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ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกสในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค
บนเว็บไซตคาปลีกอิเล็กทรอนิกส ในประเทศไทย
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งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อการศึกษาปจจัย ดานความชำนาญของผูบริโภคในการซื้อ
สินคาอุปโภคบริโภค ดานการรับรูลักษณะผลิตภัณฑ ดานคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส และดานความพึง
พอใจในโปรแกรมสงเสริมการขายอิเล็กทรอนิกส ที่สงผลตอพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกสในการซื้อสินคา
อุปโภคบริโภคของเว็บไซตคาปลีกอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง ดานความ
ชำนาญของผูบริโภคในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภค ดานการรับรูดานลักษณะผลิตภัณฑ ดานคุณภาพการ
บริการอิเล็กทรอนิกส และดานความพึงพอในในโปรแกรมสงเสริมการขายอิเล็กทรอนิกส สงผลตอพฤติกรรม
ความภักดีของผูบริโภคบนเว็บไซตคาปลีกอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีประสิทธิภาพใน
การอธิบายและพยากรณพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส ในการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคของเว็บไซตคาปลี ก
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 3 เว็บไซตคือ เทสโกโลตัลออนไลน บิ๊กซีออนไลน และท็อปสออนไลน งานวิจัย
ฉบับนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณโดยทำการเก็บขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางจำนวน 250 คน โดยใชวิธีการ
เก็บแบบสอบถามแบบออนไลน
ผลวิจัยพบวา ทุกปจจัยมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส เรียงลำดับคือ
ปจจัยดานการรับรูลักษณะผลิตภัณฑ ปจจัยดานคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานความพึงพอใจใน
โปรแกรมสงเสริมการขายอิเล็กทรอนิกส และปจจัยดานความชำนาญของผูบริโภคในการซื้อสินคาอุปโภค
บริโภค สวนปจจัยที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายและพยากรณพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส พบ
3 ปจจัย เรียงลำดับดังนี้ ปจจัยดานคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส ปจจัยดานความชำนาญของผูบริโภคใน
การซื้อสินคาอุปโภคบริโภค และปจจัยดานความพึงพอใจในโปรแกรมสงเสริมการขายอิเล็กทรอนิกส และจาก
วิจัยพบวาปจจัยดานการรับรูลักษณะผลิตภัณฑมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส
แตยังไมใชปจจัยที่มีประสิทธิภาพในการอธิบายและพยากรณพฤติกรรมความภักดีอิเล็กทรอนิกส
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The objectives of this research were to 1 ) to study factors, consumer expertise in
purchasing consumer products perception of product characteristics electronic service quality
and satisfaction with electronic promotion programs affecting electronic loyalty behavior in
purchasing consumer products of electronic retail websites in Thailand, 2 ) to study the
relationship between consumer expertise in purchasing consumer products perception of
product characteristics electronic service quality and satisfaction in electronic promotion
programs affect consumer loyalty behavior on electronic retail websites in Thailand and 3) to
study effective factors in explaining and forecasting electronic loyalty behavior. In order to
buy consumer products of 3 electronic retail websites in Thailand, Tesco Locale Online, Big C
Online and Tops Online. This research is a quantitative study that collected data from a
sample population of 250 people using an online questionnaire method.
The research found that all of the factors were positively related to electronic loyalty
behavior including; product perception factor, electronic service quality factors, satisfaction
factors in electronic promotion programs and consumer expertise factors in purchasing
consumer products as for the effective factors for explaining and forecasting electronic loyalty
behavior, Three factors were found in order as follows: electronic service quality factors,
consumer expertise factors in purchasing consumer goods and satisfaction factors in electronic
promotion programs and from the research, it was found that the product perception factor
was positively related to the electronic loyalty behavior but it is not an effective factor in
explaining and forecasting electronic loyalty behavior.

