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This research aimed at studying the influences of online service quality and
relationship marketing factors such as relational termination cost, relationship benefits, shared
value, and trust to commitment between consumer and female clothing online retailers on
facebook fanpage by using the mixed methods research which consists of qualitative and
quantitative research. The qualitative sample group is the consumer and female clothing online
retailers who meet the specified conditions and the quantitative sample group is the consumer
who bought the female clothing via Facebook fanpage with 400 individuals.
The results from qualitative research use for defining the sub-factors of Service
quality in The context of Female clothing online retailers on facebook fanpage. Quantitative
research showed that relational termination cost, relationship benefits, shared value, and trust
from relationship marketing factors are influence to the commitment between consumer and
female clothing online retailers on facebook fanpage, While the factors of service quality which
influence to the commitment between consumer and female clothing online retailers on facebook
fanpage has service quality dimensions such as tangible, reliability and empathy.
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของงานวิจัย
เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ มถือเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสี่ ที่เป็ นพื้นฐานในการดารงชี วิตของมนุษย์ อัน
ประกอบไปด้วย อาหาร เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่อาศัย และ ยารั ก ษาโรค ในยุค ปั จจุ บ ันเสื้ อผ้าไม่ ได้มี
หน้าที่เพียงแค่เป็ นเครื่ องนุ่งห่ มสาหรับปกป้องร่ างกายจากสภาพแวดล้อมภายนอกและปกปิ ดเรื อน
ร่ างเท่ านั้ น แต่ ย งั สามารถช่ วยบ่ ง บอกฐานะ รสนิ ย ม ช่ วยอ าพรางจุ ดด้อ ยเสริ ม จุ ด เด่ น และช่ ว ย
สะท้อนบุคลิกภาพของผูท้ ี่สวมใส่ ผ่านลักษณะของเนื้ อผ้า การตัดเย็บและรู ปแบบของเสื้ อผ้าได้อีก
ด้วย จากการที่ เสื้ อผ้าได้ถูกจัดอยู่ในหมวดสิ นค้าแฟชั่น เพราะต้องมี การปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบของ
สิ นค้าให้เหมาะสมตามกระแสความนิ ยมของตลาดในช่วงนั้นอยู่เสมอแล้ว สิ นค้าประเภทนี้ ยงั มีอายุ
ที่ส้ ัน ประกอบกับราคาที่ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับสิ นค้าแฟชัน่ ในหมวดอื่น ๆ เช่น กระเป๋ า รองเท้า
ส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความถี่ในการซื้ อสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้าได้บ่อย จากการวิจยั สารวจของ บริ ษทั
คอตตอน ยูเอสเอ เกี่ ย วกับ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคสิ น ค้าในปี 2557 พบว่า ผูบ้ ริ โ ภคชาวไทยมี
พฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีแนวโน้มในการซื้ อเสื้ อผ้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
อยู่ที่ 3% ในทุก ๆ ปี ยาวต่อเนื่ องไปถึงปี 2563 (Cotton USA,2014) และจากการสารวจพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคในไทยผ่านโครงการ “2016 Global Lifestyle Monitor” ในปี 2559 พบว่า 1 ใน 5 ของ
ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าผ่านช่ องทางออนไลน์ โดยแบ่งเป็ นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อหา
ข้อมู ลประกอบในการตัดสิ นใจ 21% ใช้อินเทอร์ เน็ต เพื่ อการค้นหาเทรนด์แฟชั่นและสไตล์การ
แต่งตัว 67% ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเสื้ อผ้า 55% และใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่ออ่าน
รี วิวสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภครายอื่น 46% (Cotton USA,2016) และจากผลการสารวจพฤติกรรมของผูใ้ ช้
อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยโดยสานักงานพัฒนาธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
(สพธอ.) หรื อ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในปี 2560 ถึง ปี 2561
ยังพบว่า มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของสิ นค้าในหมวดแฟชัน่ เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ ในปี
2561 เติบโตขึ้นจากในปี 2560 อยูท่ ี่ 3.72% ซึ่ งมีอตั ราการเติบโตสู งขึ้นเป็ นอันดับที่ 6 จากหมวดหมู่
สิ นค้าทั้งหมด 7 หมวด อันประกอบด้วย
1. หมวดห้างสรรพสิ นค้า (10.23%)
2. หมวดอาหาร เครื่ องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและประมง (9.35%)
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3. หมวดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน (6.14%)
4. หมวดเครื่ องสาอางและอาหารเสริ ม (5.21%)
5.หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (4.15%)
6.หมวดแฟชัน่ เครื่ องแต่งกายและเครื่ องประดับ (3.72%)
7. หมวดอุปกรณ์การกีฬาของเล่นของที่ระลึก (1.40%)
(สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) [สพธอ.], 2019) ดังจะเห็นได้จาก
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดง มูลค่า E-Commerce กลุ่มค้าปลีกและค้าส่ง ปี 2560 – 2561

ลาดับ

ประเภทสิ นค้าและบริ การ

มูลค่าใน
ปี 2560
(ล้านบาท)

มูลค่าใน
ปี 2561
(ล้านบาท)

อัตรา
การ
เติบโต
(%)

1

หมวดห้างสรรพสิ นค้า

319,708.60 356,127.25

10.23

2

หมวดอาหาร เครื่ องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตรและ
184,104.41 203,083.10
ประมง

9.35

3

หมวดเฟอร์ นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน

32,099.09

33,489.37

6.14

4

หมวดเครื่ องสาอางและอาหารเสริ ม

145,387.66 151,000.32

5.21

5

หมวดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

52,398.60

53,140.04

4.15

6

หมวดแฟชั่นเครื่ องแต่ งกายและเครื่ องประดับ

50,599.19

53,911.29

3.72

7

หมวดอุปกรณ์การกีฬาของเล่นของที่ระลึก

35,531.75

37,483.89

1.40

ที่มา : ดัดแปลงจาก สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2019
จากมู ลค่ าการเติ บ โตขึ้ นของสิ นค้าในหมวดเสื้ อผ้าบนตลาดอี ค อมเมิ ร์ซ ท าให้ บ รรดา
ผูป้ ระกอบการเห็ นช่ องทางในการท าธุ รกิ จบนตลาดออนไลน์ ม ากขึ้ น รวมไปถึ งบุ ค คลทั่วไปที่
ต้องการเริ่ ม ต้นทาธุ รกิ จของตัวเอง และผูท้ ี่ ตอ้ งการมี รายได้เสริ มหลังจากการทางานประจาหรื อ
นิสิตนักศึกษาที่ตอ้ งการหารายได้เสริ มระหว่างเรี ยน ก็สามารถที่จะผันตัวมาประกอบอาชีพค้าขาย
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อิสระผ่านช่ องทางออนไลน์ได้อย่างไม่ยากนัก ทั้งยังสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็ นอาชี พหลักใน
อนาคตได้อีกด้วย ผลการสารวจมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซในปี 2558 เป็ นต้นมา จนกระทัง่ ถึง ปี 2560
โดยแบ่ งข้อมูลตามประเภทของผูป้ ระกอบการ พบว่า สัดส่ วนของผูป้ ระกอบการประเภทพ่ อค้า
แม่คา้ ออนไลน์ (Business to Consumer : B2C) มีการเติบโตขึ้นจากในปี 2560 คิดเป็ น 14.04%
ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงมูลค่าตลาด E-commerce ปี 2558 – 2560 และคาดการณ์ปี 2561 แบ่งตามประเภท
ผูป้ ระกอบการ
ที่มา : ดัดแปลงจาก สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), 2019
ซึ่งจากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นได้วา่ มีผปู ้ ระกอบการประเภทพ่อค้าแม่คา้ ที่หนั มาใช้ช่องทาง
ออนไลน์ในการประกอบอาชีพมากขึ้น โดยมีอตั ราเติบโตเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ในปี 2560 ที่มีอตั ราการ
เติบโตในส่วนของผูป้ ระกอบการประเภทพ่อค้าแม่คา้ ออนไลน์ (Business to Consumer : B2C)
สู งขึ้นจากในปี 2559 คิดเป็ น 7.91% ซึ่งเหตุการณ์ดงั กล่าวส่วนหนึ่งอาจเป็ นผลมาจากการที่ผคู ้ นใน
ปัจจุบนั มีความรู ้ความตระหนักเกี่ยวกับเรื่ องของการวางแผนทางการเงินมากขึ้น จึงหาทาง
เสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเงิน โดยวิธีหนึ่งที่ทางเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลความรู ้ดา้ นการวางแผนและ
บริ หารจัดการทางการเงิน ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ Investerest.com (ลงทุนศาสตร์, 2019)
เว็บไซต์ Finnomena.com (Add Money, 2019) และ เว็บไซต์ Moneybuffalo.in.th
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(Moneybuffalo, 2017) ต่างกล่าวเป็ นเสี ยงเดียวกันว่าเป็ นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยทาให้มีความมัน่ คง
การเงินและลดความเสี่ ยงทางการเงินก็ คือ ทุกคนควรมีแหล่งเงินได้มากกว่าหนึ่งทาง หรื อพูดง่ายๆ
ก็คือ ควรมีอาชีพสารองไว้เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ ยงนั้นเอง และจากแนวคิดดังกล่าวนี้เองที่ทา
ให้เหล่ามนุษย์เงินเดือนต่างมองหาอาชีพเสริ มที่ทาได้ง่ายและไม่กระทบกับงานหลัก ซึ่งจากการ
สื บค้นข้อมูลพบว่า การขายสิ นค้าออนไลน์มกั จะติด 1 ใน 10 อันดับแรกของอาชีพที่ได้รับการ
แนะนาสาหรับหมวดหมู่ของสิ นค้าที่ติดอันดับสิ นค้าที่ถูกแนะนาส่วนใหญ่จะเป็ นหมวดอาหาร
เสริ ม หมวดเครื่ องสาอางและครี มบารุ งผิว หมวดงานแฮนด์เมด งาน D.I.Y หมวดอุปกรณ์สินค้า
ไอที หมวดของใช้ในบ้าน และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ หมวดสิ นค้าประเภทเครื่ องประดับและเครื่ อง
แต่งกาย ที่ติดอันดับสิ นค้าขายดี และเป็ นหมวดสิ นค้าที่ได้รับความนิยมจากการจัดลาดับในหลายๆ
แหล่งข้อมูลไม่วา่ จะเป็ นจากเว็บไซต์ Officemate.co.th (Officemate Admin, 2018) เว็บไซต์
Cheechongruay.smartsme.co.th (Cheechongruay, 2017) และ เว็บไซต์
Thaismescenter.com (รัตนชัย ม่วงงาม, 2018) เป็ นต้น
ในปั จจุ บ ันการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ ส ามารท าได้ง่ายมากขึ้ นเนื่ องจากเสื้ อผ้าเป็ นสิ นค้าที่
สามารถตัดสิ นใจซื้ อได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งใช้ขอ้ มูลและเหตุผลประกอบการตัดสิ นใจมากนักทาให้ซ้ื อ
ขายได้คล่อง ประกอบกับปั จจุบนั มีเทคโนโลยีทางด้านการสื่ อสารที่ทาให้เกิดช่องทางในการขาย
ของใหม่ ๆ ไม่ ว่าจะเป็ นการขายสิ น ค้าผ่าน สื่ อสั งคมออนไลน์ อย่าง เฟซบุ๊ ก (Facebook) ไลน์
(Line) และ อินสตราแกรม (Instagram) ขายสิ นค้าผ่านแพลตฟอร์ มอีคอมเมิร์ซ อย่างเช่ น ช้อปปี้
(Shopee) ลาซาด้า (Lazada) และเว็บ ไซต์ (Website) ต่าง ๆ เช่ น เว็บ ไซต์ lnwshop.com และ
เว็บ ไซต์ jd.co.th เป็ นต้น รวมไปถึ งความก้าวหน้าของระบบการขนส่ งที่ ปั จจุบัน มี ให้เลื อกใช้
บริ การทั้งจากภาครัฐและเอกชนมีระบบช่วยในการคัดแยกสิ นค้าและนาส่ งได้อย่างรวดเร็ วมากขึ้น
นอกจากนี้ ยงั มีบริ ษทั เอกชนที่รับบริ การในรู ปแบบของคลังสิ นค้าออนไลน์ที่ช่วยเก็บสิ นค้า บรรจุ
หี บ ห่ อ และน าส่ ง สิ น ค้า ให้ กับ ลู ก ค้าในนามของผู ้ข าย ยกตัว อย่างเช่ น เว็บ ไซต์ I-sabuy.com
เว็บไซต์ Mycloudfulfillment.com และเว็บไซต์ Ktndevelop.com ซึ่ งช่วยอานวยความสะดวก
ให้กบั ผูป้ ระกอบการเป็ นอย่างมาก การหาแหล่งสิ นค้ามาขายนั้นก็มีให้เลือกทั้งการเดินทางไปซื้ อมา
จากแหล่งขายส่ งอย่างตลาดประตูน้ า ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดจตุจกั ร หรื อจะเป็ นการนาเข้าสิ นค้ามาจาก
ต่างประเทศ ไม่ ว่าจะเป็ น จีน เกาหลี ญี่ ปุ่ น หรื อ ไต้หวัน แต่ ประเทศที่ เป็ นที่ นิยมมากในการนา
สิ นค้าเข้ามาขาย ได้แก่ ประเทศจีน เนื่ องจากสิ นค้ามีราคาที่ต่าทาให้สามารถนามาบวกกาไรเพิ่มได้
สู ง และสาหรับผูท้ ี่มีเงินลงทุนไม่สูงนักแต่ตอ้ งการขายเสื้ อผ้าออนไลน์ ก็มีผูค้ า้ ส่ งที่เปิ ดรับตัวแทน
ในการขายสิ นค้า ซึ่งจะช่วยลดความเสี ยงจากการขาดทุนให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเริ่ มต้นขายของได้อีกด้วย
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จากการศึก ษาพบว่าปั จจุ บนั มี ร้านค้าปลี กเสื้ อผ้าสตรี บ นตลาดออนไลน์เป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะการขายผ่านช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กแฟนเพจ แต่เป็ นที่น่าสังเกตว่าใน
ตลาดเสื้ อผ้าออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กนั้นมีร้านค้าที่เปิ ดขายอยู่และมีร้านใหม่ๆ เปิ ดเพิ่มเป็ นจานวนมาก
ในขณะที่มีบางร้านค่อยๆปิ ดตัวและหายไปจากตลาด สอดคล้องกับข้อมูลจากบริ ษทั เซลสุ กิ ที่ให้
ข้อมูลไว้ว่า ตัวเลขร้านออนไลน์ในประเทศไทยมีการเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด มีร้านค้าเปิ ดใหม่
จานวนมาก แต่ก็มี ร้านค้าที่ปิดตัวลงจานวนมากเช่นกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการแข่งขันที่ดุเดือดใน
ตลาด (Sellsuki, 2018) ผูว้ ิจยั จึงตั้งข้อสงสัยว่าปัจจัยใดที่ทาให้บางร้านค้าสามารถดาเนินธุ รกิจได้
อย่างยาวนาน ในขณะที่บางร้านกลับต้องปิ ดกิจการลง ทั้ง ๆ ที่มีช่องทางในการจัดจาหน่าย คือ
เฟซบุ๊กแฟนเพจ และสิ นค้าที่จดั จาหน่ายเหมือน ๆ กัน ไม่ได้มีความแตกต่างเป็ นพิเศษไม่ใช่เสื้ อผ้า
แบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มีกระบวนการออกแบบและสั่งตัดโดยเฉพาะ ผูว้ ิจยั ตั้งข้อสันนิ ษฐานว่า การที่
ร้ านค้าจะสามารถประกอบธุ รกิ จได้ในระยะยาวนั้นไม่ เพี ยงแต่ จะต้องพยายามให้ไ ด้ลู ก ค้าใหม่
เท่านั้นยังจาเป็ นต้องรักษาฐานลูกค้าเก่ าไว้ด้วย แต่ในภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันกันสู งส่ งผลให้มี
ความกดดันในการแข่งขันที่สูงเช่นกัน ซึ่งในสภาวะที่สินค้ามีลกั ษณะเหมือนๆ กันในตลาด คุณภาพ
สิ นค้าเพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะช่วยรักษาฐานลูกค้าเก่าให้อยูก่ บั ร้านค้าไปได้ตลอด
เนื่องจากยังมีกลยุทธ์หลาย ๆ อย่าง ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ทางด้านการตลาด การบริ หารจัดการ
ที่ คู่ แข่งพยายามพัฒนาขึ้ นมาเพื่ อสร้ างความความได้เปรี ยบ (Hoonsopon & Ruenrom, 2012)
ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เปลี่ยนใจไปซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าเหล่านั้นและจากการศึกษางานวิจยั พบว่าตัวแปร
ที่อธิ บายความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกได้ดีในบริ บทนี้ คือ ตัวแปรความ
ผู ก พั น (Commitment) (Mukherjee & Nath, 2007; Ulaga & Eggert, 2006) แ ล ะ เมื่ อ
พิจารณาถึงตัวแปรอิสระที่ทาให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์ระยะยาวและมีความผูกพันกับร้านค้าหรื อ
องค์ก รมี ห ลายตัวแปรด้วยกัน เช่ น ความพึ งพอใจ ความไว้ว างใจ ความผูก พัน การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า
คุณภาพการสื่ อสาร ประโยชน์จากความสัมพันธ์ และต้นทุนที่ตอ้ งสู ญเสี ยไปหากจะยกเลิกความ
สัมพันธ์น้ นั เป็ นต้น ซึ่ งยังไม่สามารถสรุ ปแน่ ชดั ได้ว่าตัวแปรไหน คือ ตัวแปรที่ดีที่สุดสาหรับการ
นามาใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระยะยาวและความผูกพันระหว่างลูกค้าและร้านค้าปลีก
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาและทบทวนทฤษฎี ความผูกพันและความไว้วางใจ (Morgan
& Hunt,1994) พบว่า ตัวแปรส าคัญ ที่ มี ผ ลก่ อ ให้ เกิ ด ความผู ก พัน มี ต ัวแปรต้น ทุ น การเลิ ก ความ
สัมพันธ์ ตัวแปรประโยชน์จากความสัมพันธ์ ตัวแปรคุณค่าร่ วม และตัวแปรความไว้วางใจ เป็ นตัว
แปรต้นของตัวแปรความผูกพัน ยิ่งกว่านั้นจากการวิจยั เชิงคุณภาพผูว้ ิจยั พบว่า มีหลายปัจจัยที่ทาให้
ลูก ค้าเลื อกใช้บ ริ การกับ ร้านค้า ที่ เคยใช้บ ริ ก ารมาก่ อน ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย การที่

6
ร้านค้าตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยคุณ ภาพของสิ นค้าที่ มี ความเหมาะสมกับราคา
คุณภาพของสิ นค้ามี ความถูกต้องตรงกับที่ได้ให้ขอ้ มูลไว้ก่อนการซื้ อขาย สิ นค้าที่ซ้ื อจากร้านเมื่ อ
นาไปใช้แล้วช่วยตอบสนองความต้องการด้านการใช้งาน ทางร้านส่ งสิ นค้าครบถ้วนสมบูรณ์ตาม
รายการสั่งซื้ อ เมื่อมาใช้บริ การได้รับสิ นค้าและบริ การที่ดีเสมอ ทางร้านค้าให้บริ การด้านข้อมูลและ
การจัดส่ งอย่างรวดเร็ ว พนักงานมีความสามารถทั้งในด้านการจัดการแก้ไขปัญหา การให้ขอ้ มูลตอบ
ข้อซักถามด้วยความสุ ภาพ มีความเอาใจใส่ รับฟังและเข้าใจความต้องการของลูกค้า ทาให้ลูกค้ าไว้
วางใจในคุณภาพสิ นค้าและบริ การว่าทางร้านค้าสามารถตอบสนองความต้องการได้ท้ งั สิ นค้าและ
บริ การที่ดี และมีความวางใจในร้านค้าว่าจะไม่ทาให้ผิดหวัง ซึ่ งจากปั จจัยข้างต้นนั้น ก็คือตัวแปร
ต่าง ๆ ตามมิติของคุณภาพบริ การตามกรอบแนวคิดของคุณภาพบริ การ (Parasuraman, Zeithaml
& Berry,1988) และตัวแปรความไว้วางใจตามกรอบแนวคิดทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ
(Morgan & Hunt,1994)

จากการศึกษาพบว่ายังมีงานวิจยั ไม่มากนักที่ทาการศึกษาถึงมิติคุณภาพบริ การแต่ละด้านที่
ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาว และมีงานวิจยั ไม่มากนักที่นาทฤษฎีคุณภาพบริ ก ารมาศึกษาร่ วมกับ
ทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระยะยาวของผูบ้ ริ โภคในบริ บทของ
ร้ านค้าปลี ก ออนไลน์ ดัง นั้ น จากเหตุ ผ ลดัง กล่ า วการน าทฤษฎี ค วามผู ก พัน และความไว้วางใจ
(Morgan & Hunt,1994) และทฤษฎีคุณภาพบริ การ (Parasuraman, Zeithaml & Berry,1988)
มาช่วยอธิ บายความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ก็ จะช่ วยอธิ บ ายปั ญ หาในงานวิ จัย ชิ้ น นี้ ได้ ดัง นั้น เพื่ อตอบค าถามการวิจัย ดังกล่าว ผูว้ ิจัย จึ ง ตั้ง
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและสมมุติฐานในงานวิจยั ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของต้ น ทุ น การเลิ ก ความสั ม พั น ธ์ ระดั บ ของประโยชน์ จ าก
ความสัมพันธ์ ระดับของคุณค่าร่ วม และระดับของความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อร้านขายเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าที่ มีต่อร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
3. เพื่อศึกษาอิท ธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ปั จจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
ปั จจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณค่าร่ วม ความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้าร้าน
ขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้สามารถนาไปใช้อธิบายระดับของปัจจัยตามกรอบ
แนวความคิดเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการในแง่ของการอธิบายทฤษฎีทางการตลาดเชิงสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับรู ปแบบธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. ผูป้ ระกอบการหรื อผูท้ ี่มีความสนใจจะดาเนินธุรกิจขายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจสามารถน าผลจากการวิ จัย เกี่ ย วกับ ระดับ ความผู ก พัน ของลู ก ค้าที่ มี ต่ อ ร้ านขายเสื้ อ ผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3. ผลที่ได้จากการวิจยั ในครั้งนี้สามารถนาไปใช้อธิบายอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพบริ การ
ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณค่าร่ วม และความไว้วางใจ ที่มีผลต่อ
ความผูกพันของลูกค้าร้านขายเสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ
ในแง่ข องการอธิ บ ายทฤษฎี ท างการตลาดเชิ งสั ม พัน ธ์ เชื่ อมโยงกับ รู ป แบบธุ ร กิ จผ่านช่ อ งทาง
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

สมมุติฐานการวิจัย
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1 ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 2 ประโยชน์จากความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3 คุณภาพบริ การมีอิทธิ พ ลต่อ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 3.1 คุ ณ ภาพบริ ก ารด้านความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก ารมี ค วาม
สัมพันธ์กบั ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.1.1 คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้มีอิทธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.1.2 คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามี
อิทธิ พลต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.1.3 คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่ สบาย ใส่ แล้ว
มี ค วามสวยงามมี อิท ธิ พ ลต่อความผูก พัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้ านค้าปลี ก ประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.2 คุณภาพบริ การด้านความน่ าเชื่ อไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.2.1 คุณภาพบริ การด้านการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายการสั่ ง ซื้ อ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความผูก พัน ระหว่ างผู บ้ ริ โ ภคและร้ า นค้า ปลี ก ประเภทเสื้ อ ผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุ ติ ฐ านการวิ จั ย ที่ 3.2.2 คุ ณ ภาพบริ ก ารด้า นการส่ ง มอบสิ น ค้า บริ ก ารที่ ดี อ ย่ า ง
สม่าเสมอมีอิทธิ พลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.3 คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์กบั
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.3.1 คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลอย่างรวดเร็ ว
มีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.3.2 คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การด้านการจัดส่งอย่างรวดเร็วมี
อิทธิ พลต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.4 คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้ามีความสัมพันธ์
กับความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุ ติฐานการวิจัยที่ 3.4.1 คุณ ภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการและแก้ไข
ปัญหาของพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.4.2 คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการให้ขอ้ มูลและตอบ
ข้อสอบถามของพนักงานมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.4.3 คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการให้บริ การลูกค้าด้วย
ความสุ ภาพมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
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สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.5 คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า มีความสัมพันธ์กับ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.5.1 คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้ามีอิทธิ พลต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 3.5.2 คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี
มีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยที่ 4 คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 5 ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ขอบเขตการวิจัย
การศึ กษาเรื่ อง อิท ธิ พ ลของคุณ ภาพบริ ก ารออนไลน์และปั จจัย ทางด้านการตลาดเชิ ง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ นี้ ใช้วิธีก ารวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods research) ในรู ป แบบขั้น ตอนเชิ ง
สารวจ (Exploratory sequential design) แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 2 ขั้นตอน (Creswell & Plano
Clark, 2011) ซึ่ งประกอบด้วย 1. วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) มีการตรวจสอบ
ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชื่อมโยงแบบสามเส้า (Triangulation) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาย
แหล่ ง (Data triangulation) ได้ แ ก่ 1.1 ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้ จ ากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ เป็ นผู ้บ ริ โภค
1.2 ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลที่เป็ นร้านค้าปลีกเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1.3 ข้อมู ลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ยวข้อง (องอาจ นัยพัฒน์ , 2551)
และ 2.วิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) มีการกาหนดขอบเขตในการวิจยั ไว้ดงั นี้
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการวิจัย
ผูว้ ิจยั ทาการวิจยั เชิงคุณภาพผ่านวิธีการทาวิจยั บนอินเทอร์เน็ต (Netnography)
โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านข้อคอมเม้นท์ของลูกค้าที่มีต่อสิ นค้าและบริ การของทางร้านค้า
ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของร้านค้า เพื่อนาผลที่ได้มาวิเคราะห์สรุ ปผลและนามาใช้เป็ นตัวแปรย่อย
ของตัวแปรอิสระและใช้ในเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ (Interview) ร้ านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
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สตรี ออนไลน์บ นเฟซบุ๊ กแฟนเพจโดยสามารถกาหนดขอบเขตเนื้ อหาตามกรอบแนวคิดสาหรั บ
งานวิจยั เชิงปริ มาณได้ดงั นี้
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ดังนี้
1.1 ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ (Relational termination cost)
1.2 ประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship benefits)
1.3 คุณภาพบริ การ (Service quality)ได้แก่ ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ การตอบสนองต่อลูกค้า การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
และการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
1.4 คุณค่าร่ วม (Shared value)
1.5 ความไว้วางใจ (Trust)
2. ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคที่มีต่อ
ร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่มีช่องทางการจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Customer
commitment)

