนดมิติที่จะใช้วัดคุณภาพในการให้บริการ 
(Dimension of Service Quality) ไว้ 10 ด้าน ได้แก่ 
 1. รูปธรรมที่ปรากฏ (Tangibles) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น หรือสิ่งที่จับ
ต้องได้ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ผู้ให้บริการ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการให้บริการ 
 2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความพร้อมที่จะให้บริการอย่างถูกต้องต่อเนื่อง
และสม ่าเสมอ และสามารถให้บริการตามก าหนดเวลาที่สัญญาไว้กับลูกค้า 
 3. การตอบสนองต่อผู้รับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจพร้อมที่จะ
ให้บริการ และให้บริการอย่างรวดเร็ว 
 4. ความสามารถ (Competence) หมายถึง มีทักษะความรู้ที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ ความช านาญ
ในการติดต่อลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
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 5. อัธยาศัยไมตรี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ให้เกียรติ ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และ
มีความเป็นมิตร 
 6. ความน่าเชื่อถือ และไว้ใจได้ (Credibility) หมายถึง ความมีคุณค่าน่าเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ 
ซึ่งสัมพันธ์กับการค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ต้องอาศัยชื่อเสียงขององค์การ และบุคลิกภาพ
ส่วนตัวของผู้ให้บริการเป็นส าคัญ 
 7. ความมั่นคงและปลอดภัย (Security) หมายถึง การปราศจากความเสี่ยงอันตราย หรือความ
สงสัย 
 8. การเข้าถึงบริการ (Access) หมายถึง ความสะดวก และความคล่องตัวที่ลูกค้าได้รับในการ
ติดต่อ มีข้ันตอนที่ไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย ลูกค้าไม่ต้องรอนานสามารถเข้าไปใช้บริการได้อย่างสะดวก 
 9. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง ความสามารถในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า ด้วยภาษา
ที่ลูกค้าเข้าใจง่าย ท าให้ลูกค้าไม่สับสนในขั้นตอนการบริการตลอดจนสามารถสร้างความมั่นใจให้
ลูกค้าเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา 
 10. การรู้จัก และเข้าใจในผู้รับบริการ (Understanding/ Knowing the Customer) 
หมายถึง การพยายามท าความเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการ   
 จากคุณลักษณะ 10 ประการของคุณภาพการบริการ (Service Quality) ได้มีการพัฒนา และ
สร้างเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการ หรือที่เรียกว่า SERVQUAL เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
หาความสัมพันธ์โดยสรุปมิติการประเมินคุณภาพจากเดิม 10 ด้าน เหลือเพียง 5 ด้าน และได้ก าหนด
ความหมายไว้ ดังนี้ (Parasuraman และคณะ, 1988) 
 1. ด้านลักษณะทางกายภาพของการให้บริการ (Tangibility) หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่
ปรากฏให้เห็นถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อันได้แก่ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือ เอกสาร
ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่า ได้รับการ
ดูแลห่วงใย และความตั้งใจจากผู้ให้บริการ บริการที่ถูกน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้
ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้นๆ ได้ชัดเจนขึ้น 
 2. ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ บริการที่ให้ทุกครั้งจะต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และได้ผลออกมา
เช่นเดิมในทุกจุดของบริการ ความสม่ าเสมอนี้จะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าบริการที่ได้รับนั้นมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ 
 3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเต็มใจที่จะ
ให้บริการ โดยสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 
 4. ด้านการให้ความมั่นใจต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เชื่อมั่นให้ เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยผู้ให้ บริการจะแสดงถึงทักษะ ความรู้ความสามารถที่มีและ
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ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยความสุภาพนุ่มนวล มีกริยามารยาทที่ดีสื่อสารกับ
ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดีท่ีสุด 
 5. ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการแต่ละคน  
 ต่อมา Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005) ได้น าหลักของแบบประเมิน
คุณภาพของการให้บริการ (SERQUAL) มาประยุกต์ ใช้ ใหม่ เ พ่ือให้ เข้ากับบริบทของธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ และได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการบริการเว็บไซต์ขึ้นใหม่ และแบ่ง
ออกเป็น 2 ชุด คือ ชุดหลัก และชุดรอง โดยชุดหลัก คือ  E-S-QUAL ส่วน ชุดรอง คือ  E-RecS-
QUAL พร้อมจัดกลุ่มของการวัดระดับคุณภาพของเว็บไซต์ โดย โดยชุดหลัก E-S-QUAL ถูกแบ่งมิติ
การวัดคุณภาพออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอ
ที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา เพ่ือจะได้รับการบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
 2. ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) ระบบในการใช้งานมีเสถียรภาพใน
การใช้งาน สามารถตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลา ที่ผู้ใช้ต้องการใช้งาน 
 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) เว็บไซต์สามารถรับค าสั่ง และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้
ต้องการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ผู้ใช้บริการ
ต้องการ 
 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เว็บไซต์สามารถรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการได้อย่าง
ปลอดภัย 
 โดยที่ชุดรอง หรือ E-RecS-QUAL มีความส าคัญในการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ เมื่อ
เว็บไซต์ต้องประสบกับปัญหาจากการใช้งานของลูกค้า หรือลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
โดยชุดรอง E-RecS-QUAL ถูกแบ่งมิติการวัดคุณภาพออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาในการใช้บริการและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดขึ้นในการใช้
บริการ 
 2. ด้านการชดเชย (Compensation)   เว็บไซต์สามารถหาสิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดใน
การจัดส่งสินค้า 
 3. ด้านการติดต่อ (Contact) ความสามารถของผู้ให้บริการที่จะต้องสนอง และแก้ปัญหาให้กับ
ลูกค้าแบบออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้
ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือสอบถามเก่ียวกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์  
 Cathy S. Lin และ Sheng Wu (2002) พัฒนาแบบประเมินคุณภาพ เรียกว่า Online 
Service Quality โดยน าหลักของแบบประเมินคุณภาพของการให้บริการ (SERQUAL) ของ 
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Parasuraman และ Berry ในปี 1985 มาพัฒนา และปรับให้สอดคล้องกับความพึงพอใจเพ่ือประเมิน
คุณภาพของเว็บไซต์ โดยมีมิติ และก าหนดความหมายไว้ ดังนี้ 
 1. เนื้อหาข้อมูล (Information Content)  หมายถึง มีข้อมูลต่างๆ เหมาะสมเข้าใจง่าย 
 2. ปรับแต่งข้อมูลและบริการตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Customization) หมายถึงมีข้อมูล
ที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ และรู้ความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 3. เชื่อถือได้และมีการตอบสนอง (Reliability & Response) หมายถึง มีการแก้ปัญหาของการ
ใช้งานบริการออนไลน์ และความถูกต้องของการแสดงเนื้อหาการสื่อสาร และเวลาในการให้บริการ 
 4. ความมั่นคงปลอดภัย (Security) หมายถึงความปลอดภัยในการสื่อสาร และปกป้องความ
เป็นส่วนตัว 
 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุป คุณภาพเว็บไซต์ คือ คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ได้จากการ
ใช้บริการร้านค้าออนไลน์ ซึ่งประกอบไปด้วย ความสะดวกสบายในการใช้บริการ มีเนื้อหาที่ถูกต้อง
ครบถ้วน สามารถติดต่อผู้ให้บริการได้ตามความต้องการ มีการปรับแต่งสินค้า และบริการให้ตรงต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังพบว่า นักวิชาการ และนักวิจัยได้เห็นความส าคัญของ
คุณภาพของเว็บไซต์ โดยการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือประเมินคุณภาพเว็บไซต์มาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
เว็บไซต์มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด ทั้งนี้ เครื่องมือประเมิน
คุณภาพที่ถูกปรับให้เหมาะสมกับบริบทของธุรกิจออนไลน์มากที่สุด คือ E-S-QUAL และ E-RecS-
QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005) ซึ่งในงานวิจัย คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผล
ต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนี้ ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือ E-S-QUAL และ E-RecS-
QUAL มาปรับใช้เพ่ือประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือประเมินคุณที่ถูกปรับให้
เหมาะกับบริบทของร้านค้าออนไลน์มากที่สุด รวมถึงมีมิติที่ครอบคลุมในการประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์ 7 ด้านด้วยกัน คือ 1. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 2. ด้านความสามารถของระบบ 3. 
ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย 4. ด้านความเป็นส่วนตัว 5 ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ 6.ด้าน
การชดเชย และ 7.ด้านการติดต่อ 
 