ขอบเขตด้านประชากรในการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากรในการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูล
จากร้านค้าและผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ ผ่านช่ องทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจจากร้ านที่ มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) เป็ นร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ที่มีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2) เป็ นร้านค้าประเภทขายปลีกเสื้ อผ้าสตรี คละแบรนด์ ลักษณะเป็ นเสื้ อผ
สาเร็ จรู ปที่รับมาขาย ไม่ใช่เสื้ อผ้าสั่งตัดและจัดทาเป็ นแบรนด์เฉพาะของทางร้าน
3) ร้านค้ามีการเปิ ดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี เนื่องจากในช่วง 1-2 ปี แรก
ของการเริ่ มต้นทาธุ รกิจ นับเป็ นช่วงเวลาที่ ยากในการบริ หารจัดการ ธุ รกิ จขนาดเล็กส่ วนใหญ่จะ
ประสบปั ญหาขาดทุนจนถึงขั้นต้องปิ ดกิจการในช่วง 2 ปี แรกนี้ (เคล็ดลับทาธุรกิจอย่างไรให้อยูร่ อด
ในปี แรก, 2017) ประกอบกับ การจะทาธุ รกิจให้อยู่รอดนั้นการสร้างความประทับใจให้กบั ลูกค้าก็
เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่สาคัญ (มาทา ธุรกิจ ให้รอดกันเถอะ!, 2015) ซึ่ งในการที่จะสร้างฐานลูกค้านั้นมี
กระบวนการที่จะบริ หารจัดการได้หลายวิธีและต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน (5 เคล็ดลับสร้าง
ฐานลูกค้าประจา, 2016) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงคัดเลือกร้านค้าที่เปิ ดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
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4) ร้านค้ายังมีการเปิ ดดาเนินการอยู่ ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบจากการร้านค้ามี
การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร มีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า อยูเ่ สมอ เนื่องจากในช่องทางเฟซบุ๊กนั้นความถี่ใน
การโพสต์มีความสัมพันธ์กบั อัตราการมองเห็นโพสต์ของลูกค้า ดังนั้นร้านค้าที่ยงั เปิ ดดาเนิ นการจึง
จาเป็ นต้องมีปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้า มีการเคลื่อนไหวในเพจอย่างสม่าเสมอ (6 วิธีเพิ่มจานวนคนเห็น
โพสต์แบบไม่ตอ้ งเสี ยเงิน , 2018) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงทาการเลื อกร้านค้าที่ มีการลงข้อมูลอย่างต่อเนื่ อง
เว้นระยะในการลงข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
2. ขอบเขตด้านประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทัว่ ประเทศ
ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนิ นการวิจยั ตั้งแต่เดือน สิ งหาคม พ.ศ.2562 จนถึงเดือน กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 รวมเป็ นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มที่เป็ น
ลูกค้าในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพเพิ่มเติมจากกลุ่มที่ เป็ นร้านค้าในเดือน
มี น าคม พ .ศ. 2563 แล ะเก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล เชิ งป ริ ม าณ ใน เดื อน สิ งห าคม พ .ศ. 2563
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กรอบการทาวิจัยเชิงผสมผสาน
ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดเนื้อหาที่ตอ้ งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

กาหนดรู ปแบบของร้านค้าที่จะทาการเก็บข้อมูล

กาหนดรู ปแบบในการดาเนินการเก็บข้อมูล
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่มารี วิวสิ นค้าและ
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูข้ ายสิ นค้า
บริ การของทางร้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผ่านการสัมภาษณ์
ปรับข้อกาหนดในการเก็บข้อมูลตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
ข้อมูลจากการรวบรวมรี
าและ มภาษณ์
- เก็เก็บบรวบรวมข้
อมูลจากผูข้ ายสิวนิวค้สิานผ่ค้านการสั
บริ การของทางร้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการรวบรวมรี วิวสิ นค้า
และบริ การของทางร้านผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ร้านค้า
นามาคัดแยกและกาหนดตัวแปรย่อยใน
ตัวแปรอิสระสาหรับกรอบแนวคิดตั้งต้นในใน
การทาวิจยั เชิงปริ มาณ

สร้างข้อคาถามสาหรับการเก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ร้านค้า
ปรับปรุ งข้อคาถามตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร้านค้า

การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ
ปรับปรุ งแบบสอบถามตามคาแนะนาของ
อาจารย์ที่ปรึ กษา และผูเ้ ชี่ยวชาญ

สร้างข้อคาถามปลายเปิ ดสาหรับใช้ใน
แบบสอบถาม

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
สรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 2 กรอบการทางานวิจยั เชิงผสมผสาน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้าน
การตลาดเชิ งสั ม พัน ธ์ ไ ปยังความผูก พัน ระหว่ างผู บ้ ริ โภคและร้ า นค้า ปลี ก ประเภทเสื้ อ ผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ ิจยั ได้ใช้ตวั แบบทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ (Morgan
& Hunt, 1994) เนื่ องจากเป็ นพื้ นฐานทางด้านการตลาดเชิ ง สั ม พันธ์ ประยุก ต์ก ับ ทฤษฎี คุณภาพ
บริ การ (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988) โดยมีตวั แปรย่อยจากการเก็บข้อมูลจากการ
ทาวิจยั เชิงคุณภาพ มีกรอบการวิจยั เชิงปริ มาณดังภาพที่ 3 (หน้าที่ 14)

คานิยามศัพท์ เฉพาะ
คุณภาพบริการ หมายถึง ความสามารถของร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กในการ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ าใช้บริ การได้อย่างทันเวลาและมีความเหมาะสม
เพื่ อ ให้ ลู ก ค้า เกิ ด ความพึ ง พอใจในการใช้ บ ริ ก าร (Parasuraman Zeithaml & Berry,1985 ;
ชริ นทร์ ทิพย์ เป็ งอินตา, 2558; พิรพร สภัคเกียรติกุล , 2558; วรรณวิษา หนู มา, 2559; โสภิต มนต์
ฉันทะ, 2560)
คุณภาพบริการด้ านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้ าและบริการ หมายถึง ความสามารถใน
การส่งมอบสิ นค้าของร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ให้มีคุณลักษณะตรงตามที่ได้ให้ขอ้ มูล
ไว้ สิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคา ใช้งานได้เป็ นอย่างดี (ณิ ชาปวีณ์ กกกาแหง, 2556; กีรติ บันดาล
สิ น, 2558; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561)
คุณ ภาพบริ ก ารด้ านความน่ าเชื่ อไว้ วางใจได้ หมายถึ ง ความสามารถในการส่ งมอบ
สิ นค้าและบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอของร้านค้า เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ที่ดาเนิ นการด้วย
ความซื่ อสั ตย์โดยมี ก ารจัดส่ งสิ นค้าจริ ง จัดส่ งสิ นค้าครบถ้วนตามรายการสั่งซื้ อ จัดส่ งสิ นค้าที่ มี
ความสมบู รณ์ ไ ม่ มี ตาหนิ หรื อการช ารุ ดเสี ย หายให้กับ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารอย่างสม่ าเสมอ จนทาให้ผูใ้ ช้
บริ การเกิดความเชื่ อถือและไว้วางใจในตัวร้านค้า (ณิ ชาปวีณ์ กกกาแหง, 2556; กีรติ บันดาลสิ น ,
2558; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561)
คุณภาพบริการด้ านการตอบสนองต่ อลูกค้ า หมายถึง ความสามารถและความพร้อมใน
การตอบสนองต่อผูใ้ ช้บริ การทั้งทางด้านการให้ขอ้ มูลข่าวสารและการจัดส่งสิ นค้าอย่างรวดเร็ ว
ด้วยความเต็มใจของผูใ้ ห้บริ การในร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กต่อผูใ้ ช้บริ การ
(ณิชาปวีณ์ กกกาแหง, 2556; กีรติ บันดาลสิ น, 2558; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561)
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คุณภาพบริ การด้ านการให้ ความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้ า หมายถึง ความสามารถในการทาให้
ลูกค้าเกิ ดความเชื่ อถือและมัน่ ใจในตัวร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ผ่านคุณสมบัติของ
พนัก งานผูใ้ ห้บ ริ การที่ มี ทกั ษะในการจัดการแก้ไขปั ญหา การให้ขอ้ มูลเพิ่ มเติ ม สามารถตอบข้อ
สอบถามได้ และสามารถควบคุมจัดการอารมณ์ให้สามารถบริ การลูกค้าได้ดว้ ยความสุภาพเรี ยบร้อย
(ณิชาปวีณ์ กกกาแหง, 2556; กีรติ บันดาลสิ น, 2558; โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561)
คุณภาพบริการด้ านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า หมายถึง เป็ นการที่ผใู ้ ห้บริ การของร้านค้า
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก มี ทักษะความรู ้ ความสามารถในการรับฟั ง และเข้าใจในความ
ต้อ งการของลู ก ค้า มี ค วามเอาใจใส่ ใ ห้ค วามสนใจอย่างต่ อเนื่ อ งและพยายามตอบสนองความ
ต้องการของลูก ค้าอย่างเต็ม ความสามารถ (ณิ ชาปวีณ์ กกก าแหง, 2556; กี รติ บัน ดาลสิ น , 2558;
โสรัจจะราช เถระพันธ์, 2561)
ต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์ หมายถึง ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าของร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊กจะต้องยอมรับ จากการที่ตดั สิ นใจยุติความสัมพันธ์จากร้านค้าเดิมและหันไปใช้บริ การร้านค้า
ใหม่ ซึ่ งต้น ทุ น ในการเลิ ก ความสั ม พัน ธ์ น้ ี เป็ นปั จ จัย ที่ มี ส่ ว นท าให้ ลู ก ค้า ตัด สิ น ใจที่ จ ะรั ก ษา
ความสัมพันธ์กบั ร้านต่อไปหรื อตัดสิ นใจยกเลิกความสัมพันธ์ข้ ึนอยู่กบั มูลค่าของต้นทุนว่ามี มาก
หรื อน้อย ลูกค้าสามารถยอมรับได้หรื อไม่ (Morgan & Hunt, 1994; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2561)
ประโยชน์ จากความสั มพันธ์ หมายถึง การที่ลูกค้าเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการ
รักษาความสัมพันธ์กบั ร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก จึงมีความตั้งใจและพยายามที่จะรักษา
และพัฒนาความสัมพันธ์ (Morgan & Hunt,1994; สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2561)
คุณค่ าร่ วม หมายถึง ค่านิยม ความเชื่อ แนวคิด แนวทาง เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งว่าเป็ น
สิ่ ง ที่ ดีห รื อ ไม่ ดี ผิ ดหรื อถู ก ควรหรื อไม่ ค วรท า ที่ มี ร่วมกัน ระหว่า งลู ก ค้า กับ ร้ านค้า เสื้ อ ผ้าสตรี
ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ก โดยทั้งสองฝ่ ายมี การแลกเปลี่ ยนมี แนวความคิ ดที่ เหมื อนกัน ในเรื่ องความ
ซื่อสัตย์ ความสุภาพจริ งใจ มารยาทในการสื่ อสาร และรสนิยม (Morgan & Hunt, 1994;
รพีพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ, 2556; สุพิมพา เบญจรัตนานนท์, 2557; ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562)
ความไว้ วางใจ หมายถึง การที่ ลู กค้ามี ความเชื่ อมัน่ เชื่ อใจ และมัน่ ใจในความซื่ อสัตย์
ความน่ าเชื่ อถือของร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ก ว่าจะสามารถให้บริ การที่ ดีและจัดส่ ง
สิ นค้าที่ดีได้ตามความคาดหวังไว้ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต (Morgan & Hunt, 1994; ขจีนุช สวัสดิ
นาม, 2560; จิดาภา ทัดหอ, 2560; ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562)
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ความผูกพัน หมายถึง เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและร้านค้า เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กที่ มีร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ ายมี ความเชื่ อมัน่ ว่าสัมพันธภาพที่ มีอยู่มีคุณค่า ควรค่าแก่ การ
รั ก ษาและพัฒ นาต่ อไปในอนาคต ดังนั้น จึ งมี ค วามพยายามและมุ่ ง มั่น ที่ จะรั ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่ า งกั น ไว้ โดยความผู ก พั น ของลู ก ค้ า จะเป็ นผลลัพ ธ์ ด้ า นอารมณ์ จ ากการที่ เคยได้ รั บ
ประสบการณ์ ที่ ดี จนท าให้ เกิ ดความเชื่ อ มั่น และมั่น ใจในการใช้สิ น ค้าและบริ ก าร (Morgan &
Hunt, 1994; วงศกร ยุกิจภูติ, 2559; กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี, 2560)
ร้ า นเสื้ อ ผ้ าสตรี อ อนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ หมายถึ ง ร้ านขายปลี ก เสื้ อ ผ้า สตรี ที่ มี
ช่องทางการขายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ภายในร้านขายสิ นค้าคละ แบรนด์ เป็ นแบรนด์ตลาดสามารถ
หาซื้ อได้ทวั่ ไป ลักษณะเสื้ อผ้าเป็ นสิ นค้าเหมาล็อตมาขาย ไม่ใช้เสื้ อผ้าที่ ออกแบบและสั่งตัดเพื่ อ
สร้างแบรนด์เฉพาะของทางร้าน

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ที่มา : Morgan and Hunt (1994)

- ผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี

- ผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า

5. ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)

คุณภาพบริการ (Service quality)
1. ด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ (Tangible)
- คุณภาพสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ - คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
- สิ นค้าสิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดีสวมใส่ สบาย,สวยงาม
2. ด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ (Reliability)
- มีการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสัง่ ซื้อ
- ความสม่าเสมอในการส่ งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
3. ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
- การให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ ว
- การให้บริ การด้านการจัดส่ งสิ นค้ามีความรวดเร็ ว
4. ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance)
- ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
- ความสามารถในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อสอบถาม
- ความสามารถในการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพ

ภ

(Trust)

ความไว้วางใจ

(Shared value)

คุณค่าร่ วม

(Relationship benefits)

ประโยชน์จากความสัมพันธ์

(Relational termination cost)

ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

(Customer commitment)

ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการวิจยั เชิงคุณภาพ
เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดกรอบแนวคิด ตัวแปร และวิธีดาเนินการวิจยั โดยครอบคลุม
เนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันและความไว้วางใจ
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
4. ธุรกิจเสื้ อผ้า
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับคุณภาพบริการ
การประกอบธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน นอกเหนื อ จากการมุ่ งหวัง ที่ จ ะส่ งมอบสิ น ค้าที่ ดี เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าแล้ว การบริ การที่ดีถือเป็ นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วย
เสริ มสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุ รกิ จประเภทบริ การ คุณภาพบริ การ
เปรี ยบเสมือนหัวใจหลักที่จะทาให้ธุรกิจมีความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่งและประสบความสาเร็ จใน
ที่สุด จากความสาคัญของคุณภาพในการบริ การต่อการทาธุ รกิจดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอแนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพบริ การ ประกอบด้วยหัวข้อ การบริ การ ลักษณะของการบริ การ คุณภาพ
บริ การ แนวคิดคุณภาพบริ การ การวัดคุณภาพบริ การ และตัวแปรตามมิติคุณภาพบริ การ
การบริการ
คาว่า “บริ การ” ได้ถูกนิยามความหมายโดยนักวิจยั หลายๆท่าน ดังนี้
Kotler & Armstrong (2016) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ การบริ การ ไว้ว่า เป็ นรู ปแบบ
ของกิจกรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรม คุณประโยชน์ และความพึงพอใจที่เสนอให้กบั ผูร้ ับบริ การ
เป็ นสิ่ งที่ ไม่สามารถจับต้อง ไม่สามารถครอบครองและไม่สามารถเป็ นเจ้าของได้ ซึ่ งในงานวิจยั
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ของ อรทัย เลิศวรรณวิท ย์ และ ณักษ์ กุลิส ร์ (2554) ก็ได้อธิ บายเกี่ยวกับการบริ การเพิ่มเติ มไว้ว่า
การบริ การเป็ นกิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้นจากการปฏิ สัมพันธ์กนั ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้บริ การ เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ เบญชภา แจ้งเวชฉาย
(2561) ที่ได้อธิ บายไว้ว่า การบริ การ หมายถึง การแสดงออกทางการกระทาที่ฝ่ายหนึ่ งนาเสนอต่อ
อีกฝ่ ายเพื่ อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ และนาไปสู่ ความพึ งพอใจสู งสุ ดตามความ
คาดหวังหรื อมากกว่าความคาดหวัง โดยกระบวนการดังกล่าวอาจจะเกี่ยวข้องกับสิ นค้าที่สามารถ
จับต้องได้ หรื อไม่สามารถจับต้องได้
สรุ ปได้ว่า การบริ การหมายถึงกิ จกรรมที่ฝ่ายผูใ้ ห้บริ การกระทาหรื อนาเสนอต่อผูท้ ี่รับ
บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้ได้ตามความคาดหวังหรื อเหนือกว่า
ความคาดหวัง โดยที่กระบวนการนั้นจะมีสินค้ามาเป็ นส่ วนเกี่ยวข้องหรื อไม่ก็ตาม
ลักษณะของการบริการ
ลัก ษณะของการบริ ก ารประกอบด้ว ยคุ ณ ลัก ษณะพิ เศษ 4 ประการ ดัง นี้ (Kotler &
Armstrong,2016)
1. Service intangibility – การบริ การจะไม่สามารถมองเห็น ลิ้มรส สัมผัสรู ้สึก ได้ยนิ

หรื อได้กลิ่น จนกว่าจะมีการซื้อบริ การ
2. Service inseparability – การบริ การจะไม่สามารถแยกออกจากผูใ้ ห้บริ การได้
กล่าวคือ การให้บริ การและการบริ โภคจะเกิดขึ้นทันทีพร้อมกัน ณ ช่วงเวลาหนึ่ง
3. Service Variability – การบริ การมีคุณภาพที่ไม่แน่นอน โดยจะขึ้นอยูก่ บั ว่าผูใ้ ห้
บริ การเป็ นใคร ให้การบริ การที่ไหน อย่างไร
4. Service perishability -การบริ การจะไม่สามารถผลิตและเก็บไว้ก่อนที่จะใช้งานได้
คุณภาพบริการ
ความหมายของคุณภาพการบริ การ ได้ถูกนิยามไว้ดงั ต่อไปนี้
Parasuraman, Zeithaml.and Berry (1985) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า คุ ณ ภาพบริ การเป็ น
ผลลัพธ์จากการประเมินผลระหว่างความคาดหวังจากการบริ การและการรับรู ้คุณค่าในการบริ การที่
ได้รับของผูใ้ ช้บริ การ เช่นเดียวกับ พิรพร สภัคเกียรติกุล (2558) ที่ได้อธิ บายว่า คุณภาพบริ การ คือ
การเปรี ยบเทียบระหว่างการบริ การของผูใ้ ห้บริ การกับความคาดหวังของผูบ้ ริ โภคจากการใช้บริ การ
การประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก ารของผูใ้ ห้ บ ริ ก ารนั้นมี ค วามสั ม พันธ์ กับ กระบวนการในการส่ งมอบ
บริ การให้ผบู ้ ริ โภคและมีความสัมพันธ์กบั ผลลัพธ์จากการใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้
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ชริ นทร์ ทิ พ ย์ เป็ งอินตา (2558) ยังได้อธิ บายไว้ว่า คุณภาพบริ การ เป็ นกิจกรรมที่ มีผลประโยชน์
หรื อความพึงพอใจ ที่สามารถตอบสนองให้กบั ลูกค้า การบริ การนั้นต้องตอบสนองให้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า อย่างถูกต้อง เหมาะสมได้มาตรฐานวิชาชีพ โดยที่ลูกค้าจะรับรู ้
คุณภาพการให้บริ การหลังจากการได้รับบริ การแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็ น คุณภาพด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจ ด้านความเชื่ อมัน่ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง และด้านสิ่ งที่สามารถจับ
ต้องได้ ซึ่ ง วรรณวิษา หนู มา (2559) ได้เพิ่มเติ มความหมายของการบริ การไว้ว่า การบริ การที่ ดีที่
สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผูร้ ับบริ ก ารได้เป็ นอย่างดี ในการบริ ก ารจะต้องค านึ งถึ ง
ความพึ งพอใจ และการตอบสนองความคาดหวังของผูร้ ับ บริ การเป็ นหลัก ดังนั้นผูใ้ ห้บ ริ การจึ ง
จาเป็ นที่จะต้องรู ้ถึงความต้องการหรื อความคาดหวังของผูร้ ับบริ การ และประเมินได้วา่ การบริ การที่
ผูร้ ับ บริ ก ารจะได้รับ นั้นจะสร้ างความพึ งพอใจหรื อตอบสนองต่อความคาดหวังหรื อไม่ ซึ่ งหาก
สามารถท าให้ลูก ค้ามี ความพึ งพอใจหรื อได้รับบริ การที่ เป็ นไปตามความคาดหวังได้ ถือว่า การ
บริ การนั้นมี คุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ โสภิต มนต์ฉันทะ (2560) ที่ได้ให้คาอธิ บายเพิ่มเติ มว่า เมื่อ
ลูกค้ารับบริ การก็จะสามารถรับรู ้ถึงคุณภาพของการบริ การได้
จากนิยามข้างต้นสามารถ สรุ ปได้ว่า คุณภาพบริ การ หมายถึง การเปรี ยบเทียบระหว่าง
การบริ การ ซึ่ งมีคุณสมบัติ คือ จับต้องไม่ได้ ไม่มีความแน่นอน ไม่สามารถแบ่งแยกและเก็บไว้ได้
ของผูใ้ ห้บริ การกับความคาดหวังและความต้องการของผูบ้ ริ โภค ซึ่งผูใ้ ห้บริ การต้องส่ งมอบบริ การ
ที่มีความเหมาะสมกับความต้องการอย่างทันเวลาเพื่อให้ผบู ้ ริ การเกิดความพึงพอใจ
แนวคิดคุณภาพบริการ
การวัดคุณภาพบริ การส่ วนใหญ่จะใช้เครื่ องมือที่ชื่อว่า SERVQUAL ซึ่ งพัฒนามาจาก
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การสร้ า งคุ ณ ภาพบริ ก าร (Parasuraman, Zeithaml And
Berry,1985) ซึ่ งได้ท าการศึ ก ษารู ป แบบของการวัด คุ ณ ภาพโดยยึ ด ช่ อ งว่า งที่ มี ร ะหว่ า งความ
คาดหวังและการรับ รู ้ข องลูกค้าที่ ได้รับบริ การเป็ นหลัก และเรี ยกว่า Gap Model จากการศึ กษา
พบว่า มีช่องว่าง 5 ช่องว่าง ที่จะส่ งผลให้การส่ งมอบบริ การไม่ประสบความสาเร็ จ ซึ่งสามารถดูได้
จากภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 แสดงโมเดลคุณภาพบริ การ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Parasuraman, Zeithaml And Berry (1985).
โดยมีรายละเอียดของช่องว่างในแต่ละส่ วน ดังต่อไปนี้
Gap 1 : ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผูใ้ ช้บริ การกับการจัดการการรับรู ้ของผู ้
ให้บริ การ
Gap 2 : ช่องว่างระหว่างการแปลการรับรู ้เกี่ยวกับสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังกับมาตรฐาน

คุณภาพที่สร้างขึ้น
Gap 3 : ช่องว่างระหว่างมาตรฐานคุณภาพที่สร้างขึ้นกับการบริ การจริ งที่ให้กบ
ั ลูกค้า
Gap 4 : ช่องว่างระหว่างบริ การจริ งที่ให้กบ
ั ลูกค้ากับการสื่ อสารภายนอก
Gap 5 : ช่องว่างระหว่างสิ่ งที่ลูกค้าคาดหวังกับบริ การจริ งที่ลูกค้าได้รับ

จากโมเดลดังกล่าวนักการตลาดสามารถนาความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อลดช่องว่างที่จะ
ทาให้การส่งมอบบริ การไม่ประสบความสาเร็ จ และจากการวิจยั ดังกล่าว ได้มีการสรุ ปมิติที่จะใช้ใน
การวัดคุณภาพบริ การออกมาได้ 10 ด้าน ดังนี้ (Parasuraman, Zeithaml And Berry,1985)
มิติที่ 1 : ความไว้วางใจ (Reliability) – ความสามารถในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ หรื อ
บริ การให้กบั ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา มีความสม่าเสมอ เป็ นไปตามที่ได้ให้คามัน่ สัญญากับ
ลูกค้าไว้
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มิติที่ 2 : การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) - หมายถึง การที่บุคลากรมีความ
เต็มใจที่จะให้บริ การ หรื อช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าอย่างรวดเร็ ว ทันท่วงที
มิ ติ ที่ 3 : ความสามารถ (Competence) - หมายถึ ง การที่ บุ ค ลากรมี ทั ก ษะความรู ้
ความสามารถ มีความชานาญที่จะให้บริ การได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
มิติที่ 4 : การเข้าถึงบริ การ (Access) – การบริ การต้องมีการอานวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นด้านการเข้ารับบริ การ เวลา สถานที่ ให้ได้รับความสะดวก สบาย
มิติที่ 5 : ความสุ ภาพ (Courtesy) - บุคลากรที่ ให้บริ การ ต้องมีมารยาท มีความสุ ภาพ
นอบน้ อ ม มี ค วามเป็ นกัน เอง มี น้ า ใจ จริ ง ใจ ยิ น ดี และเต็ ม ใจที่ จ ะให้ บ ริ ก ารกับ ลู ก ค้าอย่างเต็ ม
ความสามารถ
มิติที่ 6 : การติดต่อสื่ อสาร (Communication) - ความสามารถในการสื่ อสารทาความ
เข้าใจกับลูกค้า ได้อย่างถูตอ้ งเหมาะสม เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการสื่ อสาร มีทกั ษะในการ
สื่ อสารที่จะช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและองค์กร
มิติที่ 7 : ความน่าเชื่อถือ (Credibility) – ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั
ลูกค้า โดยการส่งมอบบริ การด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
มิติที่ 8 : ความปลอดภัย (Security) - การบริ ก ารมีความปลอดภัย ปราศจากอันตราย
และความเสี่ ยงต่อลูกค้า
มิติที่ 9 : ความเข้าใจลูกค้า (Understanding / Knowing the customer) – พนักงานมี
ความเข้าใจและใส่ใจ โดยพยายามตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้ตามที่ลูกค้าคาดหวัง
มิติที่ 10 : ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) – หมายถึง สิ่ งที่ปรากฏให้เห็นและสามารถ
จับต้องได้จากการรับบริ การ เช่น บุคลากร, อาคารสถานที่, อุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นต้น
ต่อมาภายหลังได้มีการทดสอบซ้ าและพัฒนาปรับปรุ ง โดยการยุบบางมิติจากเดิม จนเหลือ
ตัวแปรในการวัดคุณภาพบริ การเพียง 5 มิติได้แก่
มิติที่ 1 : ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ (Tangible) – ลัก ษณะทางกายภาพที่ ส ามารถ
สัมผัสได้ รวมถึงการมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ สภาพแวดล้อมที่ทาให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความ
ตั้งใจที่ดีในการให้บริ การ นาเสนออกมาเป็ นรู ปธรรมและลูกค้าสามารถสัมผัสมองเห็นและรับรู ้ได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น
มิติที่ 2 : ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ (Reliability) – ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่าง ถูกต้อง เหมาะสม มีความสม่าเสมอ สามารถรักษา
ระดับของการบริ การได้เหมือนเดิมในทุกครั้ง เป็ นไปตามที่ได้ให้คามัน่ สัญญากับลูกค้าไว้ ซึ่ งจาก
ความสามารถดังกล่าวจะทาให้ลูกค้า เกิดความเชื่อและไว้วางใจในการรับบริ การ
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มิติที่ 3 : การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) – ความสามารถในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว ความพร้อมและความเต็มใจยินดีที่จะให้บริ การ ด้วยการ
อานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า
มิติที่ 4 : การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) – ความสามารถในการสร้างความ
น่ าเชื่ อ ถื อเชื่ อ มั่น ในสายตาของลู ก ค้า โดยบุ ค ลากรจะต้อ งมี ท ัก ษะ ความรู ้ ค วามสามารถความ
เชี่ยวชาญในการให้บริ การ มีกิริยามารยาที่ดี สุ ภาพนอบน้อม มีวิจารณญาณในการเลือกวิธีในการ
สื่ อสารเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการบริ การ
มิ ติ ที่ 5 : การรู ้ จัก และเข้า ใจลู ก ค้า (Empathy) - ความสามารถในการเข้า ใจความ
ต้องการความคาดหวังของลูกค้าในแต่ละบุคคลและสามารถตอบสนองความต้องการหรื อความ
คาดหวังของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องและรวดเร็ว
การวัดคุณภาพบริการ (SERVQUAL)
ค าถามในการวัด คุ ณ ภาพบริ ก ารตามแนวคิ ด ทฤษฎี คุ ณ ภาพบริ ก าร (Parasuraman,
Zeithaml And Berry,1985) จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ ความคาดหวังในบริ การ และการรับรู ้
ในบริ การ ซึ่ งต่ อ มามี ก ารปรั บ ข้อ ค าถามให้ เหลื อ เพี ย ง 22 ข้ อ (Parasuraman, Zeithaml &
Berry,1988) คาตอบเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Scale) มี 7 ระดับ โดยเริ่ มตั้งแต่ไม่
เห็นด้วย (1 คะแนน) ไปจนถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง (7 คะแนน) และนาข้อมูลที่ได้มาคานวณหาค่าความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังในบริ การและการรับรู ้คุณภาพบริ การ ตามสมการต่อไปนี้
(ปภัสรา วรรณทอง และ บุรินทร์ ต.ศรี วงษ์,2561)
คุณภาพบริการ = คะแนนการรับรู้ ในบริการ – คะแนนความคาดหวังในบริการ
การแปลผลคะแนนสามารถแบ่งได้ ดังนี้
1. คะแนนการรับรู ้ในบริ การ > คะแนนความคาดหวังในบริ การ หรื อ ผลคะแนน
เป็ นบวก (+) หมายความว่า คุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับดีหรื อผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจ
2. คะแนนการรับรู ้ในบริ การ = คะแนนความคาดหวังในบริ การ หมายความว่า คุณภาพ
บริ การอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. คะแนนการรับรู ้ในบริ การ < คะแนนความคาดหวังในบริ การ หรื อ ผลคะแนนเป็ น
ลบ (-) หมายความว่า คุณภาพบริ การอยูใ่ นระดับต่าหรื อผูร้ ับบริ การไม่พึงพอใจ
การบริ การนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจ เพราะเป็ นเครื่ องมือที่จะสามารถสร้าง
ความแตกต่างและความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจได้ คุณภาพในการบริ การจะสามารถ
สร้างคุณค่าและช่วยมัดใจลูกค้าได้ในระยะยาว (ชริ นทร์ทิพย์ เป็ งอินตา, 2559)
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มิติของคุณภาพบริการ
ตัวแปรตามมิติของคุณภาพบริ การ ได้มีนกั วิจยั หลายท่านให้นิยามในแต่ละมิติไว้ ดังนี้
1. ความเป็ นรู ปธรรมของบริการ (Tangible)
ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก ารนั้น ณิ ช าปวีณ์ กกก าแหง (2556) ได้ศึ ก ษาและอธิ บ าย
ความหมายไว้ว่า เป็ นองค์ประกอบที่ลูกค้าสามารถมองเห็ นและจับต้องได้ สามารถพิจารณาจาก
ลักษณะเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ให้บริ การ สิ่ งอานวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงลักษณะภายนอกของ
พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ซึ่งสอดคล้องกับ กีรติ บันดาลสิ น (2558) ที่ได้ขยายความเพิ่มเติมไว้ว่า ความ
เป็ นรู ปธรรมของบริ การ หมายถึง ลักษณะของสิ่ งที่ ใช้อานวยความสะดวกในการบริ การ สามารถ
สัมผัสจับต้องได้ มีลกั ษณะทางกายภาพที่ทาให้สามารถมองเห็น นอกจากนี้ โสรัจจะราช เถระพันธ์
(2561) ยังได้อธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกับ ความเป็ นรู ป ธรรมของบริ ก ารไว้ว่า หมายถึ ง ลัก ษณะของ
กระบวนการการให้บริ การที่ สามารถมองเห็นได้ โดยมีความทันสมัยมีสิ่งอานวยความสะดวกทาง
กายภาพ มีพนักงานที่มีความเป็ นมืออาชีพมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
จากนิ ยามข้างต้นผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ หมายถึง ความเป็ น
รู ปธรรมของบริ การ ซึ่งเป็ นลักษณะของกระบวนการสิ่ งที่ช่วยอานวยความสะดวกในการบริ การ ที่
มี ล ัก ษณะเป็ นรู ป ธรรม สามารถมองเห็ น สามารถจับ ต้อ งได้ เช่ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุ ป กรณ์
ลักษณะภายนอกของผูใ้ ห้บริ การ รวมไปถึงการจัดตกแต่งสถานที่ เป็ นต้น
ตารางที่ 2 การวัดคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ
ผูแ้ ต่ง
วรรณวิษา หนูมา (2559)
โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560)
วสัน จันทร์มนั่ (2560)