 2.3 ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
 ความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีสามารถลดความตึงเครียดของมนุษย์ให้น้อยลง และความ
ตึงเครียดเหล่านั้นเป็นผลมาจากความต้องการของมนุษย์ เมื่อมนุษย์ต้องการมากก็จะเกิด ปฏิกิริยา
เรียกร้อง เมื่อใดความต้องการได้รับการตอบสนอง ความตึงเครียดก็จะน้อยลง หรือหมดไปท าให้เกิ ด
ความพึงพอใจ (Morse, 1958) 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ และความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่างของมนุษย์ 
ดังนั้น แต่ละบุคคลจึงต้องกระท าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือสิ่งที่คาดหวังไว้ ซึ่ง
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เมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ตั้งความหวัง หรือที่คาดหวัง เอาไว้นั้นบุคคลก็จะได้รับความพึงพอใจ 
และขณะเดียวกันก็จะคาดหวังในสิ่งที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ (Vroom, 1964)  
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจจัดเป็นทัศนคติที่ต้องผ่านกระบวนการรับรู้ และตีความ
ของบุคคล ซึ่งมีการประเมินค่าของสิ่งที่รับรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ปรารถนาหรือไม่ปรารถนา พึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจ (ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, 2531) 

ความพึงพอใจของลูกค้า หมายถึงการตอบสนองอันเกี่ยวข้องกับอารมณ์ และการยอมรับซึ่งมุ่ง
ไปที่ความคาดหวังสินค้า การบริโภค และประสบการณ์ อันมีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ช่วงเวลา
หลังจากได้ใช้สินค้าแล้ว หรือหลังจากการตัดสินใจใช้ ระดับการตอบสนองนี้จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล (Joan L. Giese และ Joseph A. Cote, 2000) 
 ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่พึงพอใจ
และไม่พึงพอใจต่อสินค้า และบริการที่ได้รับเมื่อเทียบกับระดับความคาดหวังของตน (Joel D. 
Wisner and Linda L. Stanley, 2007) 

ความพึงพอใจของลูกค้ามีความสัมพันธ์กับคุณค่า คุณภาพ พฤติกรรมการร้องเรียน และความ
จงรักภักดี (Willard Hom, 2000) 