ตัวแปร
ชนิดของตัวแปร จานวนคาถาม
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตัวแปรอิสระ
5
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตัวแปรอิสระ
4
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตัวแปรกลาง
3
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของบริ การ ตัวแปรตาม
5

2. ความน่ าเชื่ อไว้วางใจได้ (Reliability)
ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ ณิ ชาปวีณ์ กกกาแหง (2556) ได้ศึกษาและอธิ บายความหมาย
ไว้ว่าเป็ นความน่าเชื่อถือซึ่งหมายถึงความสามารถในการให้บริ การได้อย่างถูกต้อง สม่าเสมอตามที่
ได้ให้สัญญาไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ กีรติ บันดาลสิ น (2558) ที่ ได้ศึกษาและอธิ บ ายไว้ว่า เป็ นคามั่น
สัญญาที่ผบู ้ ริ การให้ไว้ รวมถึงการบริ การด้วยความแม่นยาถูกต้องเหมาะสมในทุกครั้ง นอกจากนี้ยงั
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สอดคล้องกับ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษาและให้ความหมายไว้ว่า เป็ น ความสามารถ
เกี่ยวกับการให้บริ การที่ มีความตรงต่อเวลา มีความจริ งใจในการแก้ไขปั ญหาแก้ขอ้ สงสัยให้กับ
ผูร้ ับบริ การได้ทนั ที บุคลากรให้บริ การด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
จากนิยามข้างต้นผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ หมายถึง ความน่าเชื่อ
ไว้วางใจได้ เป็ นความสามารถในการส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่ดีอย่างถูกต้องแม่นยาสม่าเสมอ
ตามที่ได้ให้คามัน่ สัญญาไว้กบั ผูใ้ ช้บริ การ โดยผูใ้ ห้บริ การต้องดาเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
ด้วยการจัดส่งสิ นค้าจริ ง ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ จัดส่ งสิ นค้าที่มีความสมบูรณ์ไม่มีตาหนิหรื อ
การชารุ ดเสี ยหายให้กบั ผูใ้ ช้บริ การอย่างสม่าเสมอ จนทาให้ผใู ้ ช้บริ การเกิดความเชื่อถือและวางใจ
ในตัวผูใ้ ห้บริ การหรื อร้านค้านั้น
ตารางที่ 3 การวัดคุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้
ผูแ้ ต่ง
วรรณวิษา หนูมา (2559)
โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560)
วสัน จันทร์มนั่ (2560)

ตัวแปร
ด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้
ด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้
ด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้
ด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้

ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรกลาง
ตัวแปรตาม

จานวนคาถาม
4
5
3
5

3. การตอบสนองต่ อลูกค้ า (Responsiveness)
การตอบสนองต่อลูกค้า ณิชาปวีณ์ กกกาแหง (2556) ได้ศึกษาและอธิบายความหมาย ไว้
ว่าเป็ นการตอบสนองผูใ้ ช้บริ การซึ่ ง หมายถึง การที่ผใู ้ ห้บริ การแสดงความเต็มใจและความพร้อมที่
จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว สอดคล้องกับ กีรติ บันดาลสิ น (2558) ที่ศึกษา
และให้ ค วามหมายเพิ่ ม เติ ม ไว้ว่า การตอบสนองลู ก ค้า เป็ นความพร้ อ มและเต็ม ใจที่ จะบริ ก าร
ช่วยเหลืออานวยความสะดวก ให้กบั ลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการ รวมไปถึงความยืดหยุน่ และ
ความสามารถในการปรับ เปลี่ ยนบริ การให้เข้ากับลูกค้าในแต่ละราย ซึ่ งโสรัจจะราช เถระพัน ธ์
(2561) ได้ศึกษาและอธิ บายเพิ่ มเติ ม ไว้ว่า เป็ นการที่ บุคลากรมีความพร้อมในการดูแลข้อมูลการ
ให้บริ การให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ มีความพร้อมที่จะให้บริ การได้ทนั ทีดว้ ยความเต็มใจตามที่ผรู ้ ับบริ การ
ต้องการ
จากนิยามข้างต้นผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า การตอบสนองต่อลูกค้า หมายถึง การตอบสนองต่อ
ลูก ค้า ซึ่ งเป็ นความสามารถและความพร้อมในการตอบสนองต่อผูใ้ ช้บ ริ ก ารทั้งทางด้านการให้
ข้อมูลข่าวสารและการจัดส่งสิ นค้าอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจของผูใ้ ห้บริ การต่อผูร้ ับบริ การ
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ตารางที่ 4 การวัดคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ผูแ้ ต่ง
วรรณวิษา หนูมา (2559)
โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560)
วสัน จันทร์มนั่ (2560)

ตัวแปร
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า
ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า

ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรกลาง
ตัวแปรตาม

จานวนคาถาม
4
4
3
4

4. การให้ ความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้ า (Assurance)
การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ณิชาปวีณ์ กกกาแหง (2556) ได้ศึกษาและอธิบาย
ความหมาย ไว้ว่าเป็ นความสามารถและมารยาทของพนักงาน ความมีชื่อเสี ยงที่เป็ นที่ยอมรับ ทาให้
ลู ก ค้ามี ค วามรู ้ สึ ก มั่น ใจ สอดคล้อ งกับ ที่ กี รติ บัน ดาลสิ น (2558) ได้ศึ ก ษาและยังให้ค าอธิ บ าย
เพิ่มเติ มว่า การที่ผูใ้ ห้บริ การมีทกั ษะความรู ้ที่จาเป็ นในการบริ การ มีความสุ ภาพเป็ นมิตร มีความ
ซื่ อสัตย์ สามารถสร้างความัน่ ใจและความรู ้สึกมัน่ คงปลอดภัยให้กบั ลูกค้าซึ่ งมีความหมายไปใน
ทิศทางเดียวกับ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ที่ได้ศึกษาและให้ความหมายไว้
จากนิยามข้างต้นผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า การให้ความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า หมายถึง การให้ความ
เชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า เป็ นการที่บุ คลากรผูใ้ ห้บริ การมีความรู ้ความสามารถทักษะในการจัดการแก้ไข
ปัญหา ข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อสอบถาม และสามารถบริ หารจัดการควบคุมอารมณ์ให้สามารถแสดง
ออกมาด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อยจนทาให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือและมัน่ ใจในตัวผูใ้ ห้บริ การ
ตารางที่ 5 การวัดคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ผูแ้ ต่ง
วรรณวิษา หนูมา (2559)
โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560)
วสัน จันทร์มนั่ (2560)

ตัวแปร
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า

ชนิดของตัวแปร จานวนคาถาม
ตัวแปรอิสระ
3
ตัวแปรอิสระ
4
ตัวแปรกลาง
3
ตัวแปรตาม
5
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5. การรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า (Empathy)
การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า ณิ ชาปวีณ์ กกกาแหง (2556) ได้ศึกษาและอธิบายความหมายไว้
ว่า หมายถึง การที่ผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า มีความสนใจและดูแลเอาใจใส่
ลูกค้าเป็ นพิเศษซึ่ง กีรติ บันดาลสิ น (2558) ได้ศึกษาและอธิบายว่า หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงความ
มุ่งมัน่ ตั้งใจ เข้าใจและใส่ ใจในปั ญหาและความต้องการของลูกค้าโดยนาเสนอบริ การที่เป็ นส่ วนตัว
ตรงกับความต้องการเพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกเป็ นคนพิเศษ สอดคล้องกับที่ โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
ได้ศึกษาและให้ความหมายของ การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า ไว้ว่าเป็ นความเอาใจใส่ ดูแลผูร้ ับบริ การ
หมายถึง การทาความเข้าใจ ให้ความสนใจผูร้ ับบริ การด้วยความตั้งใจและต่อเนื่ อง มีการกาหนด
ช่วงเวลาในการให้บริ การที่สะดวกแก่ผรู ้ ับบริ การ
จากนิยามข้างต้นผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า หมายถึง การรู ้จกั และเข้าใจ
ลูกค้าเป็ นการที่ผูใ้ ห้บริ การมีทกั ษะความรู ้ ความสามารถในการรับฟั ง และเข้าใจในความต้องการ
ของลูกค้า มีความเอาใจใส่ ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่ องและพยายามตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ
ตารางที่ 6 การวัดคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ผูแ้ ต่ง
วรรณวิษา หนูมา (2559)
โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560)
วสัน จันทร์มนั่ (2560)

ตัวแปร
ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า

ชนิดของตัวแปร
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรกลาง
ตัวแปรตาม

จานวนคาถาม
3
4
3
6

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความผูกพันและความไว้วางใจ
สภาวะการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบนั มีการแข่งขันกันสูงผูป้ ระกอบการจึงได้คิดค้น
กลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้เพื่อที่จะได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งพยายามคิดหาวิธีในการรักษา
ฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ไม่ให้คู่แข่งสามารถแย่งไปได้ และสิ่ งสาคัญที่จะทาให้การรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั องค์กร มีแนวโน้มที่จะประสบความสาเร็จได้ก็ คือ การที่บริ ษทั องค์กรและ
ลูก ค้ามี ค วามไว้วางใจ (Trust) และความผูก พัน (Commitment) ระหว่างกัน และกัน (ธัชพงษ์
อภิรักษ์นนั ท์ชยั , 2559) ซึ่ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความผูกพันและตัวแปรความไว้วางใจนั้น
ได้มีนกั วิจยั ทาการศึกษาและอธิ บายความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรไว้แล้วโดยทฤษฎีดงั กล่าว คือ
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ทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ (Morgan & Hunt,1994) และจากความสาคัญของความ
ผูกพันและความไว้วางใจที่มีระหว่างลูกค้าและบริ ษทั องค์กร ผูว้ ิจยั จึงนาเสนอแนวคิดและทฤษฎี
ความผูกพันและความไว้วางใจ โดยประกอบด้วยหัวข้อ ที่มาของแนวคิดทฤษฎีความผูกพันและ
ความไว้วางใจ องค์ป ระกอบของทฤษฎี ความผูกพัน และความไว้วางใจ และตัวแปรตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั
ที่มาของแนวคิดทฤษฎีความผูกพันและความไว้ วางใจ
แนวคิ ด และทฤษฎี ค วามผู ก พัน และความไว้ว างใจนี้ มาจากการศึ ก ษาลัก ษณะของ
การตลาดเชิ งสัมพันธ์และตัวแปรที่ เป็ นตัวแบบพื้นฐานของความสัมพันธ์ระยะยาว ได้แก่ ความ
ผูกพันและความไว้วางใจในบริ บทของร้านค้าปลีกยางรถยนต์ ผลจากการศึกษาสร้างออกมาเป็ น
แบบจาลองตัวแปรหลัก ของการตลาดเชิ งสั ม พัน ธ์ (The Key Mediating Variable Model of
Relationship Marketing) (Morgan & Hunt,1994) มีองค์ประกอบดังในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แบบจาลองตัวแปรหลักของการตลาดเชิงสัมพันธ์ (The Key Mediating Variable
Model of Relationship Marketing)
ที่มา Morgan & Hunt, 1984 อ้างถึงใน สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2561

องค์ ประกอบของตัวแปรตามทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ
จากทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจสามารถจาแนกตัวแปรออกได้เป็ น 3 รู ปแบบ
ประกอบด้วย ตัวแปรต้น ตัวแปรกลาง และตัวแปรตาม ดังนี้ (สมบัติ ธารงสิ นถาวร, 2561)
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1. ตัวแปรต้น ในทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจนี้ เป็ นตัวแปรที่สร้างและส่ งผลให้
เกิดความไว้วางใจและความผูกพัน โดยตัวแปรต้นในทฤษฎีประกอบด้วย
1.1 ต้นทุ นการเลิกความสัมพันธ์ (Relational Termination Cost) หมายถึ ง ต้นทุนที่
คาดว่าจะต้องสู ญเสี ยไปจากการเลิกความสัมพันธ์กับอีกฝ่ าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งสู ญเสี ยในการ
เปลี่ยนแปลงจากทางเลือกเดิมไปใช้ทางเลือกใหม่ โดยตัวแปรต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ เป็ นตัว
แปรต้นที่ส่งผลทางบวกต่อตัวแปรความผูกพัน
1.2 ประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship Benefits) หมายถึง ผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ ที่แต่ละฝ่ ายมองเห็นจากการมีความสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งจะทาให้แต่ละฝ่ ายยินดีที่ จะ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันไว้ โดยตัวแปรประโยชน์จากความสัมพันธ์เป็ นตัวแปรต้นที่
ส่งผลทางบวกต่อตัวแปรความผูกพัน
1.3 คุณค่าร่ วม (Shared Value) หมายถึง ขอบเขตที่ กลุ่มบุ คคลหรื อบุคคลทั้งสองฝ่ าย
หรื อมากกว่ามีความเห็นพ้องต้องกัน เกี่ยวกับเป้าหมาย นโยบาย ความเชื่อ และพฤติกรรม ว่ามีความ
ถูกต้องเหมาะสมหรื อไม่ โดยตัวแปรคุณค่าร่ วมเป็ นตัวแปรต้นที่ส่งผลทางบวกต่อทั้งตัวแปรความ
ไว้วางใจและความผูกพัน
1.4 การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง การแบ่งปั นทั้งข้อมูลที่มีความหมายที่เป็ น
ทางการและไม่เป็ นทางการระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ ายขึ้นไป ได้อย่างถูกต้องและใน
เวลาที่เหมาะสม โดยตัวแปรการสื่ อสารเป็ นตัวแปรต้นที่ส่งผลทางบวกต่อตัวแปรความไว้วางใจ
1.5 พฤติกรรมการฉวยโอกาส (Opportunism Behavior) หมายถึง การค้นหาเพื่ อให้
ได้มาซึ่ งผล ประโยชน์ดว้ ยวิธีการที่หลอกลวงและเห็นแก่ตวั โดยตัวแปรพฤติกรรมการฉวยโอกาส
เป็ นตัวแปรต้นที่ส่งผลทางลบต่อตัวแปรความไว้วางใจ
2. ตัวแปรกลาง เป็ นตัวแปรที่มีความสามารถทาให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ าย เช่น ตัว
บริ ษทั กับลูกค้า หรื อ องค์กรกับพนักงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์และประสบความสาเร็จ ซึ่งตัวแปร
กลางในทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ ประกอบด้วย
2.1 ความผู ก พั น (Commitment) หมายถึ ง การที่ ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมี ค วามเชื่ อ ว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นมีคุณค่าทางบวกและมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์
นั้นไว้ ด้วยการยอมละทิง้ ผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ในระยะยาว
2.2 ความไว้วางใจ (Trust) หมายถึง ความเชื่อมัน่ ในความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือที่
ฝ่ ายหนึ่งมีให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง
3. ตัวแปรตาม เป็ นตัวแปรผลลัพ ธ์ของความสัมพันธ์ในทฤษฎี ความผูก พันและความ
ไว้วางใจ ซึ่งประกอบด้วย
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3.1 การยิ น ยอม (Acquiescence) หมายถึ ง ระดั บ ในการยอมรั บ ข้อ เรี ย กร้ อ งหรื อ
นโยบายของอีกฝ่ ายหนึ่งที่มีต่ออีกฝ่ าย เป็ นตัวแปรผลลัพธ์ทางตรงของตัวแปรความผูกพันที่ส่งผล
ทางบวก และเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ทางอ้อมของตัวแปรความไว้วางใจ
3.2 แนวโน้ม ที่ จะเลิ ก ความสั ม พัน ธ์ (Propensity to Leave) หมายถึ ง เป็ นการที่ ฝ่าย
หนึ่งรับรู ้ถึงความน่าจะเป็ นที่จะถูกยกเลิกความสัมพันธ์ในอนาคต เป็ นตัวแปรผลลัพธ์ทางตรงของ
ตัวแปรความผูกพันที่ส่งผลในทางลบ และเป็ นตัวแปรผลลัพธ์ทางอ้อมของตัวแปรความไว้วางใจ
3.3 ความร่ วมมือ (Cooperation) หมายถึง การทากิจกรรมบางอย่างด้วยกันระหว่างสอง
ฝ่ ายหรื อมากกว่านั้นเพื่อให้บรรลุซ่ ึ งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายร่ วมกันของทั้งสองฝ่ าย ถึงแม้ว่า
ระหว่างการดาเนินการจะยังคงมีความขัดแย้งก็ตาม โดยแนวโน้มที่จะเลิกความสัมพันธ์เป็ นตัวแปร
ผลลัพธ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรความไว้วางใจในทางบวก และยังเป็ นตัวแปรผลลัพธ์
ทางตรงของตัวแปรความผูกพันในทางบวก
3.4 ความขัดแย้งในหน้าที่ (Functional Conflict) หมายถึง การที่สองฝ่ ายเกิดความไม่
ลงรอยกันในการแลกเปลี่ ยนความสัมพันธ์ที่ ส ามารถแก้ไขปั ญ หาอย่างเป็ นมิ ตรได้ เป็ นตัวแปร
ผลลัพธ์ที่ส่งผลทางบวกของตัวแปรความไว้วางใจ
3.5 ความไม่ แ น่ น อนในการตัด สิ น ใจ (Decision-Making Uncertainty) หมายถึ ง
ขอบเขตที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ ายใดมีขอ้ มูลมากเพียงพอที่จะใช้ในการตัดสิ นใจ มีความสามารถทานายผลจาก
การตัดสิ นใจนั้นได้ และมีความมัน่ ใจในการตัดสิ นใจ ซึ่ งความไม่แน่ นอนในการตัดสิ นใจเป็ นตัว
แปรผลลัพธ์ที่ส่งผลทางลบของตัวแปรความไว้วางใจ กล่าวคือ ความไว้วางใจจะช่วยลดความไม่
แน่นอนในการตัดสิ นใจ
ตัวแปรตามกรอบแนวคิดการวิจัย
จากการศึกษาทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ ผูว้ ิจยั พบว่าตัวแปรที่สอดคล้องตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ มีตวั แปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
1. ต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์ (Relational Termination Cost)
ต้น ทุ น การเลิก ความสัม พันธ์ มี นัก วิจยั ได้ให้ความหมายเกี่ย วกับ ตัวแปรต้น ทุน การเลิ ก
ความสัมพันธ์ไว้ ดังนี้
Morgan & Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของคาว่า ต้นทุนการเลิกความสัม พันธ์ ไว้ว่า
เป็ นค่าใช้จ่ายที่จะต้องสู ญเสี ยไปจากการยุติความสัมพันธ์ โดยอีกฝ่ ายต้องแบกภาระต้นทุนในการ
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เปลี่ยนแปลงจากทางเลือกเดิมไปสู่ ทางเลือกใหม่ จึงกล่าวได้ว่า ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ป็นตัว
ผลักดันที่ทาให้ท้ งั สองฝ่ าย หรื อมากกว่า พยายามที่จะสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้
ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ เป็ นต้นทุนของการสิ้ นสุ ดความสั มพันธ์กับพันธมิ ตรทางธุ รกิ จ ซึ่ ง
จ านวนเงิ น ที่ ล งทุ น ไปในความสั ม พัน ธ์ มี ผ ลต่ อ ต้น ทุ น การเลิ ก จ้า ง (Parson,1997 Cited in
Mohammed Tareque Aziz, 2014) นอกจากนี้ สมบัติ ธ ารงสิ น ถาวร (2561) ยัง ได้ ศึ ก ษาและ
อธิ บายความหมายของคาว่า ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ไว้ว่า เป็ นการคาดหวังถึงความสู ญเสี ยที่
จะเกิ ดขึ้นจากการยกเลิ กความสั มพันธ์ ซึ่ งการสู ญเสี ยดังกล่ าวรวมไปถึ งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ ยน
แปลงจากทางเลือกเดิมไปยังทางเลือกใหม่ และผลจากการได้ทางเลือกใหม่ที่ไม่ดีเท่าทางเลือกเดิม
จากนิ ยามของต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ต้นทุนการเลิก
ความสัมพันธ์ เป็ นต้นทุนที่ตอ้ งเสี ยไปจากการที่ท้ งั สองฝ่ ายหรื อมากกว่ายุติความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ซึ่ งต้นทุนดังกล่าว เป็ นทั้งค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการหาทางเลือกใหม่ ระยะเวลาที่สูญเสี ยไป
ค่าใช้จ่ายจากการใช้ทางเลือกใหม่ เช่น วัตถุดิบเจ้าใหม่มีราคาสู งกว่า ระยะทางไกลกว่าทาให้ตอ้ ง
เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านค่าขนส่ ง ตลอดจนความเสี่ ยงในการได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ดีเท่าทางเลือก
เดิ ม ต้น ทุ น ในการเลิ ก ความสั ม พัน ธ์ น้ ี เป็ นปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด ความพยายามในการรั ก ษาซึ่ ง
ความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันไว้ ขึ้นอยูก่ บั มูลค่าของต้นทุนนั้น
ตารางที่ 7 การวัดต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร จานวนคาถาม

Morgan & Hunt (1994)

ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

5

Vatanasombut, Igbaria,
Stylianou, & Rodgers (2008)
Shun, Halen, and Ho (2011)

ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

6

ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

-

ศานติ ดิฐสถาพรเจริ ญ (2560)

ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

ตัวแปรกลาง

-

2. ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ (Relationship Benefits)
ประโยชน์จากความสัม พันธ์ มี นัก วิจยั ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกับตัวแปรประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ไว้ ดังนี้
Morgan & Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของคาว่า ประโยชน์จากความสัมพันธ์ว่าเป็ น
การที่ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งเล็งเห็นผลประโยชน์ที่เหนือกว่าของคู่คา้ และให้คุณค่ากับคู่คา้ ที่ให้ประโยชน์

31
ได้สูงกว่า โดยพยายามที่ จะรั กษาและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพันธมิ ตรเหล่านั้น ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับ สมบัติ ธารงสิ นถาวร (2561) ที่ได้ศึกษาและอธิ บายความหมายของ ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ ว่าเป็ นการที่บริ ษทั เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากผูจ้ ดั หา ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของการ
สร้างความสามารถในการทากาไรให้ให้กบั สิ นค้า หรื อการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ เป็ นต้น
จากนิ ยามของประโยชน์จากความสัมพันธ์ ในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ประโยชน์จาก
ความสัมพันธ์ คือ การที่ ฝ่ายหนึ่ งฝ่ ายใดเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาความสัมพันธ์
ระหว่างคู่คา้ ไว้ เช่น การมีสัมพันธภาพกับผูส้ ่ งมอบรายนี้ จะทาให้ได้วตั ถุดิบในราคาที่ถูกมาก ซึ่ งจะ
ช่วยให้ได้เปรี ยบด้านต้นทุนต่อคู่แข่งในธุรกิจ เป็ นต้น
ตารางที่ 8 การวัดประโยชน์จากความสัมพันธ์
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร จานวนคาถาม

Morgan & Hunt (1994)

ประโยชน์จากความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

4

Vatanasombut, Igbaria,
Stylianou, & Rodgers (2008)
Shun, Halen, and Ho (2011)

ประโยชน์จากความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

4

ประโยชน์จากความสัมพันธ์

ตัวแปรอิสระ

-

3. คุณค่ าร่ วม (Shared Value)
คุณค่าร่ วม มีนกั วิจยั ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวแปรคุณค่าร่ วมไว้ ดังนี้
คาว่า คุณค่าร่ วม Morgan & Hunt (1994) ได้ให้ความหมายไว้วา่ เป็ นค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน
เป็ นแนวคิดเดียวกัน เป็ นขอบเขตที่ผคู ้ า้ มีความเชื่อเหมือนกันเกี่ยวกับเป้าหมาย พฤติกรรม นโยบาย
ที่มีความสาคัญ ไม่สาคัญ เหมาะสมหรื อไม่เหมาะสม ซึ่ง รพีพรรณ วงศ์ประเสริ ฐ (2556) ได้ศึกษา
และอธิบายเพิ่มเติมไว้วา่ หมายถึง แนวทาง นโยบาย กิจกรรมที่องค์กรทางธุรกิจจัดทาขึ้นเพื่อสร้าง
การเจริ ญเติบโตให้กบั เศรษฐกิจ สังคมและชุมชนรอบข้าง และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั
องค์กร สอดคล้องกับ สุพิมพา เบญจรัตนานนท์ (2557) ที่ได้ศึกษาและให้ความหมายไว้วา่ เป็ น
ค่านิยม ความเชื่อ ที่เหมือนกันเกี่ยวกับเป้าหมาย พฤติกรรม นโยบายที่ใช้ร่วมกันซึ่งถ้าผูซ้ ้ือและ
ผูข้ ายมีการแลกเปลี่ยนเป้าหมายหรื อนโยบายร่ วมกันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ มีความเกี่ยวข้อง
ด้วยแนวคิดที่เหมือนกันตรงกันนาไปสู่ ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย เช่นเดียวกับ ปิ ยพรหม
สมบูรณ์สุนิธิ (2562) ที่ได้ศึกษาและอธิบาย คุณค่าร่ วม ไว้วา่ เป็ นขอบเขตที่สองฝ่ ายขึ้นไปมีความ

32
เชื่อในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งร่ วมกัน เช่น เป้าหมาย นโยบาย พฤติกรรมต่าง ๆ ว่าเป็ นสิ่ งที่ดีหรื อไม่ดี
เป็ นสิ่ งที่ถูกหรื อผิด
จากนิยามของคุณค่าร่ วมในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า คุณค่าร่ วม คือ ค่านิยม ความเชื่อ
แนวคิด แนวทางในการทางาน นโยบายต่างๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งว่าเป็ นสิ่ งที่ดีหรื อไม่ดี ผิด
หรื อถูก ควรหรื อไม่ควรทา ที่มีร่วมกันระหว่างบุคคล หรื อกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองฝ่ ายขึ้นไป โดยการ
ที่ท้ งั สองฝ่ ายมีการแลกเปลี่ยน และมีแนวคิดความเห็นร่ วมกันที่ตรงกันจะทาให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างทั้งสองฝ่ าย
ตารางที่ 9 การวัดคุณค่าร่ วม
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร

จานวนคาถาม

Morgan & Hunt (1994)

คุณค่าร่ วม

ตัวแปรอิสระ

5

Vatanasombut, Igbaria,
Stylianou, & Rodgers (2008)

คุณค่าร่ วม

ตัวแปรอิสระ

4

ดลชนก โมธรรม (2558)

คุณค่าร่ วม

ตัวแปรอิสระ

-

ณัฐภัทร์ ไชยจักร (2562)

คุณค่าร่ วม

ตัวแปรอิสระ

4

4. ความไว้วางใจ (Trust)
นิยามของความไว้วางใจ
ความไว้วางใจ มีนกั วิจยั ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวแปรความไว้วางใจ ดังนี้
Morgan & Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของ ความไว้วางใจ ไว้ว่าเป็ นความเชื่ อมัน
่ และ
เชื่อถือในความซื่ อสัตย์ เชื่ อถือต่อหุ้นส่ วนที่ฝ่ายใดหนึ่ งมีต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ซึ่ งมีความสาคัญในการ
แสดงสัมพันธภาพระหว่างองค์กรและลูกค้า เช่นเดียวกับ ขจีนุช สวัสดินาม (2560) ที่ได้ศึกษาและ
อธิ บ ายไว้ว่ า เป็ นความเชื่ อ มั่น ของผู ซ้ ้ื อ สิ น ค้าหรื อ บริ ก ารที่ มี ต่ อ ผู ้ข าย และเมื่ อ ผู ซ้ ้ื อ เกิ ด ความ
ไว้วางใจจะส่ งผลให้นาไปสู่ การตัดสิ นใจซื้ อได้ในที่ สุ ด มี ค วามสอดคล้องกับ จิ ดาภา ทัดหอม
(2560) ที่ได้ศึกษาและอธิ บายไว้ว่า เป็ นความเชื่ อ ความคาดหวังส่ วนบุคคล และการมัน่ ใจในการ
เลือกสิ นค้า บริ การตราสิ นค้าหรื อเครื่ องมือสื่ อสั งคมออนไลน์ตอ้ งสร้างความซื่ อสัตย์ ความเชื่อมัน่
มีการสื่ อสาร เอาใจใส่ หลีกเลี่ยงการทาให้ลูกค้าไม่พอใจ และสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า
เพื่อให้เกิดความไว้วางใจโดยปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ (2562) ได้ศึกษาและให้ความหมายเพิ่มเติมว่า
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เป็ นความเชื่อมัน่ เชื่อใจที่บุคคลหนึ่งมีต่ออีกบุคคลหนึ่ง ว่ามีความสามารถในการปฏิบตั ิหรื อกระทา
การเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ได้ดว้ ยความซื่อสัตย์และสุจริ ต
จากนิ ยามของความไว้วางใจในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ความไว้วางใจ เป็ นความ
เชื่อมัน่ ความเชื่อใจ และมัน่ ใจในความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ ายว่าจะสามารถ
บรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ตามที่คาดหวังไว้ได้ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต
แนวคิดเกีย่ วกับความไว้วางใจ
ความไว้วางใจ เป็ นพื้นฐานความสัมพันธ์ในการติ ดต่อสื่ อสารให้บริ การระหว่างลูกค้า
และองค์กร ความไว้วางใจเป็ นสิ่ งสาคัญในการดาเนิ นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า หาก
ปราศจากความไว้วางใจแล้ว อาจทาให้เกิดความคลางแคลงใจ แน่ใจในตัวสิ นค้าและบริ การ
ความไว้วางใจของกลุ่มผูซ้ ้ือสิ นค้าและบริ การที่สาคัญแบ่งออกได้เป็ น 4 ประการ ได้แก่
(รัฐสุดา สกลกิจติณภากุล และพีรภาว์ ทวีสุข,2560)
1. ความสามารถในการทาตามข้อตกลง หมายถึง การที่ผูข้ ายมีความสามารถในการทา
ตามเงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กบั ผูซ้ ้ือได้
2. ความปรารถนาดี หมายถึง การแสดงออกให้ผูซ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การเกิดความรู ้สึกที่ ดี
ผ่านการปฏิบตั ิตวั ที่ดีกบั ผูซ้ ้ื อ นอกจากจะทาให้ผซู ้ ้ื อรู ้สึกดีแล้วจะช่วยสร้างทัศนคติที่ดีกบั บริ ษทั ได้
อีกด้วย ซึ่งจะส่ งผลให้เกิดความไว้วางใจและทาให้ผซู ้ ้ือกลับมาซื้ออีกในอนาคต
3. ความปลอดภัย หมายถึง ระดับความเชื่อด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่ลูกค้ามีต่อ
ระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
4. ความซื่อตรง หมายถึง ความมัน่ คง ยึดมัน่ ประพฤติในสิ่ งที่ถูกต้องอย่างจริ งจัง
องค์ประกอบของความไว้วางใจ
องค์ประกอบของความไว้วางใจมีผูศ้ ึกษาและนาเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของความ
ไว้วางใจ ไว้ดงั นี้
ความไว้วางใจ มีองค์ประกอบที่สามารถสรุ ปได้ 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
1. ความสามารถ (Ability) หมายถึง การที่สามารถรับรู ้ได้ถึงความรู ้ความสามารถของผู ้
ที่ได้รับความไว้วางใจ รวมไปถึงความสามารถในการคาดการณ์ได้และความมัน่ คง
2. ความปรารถนาดี ( Benevolence) หมายถึ ง การรั บ รู ้ ถึ ง การแสดงออกที่ มี ก าร
รับผิดชอบ ทาตามความมุ่งมัน่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การดูแลเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ
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3. ความซื่อสัตย์ (Integrity) หมายถึง การที่ผมู ้ อบความไว้วางใจได้ประเมินว่าผูท้ ี่ได้รับ
ความไว้วางใจนั้น มีความเป็ นธรรม มีใจเป็ นกลาง มีการสื่ อสารที่ถูกต้องเที่ยงตรง และมีการอุทิศ
ตนเพื่อทาตามความคาดหวังให้บรรลุเป้าหมายด้วยความมุ่งมัน่ (กาญจนา สังข์ผาด,2559)
ความไว้ใจจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีองค์ประกอบ 2 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความรู ้ความสามารถ (Competence) หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ้ความสามารถใน
สิ่ งที่ ท าเป็ นอย่างดี มี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน หรื อมี ท ักษะความรู ้ ความสามารถเป็ นอย่างดี ใน
หลากหลายสาขา
2. ความเชื่อถือได้ หรื อ ความเป็ นคนดี (Credibility or Character) หมายถึง บุคคลที่มี
ความคิดดี มีความมัน่ คงในการทาตามหลักการที่ถูกต้อง มีการแสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความ
ยุติธรรม ความซื่อสัตย์ มีวุฒิภาวะ เป็ นต้น (เรณุกา คุม้ ทรัพย์สิริ, 2557)
นอกจากนี้ องค์ ก รจ าเป็ นต้อ งศึ ก ษาทฤษฎี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด ความคุ ้น เคย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 5Cs เพื่อนามาประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่ งความไว้วางใจจากลูกค้า โดย 5Cs นั้นมี
รายละเอียด ดังนี้
1. Communication – การสื่ อสาร : พนักงานควรแสดงความเปิ ดเผยจริ งใจ ทาให้ลูกค้า
เกิดความอบอุ่นใจผ่านการสื่ อสาร มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือต่อลูกค้า เพื่อให้ท้ งั สองฝ่ าย
เต็มใจแสดงความรู ้สึกและความคิดร่ วมกัน
2. Carring & Giving - ความใส่ ใจและการให้ : ความเอาใจใส่ ต่อลูกค้า ความพร้อมที่
จะให้ เป็ นคุณสมบัติของความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่มีผลทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกที่ดี ซึ่ งประกอบไป
ด้วย ความอบอุ่น ความเอื้อาทร ความรู ้สึกปกป้อง
3. Commitment – การให้สัญญาข้อผูกมัด : เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบ
ั ลูกค้าไว้
องค์กรจาเป็ นต้องยอมเสี ยสละผลประโยชน์เพื่อแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้
ลูกค้าเกิดความไว้วางใจซึ่งจะเป็ นผลประโยชน์ในระยะยาว
4. Comfort or Compatibility – การให้ความสะดวกสบาย หรื อความสอดคล้อง :
การอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า ไม่เพียงแต่สร้างความรู ้สึกสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้าเท่านั้น แต่ยงั ทาให้ลูกค้าเกิดความรู ้สึกดี อบอุ่น ปลอดภัย และมัน่ ใจในการรับบริ การ
5. Conflict Resolution & Trust – การแก้ไ ขสถานการณ์ ข ัด แย้ง และการให้ ค วาม
ไว้วางใจ : การที่องค์กรทาให้ลูกค้ารู ้สึกสบายใจจะดีกว่าต้องมาแก้ขอ้ ขัดยังกับลูกค้าในภายหลัง
โดยองค์กรสามารถแสดงความรับผิดชอบไว้ก่อนด้วยการให้ขอ้ มูลในการบริ การให้ลูกค้าทราบว่า
หากมี ข ้อสงสัย หรื อไม่ พ อใจสิ นค้าหรื อบริ ก าร ให้ลูก ค้าสามารถแจ้งได้ทันที และองค์ก รจะรี บ
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ดาเนิ นการแก้ไข ปรับปรุ ง ให้เร็ วที่สุด เพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้ลูกค้ารู ้สึกโกรธหรื อเกิดความไม่พึง
พอใจ (Stern, 1997)
ตารางที่ 10 การวัดความไว้วางใจ
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร

จานวนคาถาม

สุ พิมพา เบญจรัตนานนท์ (2557)

ความไว้วางใจ

ตัวแปรอิสระ

4

จิดาภา ทัดหอม (2560)

ความไว้วางใจ

ตัวแปรอิสระ

4

ชนันรดา วรพต (2560)

ความไว้วางใจ

ตัวแปรอิสระ

5

ขจีนุช สวัสดินาม (2560)

ความไว้วางใจ

ตัวแปรตาม

3

โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561)

ความไว้วางใจ

ตัวแปรคัน่ กลาง

7

5. ความผูกพัน (Commitment)
นิยามของความผูกพัน
การให้นิยามความหมายของคาว่า ความผูกพัน ที่ พบเห็นในงานวิจยั โดยทัว่ ไป จะมีอยู่
สองคา ได้แก่ Commitment และ Engagement โดยทั้งสองคาเมื่อแปลเป็ นภาษาไทยมความหมาย
ว่า ความผูกพัน เหมือนกัน ความแตกต่างของสองคานี้ คือ คาว่า Commitment เป็ นคาที่ถูกใช้ใน
งานวิจยั ที่มีการศึกษาก่อนปี 1990 ส่ วนคาว่า Engagement เป็ นคาที่ถูกใช้ในงานวิจยั ที่มีการศึกษา
หลังปี 1990 ซึ่ งทั้งสองคามีความหมายในทิศทางเดียวกัน (สุ รัสวดี สุ วรรณเวช,2549) ซึ่งคาว่า ความ
ผูกพัน มีนกั วิจยั ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวแปรความผูกพันไว้ ดังนี้
Morgan & Hunt (1994) ได้ให้ความหมายของคาว่า ความผูกพัน ไว้ว่า เป็ นการที่ฝ่าย
ใดฝ่ ายหนึ่ งมี ความเชื่ อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันนั้น มีคุณค่าจึงมี ความมุ่งมัน่ ที่ จะรักษา
ความสั ม พัน ธ์ น้ ั น ไว้ ด้วยความเพี ย รพยายาม โดยวงศกร ยุกิ จภู ติ (2559) ได้ศึ ก ษาและอธิ บ าย
ความหมายเพิ่มเติ มไว้ว่า เป็ นความผูกพันของลูกค้า ด้านอารมณ์ เป็ นผลมาจากการได้รับบริ การ
หรื อข้อเสนอที่ ดีข ององค์ก ร ท าให้ เกิ ดความมั่น ใจในสิ นค้าและบริ ก าร มี ค วามหลงใหล มี ก าร
กลับมาใช้อย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมที่จะแนะนาให้ผอู ้ ื่นมาใช้สินค้าบริ การ นอกจากนี้
ความผู ก พัน ของลู ก ค้า (Customer Commitment) เป็ นการสร้ า งปฏิ สั ม พัน ธ์ แ ละ
ความรู ้สึกระหว่างลูกค้าต่อตัวสิ นค้าซึ่งเป็ นผลมาจากสภาวะภายใต้จิตใจ และประสบการณ์ที่ได้
เคยมีส่วนร่ วมกับสิ นค้าและบริ การ (กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี , 2560) เป็ นแนวคิดถูกนาเสนอใน
ปี ค.ศ. 1923 โดยเมลวิน โทมัส โคปแลนด์ซ่ ึงเป็ นบุคคลแรกที่นาเสนอแนวคิดเรื่ องความผูกพันของ
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ลูกค้าและให้ความหมายไว้ว่า คือ พฤติกรรมของลูกค้าที่สะท้อนความแน่วแน่ ความต้องการของ
ลูกค้าที่เกิดขึ้นต่อตราสิ นค้า (Copeland, 1923)
จากนิยามของความผูกพันในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่า ความผูกพัน เป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างสองฝ่ ายที่มีความเชื่อมัน่ ว่าสัมพันธภาพที่มีอยูม่ ีคุณค่า ควรค่าแก่การรักษาและพัฒนาต่อไป
ในอนาคต ดังนั้นจึ งมี ค วามพยายามและมุ่งมั่นที่ จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ โดยความ
ผูกพันของลูกค้าจะเป็ นผลลัพธ์ดา้ นอารมณ์จากการที่เคยได้รับประสบการณ์ที่ดีจนทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ และมัน่ ใจในการใช้สินค้าและบริ การ
แนวคิดเกีย่ วกับความผูกพัน
ในสภาวะปั จจุบนั ที่มีการแข่งขันกันสู งแต่ความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การในตลาด
กลับไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ส่งผลให้แต่ละองค์กรนอกจากจะต้องหากลยุทธ์เพื่อที่จะได้มา
ซึ่งลูกค้ารายใหม่แล้ว ยังจาเป็ นต้องพยายามในการรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเดิมควบคู่ไปด้วย ซึ่ง
การจะสร้ างให้ ลู ก ค้าเกิ ดความผูก พันได้น้ ัน ต้องเริ่ ม จากการพัฒ นาความสั ม พัน ธ์ กับ ลู ก ค้าผ่าน
4 ระดับ ดังต่อไปนี้
1. การสร้ างให้เกิ ดความมัน
่ ใจ (Confidence) หมายถึง การที่องค์กรสร้างให้ลูกค้าเกิด
ความไว้วางใจ และเชื่อถือว่าบริ ษทั สามารถทาได้ขริ งตามที่ได้สื่อสารให้สัญญาไว้
2. การสร้างความจริ งใจและความซื่ อสัตย์ (Integrity) หมายถึง การที่องค์กรพยายามทา
ให้ลูก ค้าเกิ ดความรู ้สึ ก ว่าองค์ก รมี ความเป็ นธรรม มี ความซื่ อสั ตย์จริ งใจ สามารถติ ดตามแก้ไ ข
ปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างน่าประทับใจ
3.การสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจ (Pride) หมายถึง การที่องค์กรสร้างให้ลูกค้าเกิดความ
ภาคภูมิใจ รู ้สึกดีที่ได้ใช้สินค้าหรื อเข้ารับบริ การขององค์กรและภูมิใจที่จะบอกให้คนรอบข้างได้
รับรู ้
4. การพัฒนาให้เกิดความหลงใหล (Passion) หมายถึง การที่องค์กรสร้างให้ลูกค้าเห็น
ถึงเสน่ห์ รักในตัวสิ นค้าและบริ การ รวมถึงรู ้สึกว่าไม่มีสินค้าบริ การอื่นที่จะสามารถมาทดแทนได้
(วงศกร ยุกิจภูติ,2559 )
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ตารางที่ 11 การวัดความผูกพัน
ผูแ้ ต่ง

ตัวแปร

ชนิดของตัวแปร

จานวนคาถาม

สุ พิมพา เบญจรัตนานนท์ (2557)

ความผูกพัน

ตัวแปรอิสระ

5

กฤตยา พงษ์ศรัทธาสิ น (2558)

ความผูกพัน

ตัวแปรอิสระ

29

วงศกร ยุกิจภูติ (2559)

ความผูกพัน

ตัวแปรตาม

7

กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี (2560)

ความผูกพัน

ตัวแปรคัน่ กลาง

5

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์
ในยุคที่การทาธุรกิจมีการแข่งขันสูง นักบริ หารจึงจาเป็ นต้องคิดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อ
ทาให้ธุรกิจอยู่รอดและช่วยสร้างความได้เปรี ยบเหนื อคู่แข่ง ซึ่ งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการทาธุ รกิจทุก
ประเภทนั้นการตลาดถื อเป็ นสิ่ งส าคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสาเร็ จ แต่จากสถานการณ์ ใน
ปั จจุบนั การใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่ อแบบดั้งเดิม เช่น โฆษณา หนังสื อพิมพ์ ป้ ายโฆษณา อาจไม่
เพียงพอที่ จะเข้าถึงผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายอีกต่อไป ผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการ
สื่ อสารและระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็ วสู งทาให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมในการรับ
สื่ อของผูบ้ ริ โภคเปลี่ ยนแปลงไป จากผลการส ารวจ Global Digital 2019 ของบริ ษ ทั We Are
Social ซึ่ งเป็ นบริ ษ ท
ั ดิจิทลั เอเจนซี่ และบริ ษทั Hootsuite ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการจัดการสื่ อ
สังคมออนไลน์ พบว่า คนไทยจานวน 55 ล้านคนเข้าใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็ นประจา
จานวน 49 ล้านคนใช้งานสื่ อสังคมออนไลน์ (Social media) ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ ยงั
พบว่าคนไทยใช้เวลากับ สื่ อสังคมออนไลน์ต่อวันเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ชั่วโมง 11 นาที 90% มี การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตทุ กวัน โดยเครื อข่ ายสังคมออนไลน์ที่ คนไทยนิ ยมใช้ 3 อันดับ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ
และไลน์ ตามลาดับ (Marketingoop,2019) จะเห็นได้วา่ สื่ อสังคมออนไลน์เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งใน
การใช้ชี วิต ประจาวัน ของเราได้อ ย่า งแนบเนี ย น ดัง นั้ น จึ งถื อ ได้ว่า สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นอี ก
ช่องทางหนึ่ งที่มีความสาคัญ เพราะนอกจากจะมีตน้ ทุนที่ต่าเมื่อเทียบกับสื่ อในรู ปแบบเดิมแล้ว ยัง
สามารถเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้อย่างรวดเร็ ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย สามารถมีปฏิกิริยาตอบสนองกับผูส้ ่ งสาร
ได้อย่างทันที จากความสาคัญของสื่ อสังคมออนไลน์กบั การทาธุรกิจตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว
นั้น ผูว้ ิจยั นาเสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยมีหวั ข้อดังนี้
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เครื อข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สื่ อสังคมออนไลน์ ประวัติของ
เฟซบุ๊ก บริ การของเฟซบุ๊ก การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ และกลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาด
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social network / Social Networking)
นิ ยามค าว่า Social network หรื อ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ นัก วิจยั ให้ความหมายไว้
ดังนี้ น้ าทิ พย์ วิภาวิน (2558) ได้ศึกษาและอธิ บายความหมายของคาว่า เครื อข่ายสังคม (Social
network) ไว้ว่าเป็ นโครงสร้ างของสั งคมที่ ส ร้ างขึ้ นจากกลุ่ มบุ คคลของสั งคม ที่ มี ความเกี่ ย วข้อง
เชื่อมโยงกันโดยมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ ง ทรงสิ ทธิ์ สงวน
ศัก ดิ์ (2559) ได้ศึ ก ษาและอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ว่า เป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ บุ ค คลสามารถ แลกเปลี่ ย น
แบ่งปัน ข้อมูล ประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ กลุ่มบุคคลมีการสร้างความสัมพันธ์ซ่ ึงกันและกันผ่าน
การโต้ตอบกัน โดยบุคคลสามารถเลือกใช้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ได้หลายช่องทาง ตัวอย่าง
เว็บไซต์ที่ให้บริ การเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็ นต้น สอดคล้องกับ
ที่ โชติ ม า วัฒ นะ (2561) ได้ศึ ก ษาและให้ ค วามหมายเพิ่ ม เติ ม ไว้ว่ า เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์
(Social network) เป็ นการเชื่ อ มโยงผู ้ค นไว้ด้ว ยกัน จนเกิ ด เป็ นเครื อ ข่ า ยสั ง คม ท าให้ เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล มีการทากิจกรรมร่ วมกันผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต โดยเน้นให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมของผูใ้ ช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เป็ นต้น
จากนิ ยามของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ป ว่า เครื อข่ายสั งคม
ออนไลน์ หมายถึง โครงสร้างของสังคมออนไลน์ที่มีการสร้างเครื อข่ายในกลุ่มคนที่มีความสนใจ
หรื อ มี กิ จกรรมร่ ว มกัน ผูค้ นมี ก ารเชื่ อ มโยงมี ป ฏิ สั ม พัน ธ์ แลกเปลี่ ย น แบ่ งปั น ข้อ มู ล ข่ าวสาร
กิจกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ ผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต มีการสร้างความสัมพันธ์กนั ด้วยการ
โต้ตอบสื่ อสารกันผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม เว็บไซต์ เป็ นต้น
ประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์
การแบ่งประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ของ
การเข้าใช้งานได้ 7 ประเภท ดังนี้ (สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561)
1. สาหรับสร้างและประกาศตัวตน (Identity Network)
2. สาหรับสร้างและประกาศผลงาน (Creative Network)
3. รวมความชอบในสิ่ งเดียวกัน (Passion Network)
4. ทางานร่ วมกัน (Collaboration Network)
5. ประสบการณ์เสมือนจริ ง (Virtual Reality)
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6. เครื อข่ายเพื่อการประกอบอาชีพ (Professional Network)
7. เครื อข่ายที่เชื่อมต่อกันระหว่างผูใ้ ช้ (Identity Network)
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social media)
นิยามของคาว่า Social media หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ มีนกั วิจยั ให้ความหมายไว้ ดังนี้
อธิษฐ์ ถังทองหิ รัณย์ (2559) ได้ศึกษาและอธิบายความหมายเกี่ยวกับสื่ อสังคมไว้ว่าเป็ น
ช่องทางในการติดต่อสื่ อสารแบบระบบเครื อข่าย ยกตัวอย่างเช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ บล็อก เป็ น
ต้น ซึ่ งนอกจากจะช่วยในการติ ดต่อสื่ อสารแล้ว ยังใช้เป็ นช่ องทางประกอบธุ รกิจทางการตลาด
รวมถึ ง การบริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ ท าให้ เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ทัน ยุค สมัย ที่ มี ค วามก้า ว หน้ าทาง
เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับ พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554) ที่ได้ศึกษาและอธิบายว่าเป็ นสื่ อที่ผสู ้ ่ ง
สารแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรู ปแบบต่าง ๆ ส่ งไปยังผูร้ ับสาร ซึ่งสื่ อดังกล่าวสามารถทาให้เกิด
การสื่ อสารตอบโต้กนั ระหว่างผู ร้ ับสารและผูส้ ่ งสารได้ เช่นเดียวกับที่ เมษิยา ญาณจินดา (2557)
ศึกษาและอธิบายเพิ่มเติมไว้วา่ เป็ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ทาให้ผใู ้ ช้งานสามารถแสดงความเป็ นตัวตน
เพื่อมีการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์สามารถโต้ตอบกัน
ระหว่างผูส้ ่งสาร และผูร้ ับสารหรื อผูร้ ับสารด้วยกันเอง
จากนิ ย ามของสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ในข้างต้น ผูว้ ิจัย จึ งขอสรุ ป ว่า สื่ อ สั งคมออนไลน์
หมายถึง ช่องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูส้ ่งสารและรับสารด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ
สื่ อสารโต้ตอบกันได้ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เว็บไซต์ เป็ นต้น
ประวัติของเฟซบุ๊ก (Facebook)
เฟซบุ๊ ก (Facebook) หมายถึ ง เว็บ ไซต์ที่ ให้บ ริ ก ารบนเครื อ ข่ายสั งคมออนไลน์ ผ่าน
ระบบอินเทอร์ เน็ต เฟซบุ๊ก ถูกก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 โดย Mark Zuckerbur และ
เพื่อนอีกสองคน คือ Dustin Moskowitz และ Christ Hughes เพื่อนร่ วมห้องในมหาวิทยาลัย
ฮาร์ ว าร์ ด (Harvard University) โดยเริ่ มต้ น จากการเปิ ดให้ ใ ช้ บ ริ การเฉพาะนั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิ ท ยาลัย ฮาร์ วาร์ ด เท่ า นั้น ต่ อมาได้ข ยายไปยัง มหาวิท ยาลัย อื่ น ๆ และในปั จจุ บ ัน เฟซบุ๊ ก มี
ผูใ้ ช้บริ ก ารถึง 70 ภาษา ทั่วโลก โดยมี ส านักงานใหญ่ ต้ งั อยู่ที่ 601 ถนนวิลโลว์ (Willow Road)
เมนโลพาร์ ก (Menlo Park) รัฐแคลิฟอร์เนีย (California) สหรัฐอเมริ กา (United States) 94025
(สานักประชาสัมพันธ์ สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,2561)
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บริการของเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ก เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่ งที่เปิ ดให้ผูใ้ ช้บริ การสมัครลงทะเบียนเป็ น
สมาชิ ก เพื่อสร้ างพื้นที่ ส่วนตัว สร้างตัวตนเสมื อนจริ ง สาหรับแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่ อ
ติดต่อสื่ อสารแสดงความคิดเห็ น แสดงความรู ้สึ กกับผูใ้ ช้งานคนอื่ นที่ ได้รับการยอมรับจากผูใ้ ช้
บริ การให้เป็ นเพื่ อนในเครื อข่ายสังคมของตนเอง โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถเลือกปฏิเสธความเป็ น
เพื่อนกับใครบนเฟซบุ๊กก็ได้ และสามารถส่งคาร้องขอเป็ นเพื่อนไปยังบุคคลที่เราสนใจได้อีกด้วย
เฟซบุ๊กเปิ ดให้สามารถทากิจกรรมร่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้ ผ่านตัวอักษร สัญลักษณ์ ภาพนิ่ ง แฮชแท็ก
ภาพเคลื่อนไหว คลิปวิดีโอ แชร์ ลิ้งจากหน้าเว็บอื่น เป็ นต้น นอกจากผูใ้ ช้จะสามารถสร้างบัญชีผใู ้ ช้
ทัว่ ไปได้แล้ว ยังสามารถเปิ ดใช้บริ การเฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fanpage) ซึ่ งเป็ นการสร้าง
หน้าแฟนเพจ (Fanpage) สาหรับนาเสนอเนื้ อหาข้อมูลของบุคคล บริ ษทั องค์กร หรื อตราสิ นค้า
ผ่านหน้าเพจ (Page)ให้ผูท้ ี่สนใจกดชอบ (Like) ที่ เพจนั้น เพื่อเป็ นการติดตาม รับข้อมูลข่าวสาร
และติดต่อสื่ อสารกับ บุคคล บริ ษทั องค์กร หรื อตราสิ นค้า ผ่านหน้าเพจ (Page) โดยสามารถวัด
ความนิ ย มของเพจได้จ ากยอดของผู ้ที่ ก ดถู ก ใจ (Like) และยอดผู ้ติ ด ตาม (Followers) ทั้ง นี้
ผูใ้ ช้บริ การ เฟซบุ๊กทัว่ ไปสามารถกจัดลาดับความสาคัญของเพจที่สนใจเป็ นลาดับต้นๆ ได้เองด้วย
การกดเห็ น โพสต์ก่ อ น (See first) ซึ่ งจะช่ ว ยให้ ผู ้ใช้ส ามารถเห็ น โพสต์จ าก (Post) จากเพจที่
ติดตามในหน้าไทม์ไลน์ (Timeline)ได้เป็ นโพสต์แรกๆ สาหรับการตั้งค่าเพจเป็ นเห็นโพสต์ก่อน
นั้นจากัดให้ส ามารถเลื อกได้สู งสุ ดที่ 30 เพจ (It24hrs002,2018) นอกจากเฟซบุ๊กแฟนเพจจะมี
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้บริ การทัว่ ไปในการได้รับข้อมูลข่าวสารในสิ่ งที่ตนเองมีความชอบ ความสนใจ
แล้ว ในฝั่ งผูป้ ระกอบการเองก็ได้ประโยชน์จากฟี เจอร์ (Feature) ดังกล่าว ในด้านของการช่วยให้
เข้าถึ งกลุ่ม เป้ าหมายได้ถู กต้องเม่ นยาขึ้ น ใช้เป็ นช่ องทางการประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่ ายได้
ส่งผลให้ในปัจจุบนั มีร้านค้ามากมายหันมาทาธุรกิจขายของออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊ก (บุญณัฐ ฉัตรเสาว
ภัณฑ์,2560)
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (Social media marketing)
นิ ย ามของค าว่า Social media marketing หรื อ การตลาดผ่านสื่ อสั งคมออนไลน์ มี
นักวิจยั ให้ความหมายไว้ ดังนี้
ชลธิ ศ บรรเจิ ด ธรรม ( 2557) ได้ศึ ก ษาและอธิ บ ายเกี่ ย วกับ การตลาดผ่ านสื่ อ สั งคม
ออนไลน์ หรื อ Social media marketing ไว้ว่า ถือเป็ นช่องทางใหม่ในการทาธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ
การทาการตลาดระหว่างข้อมูล ไอเดีย สิ นค้า บริ การ ผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์ ซึ่ งสุ ภาวดี ปิ่ น
เจริ ญ (2558) ได้ศึกษาและกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ไว้
ว่า เป็ นการทาการตลาดโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมาย โดยมุ่งเน้นไปที่การ
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กระจายข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ โดยการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย
กระแสนิ ยม (Trendiness) การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) การบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Word
of Mouth) ก ารต อ บ ส น อ งค วาม ต้ อ งก ารเฉ พ าะ (Customization) แ ล ะ ค วาม บั น เทิ ง
(Entertainment) ซึ่ งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ สุ ทิ น า หิ รั ญ ประที ป (2558) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาและให้
ความหมายไว้วา่ เป็ นการทาการตลาดโดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้โดยตรงเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคในด้านการ
รั บ รู ้ ข ้อ มู ล สิ น ค้า และบริ ก ารได้อ ย่า งละเอี ย ดตรงกับ ความต้อ งการได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ส าหรั บ
ประโยชน์ในด้านผูป้ ระกอบการก็คือ การนาเสนอสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางออนไลน์นอกจาก
จะสะดวกแล้วยังประหยัดอีกด้วย
จากนิ ยามของสื่ อสังคมออนไลน์ ในข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงขอสรุ ปว่าการตลาดผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการสื่ อสารข้อมูลข่าวสารทางการตลาดไปยังผูร้ ับสารผ่านระบบ
อินเทอร์ เน็ต โดยใช้ช่องทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม เป็ นต้น ซึ่ งการทา
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ช่วยให้สามารถสื่ อสารการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็วและ
มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น
กลยุทธ์ ในการสื่ อสารการตลาดผ่ านสื่ อสั งคมออนไลน์
สาหรับกลยุทธ์ในการสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
5 ด้าน ดังนี้ (A.J Kim, E.Ko, 2010)
1. ด้านความบันเทิง (Entertainment)
2. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction)
3. ด้านกระแสนิยม (Trend)
4. ด้านการสนองความต้องการเฉพาะ (Customization)
5. ด้านการบอกต่อ (Word of Mouth)