จากแนวคิดเรื่องความพึงพอใจของลูกค้า และของผู้รับบริการที่นักวิชาการได้กล่ าวไว้ข้างต้น
นั้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า และของผู้รับบริการนั้นเป็นตัวแปรส าคัญที่ก่อให้เกิด
ความจงรักภักดีและความเชื่อม่ันต่อสินค้า และบริการ ทั้งนี้ลูกค้า และผู้รับบริการจะประเมินความพึง
พอใจที่ตนเองได้รับจริงหลังจากได้ใช้สินค้า และจากบริการที่ ได้รับ และความพึงพอใจของลูกค้ายัง
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น ามาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ดังนั้น ผู้บริหาร และ
ผู้ประกอบการควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าเพ่ือปรับปรุงบริการให้มีความ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากท่ีสุด 
 
 2.4 การตัดสินใจซื้อ  
 การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้น จะต้องมีกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น คือการรับรู้ไปจนถึง
ทัศนคติหลังจากท่ีได้ทดลองใช้สินค้าแล้ว ดังนั้นพฤติกรรมของผู้บริโภคจะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
มองเห็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งกระบวนการที่ส าคัญมากของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ
กระบวนการการตัดสินใจของผู้บริโภค และขั้นตอนในการตัดสินใจของผู้บริโภค ซึ่งนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องไว้ดังนี้   
 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล และ ดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค 
สามารถแบ่งได้เป็นล าดับขั้นต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 การเล็งเห็นปัญหา หรือตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) 
 ขั้นตอนที่ 2 การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information Search) 
 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกก่อนซื้อ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) 
 ขั้นตอนที่ 4 การซื้อ (Purchasing) 
 ขั้นตอนที่ 5 และ 6 การบริโภคอุปโภคสินค้า และประเมินผลหลังซื้อ 
 กระบวนการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคส าหรับการค้าปลีกอิเล็คทรอนิกส์ 
 กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ (2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการตัดสินใจ
เลือกซื้อของผู้บริโภคส าหรับการค้าปลีกอิเล็คทรอนิกส์ ดังนี้ 
 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการนั้นๆ ก็คือ กระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision Process) โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ 1. ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ (Pre Purchase) 2. ขั้นตอนการซื้อจริง (Actual Purchase) และ 3. ขั้นตอนหลังการซื้อ (Post 
Purchase) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขั้นตอนก่อนการตัดสินใจซื้อ (Pre Purchase) เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อจะระบุความต้องการ
เบื้องต้นว่าจะซื้อสินค้า และบริการอะไร ไม่ว่าจะด้วยวิธีการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือค้นหาจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ตหนังสือ และเอกสาร เป็นต้น จากนั้น จึงน ามาก าหนด
เป็นขอบเขตของปัญหาเพ่ือพิจารณา และประเมินทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด การค้าปลีก
อิเล็กทรอนิกส์จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลอีกประเภทหนึ่ง ที่ช่วยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถค้นหา
และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง 
ไม่เพียงแต่จะท าให้ประหยัดเวลาในการเดินทางแล้ว ยังท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย 

2. ขั้นตอนการซื้อจริง (Actual Purchase) เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้า และบริการ
โดยมีปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา ได้แก่ ราคา คุณภาพ บริการ และประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนกลยุทธ์
ทางการตลาดของผู้ขายสินค้า และบริการนั้นๆ การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงแต่จะเป็น
แหล่งข้อมูลที่น าเสนอในตัวสินค้า และบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อ
แตกต่างระหว่างตัวสินค้า และบริการที่อยู่กลุ่มเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคา คุณภาพ บริการ 
ประโยชน์ใช้สอย และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ท าให้ผู้ซื้อสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาเลือกซื้อได้
ง่ายขึ้น 

3. ขั้นตอนหลังการซื้อ (Post Purchase) เป็นขั้นตอนที่ผู้ซื้อได้น าตัวสินค้า และบริการไปใช้
ประโยชน์ตามที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหาในตัวสินค้า และบริการนั้นๆ ได้หลังจากที่ลูกค้า
ได้น าไปใช้แล้ว ไม่ว่าเป็นปัญหาด้านเทคนิค เช่น ผู้ซื้อไม่ทราบถึงวิธีการติดตั้ง และใช้งาน ผู้ซื้อไม่
สามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ เป็นต้น หรือแม้แต่ปัญหาด้านคุณภาพ และบริการ เช่น สินค้ามี
ต าหนิ หรือเสียหาย สินค้ามีการส่งมอบล่าช้ากว่าก าหนด เป็นต้น ปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ขาย
จะต้องรับผิดชอบ และช่วยเหลือลูกค้าจนกว่าจะได้รับแก้ปัญหาให้หมดไป เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
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ให้กับลูกค้าได้ประทับใจในการใช้บริการ ดังนั้น การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์สามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ได้ โดยน าระบบสนับสนุน และช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา
ด้านต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เช่น ระบบช่วยเหลือลูกค้า (Help 
Desk Systems) ระบบสอบถามปัญหา (FAQ Systems) ระบบให้ค าปรึกษา (Suggestion 
Systems) ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Ralationship Management Systems) เป็นต้น ไม่
เพียงแต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เพ่ิมผลก าไร และสร้างภาพลักษณ์อันดีให้กับองค์กร 
 จากแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งใน

ช่องทางปกติ และในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น สามารถสรุปได้

ว่า การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีขั้นตอนไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เริ่มจาก 1. การรับรู้ปัญหา 2. การ

ค้นหาข้อมูล 3. การประเมินผลทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ และ 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ ทั้งนี้ 

ผู้บริโภคอาจจะข้ามขั้นตอนบางขั้นตอนไปได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเลือกซื้อ ซึ่งผู้ขายมีความ

จ าเป็นที่จะต้องศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภคว่ามีอะไรบ้าง เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความ

ต้องการที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Mei Cao, Qingyu Zhang และ John Seydel (2005) ศึกษาและน าเสนอกรอบแนวคิดเพ่ือ

ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดส าคัญ คือ 1.โมเดล
การยอมรับเทคโนโลยี (A Technology Acceptance Model หรือ TAM) 2. โมเดลความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ (Model of Information System Success) 3. แนวคิดเกี่ยวกับความไว้วางใจ
(Concept of Trust) และ 4. คุณภาพของเว็บไซต์ (E-Commerce Website Quality) คุณภาพ
เว็บไซต์ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1.คุณภาพสารสนเทศ ( Information Quality) 2.คุณภาพของ
ระบบ (System Quality) 3. คุณภาพของการบริการ (Service Quality) และ 4. คุณภาพของ
รูปแบบ (Attractiveness) โดยการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ต้องเกิดจากการที่ลูกค้ามีความคุ้นเคย
และประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์ หรือการที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ าเป็นผู้ประเมิน เนื่องจากลูกค้า
สามารถพิจารณาคุณภาพเว็บไซต์ได้ครอบคลุมในทุกมิติ ตัวอย่างประชากรที่ศึกษา จ านวน 213 คน 
คือ นักเรียนที่ซื้อหนังสือจากร้านหนังสือออนไลน์ ได้แก่ amazon.com, biggerbooks.com และ 
half.com ซึ่งผลจากงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า คุณภาพเว็บไซต์ คือการที่ลูกค้ารับรู้ถึงความมีประโยชน์
และรับรู้ถึงความง่าย ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น และส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดี และเกิดความตั้งใจที่จะ
กลับมาซื้อสินค้า และบริการในเว็บไซต์  
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Mohd Fazli Mohd Sam และ Md Nor Hayati Tahir (2009) ศึกษาคุณภาพของเว็บไซต์
ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษา
และคนท างาน ที่ซื้อบัตรโดยสารของสายการบินต้นทุนต่ า (The low-cost carrier service) ทาง
ออนไลน์ ในประเทศมาเลเซีย ตัวอย่างจ านวน 208 คน คุณภาพเว็บไซต์ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1. 
การออกแบบเว็บไซต์ที่สะดวกใช้งานง่าย (Usability) 2. รูปแบบเว็บไซต์สวยงาม ภาพ และ
องค์ประกอบตรงกับเนื้อหาของเว็บไซต์ (Website Design) 3. ข้อมูลสินค้าและบริการ (Information 
Quality) ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสมมีเนื้อหาน่าสนใจเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าหยุดอ่าน 4. ความ
น่าเชื่อถือ(Trust) ของเว็บไซต์ 5. ความเสี่ยง (Perceived Risk) ที่เกิดจากการใช้บริการ หรือซื้อสินค้า
ทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลทางด้านการเงินที่อาจจะไม่ปลอดภัยหรือ ความไม่
ปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว  6. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ได้แก่ การเอาใจใส่ 
เข้าใจและรับฟังความต้องการเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติและดูแลเป็นอย่างดี ผลจากงานวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตั้งใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินทางออนไลน์ของผู้บริโภค คือ คุณภาพ
เว็บไซต์ในด้าน 1.การออกแบบเว็บไซต์ที่สะดวกใช้งานง่าย (Usability) 2.ความน่าเชื่อถือ (Trust) 
และ 3.ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)  

Sejin Ha และ Leslie Stoel (2012) ศึกษาบทบาทคุณภาพร้านค้าออนไลน์ และแรงจูงใจ
จากประสบการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจซื้อเครื่องแต่งกายทางออนไลน์  ประชากรที่
ศึกษาคือนักศึกษาที่ซื้อเสื้อผ้า และเครื่องประดับทางออนไลน์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวอย่าง
จ านวน 120 คน คุณภาพเว็บไซต์ในงานวิจัย ประกอบด้วย 1.ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย 
(Private และSecurity) ได้แก่ การรักษาความเป็นส่วนตัว และเก็บข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ ไม่น า
ข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยพลการ 2. ข้อมูลสินค้า และบริการ/ความสะดวกในการเข้าใช้
งาน (Website Content/Functionality) ได้แก่ มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับสินค้า และบริการของเว็บไซต์
ครบถ้วน มีรูปแบบ และการจัดวางโครงสร้างของเว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลดูง่ายไม่สับสน 3. การ
บริการหลังการขาย (Customer Service) ได้แก่ มีช่องทางส าหรับซักถาม หรือร้องเรียนอย่างสะดวก 
มีบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว และจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัย 4. บรรยากาศ และประสบการณ์ 
(Experiential/Atmospheric) ได้แก่ ความเพลิดเพลินสนุกสนานที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า หรือใช้
บริการบนเว็บไซต์  ผลจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจซื้อเครื่องแต่ง
กายทางออนไลน์ คือ 1.ข้อมูลสินค้า และบริการ/ความสะดวกในการเข้าใช้งาน( Website 
content/Functionality) 2. บรรยากาศ และประสบการณ์ (Experiential/Atmospheric)  