เกีย่ วกับธุรกิจเสื้ อผ้า
เสื้ อผ้า นอกจากจะมี ค วามส าคัญ ในแง่ ข องการเป็ นหนึ่ งในปั จ จัย สี่ ที่ ม นุ ษ ย์ทุ ก คน
จาเป็ นต้องใช้เพื่อปกป้ องร่ างกายจากสภาพแวดล้อมภายนอกและปกปิ ดร่ างกายให้มิดชิดแล้ว ยัง
สามารถช่วยเสริ มสร้างภาพลักษณ์และบุคลิกภาพให้กบั ผูส้ วมใส่ ได้อีกด้วย ดังสุ ภาษิตไทยที่กล่าว
ไว้ว่า “ไก่ งามเพราะขน ขนงามเพราะแต่ง ” จึ งไม่แปลกเลยที่ ถึงแม้ว่าเสื้ อผ้าจะเป็ นสิ นค้าที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบอย่างรวดเร็ วไปตามช่วงเวลาหรื อกระแสนิ ยม แต่ผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงมีความถี่ใน
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การจับ จ่ ายใช้ส อย จากผลการส ารวจเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการบริ โภคสิ นค้าในปี 2557 เปิ ดเผยว่า
ผูบ้ ริ โภคชาวไทยมีพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละครั้ง และมีแนวโน้มในการซื้ อ
เสื้ อผ้าเพิ่ มขึ้นเฉลี่ ยอยู่ที่ 3% ในทุ ก ๆ ปี ยาวต่อเนื่ องไปถึงปี 2563 (Cotton USA,2014) และผล
สารวจจากธุรกิจบัณฑิตย์โพล โดยศูนย์บริ การวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของผูซ้ ้ื อสิ นค้าอีคอมเมิร์ซแบ่งตามความนิ ยมของเพศชายและหญิงพบว่าสิ นค้าในหมวดแฟชัน่ อัน
ประกอบด้วย เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิ กา และเครื่ องประดับ เป็ นสิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคทั้งชายและ
หญิ งนิ ยมซื้ อมากเป็ นลาดับที่ หนึ่ ง โดยในเพศชายคิดเป็ น 68.60% และในเพศหญิ งสู งถึง 86.86%
(ศูนย์บริ การวิจยั มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,2561)
ประเภทของเสื้ อผ้า
สาหรับการแบ่งประเภทของเสื้ อผ้านั้นสามารถจาแนกออกได้เป็ นหลายประเภท โดย
ประเภทหลักได้แก่
1. แบ่งตามเพศ ได้แก่ เสื้ อผ้าสาหรับผูห้ ญิง เสื้ อผ้าสาหรับผูช้ าย
2. แบ่งตามช่วงวัย ได้แก่ เสื้ อผ้าสาหรับเด็กแรกเกิด เสื้ อผ้าสาหรับเด็ก เสื้ อผ้าสาหรับ
วัยรุ่ น เสื้ อผ้าสาหรับวัยทางาน เสื้ อผ้าสาหรับผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น
3. แบ่งตามไลฟ์ สไตล์ และการใช้งาน เช่น เสื้ อผ้าแฟชัน่ เสื้ อผ้าทางาน ชุดว่ายน้ า ชุด
ชั้นใน เสื้ อผ้ากันหนาว เป็ นต้น
4. แบ่งตามวัสดุในการผลิต เช่น เสื้ อผ้ายีนส์ เสื้ อผ้าชุดหนัง เสื้ อผ้าจากผ้ามัดย้อม เสื้ อผ้า
จากผ้าฝ้าย เสื้ อผ้าจากผ้าพื้นเมือง เป็ นต้น
5. แบ่งตามแหล่งที่มา เช่น เสื้ อผ้านาเข้าจากจีน เสื้ อผ้านาเข้าจากญี่ปุ่น เสื้ อผ้านาเข้าจาก
เกาหลี เสื้ อผ้านาเข้าจากฮ่องกง เสื้ อผ้านาเข้าจากไต้หวัน เป็ นต้น
ในปัจจุบนั การจาแนกประเภทของเสื้ อผ้านั้นสามารถแบ่งแยกย่อยได้อีกมากมายตามกลุ่ม
ของลูกค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากผูป้ ระกอบการมีความสามารถในการมองเห็นถึงกลุ่ม
ลูกค้าที่เป็ นกลุ่มเฉพาะมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะนาเสนอสิ นค้าให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายเพิม่ โอกาส
ที่จะประสบความสาเร็ จมากขึ้นเท่านั้น
รู ปแบบของธุรกิจเสื้ อผ้ า
รู ปแบบของธุ รกิจเสื้ อผ้า สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามประเภทของการ
ประกอบการ ได้แก่
1. ผูจ้ ดั จาหน่ายที่เป็ นเจ้าของแบรนด์ การดาเนินธุรกิจในรู ปแบบนี้ผปู ้ ระกอบการจะผลิต
สิ นค้าออกมาจัดจาหน่ายภายใต้แบรนด์ของตัวเอง มีการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างให้กบั สิ นค้าหรื อ
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แบรนด์เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความชื่นชอบและจดจาได้ ไม่ว่าจะเป็ นจากคุณภาพของสิ นค้า หรื อสไตล์
ของสิ นค้าที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคก็ตาม แหล่งในการนาสิ นค้ามาจัดจาหน่ายมีท้ งั การที่
เจ้าของแบรนด์เป็ นผูอ้ อกแบบและผลิตด้วยตัวเอง หรื อ เจ้าของแบรนด์เป็ นผูอ้ อกแบบเองแต่จา้ ง
ผูเ้ ชี่ยวชาญในการตัดเย็บผลิตสิ นค้าออกมาและนามาใส่แบรนด์
2. ผูจ้ ดั จาหน่ ายแบบร้านค้าส่ ง การดาเนิ นธุ รกิ จในรู ปแบบนี้ ผูป้ ระกอบการจาเป็ นต้อง
สต็อกสิ นค้าในจานวนมาก เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกและสามารถนามาขายให้กบั ผูค้ า้ รายย่อยในราคาที่
ถูกกว่าราคาขายในท้องตลาด แหล่งในการรับสิ นค้ามาขายมีหลากหลายช่องทางไม่วา่ จะเป็ น การสั่ง
ผลิ ตสิ น ค้าในปริ ม าณมาก ทั้งจากแหล่ ง รั บ จ้างผลิ ตในประเทศและต่ างประเทศ รับ สิ น ค้าเป็ น
กระสอบจากต่างประเทศ เช่น จีน ฮ่องกง เกาหลี เป็ นต้น โดยการดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบนี้ จะเน้น
ขายในปริ มาณที่สูง กาไรต่อหน่วยอาจไม่ได้สูงมาก แต่ระบายสิ นค้าออกเร็ วอัตราในการได้เงินทุน
กลับมาหมุนเวียนเร็ว
3. ผูจ้ ดั จาหน่ ายแบบร้านค้าปลีก การดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบนี้ ผูป้ ระกอบการจะต้องมี
ความสามารถในการสรรหาสิ นค้าจากแหล่งขายส่ งที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดีเพื่อให้มีตน้ ทุนต่า
ที่สุด โดยแหล่งที่ผปู ้ ระกอบการจะสามารถหาสิ นค้ามาขายนั้นมีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การซื้ อ
สิ นค้ามาจากร้านค้าส่ งตามแหล่คา้ ส่ ง เช่น ตลาดโบ๊เบ๊ ตลาดประตูน้ า ตลาดจตุจกั ร ตลาดพาหุ รัด
ตลาดสาเพ็ง แพลทตินัม เป็ นต้น การหาเสื้ อผ้าจากแหล่งค้าส่ งทางช่องทางออนไลน์ หรื อการยอม
ลงทุนสต็อกสิ นค้าจากแหล่งผลิตเองเพื่อให้ได้สินค้าในราคาถูกที่สุดเป็ นการควบคุมด้านต้นทุน
4. ผูจ้ ดั จาหน่ ายในรู ป แบบของตัวแทนร้านค้า ถือเป็ นการดาเนิ นธุ รกิจรู ปแบบใหม่ที่
ผูป้ ระกอบการไม่จาเป็ นต้องสต็อกสิ นค้าเอง ใช้เงินลงทุนต่า โดยในบางร้านอาจมีการจัดเก็บค่า
สมัครตัวแทนจาหน่าย แต่ในบางร้านก็สามารถเป็ นตัวแทนจาหน่ายได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายซึ่งขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของร้านค้าหลักแต่ละรายที่ได้วางกฎระเบีย บไว้ สาหรับรู ปแบบการดาเนิ นธุ รกิจ คือ
ผูป้ ระกอบการมีหน้าที่ ในการหารายการสั่งซื้ อ และสั่งสิ นค้าผ่านร้านค้าหลักให้ดาเนิ นการจัดส่ ง
สิ นค้าให้กบั ลูกค้า สามารถนารู ปสิ นค้าไปบวกเพิ่มกาไรและหักกาไรเอาไว้ โอนเฉพาะต้นทุนค่า
สิ นค้าให้กบั ทางร้านค้าหลัก แต่การดาเนิ นธุรกิจในรู ปแบบนี้ จาเป็ นต้องเลือกร้านค้าหลักที่มีความ
เป็ นมื ออาชี พ เชื่ อถื อได้ เพื่ อลดปั ญ หาในการประสานงาน (Salesmatchup,2018; Salesmatch
up,2019)

ช่ องทางในการจัดจาหน่ าย
ปัจจุบนั ช่องทางในการจัดจาหน่ายสาหรับธุรกิจเสื้ อผ้านั้นมีความหลากหลายมากขึ้นทั้ง
จากการจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้านและการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
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จนทาให้มูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซของสิ นค้าหมวดเสื้ อผ้ามีอตั ราการเติบโตที่สูงขึ้น สาหรับช่องทาง
ในการจัดจาหน่าย สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
1. การจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้าน ได้แก่
1.1. การจัด จ าหน่ า ยผ่ า นร้ า นค้า ที่ เป็ นอาคารถาวร เช่ น การเช่ าพื้ น ที่ ร้ า นบนห้ า ง
สรรพสิ นค้า การเช่าอาคารพาณิ ชย์เพื่อเปิ ดหน้าร้าน หรื อการใช้อาคารสถานที่ที่มีอยู่ในการเปิ ดเป็ น
หน้าร้าน สาหรับการจัดจาหน่ายผ่านหน้าร้านที่ไม่ใช่สถานที่ ของตนเองนั้น สิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการ
ต้องคานึงถึงก็คือ ต้นทุนเรื่ องค่าเช่า และค่าบริ หารจัดการภายในร้าน การเลือกทาเลที่ต้ งั เป็ นต้น
1.2. การจัดจาหน่ายผ่านร้านที่เป็ นโครงสร้างชัว่ คราว ได้แก่ การขายสิ นค้าตามตลาด
นัด สิ่ งที่ ผูป้ ระกอบการต้องคานึ ง ได้แก่ ค่าเช่าสถานที่ สภาพภูมิอากาศในกรณี ที่เป็ นการตั้งร้ าน
กลางแจ้ง ทาเลที่ได้ ซึ่ งมี ผลต่อจานวนคนที่เดินผ่านและการถูกย้ายทาเลไม่มีที่ประจาอาจทาให้
ลูกค้าเก่าหาร้านไม่เจอ เป็ นต้น
2. การจัดจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่
2.1. แพลตฟอร์ ม อี ค อมเมิ ร์ ซ เช่ น เว็บ ไซต์ (Website) ซึ่ งในปั จ จุ บัน มี เว็บ ไซต์
มากมายที่เปิ ดให้ผปู ้ ระกอบการสามารถสร้างหน้าร้านได้ มีท้ งั แบบที่เสี ยค่าใช้จ่ายและไม่เสี ยค่าใช้
จ่าย ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของรู ปแบบและขนาดของธุรกิจ ตัวอย่าง
ของเว็บไซต์ดงั กล่าว เช่น เว็บไซต์ lnwshop.com เว็บไซต Weloveshopping.com และ เว็บไซต์
Tarad.com (Sanook.com,2017) แพลตฟอร์ ม อื่ น ๆ เช่ น ช้อ ปปี้ (Shopee) ลาซาด้า (Lazada)
(Moneyhub.in.th,2015)

2.2. สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิ ยมมาก
ในการเป็ นช่องทางจัดจาหน่ายสิ นค้า ไม่ว่าจะเป็ น ไลน์ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
อินสตราแกรม (Instargram) เป็ นต้น โดยเฉพาะการขายสิ นค้าผ่านทาง เฟซบุ๊ก และอินสตราแกรม
ที่มีรูปแบบการใช้งานที่เอื้ออานวยต่อการแสดงสิ นค้าและติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทบทวนองค์ความรู ้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และศึกษาจากงานวิจยั ที่มีตวั
แปรใกล้เคียงกับหัวข้อในการวิจยั ดังนี้
Morgan & Hunt (1994) ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง “The commitment trust theory of
relationship Marketing” โดยสร้างแบบจาลองความสัมพันธ์ที่มีตวั แปรต้น ได้แก่ 1. ต้นทุนการ
เลิกความสัมพันธ์ 2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ 3. คุณค่าร่ วม 4. การสื่ อสาร 5. พฤติกรรมการฉวย
โอกาส ตัวแปรคั่นกลาง ได้แก่ 1. ความผูก พัน 2. ความไว้วางใจ และตัวแปรตาม ได้แก่ 1. การ
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ยินยอม 2. แนวโน้ม ที่จะเลิก ความสัมพันธ์ 3. ความร่ วมมื อ 4. ความขัดแย้งในหน้าที่ 5.ความไม่
แน่ นอนในการตัดสิ นใจ แบบจาลองความสัมพันธ์ดงั กล่าวสร้างให้ตวั แปรความผูกพันและความ
ไว้วางใจเป็ นตัวแปรสื่ อกลางที่สาคัญ จากนั้นทาการทดสอบรู ปแบบตัวแปรสื่ อกลางที่สาคัญนี้ โดย
ใช้ข ้อมู ล จากผูค้ ้าปลี ก ยางรถยนต์และเปรี ย บเที ยบแบบจาลองกับคู่ แข่งที่ ไม่ อนุ ญ าตให้ มี ความ
สัมพันธ์แบบผูกมัดและความไว้วางใจที่ทาหน้าที่เป็ นตัวแปรกลางที่เป็ นสื่ อหลัก ผลการทดสอบให้
ผลลัพธ์ว่าเป็ นรู ปแบบจาลองที่ดี สาหรับการใช้ตวั แปรความผูกพันและความไว้วางใจเป็ นตัวแปร
สื่ อกลางที่สาคัญ เป็ นข้อแนะนาสาหรับอธิบายเพิ่มเติมในอนาคตและการทดสอบที่ถูกนาเสนอ
Luarn & Lin (2003) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง “A Customer loyalty model for E-service
context” ศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1. ความไว้วางใจ 2. ความพึงพอใจของลูกค้า 3. การรับรู ้คุณค่า
4. ความผูกพัน และตัวแปรตาม ได้แก่ ความภักดี เก็บข้อมูลจากผูต้ อบแบบสอบ ถาม 180 คนที่เข้า
ร่ วมงานอีคอมเมิร์ซที่จดั ขึ้นในไต้หวัน งานวิจยั ได้วางทฤษฎีสาหรับตรวจสอบอิทธิ พลด้านเจตคติ
ความผูกพัน และความภักดีเชิงพฤติกรรมที่มีผลต่อความภักดี ที่เคยมีมาก่อนนี้ ในบริ บทของบริ การ
อิเล็กทรอนิ กส์ จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความไว้วางใจ ความพึ งพอใจของลูกค้า การรับรู ้
คุณค่า และความผูกพัน เป็ นโครงสร้างที่แยกจากกัน ซึ่ งรวมกันเพื่อก าหนดความภักดีด้วยความ
ผูกพันที่มีอิทธิพลซึ่งมีเหนือกว่า ความเชื่อมัน่ ความพึงพอใจของและการรับรู ้คุณค่า ปัจจัยความพึง
พอใจของลูกค้าและการรับรู ้คุณค่านั้นสัมพันธ์กบั ความภักดีของลูกค้าในทางอ้อม
Mukherjee & Nath (2007) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “Role of electronic trust in
online retailing: A re-examination of the commitment-trust theory” โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์
หลัก คือ การตรวจสอบทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ ในบริ บทของการค้าปลีกออนไลน์ มี
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1. คุณค่าร่ วม 2. การสื่ อสาร 3. พฤติกรรมการฉวยโอกาส 4. ความเป็ นส่ วนตัว
5. ความปลอดภัย 6. ประโยชน์จากความสัมพัน ธ์ 7. ต้นทุนการเลิก ความสัมพันธ์ ตัวแปรกลาง
ได้แก่ 1. ความไว้วางใจในระบบอินเทอร์เน็ต 2. ความผูกพัน และตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม จากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจและความผูกพันมีการเชื่อมโยงที่ดีระหว่างกัน ความ
ผูกพันในความสัมพันธ์ละความไว้วางใจทาหน้าที่เป็ นตัวแปรไกล่เกลี่ยสาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
เชิ งพฤติกรรม เช่น การบอกต่อ ความตั้งใจซื้ อและการมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูค้ า้ ออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งจากการสารวจจากผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ต จานวน 651 คน พบว่า ความผูกพันและความไว้วางใจ
เป็ นหลักสาคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวให้ประสบผลสาเร็ จในบริ บทของการค้าปลีก
ออนไลน์ คุณ ค่าร่ วมเป็ นปั จจัยสาคัญ ความไว้วางใจทางอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยสามารถสร้างความ
ผูกพันของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น ช่วยเชื่อมโยงและบารุ งความสัมพันธ์ในระยะยาว การสื่ อสารเป็ นปั จจัย
ที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผูบ้ ริ โภคและผูค้ า้ ปลีกออนไลน์ พฤติกรรม
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การฉวยโอกาสที่ ว ดั จากคุ ณ ลัก ษณะ เช่ น การบิ ด เบื อ นข้อ มู ล การละเมิ ด ก ฎและข้อ บัง คับ มี
ผลกระทบต่อความไว้วางใจในเชิงลบ ความเป็ นส่วนตัวเป็ นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ในการสร้างความ
ไว้วางใจต่อผูบ้ ริ โภคในบริ บทของการค้าปลีกออนไลน์ ความปลอดภัยเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญ
เป็ นลาดับที่สองในการสร้างความไว้วางใจต่อผูบ้ ริ โภคในบริ บทของการค้าปลีก ออนไลน์ รองลงมา
จากปั จจัยด้านความเป็ นส่ วนตัว งานวิจยั ชิ้นนี้ ให้การสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัย
ประโยชน์ จ ากความสั ม พัน ธ์ แ ละความผู ก พัน และในทางกลับ กัน งานวิ จัย ชิ้ น นี้ ไม่ ไ ด้รับ การ
สนับ สนุ นใน ผลกระทบเชิ งบวกของการตั้ง สมมุติฐานค่าใช้จ่ายในการยกเลิกความสั มพันธ์ต่อ
ความผูก พัน ซึ่ งแตกต่างจากมอร์ แกนและฮันท์ นอกจากนี้ ปั จจัยทางด้านความผูกพันและความ
ไว้วางใจมีอิทธิพลที่สาคัญต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคร้านค้าปลีกออนไลน์
Vatanasombut, Igbaria, Stylianou, & Rodgers (2008) ไ ด้ ศึ ก ษ า เ รื่ อ ง
“Information systems continuance intention of web-based applications customers:
The case of online banking” ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ 1. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ 2.ประโยชน์

จากความสัมพันธ์ 3. การรับรู ้ศกั ยภาพของผูใ้ ช้งาน 4. คุณค่าร่ วม 5. การสื่ อสาร 6. การรับรู ้ความ
ปลอดภัย ตัวแปนคัน่ กลาง ได้แก่ 1. ความผูกพัน 2. ความไว้วางใจ และตัวแปรตาม ได้แก่ การรักษา
ลู ก ค้า โดยกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผู ้ใ ช้ง านธนาคารออนไลน์ ที่ ใ ช้ง านอย่ า งน้ อ ยเดื อ นละครั้ งในช่ ว ง
ระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาจานวน 4,667 คน สุ่ มจากฐานข้อมูลลูกค้า จากการศึกษาพบว่า ปั จจัย
ความผูกพันและความไว้วางใจเป็ นศูนย์กลางของความตั้งใจในการใช้งานระบบสารสนเทศต่อไป
ปัจจัยการรับรู ้ศกั ยภาพของผูใ้ ช้งานมีอิทธิพลต่อความผูกพัน ในขณะที่การรับรู ้ถึงความปลอดภัยมี
อิทธิ พลต่อความไว้วางใจ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดสนับสนุ นแนวคิดปั จจัยดั้งเดิมโดย เน้นบทบาท
ความไว้วางใจในฐานะตัวทานายความตั้งใจที่แข็งแกร่ งกว่าความผูกพัน ซึ่ งขัดแย้งจากผลวิจยั ด้าน
การตลาดที่พบว่าความผูกพันเป็ นตัวทานายความแข็งแกร่ งในบริ บทของอีคอมเมิร์ซ
Adjei, Griffith & Noble (2009) ได้ศึกษาเรื่ อง “When Do Relationships Pay Off
for Small Retailers? Exploring Targets and Contexts to Understand the Value of
Relationship Marketing” จากแนวคิดการตลาดเชิ งสัม พันธ์ได้มีนัก วิชาการตั้งข้อสังเกตว่าการ

สร้างความสั มพันธ์อาจไม่ ได้เป็ นประโยชน์กับ ทุกบริ ษ ทั ดังนั้นการวิจยั ในครั้งนี้ จึงศึ กษาเพื่ อจะ
ตรวจ สอบปั ญหาดังกล่าว เพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่าของกิจกรรมการตลาดสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเป้าหมาย
กล่าวคือ ลูกค้าและผูส้ ่ งมอบ ภายในบริ บท เช่น ความเข้มข้นในการแข่งขัน องค์ประกอบของพล
วัตรการตลาดทั้ง 3 ต่อ ความสามารถของผูค้ า้ ปลีกในการพัฒนาความสามารถในการตอบสนองต่อ
ตลาด ทาการศึกษาจากตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1.คุณภาพความสัมพันธ์กบั ลูกค้า ประกอบด้วย ความ
ไว้วางใจ ความผูกพัน และการสื่ อสาร 2. คุณภาพความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบ ประกอบด้วย ความ
ไว้วางใจ ความผูกพัน และการสื่ อสาร 3. ความรุ นแรงในการแข่งขัน 4.พลวัตของตลาด ประกอบ

47
ด้วย พลวัตของลูกค้า พลวัตของคู่แข่ง และ พลวัตการปฏิบตั ิ ตัวแปรกลาง ได้แก่ 1. การตอบสนอง
ต่อตลาด และ ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. ประสิ ทธิภาพร้านค้าปลีก จากการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูค้ า้ ปลีก จานวน 172 ราย จากการศึกษาพบว่า คุณค่าของความสัมพันธ์น้ นั แตกต่างกันออกไปตาม
บริ บ ท ในขณะที่ คุ ณภาพความสัมพันธ์ของผูค้ ้าปลี กรายย่อยกับลูกค้า สามารถกระตุ้นการตอบ
สนองของตลาดได้มากขึ้น แต่คุณภาพความสัมพันธ์ของผูค้ า้ ปลีกรายย่อยกับผูส้ ่ งมอบไม่ได้เพิ่มขึ้น
อย่างมีนยั สาคัญ ในการเพิ่มขีดความสามารถของผูค้ า้ ปลีกรายย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ ว การตอบสนองของตลาดมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ผลลัพธ์เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า
การลงทุนในความสัมพันธ์กบั ทั้งสองกลุ่มเป้าหมายอาจได้รับผลตอบแทนที่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
การลงทุนในการพัฒนาคุณภาพบริ การกับผูส้ ่ งมอบอยู่เสมอนั้น ไม่เหมาะสม คุณภาพความสัมพันธ์
กับลูกค้ามีอิทธิพลต่อการตอบสนองของตลาดในเชิงบวก คุณภาพความสัมพันธ์กบั ลูกค้ามีอิทธิพล
ต่อการตอบสนองของตลาดในเชิงบวก การทดสอบการเป็ นสื่ อกลางพบว่า การตอบสนองต่อตลาด
ของผูค้ า้ ปลีกเป็ นสื่ อกลางระหว่างคุณภาพบริ การกับลูกค้าแต่ไม่เป็ นสื่ อกลางระหว่างคุณภาพบริ การ
กับ ผูส้ ่ งมอบ ความเข้มข้น ในการแข่งขัน เป็ น สื่ อกลางในเชิ งบวกต่ออิ ทธิ พ ลของคุณ ภาพความ
สัม พันธ์กับ ลูก ค้าในการตอบสนองต่อตลาด พลวัตของตลาดคู่แข่งมีผลกระทบเชิ งบวกอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่งมอบและการตอบสนองของตลาด
Seo, Back, & Shanklin (2011) ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง “Importance of relationship
quality and communication on foodservice for the elderly” โดยศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่
1. คุณภาพบริ การ 2. การสื่ อสาร ตัวแปรคัน่ กลาง ได้แก่ 1. ความพึงพอใจ 2. ความไว้วางใจ และ
3. ความผูกพัน ตัวแปรตาม ได้แก่ 1. การสื่ อสารแบบปากต่อปาก 2. การซื้ อซ้ า 3. ความตั้งใจด้าน
พฤติกรรม โดยเก็บข้อมูลจากผูส้ ู งอายุที่พกั อาศัยอยู่ ในที่พกั สาหรับผูเ้ กษียณอายุที่มีการดูแลอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง (Continuing Care Retirement Communities : CCRC) จ านวน 2 แห่ ง มี ผู ้เข้าร่ ว ม
ทั้งหมด 327 คน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความพึงพอใจส่ งผลโดยตรงต่อการสื่ อสารแบบปากต่อ
ปาก คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลต่อปั จจัยด้านความผูกพัน ปั จจัยความผูกพันมีความสาคัญต่อความ
ตั้งใจด้านพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในห้องอาหารบ่อยมากขึ้น ปั จจัยด้านการสื่ อสารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความไว้วางใจ ผลการวิจยั ได้แสดงถึงความแข็งแกร่ งของความพึงพอใจ
และการสื่ อสารซึ่งเป็ นผลมาจากความพยายามทางการตลาดเชิงสัมพันธ์
Randall, Gravier, & Prybutok (2011) ได้ ศึ ก ษ าเรื่ อ ง “Connection, trust, and
commitment: Dimensions of co-creation?” ศึ ก ษาโดยมี ต ัวแปรอิ ส ระ ได้แ ก่ ความไว้ว างใจ
ตัวแปรกลางได้แก่ 1. ความสัมพันธ์ 2.ความผูกพัน และตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจในอนาคต
การตรวจสอบหาความจริ งผ่านการทดสอบวิธีการปรากฏตัวของความรู ้สึกของรู ปแบบอิทธิ พ ล
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ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ ความผูกพันและ ความตั้งใจในอนาคต จากผลการศึกษาพบว่า
ความสัมพันธ์ช่วยเพิ่มการคาดการณ์ของความตั้งใจในอนาคตเมื่อทาตามรู ปแบบของความไว้วางใจ
และในบริ บ ทของความผูก พัน ผลกระทบของความไว้วางใจในความผูก พัน และความตั้งใจใน
อนาคตนั้น จากการตรวจสอบแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์อาจเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงสร้างการ
สร้างคุณค่าร่ วมแบบหลายมิติ ที่จะช่วยอธิ บายกลไกระหว่าง การเพิ่มทางเลือก ความพึงพอใจ และ
ความตั้งใจในอนาคต ผลการวิจยั ยังพบว่าความไว้วางใจความผูกพันและความสัมพันธ์มีอิทธิ พล
สาคัญต่อความตั้งใจในอนาคต
Purnasari & Yuliando (2015) ไ ด้ ศึ ก ษ าเรื่ อ ง “How relationship quality on
customer commitment influences positive e-wom” ศึ ก ษาตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพ
บริ การ ตัวแปรกลาง ได้แก่ 1.ความไว้วางใจ 2.ความผูกพัน และตัวแปรตาม ได้แก่ การสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากเชิ งบวกผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-WOM) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 209 คน
ในเมือง ยอกยาการ์ตา อินโดนี เซี ย เพื่อตรวจสอบคุณภาพความสัมพันธ์มีผลต่อความตั้งใจสื่ อสาร
แบบปากต่ อ ปากเชิ ง บวกผ่ า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-WOM) ของลู ก ค้า ในธุ ร กิ จ อาหารและ
เครื่ องดื่มในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ งจากการวิจยั พบว่า ความผูกพันของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะสื่ อสารแบบ
ปากต่อปากในเชิ งบวกผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ทาตัวเป็ นสื่ อ กลางให้กับความพึ งพอใจและความ
ไว้วางใจที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก อิทธิ พลด้านจิตวิทยาของลูกค้าที่มีต่อ E-WOM วัดจากค่าใช้
จ่ายของผูซ้ ้ือ ผลลัพธ์ที่ได้แสดงถึงความพึงพอใจของลูกค้ามีผลเชิงบวกต่อความไว้วางใจและความ
ผูกพันของลูกค้า การสื่ อสารแบบปากต่อปากเชิงบวกผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ได้ถูกส่ งเสริ มโดย
ระดับของความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็ นความผูกพัน ซึ่ งมีผลต่อ
การลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าต่อการสื่ อสารแบบปากต่อปากเชิงบวกผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน
รณิ ดา กรพิทกั ษ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของลูกค้าและการรับรู ้ผลประโยชน์
ส่ งผลต่อความผูกพันในชุมชนแบรนด์ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของธุ รกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้ าใน
ครัวเรื อน ศึกษาจากตัวแปรอิสระ ได้แก่ พฤติกรรมความผูกพันของลูกค้าในชุมชนแบรนด์ ตัวแปร
คัน่ กลาง ได้แก่ การรั บรู ้ ผลประโยชน์ ประกอบด้วย ผลประโยชน์ ท างข้อมู ล ผลประโยชน์ ทาง
สังคม ผลประโยชน์ทางบันเทิง และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลลัพธ์ความ
ผูก พันของลูก ค้า ประกอบด้วย ความพึ งพอใจ ความมุ่งมัน่ ความจงรั กภักดี เก็ บ ข้อมูล จากกลุ่ ม
ตัว อย่าง คื อ สมาชิ ก เฟซบุ๊ ก แฟนเพจจาก 12 แบรนด์ใ นธุ รกิ จเครื่ องใช้ไ ฟฟ้ าในครั วเรื อ นและ
อิเล็กทรอนิ ก ส์ จานวน 400 คน จากการศึ กษาพบว่า พฤติก รรมความผูกพันของลูกค้าในชุมชน
แบรนด์ส่งผลต่อผลลัพธ์ความผูกพันของลูกค้าในด้านความพึงพอใจ ความมุ่งมัน่ และความจงรัก
ภัก ดี ใ นทิ ศ ทางบวก พฤติ ก รรมความผูก พัน ของลู ก ค้าในชุ ม ชนแบรนด์ ส่ งผลต่ อ การรั บ รู ้ ผ ล
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ประโยชน์ ท างข้อมู ล ทางสั ง คม ทางบัน เทิ ง และทางเศรษฐกิ จ ในทิ ศ ทางบวก การรั บ รู ้ ถึ งผล
ประโยชน์ ได้แก่ ทางข้อมูล และทางสังคม ไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์ความผูกพันของลูกค้าทางด้านความ
ภักดี พฤติก รรมความผูกพันของลูกค้าในชุมชนแบรนด์ส่งผลต่อผลลัพ ธ์ความผูก พันของลูกค้า
ขึ้นอยูก่ บั การรับรู ้ผลประโยชน์
เรณุกา คุม้ ทรัพย์สิริ (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง การรับรู ้ดา้ นนวัตกรรมและการใช้กลุ่มบุคคลมี
ชื่อเสี ยงส่ งผลต่อความไว้วางใจในตราสิ นค้าเครื่ องสาอางไทยของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เก็บ ข้อมูล จากกลุ่ม ตัวอย่างที่ เป็ นเพศหญิ ง ในวัยทางาน จานวน 400 คน โดยมีตัวแปร
อิสระ ได้แก่ การรับรู ้ ด้านนวัตกรรม การใช้กลุ่มบุคคลที่ มีชื่อเสี ยง และตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
ไว้วางใจในตราสิ นค้าเครื่ องสาอางไทยในเขตกรุ งเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า การรับรู ้ดา้ น
นวัตกรรม และการใช้กลุ่ม บุ ค คลมี ชื่อเสี ย งส่ งผลต่อความไว้วางใจในตราสิ น ค้าประเภทเครื่ อง
สาอางไทยของผูห้ ญิงวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กฤตยา พงษ์ศรัทธาสิ น (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันของผูบ้ ริ โภคการสื่ อสารผ่าน
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ กับ พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โ ภคในเขตภาษี เจริ ญ ศึ ก ษาตัวแปรอิ ส ระ ได้แ ก่ 1.ด้าน
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้ ประเภทของแฟนเพจที่
เปิ ดรับข่าวสาร และการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2.ความผูกพันของผูบ้ ริ โภคการสื่ อสารผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ ประกอบด้วย ความมัน่ ใจ ความซื่ อสัตย์และความจริ งใจ ความภาคภูมิใจ และความหลง
ใหล ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาพบว่า ระดับความผูกพันของผูบ้ ริ โภคการ
สื่ อสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความมัน่ ใจมีระดับมากที่สุด รอง
ลงมา คือ ความซื่อสัตย์และความจริ งใจ ความภาคภูมิใจ และความหลงใหล ตามลาดับ และมีระดับ
การตอบสนองของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี (2559)ได้ศึกษาเรื่ องอิทธิพลของคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า
คุณค่าที่ รับรู ้ ด้านคุณภาพ และคุณภาพการให้บ ริ การต่ อความพึ งพอใจ ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความ
ผูกพัน การบอกต่อ และการกลับมาซื้ อซ้ าของลูกค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อหนึ่ งในกรุ งเทพมหานคร
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 405 คนโดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่ คุณค่าที่รับรู ้ด้านคุณค่า คุณ
ค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ และคุณภาพการให้บริ การ ตัวแปรกลาง ได้แก่ ความพึงพอใจ และ ความไว้
เนื้ อเชื่ อใจ ตัวแปรตาม ได้แก่ การบอกต่อ การกลับมาซื้ อซ้ า พบว่า ตัวแปรอิสระด้านคุณค่าที่รับรู ้
ด้านความคุม้ ค่า คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ และคุณภาพการให้บริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึง
พอใจ ตัวแปรอิ ส ระด้านคุ ณ ค่ าที่ รับ รู ้ ด้านคุ ณ ภาพ คุณ ภาพการให้บ ริ ก าร และความพึ งพอใจมี
อิทธิ พลทางบวกต่อความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ตัวแปรกลาง ด้านความพึงพอใจ และความไว้เนื้ อเชื่ อใจมี
อิทธิ พลทางบวกต่อความผูกพัน จากการศึกษาพบว่า 1. คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า คุณค่าที่รับรู ้
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ด้านคุณ ภาพ และคุณภาพการให้บริ ก ารมีอิทธิ พ ลทางบวกต่อความพึ งพอใจ 2.คุณค่าที่ รับรู ้ด้าน
คุณภาพ คุณภาพการให้บริ การ และความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่ อความไว้เนื้ อเชื่อใจ 3.ความ
พึงพอใจ และความไว้เนื้อเชื่อใจมีอิทธิ พลทางบวกต่อความผูกพัน 4.ความพึงพอใจ ความไว้เนื้ อเชื่อ
ใจ และความผูกพันมีอิทธิพลทางบวกต่อการบอกต่อ 5.ความผูกพันมีอิทธิพลทางบวกต่อการซื้อซ้ า
วงศกร ยุกิ จภูติ (2559) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการใช้ งานและปั จจัยที่ มี ผลต่อความ
ผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผูใ้ ช้งานในกรุ งเทพมหานคร เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูใ้ ช้
แอปพลิเคชัน Line ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 385 คน โดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยด้านหน้า
ที่ ประกอบด้วย คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการส่ งมอบการบริ การ มีตวั แปรแทรกกลาง ได้แก่
ปั จจัยด้านอารมณ์ความรู ้สึก ประกอบด้วย ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ความใส่ ใจและการให้
ความสาคัญกับลูกค้า ความจริ งใจและความรับผิดชอบ ตัวแปรตามได้แก่ ความผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผูใ้ ช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันรวมอยู่
ในระดับ เห็ นด้วย ด้านคุณสมบัติข องผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับ เห็ นด้วยอย่างยิ่ง รองลงมา คือ ด้าน
ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ ด้านการส่ งมอบบริ การ ด้านความใส่ ใจและการให้ความสาคัญกับ
ลูกค้า และ ด้านความจริ งใจและความรับผิดชอบ อยู่ในระดับเห็ นด้วย ระดับความเห็นเกี่ยวกับความ
ผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผูใ้ ช้งานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ปั จจัยเชิ งสาเหตุที่มีผลต่อ
ความผูกพัน ได้แก่ ความใส่ ใจและการให้ความสาคัญกับลูกค้ามีอิทธิ พลโดยรวมเชิ งบวกต่อความ
ผูกพัน รองลงมา คือ การส่ งมอบการบริ การ ความจริ งใจและความรับผิดชอบ ภาพลักษณ์และความ
น่าเชื่อถือ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความผูกพัน ได้แก่ ความใส่ ใจ
ส่ งผลทางตรงเชิงบวก รองลงมา เป็ น ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่อความผูก พันทางอ้อม ได้แก่ การส่ งมอบการบริ การที่ ส่งผทางอ้อมผ่านภาพ
ลักษณ์และความน่ าเชื่อถือส่ งผ่านความใส่ ใจและการให้ความสาคัญกับลูกค้าส่ งผ่านความจริ งใจ
และความรับผิดชอบไปยังความผูกพันในแอปพลิเคชัน Line ของผูใ้ ช้งาน
จิดาภา ทัดหอม (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ความไว้วางใจ
และคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางถ่ายทอดสดเฟซบุ๊ก
ไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร เก็บข้อมูลจาก ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าผ่านการ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ และพักอาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร จานวน 260 ราย โดยมีตวั แปรอิสระ
ได้แก่ 1. การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย ความบันเทิง การปฏิสัมพันธ์ ความนิ ยม
ความเฉพาะเจาะจง การตลาดแบบปากต่อปาก 2. ความไว้วางใจ 3. คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ประกอบด้วย คุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล คุณภาพการบริ การ ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจซื้ อ
สิ นค้าผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ น
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ใจซื้ อสิ นค้าผ่านช่ องทางการถ่ายทอดสดเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภคออนไลน์ในกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ความไว้วางใจ คุณภาพของสารสนเทศ ด้านคุณภาพระบบและการบริ การ ในขณะที่ปัจจัย
การตลาดผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ ด้านการปฏิสัมพันธ์ ความนิ ยม ความเฉพาะเจาะจง การบอกต่อ
แบบปากต่อปาก และปัจจัยคุณภาพของระบบสารสนเทศ ในด้านคุณภาพของข้อมูลไม่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านช่องทางถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ของผูบ้ ริ โภค
วสัน จันทร์ มนั่ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง สมรรถนะของบุคลากรกับคุณภาพการบริ การของ
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง คื อ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 2 มหาวิท ยาลัย ศิ ล ปากร วิท ยาเขตพระราชวังสนามจัน ทร์ จานวน
335 คน โดยมี ตัวแปรอิ ส ระ ได้แก่ สมรรถนะของบุ ค ลากร ประกอบด้วย ความรู ้ ทัก ษะ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล แรงจูงใจและเจตคติ ตัวแปรตาม ได้แก่
คุณภาพบริ การของกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือของบริ การ
การตอบสนองความต้องการของผูร้ ั บบริ การ ความไว้วางใจ และการเข้าถึงจิตใจ จากการศึ กษา
พบว่า สมรรถภาพของบุ คลากรกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจัน ทร์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก พิ จารณารายด้าน ด้านความรู ้ ด้านความคิดเห็ น เกี่ ยวกับ
ตนเอง ด้านแรงจูงใจและเจตคติ ด้านทักษะ และด้านบุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล มีผลอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คุณภาพบริ การของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราช
วังสนามจันทร์ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านความไว้วางใจ อยู่ในระดับมาก ด้านการเข้าใจถึงจิตใจ ด้านความน่าเชื่อถือของบริ การ และ
ด้านการตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ อยู่ในระดับปานกลาง สมรรถนะของบุคลากรมี
ความสัมพันธ์กบั คุณภาพบริ การของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
รุ่ งรวี ปะกิระถา (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การ
และการรับรู ้ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บน
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ในจังหวัดล าปาง ศึ กษาตัวแปรอิ สระ ได้แก่ การจัดการลูกค้าสั มพันธ์ ตัวแปร
คัน่ กลาง ได้แก่ การรั บรู ้คุณภาพบริ การ และการรับ รู ้ประโยชน์ ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสิ นใจ
เลื อ กซื้ อ สิ น ค้า โดยเก็ บ ข้อมู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่ าง คื อ ผู บ้ ริ โภคที่ ซ้ื อสิ น ค้า ผ่า นแอพพลิ เคชั่น บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดลาปาง จานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็ นต่อปัจจัยด้าน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ปัจจัยด้าน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การมากที่สุด รองลงมา คือ การ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้ การจัดการลูกค้าสั มพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อ

52
การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า การรับรู ้ประโยชน์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า การ
รับ รู ้ คุณ ภาพบริ การมี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้า ตามล าดับ และการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านการรับรู ้คุณภาพบริ การและการ
รับรู ้ประโยชน์
ขจีนุช สวัสดินาม (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เก็บข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื้อสิ นค้าจากตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย จานวน 400 คน โดยมีตวั แปรอิสระ ได้แก่ 1. องค์ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบริ บท ด้านเนื้ อหา ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่ อสาร ด้าน
การปรับแต่ง ด้านการติดต่อสื่ อสาร ด้านการเชื่อมโยง และด้านการพาณิชย์ 2. การรับรู ้ในชื่อเสี ยง
ของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความไว้วางใจในการซื้อสิ นค้าผ่านตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ LAZADA และ SHOPEE ในประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
ระดับการรับรู ้ขององค์ประกอบเว็บไซต์พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการพาณิ ชย์ และด้านเนื้ อหาอยู่
ในระดับมากที่สุด ด้านบริ บท ด้านชุมชนเพื่อการติดต่อสื่ อสาร ด้านการปรับแต่ง ด้านการติดต่อ
สื่ อสาร และด้านการเชื่อมโยง อยูใ่ นระดับมาก มีระดับการรับรู ้ในชื่อเสี ยงของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีระดับการรับรู ้ของ
ความไว้วางใจในการรซื้อผ่านตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมาก และพบว่า องค์
ประกอบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดา้ นชุมชนเพื่อการติดต่อสื่ อสาร ด้านการติดต่อสื่ อสาร และ
ด้านการปรับแต่ง ส่ งผลทางบวกต่อความไว้วางใจในการซื้อผ่านตลาดกลางพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตามลาดับ และการรับรู ้ในชื่อเสี ยงของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่งผลทางบวกต่อความไว้วางใจใน
การซื้อผ่านตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชนันรดา วรพต (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคุน้ เคย ความไว้วางใจ และค่านิยมด้าน
สุ ขภาพที่มีผลต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
กรุ งเทพ-มหานคร มีตวั แปรอิสระ ได้แก่ ความคุน้ เคย ความไว้วางใจสิ นค้า ค่านิยมด้านสุขภาพ ตัว
แปรตาม ได้แก่ แนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมัน เก็บข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่าง
ที่เป็ นผู ้ บริ โภคอายุ 20 – 60 ปี ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และเป็ นผูท้ ี่ไม่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันมาก่อน จากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับดีมาก ค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มใน
การดูแลสุขภาพ มีค่า เฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก และความคุน้ เคยในสิ นค้ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบพบว่า ตัวแปรความคุน้ เคย ความไว้วางใจ และค่านิยมด้านสุขภาพมีผลต่อ
แนวโน้มการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเผาผลาญไขมันของผูบ้ ริ โภคในเขต
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กรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งตัวแปรที่ส่งผลมากที่สุดจากมากไปน้อย
ได้แก่ ความไว้วางใจ ค่านิยม และความคุน้ เคย ตามลาดับ
รัฐสุ ดา สกลกิจติณภากุล และ พีรภาว์ ทวีสุข (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์ปัจจัย
ของการตลาดด้ ว ยเนื้ อหาที่ มี ผ ลต่ อ ความไว้ว างใจของกลุ่ ม ผู ้ซ้ื อเสื้ อผ้า ในธุ ร กิ จ พาณิ ชย์
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ศึ ก ษาตัวแปรอิ ส ระ ได้แก่ 1.การสื่ อสารทางการมองเห็ น ในรู ป แบบของอิ น โฟ
กราฟฟิ ก 2.การสื่ อสารด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตัวแปรตาม ได้แก่ ความ
ไว้วางใจ ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าในธุ รกิ จพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์
จานวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า การสื่ อสารทางการมองเห็นในรู ปแบบของอินโฟกราฟฟิ ก มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผูซ้ ้ื อเสื้ อผ้าในธุ รกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยตัวแปรที่ มีอิทธิ พ ลเชิ งบวกต่อความไว้วางใจ คือ อินโฟกราฟฟิ ก 60% และ
อินโฟกราฟฟิ ก 30% การสื่ อสารด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิ กส์มีอทธิพลเชิง
บวกต่อความไว้วางใจ โดยตัวแปรที่มีอิทธิ พลเชิงบวก คือ ความสามารถในการชักจูงโน้มน้าวใจ
ความถูกต้องและความชัดเจน
รัศมิ์ลภัส วรเดชธนันกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง ความไว้วางใจ การสื่ อสารแบบปากต่อ
ปากเชิงบวก และการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยว
ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดระยอง ศึกษาจากตัวแปรอิ สระ ได้แก่ 1.ความไว้วางใจ ประกอบด้วย การ
รับรู ้ความเป็ นส่ วนตัว คุณภาพของข้อมูล การรับรู ้ความปลอดภัย 2.การสื่ อสารแบบปากต่อปากเชิง
บวก 3.การรับรู ้ถึงประโยชน์ ประกอบด้วย ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกสบาย
ความเพลิ ด เพลิ น ความประหยัด เวลา และตัว แปรตาม ได้แ ก่ ความตั้ง ใจซื้ อ แพคเกจทัวร์ ผ่ า น
เว็บ ไซต์ท่ องเที่ ยว ศึ ก ษาโดยเก็บ ข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่าง ที่ เป็ นผูบ้ ริ โภคที่ มี ค วามสนใจที่ จะซื้ อ
แพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวต่าง ๆ และอาศัยอยู่ในจังหวัดระยอง จานวน 300 คน จากผล
การศึกษาพบว่า ปั จจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้ อแพ็กเกจทัวร์ ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดระยอง มากที่สุด รองลงมา คือ
ปัจจัยความไว้วางใจ ด้านคุณภาพข้อมูล ปัจจัยการรับรู ้ถึงประโยชน์ ด้านความสะดวกสบาย ปัจจัย
ความไว้วางใจ ด้านการรับรู ้ความปลอดภัย และปัจจัยความไว้วางใจ ด้านการรับรู ้ความเป็ นส่ วนตัว
ตามล าดับ ร่ วมกัน พยากรณ์ ค วามตั้งใจซื้ อ แพ็ก เกจทัวร์ ผ่านเว็บ ไซต์ท่ องเที่ ย วของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดระยอง คิดเป็ นร้อยละ 52.7 ในขณะที่ปัจจัยการสื่ อสารแบบปากต่อปากเชิงบวก การรับรู ้ถึง
ประโยชน์ ด้านความเพลิดเพลิน และด้านความประหยัดเวลาไม่ส่งผลกับความตั้งใจซื้อแพ็กเกจทัวร์
ผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดระยอง
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อนุ วตั สงสม (2561) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยเชิ งสาเหตุของความภักดีทางอิเล็กทรอนิ ก ส์
กรณี ศึกษาการซื้ อสิ นค้าจากร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ ริ โภคเจอเนอร์ เรชัน่ ซี ทาการศึกษาตัวแปร
อิสระ ได้แก่ 1. การยอมรับเทคโนโลยี 2. คุณภาพบริ การทางอิเล็กทรอนิ กส์ ตัวแปรคัน่ กลาง ได้แก่
1.ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า 2.ความไว้ว างใจของลู ก ค้า ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ ความภั ก ดี ท าง
อิ เล็กทรอนิ กส์ เก็บข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ โภคเจอเนอร์ เรชั่นซี จานวน 500 คน จาก
การศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความพึงพอใจและความไว้วางใจของลูกค้ามีอิทธิ พลต่อความภักดี ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และปัจจัยการรับรู ้คุณภาพบริ การทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความภักดีทางอิเล็กทรอนิ กส์ ผ่านตัวแปรความพึงพอใจและ
ความไว้วางใจของลูกค้า
ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิ พลของคุณค่าร่ วม การสื่ อสาร และ
พฤติ ก รรมไม่ โกง ที่ ส่ งผลต่ อความไว้วางใจในบริ ษ ัท จัด จาหน่ ายอาหารเสริ มเพื่ อสุ ข ภาพผ่าน
เครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ จัง หวัดชลบุ รี โดยมี ตัวแปรอิ ส ระ ได้แก่ คุ ณ ค่ าร่ ว ม การสื่ อ สาร และ
พฤติกรรมไม่โกง ตัวแปรตาม ได้แก่ ความไว้วางใจในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ โภค
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าและบริ การ อาหารเสริ ม เพื่อสุ ขภาพผ่าน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในจังหวัดชลบุรี จานวน 384 คน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจเชิง
บวกในความสัมพันธ์ระหว่ างบริ ษทั ที่มีกบั ผูบ้ ริ โภคนั้น ได้แก่ ปั จจัยพฤติกรรมที่ไม่โกง ในเรื่ อง
ของ การรับรู ้การส่ งมอบสิ นค้า ตามเงื่อนไขชาระเงิน และ การรับรู ้เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ ส่ วนปัจจัย
คุณค่าร่ วม ได้แก่ การรับรู ้ความซื่ อสัตย์ การรับรู ้ความปลอดภัยในการติดต่อ การรับรู ้ความรับผิด
ชอบต่อสังคม ปัจจัยการสื่ อสาร ได้แก่ การรับรู ้คุณภาพของข้อมูลถูกต้องและน่าเชื่อถือ การรับรู ้การ
ตอบสนองด้วยความเต็มใจ การรับรู ้การสื่ อสารด้วยความสุภาพและเป็ นกันเอง และปัจจัยพฤติกรรม
ที่ไม่โกง ได้แก่ การรับรู ้การจัดส่ งตามกาหนดเวลา การรับรู ้การจัดส่ งตามที่โฆษณาไว้ ไม่ส่งผลต่อ
ความไว้วางใจเชิงบวกในความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั และผูบ้ ริ โภค
จากการรวบรวมทฤษฎี แนวคิดและทบทวนจากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า มีปัจจัยหลาย
ตัวที่สามารถใช้พยากรณ์ความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ ไม่วา่ จะเป็ นตัวแปรความพึงพอใจ ความ
ผูกพัน และความไว้วางใจ ซึ่งในบริ บทของการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่จะส่งผลให้ร้านค้าออนไลน์
สามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานนั้น ผูว้ ิจยั มีความสนใจศึกษาในส่ วนของตัวแปร
ความผูกพัน เนื่องจากในการศึกษางานวิจยั ต่าง ๆ แล้วพบว่างานวิจยั ส่วนใหญ่มกั จะศึกษาปัจจัย
ความผูกพันในบริ บทของความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร ยังไม่มีผศู ้ ึกษาเกี่ยวกับตัวแปร
ทางด้านความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในร้านค้าที่เป็ นรู ปแบบร้านค้าบน
ช่องทางออนไลน์ ที่ไม่ได้มีหน้าร้านที่ทาให้ได้พบปะกับตัวของผูบ้ ริ โภคอย่างแท้จริ ง นอกจากนี้ยงั
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พบว่า ตัวแปรความไว้วางใจเป็ นอีกตัวแปรหนึ่งที่สามารถใช้พยากรณ์ ความสัมพันธ์ระยะยาวใน
มุมมองของการตลาดเชิงสัมพันธ์และมีความสาคัญกับผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นาเสนอปัจจัย
ด้านความผูกพันและความไว้วางใจโดยดัดแปลงกรอบแนวคิดมาจากทฤษฎีความผูกพันและความ
ไว้วางใจ (Morgan & Hunt,1994) นามาพัฒนาร่ วมกับตัวแปรด้านคุณภาพบริ การซึ่งเป็ นตัวแปร
ที่มีผลต่อความผูกพันและเป็ นตัวแปรที่มีความเกี่ยวข้องเหมาะสมกับหัวข้อในการวิจยั โดยใน
การศึกษาตัวแปรคุณภาพบริ การนั้นจะทาการศึกษาตามกรอบแนวคิดทฤษฎีคุณภาพบริ การ
(Parasuraman,Zeithaml & Berry,1988) ซึ่งประกอบด้วยมิติในการวัด 5 ด้าน จากทฤษฎีท้ งั
สองผูว้ ิจยั คิดว่าจะสามารถนามาช่วยอธิบายความผูกพันของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้าออนไลน์
สามารถนามาใช้อธิบายปัญหาในงานวิจยั และตอบข้อสมมุติฐานในงานวิจยั ชิ้นนี้ได้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ในครั้งนี้ เป็ นการทาวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่งในกระบวนการ
วิจยั จะประกอบไปด้วยการทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) และการทาวิจยั เชิงปริ มาณ
(Quantitative research)