Qingji Fan, Jeoung Yul Lee และ Joong In Kim (2013) ศึกษาบทบาทคุณภาพเว็บไซต์
ที่มีต่อความราบรื่น และความพึงพอใจในการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ
จีน โดยศึกษาตัวอย่างประชากรในประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 219 คน และประชากรในประเทศจีน 
จ านวน 212 คน ที่ใช้ระบบการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ C2C คุณภาพเว็บไซต์ในงานวิจัย 
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ประกอบด้วย 1.การออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานง่าย และสะดวก(Convenient) ได้แก่ มีระบบ
น าทางที่ดีเพ่ือให้ลูกค้า สามารถกลับหรือไปยังหน้าอ่ืนๆ ต่อได้อย่างสะดวก มีเครื่ องมือในการช่วย
ค้นหาข้อมูลหรือบริการทั้ งหมดในเว็บไซต์  2. รูปแบบของข้อมูลที่มี ให้บริการในเว็บไซต์
(Content)ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือ รูปภาพ ของสินค้า และ/หรือ บริการ ถูกต้อง ครบถ้วน 
และเหมาะสม 3.รูปแบบเว็บไซต์ (Aesthetics) ได้แก่ ความสวยงามของเว็บไซต์ ได้แก่ สี และรูปภาพ
กราฟฟิคที่ใช้เหมาะสม สร้างบรรยากาศที่ดีในการเข้าใช้บริการ 4. การสื่อสาร และติดต่อระหว่างผู้
ให้บริการ และผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ (Interactivity) ได้แก่ การให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วม และแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ในเว็บไซต์ 5. การปรับแต่งสินค้า และบริการให้ตรงกับความต้องการ (Customization) 
ได้แก่ การให้ความเป็นส่วนตัว หรือเฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของลูกค้า ผลจากงานวิจัยของทั้ง
สองประเทศพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคออนไลน์ 
คือ 1. รูปแบบของข้อมูลที่มีให้บริการในเว็บไซต์ (Content) 2.รูปแบบเว็บไซต์ (Aesthetics) และ 3.
การสื่อสาร และติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ (Interactivity)   

Chen, Chen และ Capistrano (2013) ศึกษาคุณภาพของกระบวนการ และการท างาน
ร่วมกันบนระบบการค้าทางอิเล็คทรอนิคส์แบบ B2B ประชากรที่ศึกษา คือลูกค้าของบริษัทผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้ระบบการค้าทางอิเล็คทรอนิคส์แบบ B2B ในประเทศไต้หวัน ตัวอย่างจ านวน 307 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณภาพระบบมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 2. คุณภาพ
ของสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. คุณภาพบริการมีอิทธิพลเชิง
บวกต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. คุณภาพบริการมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน และ 5.การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

สุขไพศาล รัตตนิทัศน์ (ม.ป.ป.) ศึกษาการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการประเมินการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องมือ และระบุรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบของการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการชาวไทยต่อคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต ่าในประเทศไทย 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ คนไทยที่มี
อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นที่เคยใช้บริการซื้อบัตรโดยสารผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย
มากกว่า 2 เว็บไซต์ และมีความถี่ในการใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี จ านวน 10 ราย และกลุ่ม
ตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณคือคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่เคยใช้บริการซื้อบัตรโดยสาร
ผ่านทางเว็บไซต์สายการบินต้นทุนต่ าในประเทศไทย มากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี จ านวน 212 ราย โดย
ใช้เครื่องมือวัดคุณภาพเว็บไซต์ คือ E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และคณะ 
(Parasuraman et at., 2005) ในการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ เนื่องจาก E-S-QUAL และ E-RecS-
QUAL เป็นเครื่องมือที่นิยมอย่างแพร่หลายของนักวิชาการในต่างประเทศ จากผลการวิเคราะห์พบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเว็บไซต์โดยภาพรวมมากที่สุดคือ องค์ประกอบด้านประสิทธิภาพ



118 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน) 

ของเว็บไซต์ (Efficiency) รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านการท างานเชิงระบบ และด้านความ
น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ (System Availability and Reliability) องค์ประกอบด้านการติดต่อกับ
เว็บไซต์ (Contact) องค์ประกอบด้าน ความเป็นส่วนตัว และสุดท้ายคือด้านความปลอดภัยของ
เว็บไซต์ (Privacy and Security) ตามล าดับ 
 

3.ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 220 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 76 คน เพศหญิง 144 
คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 35 ,001 – 40,000 บาท
ขึ้นไป    
 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อสินค้าทางออนไลน์ ส าหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าซื้อ
สินค้าเป็นประจ าอันดับแรกคือ Tarad รองลงมาคือ Lazada และอันดับสามคือ Zalora ประเภท
สินค้าที่ซื้อผ่านทางร้านค้าออนไลน์มากที่สุดคือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายแฟชั่น รองลงมาคือ นาฬิกา 
เครื่องประดับ และส่วนใหญ่ซื้อสินค้าทางออนไลน์มาเป็นเวลามากกว่า 12 เดือน มากกว่าครึ่งหนึ่งซื้อ
สินค้าจากร้านค้าออนไลน์ 2 ครั้งในหนึ่งเดือน โดยมีค่าเฉลี่ยต่อครั้งที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์อยู่ที่
ระหว่าง 501 – 1,000 บาท  
 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
 ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
 ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง
มาก พิจารณาระดับความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในระดับสูงมาก มี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 3 การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) ด้านที่ 4 ความเป็น
ส่วนตัว (Privacy) และด้านที่ 6 การชดเชย (Compensation)  ส่วนด้านที่ 1 ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ด้านที่ 2 ความพร้อมของระบบ (System Availability) ด้านที่ 5 การตอบสนองต่อการ
ใช้บริการ และดา้นที่ 7 ช่องทางในการติดต่อ (Contact)  มีผลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง  
 ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ   
 ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
พิจารณาระดับความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ในแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
ระดับสูงมาก มี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 4 ความเป็นส่วนตัว (Privacy) และด้านที่ 6 การชดเชย 
(Compensation)  ส่วนด้านที่ 3 การบรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) ด้านที่ 5 การตอบสนองต่อการ
ใช้บริการ (Responsiveness) และด้านที ่7 ช่องทางในการติดต่อ (Contact)  มีผลต่อการตัดสินใจใน
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ระดับสูง ส าหรับด้านที่ 1 ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และด้านที่ 2 ความพร้อมของระบบ 
(System Availability) มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง  
   

การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1  ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมี
ความสัมพันธ์กับความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อ
ความพึงพอใจในคุณภาพเว็บไซต์ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้น จะน าไปสู่ผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้น   
 สมมติฐานที่ 2  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อความพึงพอใจในคุณภาพเว็บไซต์มาก
ขึ้น จะส่งผลต่อความต่อเนื่องของการซื้อสินค้าเพ่ิมข้ึน  
 สมมติฐานที่ 3  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อเกิดความพึงพอใจในคุณภาพเว็บไซต์มาก จะ
ยิ่งส่งผลต่อความถ่ีในการซื้อสินค้ามากยิ่งข้ึน  
 สมมติฐานที่ 4  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซ้ือสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจ มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัยไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อความพึงพอใจในคุณภาพเว็บไซต์มีมากขึ้นจะไม่มีผลใดๆ ต่อ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 
 สมมติฐานที่ 5  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับ
ระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจ มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ง่ายขึ้น จะ
ส่งผลต่อความต่อเนื่องของการซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น 
 สมมติฐานที่ 6  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับ
ความถี่ในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับความถ่ีในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ง่าย
ขึ้น จะยิ่งส่งผลต่อความถ่ีในการซื้อสินค้ามากข้ึนด้วย   

สมมติฐานที่ 7  คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซ้ือสินค้าทางออนไลน์ 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจมีความสัมพันธ์ระดับต่ ามากกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ซึ่ง
ผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐาน กล่าวคือ เมื่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ง่ายขึ้นจะไม่มีผล
ใดๆ ต่อค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 
   