ภาพที่ 6 กระบวนการออกแบบวิจยั เชิงผสมผสาน
จากภาพที่ 6 เป็ นภาพแสดงกระบวนการออกแบบการทาวิจยั เชิงผสมผสาน ซึ่งผูว้ ิจยั ได้
ดาเนินการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยเริ่ มจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงได้ดาเนินการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพผ่านการรวบรวมข้อมูลการรี วิวสิ นค้าและ
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บริ การจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ และจากการสัมภาษณ์
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สกัดออกมา
เป็ นตัวแปรย่อยของตัวแปรอิสระด้านคุณภาพบริ การ แล้วจึงนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการทบทวน
เอกสาร งานวิจยั รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ มาพัฒนาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดเริ่ มต้น และสร้างข้อคาถาม
สาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ซึ่งผูว้ ิจยั ให้น้ าหนักสาหรับกระบวนการวิจยั เชิงปริ มาณเป็ น
สาคัญ หลังจากที่ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจยั เชิงปริ มาณแล้วผูว้ ิจยั จึงนามาวิเคราะห์
สรุ ปผลและนาเสนอผลที่ได้พร้อมเสริ มด้วยผลของการวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อให้งานวิจยั มีความ
สมบูรณ์
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ (Quantitative research) สาหรับการวิจยั
เรื่ องอิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้
ระเบียบวิธีวิจยั เชิงสารวจ (Survey research) ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านเครื่ องมือหลักในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั ได้
กาหนด การวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสาหรับงานวิจยั ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่เคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทัว่ ประเทศไทย แต่เนื่ องจากไม่สามารถระบุจานวนผูท้ ี่เคยซื้อเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจได้จึงไม่สามารถระบุจานวนประชากรที่แน่นอนได้
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กลุ่มตัวอย่ าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาสาหรับงานวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์
และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในครั้งนี้ สามารถแบ่งได้ดงั นี้
1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์เพื่อตอบคาถาม
เบื้องต้นในการทาวิจยั ที่วา่ ทาไมร้านค้าบางร้านจึงสามารถเปิ ดดาเนิ นการมาได้อย่างยาวนานใน
ขณะที่บางร้านนั้นต้องปิ ดตัวลง ทั้งที่สินค้าเป็ นลักษณะเดียวกัน ราคาใกล้เคียงกัน โดยมีเกณฑ์ใน
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นร้านค้าและกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภค ดังนี้
1.1 เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 เป็ นร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ที่มีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1.3 เป็ นร้านค้าประเภทขายปลีกเสื้ อผ้าสตรี คละแบรนด์ ลักษณะเป็ นเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปที่รับมาขาย ไม่ใช่เสื้ อผ้าสัง่ ตัดและจัดทาเป็ นแบรนด์เฉพาะของทางร้าน
1.4 ร้านค้ามีการเปิ ดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
1.5 ร้านค้ายังมีการเปิ ดดาเนินการอยู่ (นับถึงวันที่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ)
2. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลสาหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ
2.1 การคานวณกลุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
กลุ่มตัวอย่างสาหรับการทาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) ในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่
เคยซื้ อ เสื้ อผ้า สตรี อ อนไลน์ ผ่ า นช่ อ งทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ แต่ เนื่ อ งจากผู ้วิ จัย ไม่ ท ราบจ านวน
ประชากรที่แน่ นอน (Infinite population) ดังนั้นจึงกาหนดวิธีในการคานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สู ตรของ คอแครน (Cochran, 1977) ก าหนดค่ าระดับ ความเชื่ อมั่นที่ 95% และ
กาหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ± 5% ซึ่งจะสามารถคานวณออกมาได้ ดังต่อไปนี้
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)
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จากสูตร

n

=

เมื่อ

n

=
=

n =

4e2

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
(กาหนดให้มีค่าเท่ากับ 5% หรื อ 0.05)
Z = ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่
(ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนัยสาคัญที่
0.05 มีค่าเท่ากับ 1.96)
(1.96)2
e

แทนค่าในสู ตรดังนี้

Z2

4(0.05)2
n = 384.16 = 385

ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้แบบสอบถามจานวน 385 ชุด ในการเก็บตัวอย่างข้อมูลจากผูท้ ี่เคยซื้ อ
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ และเพื่อเป็ นการป้ องกันความผิดพลาดจากการ
ตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ ผูว้ ิจยั จึงได้สารองกลุ่มตัวอย่างเพิ่มจานวน 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้ นจานวน 400 คน เก็บแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 ชุด
2.2 การสุ่มตัวอย่างสาหรับงานวิจยั เชิงปริ มาณ
เมื่อได้จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลจานวน 400 คน แล้ว
ผูว้ ิจัย เลื อ กใช้วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่างโดยไม่ ใช้ท ฤษฎี ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability sampling)
กาหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
คือ ผูท้ ี่เคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจทัว่ ประเทศ

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพื่อให้งานวิจยั มีเนื้ อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วนผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ
และเชิงปริ มาณ โดยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นผูว้ ิจยั ทาการแบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่วน
ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นผูบ้ ริ โภคและจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพิ่มเติมจากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและ
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งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการตรวจสอบข้อมูลตามหลักการเชื่อมโยงแบบสามเส้า
(Triangulation) ซึ่งมีรายละเอียดของเครื่ องมือ ดังต่อไปนี้
1.1 เครื่ องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูบ้ ริ โภค
ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ ควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การศึกษาทบทวนเอกสารและ
บันทึก (Document & Record review) ดาเนิ นการคัดเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานการรี วิวสิ นค้าและบริ การของลูกค้าผ่านการแสดง
ความคิดเห็นบนหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางร้านค้า หลักฐานจากการที่ลูกค้าส่ งรู ปสิ นค้าที่ได้รับ
เพื่ อ ช่ ว ยรี วิ ว ให้ กับ ทางร้ า นค้า เก็ บ ข้อ มู ล จนกระทั่ง ข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ มี เนื้ อ หาสาระที่ ซ้ า ซ้ อ นกัน
(Redundancy) ข้อ มู ล ที่ ร วบรวมได้อ ยู่ ใ นสภาวะอิ่ ม ตัว (Saturated data) จึ ง ท าการยุติ ก ารเก็ บ
ข้อมูล (องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
1.2 เครื่ องมือสาหรับรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ น
ช่ อ งทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ ได้แ ก่ การสั ม ภาษณ์ (Interview) ใช้ล ัก ษณะการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
(In-depth interview) มีการเตรี ยมแนวคาถามไว้ล่วงหน้า ไม่กาหนดลาดับก่อนหลังของข้อคาถาม
ใช้การพูดคุ ยสนทนาอย่างเป็ นธรรมชาติเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิ งลึกและไม่สร้างความอึดอัดกับผูถ้ ูก
สั ม ภาษณ์ ผู ้วิ จัย ด าเนิ น การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จนกระทั่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ รั บ อยู่ ใ นสภาวะอิ่ ม ตั ว
(Saturated data) จึงท าการยุติการเก็ บ ข้อมูล เช่ นเดี ยวกันกับ การเก็บ ข้อมู ลจากผูบ
้ ริ โภค (องอาจ
นัยพัฒน์, 2551)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ
เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมู ลการวิ จัยเชิ งปริ มาณในครั้ งนี้ คือ แบบสอบถาม
จ านวน 400 ชุ ด ลัก ษณะของแบบสอบถามประกอบไปด้ว ยค าถามปลายปิ ด (Close-ended
response question) มี คาตอบให้เลือกตอบ ทั้งนี้ แบบสอบถามส าหรั บ การวิจยั เรื่ องอิ ท ธิ พ ลของ
คุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ จะแบ่งออกเป็ น 9 ส่ วน ประกอบ
ไปด้วย
ส่ วนที่ 1 – 3 ลักษณะของแบบสอบถามจะเป็ นคาถามปลายปิ ด (Close-ended response
question) แบบมีคาตอบให้เลือก 2 คาตอบ (Two-way question) แบบมีคาตอบให้เลือกหลาย
ตัวเลือก (Multiple choices question) ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกได้
เพียงคาตอบเดียว และแบบสุดท้าย คือ ให้เลือกตอบหลายข้อ (Checklist question) ซึ่งจะมีหลาย
ตัวเลือกให้ผตู ้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้มากกว่า 1 คาตอบ
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ส่ วนที่ 1 : แบบสอบถามสาหรับคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง คาถามประกอบไป เคยซื้อเสื้ อผ้า
เสื้ อผ้าสตรี ผา่ นร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจมาก่อนหรื อไม่ ประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ที่เคยซื้อ
ผ่านร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย
2.1
เพศ
ระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2.2
อายุ
ระดับการวัดแบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
2.3
ระดับการศึกษา
ระดับการวัดแบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
2.4
อาชีพ
ระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2.5
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการวัดแบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
ส่ วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจ ประกอบด้วย
3.1
ความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ ระดับการวัดแบบ
เรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
3.2
มูลค่าในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจในแต่ละครั้ง ระดับ
การวัดแบบเรี ยงอันดับ (Ordinal Scale)
3.3
เสื้ อผ้าสตรี ประเภทใดต่อไปนี้ที่ท่านเคยซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ระดับการวัดแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale)
ส่ วนที่ 4 – 9 ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายปิ ด (Close-ended Response Question)
ระดับการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) การประเมินค่าใช้การจัดระดับของลิเกิร์ต
(Likert Scale) (วุฒิชาติ สุ นทรสมัย,2556) โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน ดังนี้
ระดับคะแนน = 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิง่
ระดับคะแนน = 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับคะแนน = 3 หมายถึง เฉยๆ
ระดับคะแนน = 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน = 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ส่ วนที่ 4 : ด้านต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 5 : ด้านประโยชน์จากความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
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ส่ วนที่ 6 : ด้านคุณภาพบริ การของร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ส่ วนที่ 7 : ด้านคุณค่าร่ วมของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 8 : ด้านความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 9 : ด้านความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
เกณฑ์ในการจัดระดับคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามในแต่ละชั้นสามารถหาความกว้าง
ของคะแนนในแต่ละชั้นได้จากสูตรความกว้างของอันตรภาคชั้น (พรเทพ ทิพยพรกุล,2559)
คานวณได้ ดังนี้
จากสูตร
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
จานวนชั้น
แทนค่าได้ดงั นี้
5−1

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
1
= 0.8

จากการคานวณจะสามารถแบ่งเกณฑ์ในการแปลความหมายแบบสอบถามส่วนที่ 4 และ 9 ได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 -3.40 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยน้อยที่สุด

ขั้นตอนการสร้ างและการหาคุณภาพเครื่ องมือวิจัย
การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัย
ทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ แบ่งออกได้ดงั นี้
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1. การสร้ างเครื่ องมือวิจัยสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิงคุณภาพ
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามสาหรับงานวิจยั เชิงคุณภาพ สามารถแบ่งออกเป็ น
1.1 การสร้างเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณาภาพจากกลุ่มที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
มีข้นั ตอนในการดาเนิ นการ ดังนี้
1.1.1 ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยทาการทบทวนเอกสาร
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 กาหนดเกณฑ์ของร้านค้าที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล
1.1.3 นาเกณฑ์ที่จะใช้ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาช่วยตรวจสอบและนามาปรับปรุ งแก้
1.1.4 คัดเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.2 การสร้างเครื่ องมือสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากร้านค้า มีข้นั ตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1.2.1 ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยทาการทบทวน
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้ในการออกแบบข้อคาถามสาหรับใช้ในการ
สัมภาษณ์ร้านค้า
1.2.2 ออกแบบข้อคาถามสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์ร้านค้า
1.2.3 นาข้อคาถามที่ออกแบบสาหรับใช้ในการสัมภาษณ์ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ช่วยตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของเนื้ อหา (Content validity)
การสร้ างเครื่ องมือวิจัยสาหรับการเก็บข้ อมูลเชิงปริมาณ
ขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็ นเครื่ องมือสาหรับใช้เก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ
สาหรับการวิจยั มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแบบสอบถามการวิจยั จากข้อมูลต่อไปนี้
1. ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ การศึกษารวบรวมข้อมูลทฤษฎี
แนวคิด จาก วารสาร บทความ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดขอบเขตในการวิจยั และ
สร้างเครื่ องมือให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ในการวิจยั
2. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้แก่ การเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลแบ่ง
ออกเป็ น
2.1 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการรวบรวมรี วิวสิ นค้าและบริ การของทาง
ร้านค้าผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจและนามาพัฒนาเป็ นตัวแปรย่อยในกรอบแนวคิดการวิจยั ด้านคุณภาพ
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บริ การ และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากทางร้านค้า เพื่อนามาพัฒนาสร้างแบบสอบถามในงานวิจยั
เชิงปริ มาณ
2.2 การเก็บข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
แบบสอบถาม ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อคาถามแต่
ละตัวแปร ดังนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่
1. ต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์ (Relational termination cost) โดยข้อคาถามได้มี
การดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ Vatanasombut, Igbaria, Stylianou, & Rodgers (2008) ซึ่งมี
ข้อคาถามดังต่อไปนี้
1.1 ท่านมีความกังวลในสิ่ งที่จะเกิดขึ้นหลังจากการยุติความสัมพันธ์กบั ร้านค้าปลีก
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจาโดยที่ยงั ไม่มีร้านใหม่มารองรับ
1.2 การเลิกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจา
เป็ นสิ่ งที่ทาได้ยากแม้ท่านจะอยากเลิกซื้อก็ตาม
1.3 การยุติความสัมพันธ์กบั ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การ
ประจา จะทาให้ท่านเกิดความยุง่ ยากและไม่ได้รับความสะดวกสบาย
1.4 ท่านไม่มีตน้ ทุนค่าใช้จ่าย หรื อ มีค่าใช้จ่ายที่นอ้ ยมากในการยุติความสัมพันธ์กบั
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจา
1.5 ต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย เวลา ความสะดวกสบาย ในการเปลี่ยนไปใช้บริ การกับ
ร้านค้าอื่นมีมูลค่าสู งกว่าการใช้บริ การกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การ
ประจา
1.6 ท่านสามารถหาร้านค้าอื่นมาทดแทนได้อย่างง่ายดาย ในกรณีที่ท่านตัดสิ นใจยุติ
ความสัมพันธ์กบั ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจา
2. ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ (Relationship benefits)โดยข้อคาถามได้มีการ
ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ Vatanasombut, Igbaria, Stylianou, & Rodgers (2008) มีขอ้
คาถามดังต่อไปนี้
2.1 ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ น
ประจามีการมอบสิ ทธิพิเศษให้กบั ท่าน
2.2 ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ น
ประจาได้สร้างความพึงพอใจให้กบั ท่าน
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2.3 ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ น
ประจาได้มอบมอบสิ นค้าและการบริ การที่น่าสนใจให้กบั ท่าน
2.4 ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ น
ประจาได้ให้บริ การและส่งมอบสิ นค้าที่ดีเกินความคาดหมายของท่าน
3. คุณภาพบริการ (Service quality) แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน โดยข้อคาถามได้มีการ
ดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ วสัน จันทร์มนั่ (2560) โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) และข้อมูลที่ได้
จากการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งมีขอ้ คาถามดังต่อไปนี้
3.1 คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ
ได้แก่
3.1.1 คุณภาพสิ นค้าตรงตามที่ระบุ ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.1.1.1 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีขนาด (Size) ตรงตามที่ทางร้านได้ให้ขอ้ มูลไว้
3.1.1.2 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีสี (Color) ตรงตามรู ปที่ทางร้านได้ให้ขอ้ มูลไว้
3.1.1.3 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีรูปแบบ (Design) ตรงตามรู ปที่ทางร้านได้ให้
ข้อมูลไว้
3.1.1.4 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีเนื้อผ้า (Texture) ตรงตามรู ปหรื อข้อมูลที่ทาง
ร้านค้าได้ระบุไว้
3.1.2 คุณภาพสิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคา ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.1.2.1 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสมกับราคา
3.1.2.2 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีคุณภาพการตัดเย็บที่ดีเหมาะสมกับราคา
3.1.2.3 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีเนื้ อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา
3.1.3 สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี ประกอบข้อคาถาม ดังนี้
3.1.3.1 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่สบาย
3.1.3.2 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่แล้วมีความสวยงาม
3.1.3.3 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่แล้วมีความพอดีกบั สัดส่วน
ของร่ างกาย
3.2 คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อได้แก่
3.2.1 มีการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสัง่ ซื้อ ประกอบด้วยข้อ
คาถาม ดังนี้

66
3.2.1.1 ท่านได้รับสิ นค้าจากทางร้านทุกครั้งที่ทาการสัง่ ซื้อ
3.2.1.2 ท่านได้รับการจัดส่ งสิ นค้าจากทางร้านเป็ นบางครั้งในการสั่งซื้อ
3.2.1.3 ท่านเคยไม่ได้รับสิ นค้าจากทางร้านหลังจากการสั่งซื้อ
3.2.1.4 ทางร้านมีการจัดส่ งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
3.2.1.5 ทางร้านค้ามีการจัดส่ งสิ นค้าที่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ
3.2.1.6 ท่านได้รับสิ นค้าไม่ครบตามรายการที่สงั่ ซื้ออยูเ่ สมอ
3.2.1.7 ท่านได้รับสิ นค้าไม่ครบตามจานวน หรื อ สิ นค้าผิดจากที่สั่งซื้ออยูเ่ สมอ
3.2.1.8 ท่านได้รับสิ นค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ทางร้านค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้
3.2.1.9 ท่านได้รับสิ นค้าที่ไม่มีตาหนิตามที่ทางร้านค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้
3.2.1.10 สิ นค้าที่ท่านได้รับมักมีตาหนิ ชารุ ดเสี ยหายอยูเ่ สมอ
3.2.2 ความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี ประกอบข้อคาถาม ดังนี้
3.2.2.1 ท่านได้รับการบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอในการใช้บริ การร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.2.2.2 ท่านได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอจากการซื้อสิ นค้าผ่าน
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.2.2.3 ท่านได้รับการบริ การที่ดีมากหรื อน้อยแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้ง
ที่ใช้บริ การร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.2.2.4 ท่านได้รับสิ นค้าที่คุณภาพแตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งที่สั่งซื้อ
สิ นค้าผ่านร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.3 คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อได้แก่
3.3.1 การให้บริ การที่รวดเร็วด้านข้อมูล ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.3.1.1 พนักงานมีการตอบกลับข้อความของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
3.3.1.2 พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว
3.3.1.3 พนักงานมีความเต็มใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดย
การให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมกับลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว
3.3.1.4 พนักงานมีการดาเนินการทารายการสั่งซื้อและสรุ ปรายการสั่งซื้อให้กบั
ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
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3.3.2 การให้บริ การที่รวดเร็วด้านการจัดส่งสิ นค้า ประกอบข้อคาถาม ดังนี้
3.3.2.1 พนักงานมีการจัดส่งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
3.3.2.2 ท่านได้รับสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดการที่จะต้องได้รับ
3.4 คุณภาพบริ การด้านความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อได้แก่
3.4.1 ทักษะในการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.4.1.1 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาให้กบั
ท่านได้เป็ นอย่างดี
3.4.1.2 ท่านคิดว่าบ่อยครั้งที่พนักงานไม่สามารถช่วยอานวยความสะดวกหรื อ
แก้ไขปัญหาให้กบั ท่านได้
3.4.1.3 ท่านคิดว่าพนักงานไม่มีทกั ษะในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3.4.2 ความสามารถในการให้ขอ้ มูล ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.4.2.1 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถ
ให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้อย่างรวดเร็ว
3.4.2.2 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถ
ให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้อย่างถูกต้อง
3.4.2.3 ท่านคิดว่าพนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญไม่มากพอทาให้ได้รับข้อมูล
ที่ผิดพลาดและล่าช้า
3.4.3 ความสามารถในการให้บริ การด้วยความสุภาพ ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.4.3.1 ท่านคิดว่าพนักงานมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์และการ
แสดงออกได้เป็ นอย่างดี
3.4.3.2 ท่านคิดว่าพนักงานมีทกั ษะในการให้บริ การด้วยความสุภาพเรี ยบร้อย
3.4.3.3 พนักงานเคยแสดงความไม่พอใจต่อท่านผ่านการใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ
หรื อ ผ่านวิธีการอื่น
3.5 คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า แบ่งออกเป็ น 2 หัวข้อได้แก่
3.5.1 มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.5.1.1 ท่านคิดว่าพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของท่านเป็ นอย่างดี
3.5.1.2 ท่านคิดว่าพนักงานตอบสนองต่อท่านได้อย่างเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการอย่างดี
3.5.1.3 ท่านคิดว่าพนักงานมีความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของ
ท่านเป็ นอย่างดี

68
3.5.1.4 ท่านคิดว่าพนักงานให้บริ การโดยคานึงถึงผลประโยชน์และความพึง
พอใจของท่านเป็ นหลัก
3.5.2 มีการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี ประกอบด้วยข้อคาถาม ดังนี้
3.5.2.1 ท่านคิดว่าพนักงานมีความห่วงใยเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี
3.5.2.2 ท่านคิดว่าพนักงานมีความสนใจในความต้องการของท่านอย่างต่อเนื่อง
3.5.2.3 ท่านคิดว่าพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การต่อท่านเป็ นอย่างดี
4. คุณค่ าร่ วม (Shared value) โดยข้อคาถามได้มีการดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ
สุพิมพา เบญจรัตนานนท์ (2557) ซึ่งมีขอ้ คาถามดังต่อไปนี้
4.1 ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การ
เป็ นประจามีรสนิยมเกี่ยวกับสไตล์ของเสื้ อผ้าที่คล้ายคลึงกัน
4.2 ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การ
เป็ นประจาการมีการติดตามข่าวสารทันต่อเหตุการณ์อยูเ่ สมอ
4.3 ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การ
เป็ นประจามีความสนใจและชื่นชอบในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน
4.4 ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การ
เป็ นประจามีการจัดลาดับความสาคัญ และมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆไปในทิศทาง
เดียวกัน
5. ความไว้วางใจ (Trust) โดยข้อคาถามได้มีการดัดแปลงมาจากงานวิจยั ของ
จิดาภา ทัดหอม (2560) กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี (2560) และ ชนันรดา วรพต (2560) ซึ่งมีขอ้
คาถามดังต่อไปนี้
5.1 ท่านมีความมัน่ ใจในการซื้อสิ นค้าผ่านร้านเสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
เคยใช้บริ การเป็ นประจา
5.2 ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้
บริ การเป็ นประจา มีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
5.3 ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการเก็บ
รักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
5.4 ท่านให้ความไว้เนื้ อเชื่อใจได้ต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา
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5.5 ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้
บริ การเป็ นประจา ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
5.6 ท่านให้ความไว้วางใจในการให้บริ การของร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจา
5.7 ท่านมีความมัน่ ใจ และเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาว่าเป็ นข้อมูลที่จริ งและถูกต้อง
ตัวแปรตาม (Dependent variables) ได้แก่
1. ความผูกพัน (Customer commitment) โดยข้อคาถามได้มีการดัดแปลงมาจาก
งานวิจยั ของ Vatanasombut, Igbaria, Stylianou, and Rodgers (2008) ซึ่งมีขอ้ คาถาม
ดังต่อไปนี้
1.1 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่ท่านมุ่งมัน่ ที่จะทา
1.2 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
1.3 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่ท่านตั้งใจจะรักษาไว้ตลอดไป
1.4 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่ท่านให้ความสนใจ
1.5 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีความสาคัญน้อยมาก
1.6 ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีคุณค่าและคุม้ ค่ากับความพยายามใน
การรักษาความสัมพันธ์ไว้
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ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม มีดงั นี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้ไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาตรวจสอบ และทาการปรับปรุ ง
แก้ไขตามคาแนะนา
2. นาแบบสอบถามที่ทาการปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้
ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านการบริ หาร จานวน 5 ท่าน เพื่อทาการพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องชัดเจนของภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content validity) ได้แก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 : ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุ วรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ / ผูช้ ่วยคณบดี
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 : ดร.ปนัดดา จัน่ เพชร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปิ ยะนุช เทือกเทพ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4 : อาจารย์อารยา ลาน้ าเที่ยง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5 : คุณจิรายุ คุณสื บพงษ์พนั ธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยนพงศ์สิริวิทยา / ผูป้ ระกอบการร้าน
ขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
3. นาแบบสอบถามที่ผา่ นกระบวนการตรวจสอบจากท่านผูท้ รงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์ (Index of item objective congruence : IOC)
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (Rovinelli & Hambleton, 1976 ) กาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ออกเป็ น 3 ระดับ ดังนี้
+1 หมายถึง ผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา
0 หมายถึง
ผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าคาถามนั้นสอดคล้องกับเนื้ อหา
-1 หมายถึง
ผูท้ รงวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญแน่ใจว่าคาถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้ อหา
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จากนั้นนาค่าที่ได้มาคานวณตามสู ตรการหาดัชนีความสอดคล้องตามสู ตรต่อไปนี้
จากสูตร
IOC =