การวิเคราะห์ และอภิปรายผล  
  ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านต่างๆ ของคุณภาพเว็บไซต์ โดยน าหลักการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ E-S-
QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005) มาปรับใช้ในงานวิจัย  “คุณภาพ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค”  เนื่องจากมาตรวัด 
และการประเมินคุณภาพเว็บไซต์นี้ได้ถูกพัฒนา พร้อมทั้งปรับปรุงให้มีความสอดคล้องในการประเมิน
คุณภาพเว็บไซต์ นอกจากนั้นยังถูกใช้ในงานวิจัยต่างๆ เช่น งานวิจัย  B2C e-commerce website 
quality : an empirical examination ในประเทศสหรัฐอเมริกา ของ Mei Cao, Qingzu Zhang 
และ John Seydel (2005) งานวิจัย General E-S-QUAL Scales Applied To Website 
Satisfaction and Loyalty Model ในไต้หวัน ของ Hao-erl Yang และ Feng-Shii Tsai (2007) 
และ งานวิจัย Using E-S-QUAL to measure internet service quality of e-commerce 
websites in Greece ในกรีซ ของ Ilias Santouridis, Panagiotis Trivellas และ Georgios 
Tsimonis (2012) จึงถือได้ว่า หลักการประเมินคุณภาพเว็บไซต์  E-S-QUAL และ E-Recs-QUAL 
เป็นแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ที่ผ่านการยอมรับ และใช้กันอย่างแพร่หลาย  
 ดังรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยน าหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  E-S-QUAL และ E-
Recs-QUAL มาปรับใช้ในงานวิจัย เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่
มีผลต่อความพึงพอใจ และเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ พร้อมกันนี้ยังศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ กับระยะเวลาในการซื้อ
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สินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้า รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพ
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับระยะเวลาในการซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า 
และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ซื้อสินค้า จากผลวิจัยสามารถน ามาอธิบายได้ดังนี้ 
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ กับความส าคัญ
ของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยมีความ
สอดคล้องกับกรอบแนวคิด รวมถึงมีความสอดคล้องตามหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ 
E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005) ในการศึกษาพบว่า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อเม่ือรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริการมีคุณภาพ ยิ่งไปกว่านั้นยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Bitner (1992) ที่พบว่า คุณภาพการให้บริการนั้นสามารถวัดได้จากความ
พึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยในต่างประเทศ  เช่น Mohd Fazli Mohd Sam และคณะ (2009) ที่ศึกษา
คุณภาพของเว็บไซต์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อบัตรโดยสารทางออนไลน์ในประเทศมาเลเซีย ผลจาก
งานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อการตั้งใจซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินทางออนไลน์  คือคุณภาพเว็บไซต์ 
รวมถึงงานวิจัยของ Sejin Ha และคณะ (2011) ที่ศึกษาบทบาทคุณภาพร้านค้าออนไลน์ และ
แรงจูงใจจากประสบการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจซื้อเครื่องแต่งกายทางออนไลน์  ผล
จากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิต่อความพึงพอใจ และการตั้งใจซื้อเครื่องแต่งกายทางออนไลน์ คือ 
คุณภาพเว็บไซต์ ดังนั้น การควบคุม และเสริมประสิทธิภาพให้ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มี
คุณภาพนั้น ผู้บริหารเว็บไซต์ควรสร้าง และควบคุมปัจจัยทั้ง 7 ด้านจากหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  
E-S-QUAL และ  E-RecS-QUAL ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) เพ่ือให้
เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา เพ่ือจะได้รับ
การบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2. ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) โดย
จัดการให้ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองการใช้ งานได้ตลอดเวลาที่
ผู้ใช้ต้องการ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สามารถรับค าสั่ง 
และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เว็บไซต์สามารถรักษา และปกป้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 5.ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) 
เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อ
ผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดข้ึนในการใช้บริการ 6.ด้านการชดเชย (Compensation)   เว็บไซต์สามารถหา
สิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า และ 7.ด้านการติดต่อ (Contact) ผู้ประกอบการ
ร้านค้าออนไลน์จะต้องตอบสนอง และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางออนไลน์ โดยมีช่องทางในการ
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ติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์    
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับระยะเวลาใน
การซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด  และมีความ
สอดคล้องตามหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และ
คณะ (2005) ในการศึกษาพบว่า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่ ความต่อเนื่องในการซื้อสินค้า
จากร้านค้าออนไลน์ เมื่อรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริการมีคุณภาพ ดังนั้น การควบคุม 
และเสริมประสิทธิภาพให้ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ประกอบการร้านค้า
ออนไลน์ ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารเว็บไซต์ควรสร้าง 
และควบคุมปัจจัยทั้ง 7 ด้าน จากหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  E-S-QUAL และ  E-RecS-QUALของ 
Parasuraman และคณะ (2005) ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) เพ่ือให้
เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา เพ่ือจะได้รับ
การบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2. ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) โดย
จัดการให้ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองการใช้ งานได้ตลอดเวลาที่
ผู้ใช้ต้องการ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สามารถรับค าสั่ง 
และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เว็บไซต์สามารถรักษา และปกป้อง
ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 5.ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) 
เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อ
ผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดข้ึนในการใช้บริการ 6.ด้านการชดเชย (Compensation)   เว็บไซต์สามารถหา
สิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า และ 7.ด้านการติดต่อ (Contact) ผู้ประกอบการ
ร้านค้าออนไลน์จะต้องตอบสนอง และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางออนไลน์ โดยมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์    
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับความถี่ในการ
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด  และมีความ
สอดคล้องตามหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และ
คณะ (2005) ในการศึกษาพบว่า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่ การซื้อสินค้าทางออนไลน์บ่อย
ขึ้น เมื่อรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริการมีคุณภาพ ดังนั้น การควบคุม และเสริม
ประสิทธิภาพให้ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ 
การที่จะส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารเว็บไซต์ควรสร้าง และควบคุม
ปัจจัยทั้ง 7 ด้าน จากหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  E-S-QUAL และ  E-RecS-QUALของ 
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Parasuraman และคณะ (2005) ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน (Efficiency) เพ่ือให้
เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถค้นหา เพ่ือจะได้รับ
การบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2. ด้านความสามารถของระบบ (System Availability) โดย
จัดการให้ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลาที่
ผู้ใช้ต้องการ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สามารถรับค าสั่ง 
และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน
ตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เว็บไซต์สามารถปกป้อง และรักษา
ข้อมูลของผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 5.ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) 
เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่ อ
ผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดข้ึนในการใช้บริการ 6.ด้านการชดเชย (Compensation)   เว็บไซต์สามารถหา
สิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า และ 7.ด้านการติดต่อ (Contact) ผู้ประกอบการ
ร้านค้าออนไลน์จะต้องตอบสนอง และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางออนไลน์ โดยมีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการ
ให้บริการผ่านเว็บไซต์    
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยผลที่ได้จากงานวิจัยไม่ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และหลักการ
ประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005) ใน
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ไม่มีผลกับค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการซื้อสินค้า และจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า และบริการ
จากร้านค้าออนไลน์เนื่องจากมีสินค้า  และบริการให้เลือกมากมาย พร้อมมีราคาที่ถูกกว่าร้านค้า หรือ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป (Marketeer, 2015) ทั้งนี้จากงานผลงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า จากการที่
สินค้า และบริการจากร้านค้าออนไลน์มีให้เลือกหลากหลาย มีรายการส่งเสริมการขาย และมีราคาถูก
กว่าร้านค้าทั่วไปนั้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ต่อครั้งนั้นมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจาก ผู้บริโภคอาจพบสินค้าที่ถูกใจ และมีราคาต่ ากว่าปกติอาจท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น หรือค่าใช้จ่ายอาจลดลงหากไม่พบสินค้า หรือราคาที่ดึงดูดใจ ดังนั้น ความ
พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์จึงไม่มีผลกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้า   
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจกับระยะเวลาใน
การซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด  และมีความ
สอดคล้องตามหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และ
คณะ (2005) ในการศึกษาพบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ง่ายขึ้น และมีผลกับความ
ต่อเนื่องในการซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ เมื่อรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริการมี
คุณภาพ  เนื่องจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผู้บริโภคจะไม่เห็นสินค้า หรือจับต้องสินค้าจริงก่ อน
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ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การควบคุม และเสริมประสิทธิภาพให้ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์  ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพ
นั้น ผู้บริหารเว็บไซต์ควรสร้าง และควบคุมปัจจัยทั้ง 7 ด้าน จากหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  E-S-
QUAL และ  E-RecS-QUALของ Parasuraman และคณะ (2005) ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน (Efficiency) เพ่ือให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการ
สามารถค้นหา เพ่ือจะได้รับการบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  2. ด้านความสามารถของระบบ 
(System Availability) โดยจัดการให้ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถ
ตอบสนองการใช้งานได้ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) 
เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์สามารถรับค าสั่ง และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ท า
ให้ผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
เว็บไซต์สามารถรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 5.ด้านการตอบสนองต่อการใช้
บริการ (Responsiveness) เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการ และสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ ใช้บริการมีปัญหาเกิดขึ้นในการใช้บริการ 6.ด้านการชดเชย 
(Compensation)   เว็บไซต์สามารถหาสิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า และ 7.
ด้านการติดต่อ (Contact) ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะต้องตอบสนอง และแก้ปัญหาให้กับลูกค้า
ทางออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้
ปรึกษาหรือสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์    
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจกับความถี่ในการ
ซื้อสินค้าทางออนไลน์ โดยผลที่ได้จากงานวิจัยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด  และมีความ
สอดคล้องตามหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และ
คณะ (2005) ในการศึกษาพบว่า ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าทางออนไลน์ง่ายขึ้น จะส่งผลต่อความถี่ ใน
การซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ เมื่อรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เข้าใช้บริการมีคุณภาพ 
เนื่องจากการซื้อสินค้าทางออนไลน์ผู้บริโภคจะไม่เห็นสินค้า หรือจับต้องสินค้าจริง ก่อนการตัดสินใจ
ซื้อ ดังนั้น การควบคุม และเสริมประสิทธิภาพให้ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับ
ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ ทั้งนี้ การที่จะส่งเสริม และพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพนั้น 
ผู้บริหารเว็บไซต์ควรสร้าง และควบคุมปัจจัยทั้ง 7 ด้าน จากหลักการประเมินคุณเว็บไซต์  E-S-QUAL 
และ  E-RecS-QUALของ Parasuraman และคณะ (2005) ได้แก่ 1.ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 
(Efficiency) เพ่ือให้เว็บไซต์มีความง่ายในการใช้งาน โดยมีหน้าจอที่สามารถท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
ค้นหา เพ่ือจะได้รับการบริการที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 2. ด้านความสามารถของระบบ (System 
Availability) โดยจัดการให้ระบบมีเสถียรภาพในการใช้งานอยู่เสมอ และสามารถตอบสนองการใช้
งานได้ตลอดเวลาที่ผู้ใช้ต้องการ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) เว็บไซต์ร้านค้า
ออนไลน์สามารถรับค าสั่ง และส่งข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ท าให้ผู้ใช้บรรลุ
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วัตถุประสงค์ในการใช้งานตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 4. ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy) เว็บไซต์
สามารถรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 5.ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ 
(Responsiveness) เว็บไซต์สามารถตอบสนองต่อปัญหาในการใช้บริการ และสามารถแก้ปัญหาได้
อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้บริการมีปัญหาเกิดขึ้นในการใช้บริการ 6.ด้านการชดเชย (Compensation)   
เว็บไซต์สามารถหาสิ่งทดแทนเมื่อเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า และ 7.ด้านการติดต่อ 
(Contact) ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์จะต้องตอบสนอง และแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางออนไลน์ 
โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างเว็บไซต์ และผู้ใช้บริการเพ่ือให้ผู้ใช้บริการได้ปรึกษาหรือ
สอบถามเกี่ยวกับการให้บริการผ่านเว็บไซต์    
 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกับค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์โดยผลที่ได้จากงานวิจัยไม่ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด และหลักการ
ประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ Parasuraman และคณะ (2005) ใน
การศึกษาพบว่า คุณภาพเว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ในการซื้อสินค้า และจากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรพบว่า ลูกค้าเลือกซื้อสินค้า และบริการจาก
ร้านค้าออนไลน์เนื่องจากมีสินค้า  และบริการให้เลือกมากมาย พร้อมมีราคาที่ถูกกว่าร้านค้า หรือ
ห้างสรรพสินค้าทั่วไป (Marketeer, 2015) ทั้งนี้จากงานผลงานวิจัยสามารถสรุปได้ว่า จากการที่
สินค้า และบริการจากร้านค้าออนไลน์มีให้เลือกหลากหลาย มีรายการส่งเสริมการขาย และมีราคาถูก
กว่าร้านค้าทั่วไปนั้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทางออนไลน์ต่อครั้งนั้นมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจาก ผู้บริโภคอาจพบสินค้าที่ถูกใจ และมีราคาต่ ากว่าปกติอาจท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น หรือค่าใช้จ่ายอาจลดลงหากไม่พบสินค้า หรือราคาที่ดึงดูดใจ ดังนั้น 
คุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ จึงไม่มีผลกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้า   
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
 จากผลส ารวจระดับความคิดเห็นของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจซื้อนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการประเมินคุณภาพ  E-S-QUAL และ E-RecS-QUAL ของ 
Parasuraman และคณะ (2005) ซึ่งเป็นแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ที่ผ่านการยอมรับ มีความ
น่าเชื่อถือ และใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบสอบถาม และผ่านการทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถน าแบบสอบถาม และ
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพร้านค้าออนไลน์ได้ โดยช่วยในการสร้าง 
และควบคุมปัจจัยด้านต่างๆ ที่ท าให้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์มีคุณภาพ  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความส าคัญของคุณภาพเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
ความจงรักภักดีของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าออนไลน์ เพ่ือศึกษา และปรับปรุงคุณภาพร้านค้าออนไลน์ให้มี
ความสอดคล้องกับความต้องของลูกค้าสูงสุด 
 2. ควรศึกษาถึงแนวโน้มความนิยมของคุณภาพเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ในด้านความพึงพอใจ 
และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าทางออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ และยกระดับของ
ร้านค้าออนไลน์ให้มีคุณภาพสูงสุด 
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