R
N

เมื่อ
=

IOC

=

R

ค่าดัชนีความสอดคล้อง
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

∑R

=

ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

N

=

จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

กาหนดการแปลความหมายของผลรวมคะแนนที่ได้ ดังนี้
ค่า IOC

≥ 0.50

หมายถึง

คาถามมีความเที่ยงตรงสามารถนาไปใช้ได้

ค่า IOC

≤ 0.50

หมายถึง

คาถามไม่มีความเที่ยงตรงไม่ควรนาไปใช้

ข้อคาถามสาหรับการวิจยั ก่อนการหาค่าดัชนีความสอดคล้องมีท้ งั หมดจานวน 82 ข้อ หลังจาก
ประเมินค่า IOC แล้ว พบว่า มีขอ้ คาถามที่ต่ากว่าเกณฑ์และข้อคาถามที่ได้รับการแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ตดั ออกจานวน 24 ข้อ จึงทาการตัดออก คงเหลือข้อคาถามจานวน 58 ข้อ ซึ่งทุก
ข้อที่เลือกเป็ นข้อคาถามที่มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00
4. นาตัวอย่างแบบสอบถามจานวน 30 ชุดที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรงตามเนื้ อหา ไป
ทดลองใช้ (Tryout) โดยทาการทดสอบกับกลุ่มเสมือนจริ ง คือ ผูท้ ี่เคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ น
ช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ แต่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด (Pre-test) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสม และความชัดเจนของคาถามแล้วจึงนาผลที่ได้มาทดสอบหาความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบัค (Cronbach's
alpha coefficient : ∝) ซึ่ งเป็ นวิธีการหาค่าความเชื่ อมัน
่ ของเครื่ องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่าด้วย
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ และจากการคานวณมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (∝) รวมเท่ากับ 0.96 ซึ่ง
เกินกว่า 0.70 ถือว่าใช้ได้ และในการหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Corrected item-total
correlation) อยูร่ ะหว่าง 0.39 – 0.91 ซึ่งมีค่าเกิน 0.20 ถือว่าสามารถใช้ได้ ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
แบบสอบถามนี้มีค่าความเชื่อมัน่ รายข้อทุกข้อ (บุญชม ศรี สะอาด,2545)
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ตารางที่ 12 แสดงผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (n = 30)
ตัวแปร
1. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์
3. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – คุณภาพสิ นค้าตรงกับที่ระบุ
4. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
5. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี
6. ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ – การจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วน
7. ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ - ความสม่าเสมอในการส่ งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
8. การตอบสนองต่อลูกค้า – ด้านข้อมูลที่มีความรวดเร็ ว
9. การตอบสนองต่อลูกค้า – ด้านการจัดส่ งสิ นค้าที่มีความรวดเร็ ว
10. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า – ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
11. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า - ความสามารถในการให้ขอ้ มูล
12. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า – ความสามารถในการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
13. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – เข้าใจความต้องการของลูกค้า
14. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – ดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
15. คุณค่าร่ วม
16. ความไว้วางใจ
17. ความผูกพัน

Cronbach’s
Alpha

0.704
0.724
0.893
0.757
0.884
0.898
0.905
0.896
0.847
0.864
0.877
0.834
0.877
0.854
0.853
0.894
0.725

5. นาแบบสอบถามมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุ ง และจัดเตรี ยมแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
จานวน 400 ชุด สาหรับการดาเนินการเก็บข้อมูลการวิจยั

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั โดยแบ่งออกเป็ นการเก็บข้อมูลสาหรับ
งานวิจยั เชิงคุณภาพ ดังต่อไปนี้
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นลูกค้ า มีข้นั ตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
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1. คัดเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลักฐานการรี วิวสิ นค้าผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การที่ลูกค้าส่งรู ปเพื่อรี วิวสิ นค้าให้กบั ทางร้านค้า การสนทนากับร้านค้าใต้คอมเม้นท์ และ
ใต้รูปภาพจนกระทัง่ ข้อมูลที่รวบรวมได้อยูใ่ นสภาวะอิ่มตัว (Saturated data) จึงทาการยุติการเก็บ
ข้อมูล (องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
3. นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่
4. นาผลการวิเคราะห์ที่ได้มาศึกษาร่ วมกับการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องและนามาพัฒนาเป็ นกรอบแนวคิดตั้งต้นสาหรับการทาวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่ างที่เป็ นร้ านค้ า มีข้นั ตอนในการ
ดาเนินการ ดังนี้
1. คัดเลือกร้านค้าที่มีคุณสมบัติเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ติดต่อร้านค้า แนะนาตัวพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจยั เพื่อขอความ
ร่ วมมื อ ในการสั ม ภาษณ์ ร้ านค้า โดยแจ้งว่าจะเก็ บ ข้อ มู ล ดังกล่ าวเป็ นความลับ รวมถึ งให้ ผูถ้ ู ก
สัมภาษณ์ สามารถเลือกวัน เวลาและวิธีในการสัมภาษณ์ ที่สะดวกได้ด้วยตัวเอง ในกรณี ที่ร้านค้า
ปฏิเสธผูว้ ิจยั จะดาเนินการติดต่อไปยังร้านค้ารายอื่นจนกว่าจะได้ร้านค้าที่มีความยินดีให้สัมภาษณ์
3. เมื่อได้ร้านค้าที่จะให้การสัมภาษณ์แล้ว ผูว้ ิจยั จะดาเนินการส่งข้อคาถามไปให้ร้านค้า
ได้อ่านทาความเข้าใจในเบื้ องต้นผ่านทางข้อความของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์ หรื อ ช่องทางอื่นๆ
ตามที่ทางร้านค้าสะดวก พร้อมทั้งนัดวันและเวลาในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เพิ่มเติม
4. เมื่อถึงวันและเวลาตามนัดหมายผูว้ ิจยั จะทาการติดต่อไปยังผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ทาการ
แนะนาตัว แจ้งวัตถุประสงค์ในการทาวิจยั ขออนุญาตในการจดบันทึกหรื อบันทึกเสี ยงการสนทนา
ทั้งนี้ในการบันทึกเสี ยงนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ความสมัครใจของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
5. ผูว้ ิจยั ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ร้านค้า ด้วยวิธีการพิมพ์โต้ตอบผ่าน
ข้อความในเฟซบุ๊กแฟนเพจ ไลน์แชท โทรไลน์ หรื อโทรศัพท์ ขึ้นอยูก่ บั ทางผูถ้ ูกสัมภาษณ์สะดวก
6. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสอบถามจนครอบคลุมเนื้อหาและไม่พบข้อสงสัย หรื อที่เรี ยกว่า
ข้อมูลอยูใ่ นสภาวะอิ่มตัว (Saturated data) จึงทาการยุติการเก็บข้อมูล (องอาจ นัยพัฒน์, 2551)
7. นาข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเนื้ อหา
8. นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ ร่ วมกับผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
9. นาผลลัพธ์จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพไปตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อ
ตรวจสอบความไว้วางใจได้ของข้อมูล
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การเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงปริมาณ
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณจากกลุ่มตัวอย่างมีข้นั ตอนในการดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
1. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ดว้ ย กูเกิล ฟอร์ ม (Google form) ผ่านโปรแกรม กูเกิล
ไดร์ฟ (Google drive) จากนั้นนาลิงค์ของแบบสอบถามไปวางไว้ตามกลุ่มซื้ อขายเสื้ อผ้าออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก หน้าเพจที่นาเสนอข้อมูลทางด้านแฟชัน่ เช่น Sanook woman MThai women
Wongnai beauty Kapook women Jeban.com และเพจที่ ป ระเมิ น แล้ ว ว่ า มี เ นื้ อหาที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสนใจ โดยผูว้ ิจยั ได้ช้ ี แจงวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความอนุ เคราะห์จาก
กลุ่มตัวอย่างให้ช่วยตอบแบบสอบถามในการวิจยั
2. ผูว้ ิจยั ทาการคัดแยกแบบสอบถามของผูท้ ี่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างออก โดยในแบบสอบถาม
จะมีขอ้ คาถามคัดกรอง ได้แก่
- ท่านเคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ผา่ นร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจหรื อไม่ หากผูต้ อบ
แบบสอบถามตอบ “ไม่เคย” ผูว้ ิจยั จะขออนุญาตยุติการสอบถามทันที
ผูว้ ิจยั จะทาการเก็บข้อมูลตั้งแต่วนั ที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ.2563 จนได้กลุ่มตัวอย่างครบ
400 คน ตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ จึงทาการปิ ดรับการตอบแบบสอบถาม
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ สาหรับนาไปทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น สถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
เชิงอนุมาน ใช้การประมวลผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็จรู ปทางสถิติ และนา
ข้อมูลที่ได้ไปแปลผล รายละเอียดแต่ละสถิติ มีดงั นี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ทดสอบสมมุติฐานในการวิจยั ครั้งนี้
ประกอบด้วย
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2.1 การทดสอบหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficients) เป็ นตัว
วัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficients) นั้น
เป็ นดรรชนีช้ ีวดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์มากน้อยเพียงใด
ค่าสัมประสิ ทธิ์จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1 สามารถแปลผลได้ ดังนี้ (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2539)
ค่าสัมประสิ ทธิ์มีค่าเป็ นลบ (-) หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทางกลับกัน
ค่าสัมประสิ ทธิ์มีค่าเป็ นศูนย์ (0) หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัว ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ค่าสัมประสิ ทธิ์มีค่าเป็ นบวก (+) หมายถึง ตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน
การคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficients) สามารถคานวณ
ได้จากสู ตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation
coefficient) เนื่ องจากตัวแปรทั้ง 2 ชุด เป็ นข้อมูลชนิ ด อันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีสูตรใน
การคานวณ ดังนี้
จากสูตร
เมื่อ
rxy

X
Y
Σx
Σy
Σxy
Σx2
Σy2

n

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
ค่าของตัวแปรชุดที่หนึ่ง
ค่าของตัวแปรชุดที่สอง
ผลรวมของค่าตัวแปร X
ผลรวมของค่าตัวแปร Y
ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X
ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร Y
จานวนคู่ของค่าตัวแปรหรื อจานวนสมาชิกในกลุ่ม

2.2 การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหารู ปแบบ
สมการที่ใช้อ ธิบ ายความสัม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิส ระหลายตัว โดยที่ตวั แปร
อิส ระแต่ล ะตัว นั้ น มีค วามสัม พัน ธ์เชิง เส้น กับ ตัว แปรตาม (อภิญ ญา อิง อาจ, 2558) ซึ่ ง จาก
สมมุติฐานการวิจยั ประกอบด้วย
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ตัวแปรตาม จานวน 1 ตัว ได้แก่
1. ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ตัวแปรอิสระ จานวน 16 ตัว ได้แก่
1. ต้นทุนการยกเลิกความสัมพันธ์
2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์
3. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ - คุณภาพสิ นค้า
ตรงกับที่ระบุ
4. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – คุณภาพสิ นค้า
เหมาะสมกับราคา
5. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – สิ นค้ามีคุณภาพ
ใช้งานได้ดี
6. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ – การจัดส่ งสิ นค้าจริ งครบถ้วน
สมบูรณ์
7. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ - ความสม่าเสมอในการส่ งมอบ
บริ การและสิ นค้าที่ดี
8. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า – ด้านข้อมูลที่มีความรวดเร็ ว
9. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า – ด้านการจัดส่ งสิ นค้าที่มีความ
รวดเร็ ว
10. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า – ความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปัญหา
11. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า - ความสามารถในการให้
ข้อมูล
12. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า – ความสามารถในการ
ให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
13. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – เข้าใจความต้องการของลูกค้า
14. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
15. คุณค่าร่ วม
16. ความไว้วางใจ
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โดยมีสมการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุที่จะใช้ประเมินค่า Y ดังตัวแบบต่อไปนี้
จากสู ตร
เมื่อ

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +…+ bkXk

a

แทน
แทน
แทน

b1, b2 … bk

แทน

X1, X2… Xk

แทน

Y
Ŷ

k

แทน

ตัวแปรตาม
คะแนนพยากรณ์ของตัวแปรตาม
ค่าคงที่สมการพยากรณ์ในรู ปแบบ
คะแนนดิบ
ค่าน้ าหนักคะแนนหรื อสัมประสิ ทธิ์
การถดถอยของตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึง
ตัวที่ k ตามลาดับ
คะแนนของตัวแปรอิสระ ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ k
ตามลาดับ
จานวนตัวแปรอิสระ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
จากการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ผูว้ ิจยั มีกระบวนการวิจยั เชิงผสมผสาน (Mixed methods research) ประกอบด้วย
1. การทาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสกัด
ออกมาเป็ นตัวแปรย่อยของตัวแปรอิสระด้านคุณภาพบริ การ สาหรับพัฒนากรอบแนวคิด
2. การทาวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative research) โดยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามตาม
กรอบแนวคิด
จากการดาเนินการวิจยั ทั้ง 2 วิธีการทาให้ได้ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การทาวิจยั เชิงคุณภาพในครั้งนี้ผวู ้ ิจยั มุ่งที่จะศึกษาหาปัจจัยที่เป็ นตัวแปรย่อยของปัจจัย
ด้านคุณภาพบริ การ ในบริ บทของคุณภาพบริ การของร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อสตรี ออนไลน์ที่มี
ช่องทางในการจัดจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทาการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการรี วิว
ของลูกค้าผ่านหน้าแฟนเพจและสัมภาษณ์ร้านค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. เป็ นร้านค้าประเภทเสื้ อผ้าสตรี ที่มีช่องทางการจาหน่ายผ่าน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ
2. เป็ นร้านที่จดั จาหน่ายเสื้ อผ้าสตรี คละแบรนด์ ลักษณะเสื้ อผ้าเป็ นแบบเหมาล็อต
สามารถหาซื้อได้ทวั่ ไป ไม่ใช่เสื้ อผ้าสั่งตัดมีแบรนด์เฉพาะของทางร้าน
3. เป็ นร้านค้าที่ขายสิ นค้าในเรทราคาไม่เกิน 1,000 บาท
4. ร้านค้ามีการเปิ ดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
5. ร้านค้ายังเปิ ดดาเนินการอยู่ พิจารณาจากการลงข้อมูลในเพจอย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน
จากนั้นทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจนกระทัง่ ข้อมูลที่ได้มานั้นมีความสอดคล้องเหมือนกัน
สรุ ปประเด็นและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลที่เหมือนและมีความสอดคล้องกัน ได้ดงั นี้
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ปัจจัยด้ านคุณภาพบริการ
ผูว้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากการรี วิวของผูบ้ ริ โภคผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจ และ
จากการสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นร้านค้า โดยทาการจัดหมวดหมู่แยกออกตามมิติของคุณภาพ
บริ การทั้ง 5 มิติ ประกอบด้วย
1. ด้ านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้ าและบริการ (Tangible)
จากการวบรวมข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในมิติของความเป็ นรู ปธรรมของ
สิ นค้าและบริ การ สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
1.1 สิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ ประกอบไปด้วย ขนาด สี รู ปแบบ และเนื้อผ้าของสิ นค้าที่ตรง
ตามที่ร้านค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้
ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ (ขนาด, สี , รู ปแบบ, เนื้อผ้า)
วันที่
18-Sep-18
19-Jan-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS1 ผ้าดี นิ่ม ไม่บาง ชุดสวยตามแบบค่ะ ราคาไม่แพงด้วย แต่อยากให้มีแบบไซต์ให้
เลือกค่ะ บางทีสวย แต่ชุดใหญ่ไป อิอิ
CS2 ร้ านนี้ชุดสวย ราคาถูก ส่งไว ด้วยจ้า เดียวจะแวะมาอุดหนุนเรื่ อยๆนะคะ

18-Feb-19

CS3

ชุดสวยเริ่ดมาก เนื้อผ้ าโอเคเลย ดูแพงจริ งๆ

27-May-19

CS4

27-Jun-19

CS5

คอนเฟิ ร์ม ร้านนี้ผ้าดีเว่ อร์ แบบก็สวย คุม้ ค่าเกินราคา แนะนาสาวๆ ไซส์ Mและ L
ต้นๆ ใส่สวยค่ะ
ร้านนี้น่ารักมากค่ะ เนื้อผ้ าดี จัดส่งไว

24-Dec-17

CS6

ช่วยเฟิ มอีก 1 เสี ยงค่ะ ส่งจิงส่งเร็วมากค่ะทันใจดีจงั ค่ะ งานดีงานสวยทุกแบบค่ะ

30-Jul-19

CS7

เนื้อผ้ าดีมากๆสวยมากคะชอบต้องสั่งอีกแน่คะ

7-Feb-18

CS8

ชุดผ้ าดี แม่คา้ ส่งเร็ ว ไว้จะอุดหนุนอีกค่ะ

5-Jun-18

CS9

ชุดสวย ผ้ าดี ราคาไม่แพง ชอบมากๆ แม่คา้ น่ารักด้วยค่ะ

11-Jan-18

CS10

ชุดสวยสวยถูกใจม๊ ากๆๆค่ะ เนื้อผ้ าดี ราคาสบายกระเป๋ าอุดหนุนๆอีกๆขอชุดสวยๆ
อีกค่ะ
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ตารางที่ 13 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การในหัวข้อสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ (ขนาด, สี , รู ปแบบ, เนื้อผ้า) (ต่อ)
วันที่
23-May-19

8-Mar-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS11 ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่งไวด้วย ตอบไวใส่ต้งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่
สวย สบายใจราคาแค่หลักร้อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่คา้ บริ การดี งานดีผา้ ดี
แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่ได้นะจ๊ะ
CS12 ผ้ าดีมากกกกก ส่งเร็ วมาก แนะนาเลยค่ะ

14-Nov-18

CS13

ชุดสวย ตามแบบ เนื้อผ้าดีค่ะ ปลื้มเลยต่อไปคงติดตามเรื่ อยๆ อิอิ

11-Jul-18

CS14

ส่งของไว ผ้ าก็สวยตามแบบค่า

8-May-19

CS15

2-May-19

CS16

ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่งของเร็ วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
ผ้ าดี การตัดเย็บดี ราคาไม่แพงค่ะ

12-Dec-18

CS17

ชุดสวย ผ้ าดี ส่งไว เป็ นลูกค้าไปยาวๆเลยค่ะ สั่งซื้อเรื่ อยๆแน่นอน

14-Jun-18

CS18

ชุดสวยตามแบบเลย ได้ สินค้ าตรงตามเวลาชอบมากๆ

22-Jun-18

CS19

ได้รับของไวชุดสวยเหมือนในเพจค่ะ

1-Aug-18

CS20

ราคาไม่แพง คุณภาพเกินราคา สั่งได้ ตามแบบค่ะ สรุ ป พอใจสุ ดๆค่ะ

ตารางที่ 14 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ (ขนาด, สี , รู ปแบบ, เนื้อผ้า)
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
IV01 ใช้ตวั เองเป็ นแบบในการนาเสนอเสื้ อผ้าของทางร้าน มีการให้ขอ้ มูลของ
สิ นค้าตามความจริ งด้วยตนเอง จากการสอบถามลูกค้าหลายๆคน จากกรณี ที่จา้ ง
นางแบบอืน่ มาถ่ายงานให้กบั ทางร้าน แล้วขายสิ นค้าได้นอ้ ยลง พบว่า 1.ลูกค้ากลัว
ว่าสิ นค้าจะไม่เหมือนในรู ปแต่หาก IV01 ใส่ก็มนั่ ใจได้ว่างานที่ซ้ือจะเป็ นงานจริ ง
ตรงกับแบบที่โชว์ 2. ลูกค้าไม่มนั่ ใจไซส์ของสิ นค้า ถึงแม้จะมีการเขียนรายละเอียด
ไว้ แต่ในการตัดสิ นใจซื้อลูกค้าจะใช้ตวั IV01 เป็ นมาตรฐานในการตัดสิ นใจ
เนื่องจากมีรูปร่ างที่ใกล้เคียงกับ IV01 จึงมัน่ ใจได้ว่าหาก IV01 ใส่ได้ลูกค้าก็ใส่ได้
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ตารางที่ 14 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การในหัวข้อสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ (ขนาด, สี , รู ปแบบ, เนื้อผ้า) (ต่อ)
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 คัดเลือกแบบ เนื้อผ้า ของสิ นค้าเองและถ่ายรู ปสิ นค้าเอง มีการแจ้งขนาดของ
เสื้ อผ้า เนื้อผ้า และราคาไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ IV02 มีความสามารถในการจา
ไซส์สินค้าได้ทุกตัวทาให้สามารถให้ขอ้ มูลกับลูกค้า ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
และมีการวัดขนาดของสิ นค้าให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกแล้วยังไม่เชื่อมัน่
ร้าน C
IV03
IV03 เลือกเสื้ อผ้ามาขาย และให้แฟนเป็ นแบบในการถ่ายรู ปขายในช่องทาง
ออนไลน์ โดยเริ่ มจากอินสตาแกรมและเปลี่ยนมาขายในเฟซบุ๊กแฟนเพจ
นอกจากนี้ IV03 ให้ความเห็นว่า จุดเด่นที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วง
เริ่ มต้นของการดาเนินการทางร้านเล็งเห็นว่าลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่าส่งของ
จริ งมั้ย และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพของตัวสิ นค้า
สร้างความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่าง ๆ

1.2. คุณภาพของสิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคา
ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
วันที่
17-Aug-19
5-Sep-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS21 คือต้องบอกว่าผ้าดีมาก เนื้อผ้ าดี ราคาถูกสุ ดซื้อมาใส่ ทุกคนคิดว่างานราคา
เจ็ดแปดร้อย
CS22 สั่งมาสวยถูกใจทุกชุด สวยหรูดูดีมีราคามากๆเลยค่ะ

3-Jul-19

CS23

ชุดสวยใส่สบายมากคะ ราคาเบาๆ ดีไซด์ออกมาสวยและดูดีมากคะ

22-Apr-19

CS24

17-Jun-19

CS25

9-Feb-19

CS26

ได้รับสิ นค้าเร็ วมากๆ เนื้อผ้าดีคมุ้ กว่าราคาอีกค่ะ ขายไม่ แพงแถมงานดีปลื้มๆ
มากค่ะ
ร้านนี้เป็ นร้านที่เพอร์เฟคมากๆ พ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้รับของไวปานฟ้าแลบ
เนื้อผ้ าคือดีมาก ดีเกินราคา สี เนื้อผ้า เป็ นจริ งตามที่นางแบบใส่และตรงตามที่
พ่อค้าให้ดูดว้ ย # คือปลื้มมากๆค่ะ
สัง่ มาหลายชุดแล้ว งานสวยมาก ราคาถูกด้วย
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ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา (ต่อ)
วันที่
9-Feb-19

ผูบ้ ริ โภค
CS27 ผ้าดีและสวยแถมราคาถูกมากค่ะ

กล่าวว่า

15-Dec-19

CS28

30-Jan-19

CS29

13-Oct-18

CS30

23-Jan-19

CS31

18-Sep-18

CS1

19-Jan-19

CS2

ชุดร้านนี้ ผ้าดี งานดูไฮโซมากในราคาแสนถูก พ่อค้านิสัยดีมาก เป็ นกันเองเอาใจใส่
ลูกค้าดีตลอดจ้า
สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้า
สวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ารักกกก อิอิ
ผ้าดี นิ่ม ไม่บาง ชุดสวยตามแบบค่ะ ราคาไม่ แพงด้ วย แต่อยากให้มีแบบไซต์ให้
เลือกค่ะ บางทีสวย แต่ชุดใหญ่ไป อิอิ
ร้านนี้ชุดสวย ราคาถูก ส่งไว ด้วยจ้า เดียวจะแวะมาอุดหนุนเรื่ อยๆนะคะ

18-Oct-18

CS32

ชุดร้านนี้ราคาถูกมากเว่ อร์ แถมงานสวยด้วยนะ//สนใจสั่งได้ค่ะ

19-Dec-18

CS33

ชุดสวย ผ้าหนา ใส่สบาย ราคาถูกมากค่ะ

27-May-19

CS4

11-Jan-18

CS34

คอนเฟิ ร์ม ร้านนี้ผา้ ดีเว่อร์ แบบก็สวย คุ้มค่าเกินราคา แนะนาสาวๆ ไซส์ Mและ L
ต้นๆ ใส่สวยค่ะ
ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ราคาก็ไม่ แพง คุม้ มากๆ

5-Jun-18

CS9

ชุดสวย ผ้าดี ราคาไม่ แพง ชอบมากๆ แม่คา้ น่ารักด้วยค่ะ

11-Jan-18

CS10

14-Aug-18

CS35

ชุดสวยสวยถูกใจม๊ากๆๆค่ะ เนื้อผ้าดี ราคาสบายกระเป๋าอุดหนุนๆอีกๆขอชุดสวยๆ
อีกค่ะ
ชุดสวย ราคาถูกแม่คา้ อัธยาศัยดี คะ

23-May-19

CS11

3-Apr-19

CS36

ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่งไวด้วย ตอบไวใส่ต้งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่
สวย สบายใจราคาแค่หลักร้ อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่คา้ บริ การดี งานดีผา้ ดี
แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่ได้นะจ๊ะ
เนื้อผ้าดีมาก คุ้มราคา แม่คา้ ใจเย็นพุดจาดีมาก ตอบคาถามละเอียด

16-Jun-19

CS37

ผ้ าดี ราคาถูกแม่คา้ ตอบไว

13-Aug-19

CS38

สินค้าดีราคาถูก ชุดสวยมาก บริ การดี ส่งของไว ต่อไปจะสั่งอีก บ่อยๆค่ะ

สวย เรี ยบหรู ใส่ได้ทุกงาน ถูกใจ ราคาถูก บริ การดี เป็ นกันเอง คุณไฟน่ารักและ
หล่อมาก เจริ ญรุ่ งเรื องค่ะ
ชุดสวยมากค่ะ ราคาย่อมเยา เนื้อผ้าดีสวยเข้ารู ป แนะนาร้านนี้เลยจ้า
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ตารางที่ 15 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา (ต่อ)
วันที่
8-May-19
20-Feb-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS15 ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้ าดี ราคาน่ ารัก ส่งของเร็ วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
CS39 ชุดสวย ขนาดไม่เล็กไม่ส้ นั เกินไป ใส่สบาย ราคาเกินคุ้ม แม่คา้ น่ารักคะ

1-Aug-18

CS20

ราคาไม่ แพง คุณภาพเกินราคา สั่งได้ตามแบบค่ะ สรุ ป พอใจสุ ดๆค่ะ

8-Jan-19

CS40

10-Sep-18

CS41

ชุดสวย ราคาถูก ส่งของไวเว่อร์ พ่อค้าน่ารักเป็ นกันเองมากๆแอดมินตอบกลับเร็ ว
มากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา
ร้านนี้เนื้อผ้าดีมาก ผ้านิ่มมากค่ะ ราคาถูกงานจริ งสวยเหมือนในแบบเลยค่ะ

25-Nov-18

CS42

ชุดสวยเกินราคาพ่อค้าเทคแคร์ดีมาก

1-May-19

CS43

ชุดทางาน ชุดแฟชัน่ สวยๆ ราคาเบาๆ แม่คา้ น่ารักมากค่ะร้านนี้

22-Jul-19

CS44

เสื้อผ้ างานดี ราคาน่ ารักค่ะ ถูกใจ

ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
จุดเริ่ มต้นในการขายเสื้ อผ้ามาจาก IV01 เป็ นคนชอบแต่งตัว ชอบท่องเที่ยวและ
ถ่ายรู ป จึงไม่ชอบใส่เสื้ อผ้าซ้ า ปรับเปลี่ยนไปตามแฟชัน่ เสื้ อผ้าส่วนใหญ่จึงใส่
เพียงครั้งเดียว จึงอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่ถูก ซึ่งการจะได้ราคาที่ถูก
จาเป็ นต้องซื้อหลายๆตัว จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นในการนาเสื้ อผ้ามาขาย นอกจากนี้ยงั มี
สิ ทธิพเิ ศษ เช่น โปรโมชัน่ ส่งฟรี เมื่อซื้อสิ นค้าครบตามจานวน เป็ นต้น
ร้าน B
IV02
IV02 ได้ให้ขอ้ มูลไว้ว่า ทางร้านมีการคิดอัตราค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย คือ ซื้อสิ นค้า
กี่ตวั ก็คิดค่าส่ง แบบลงทะเบียน 20 บาท EMS 40 บาท และ Kerry 60 บาท ไม่บวก
เพิ่ม ซึ่งถูกและคุม้ มากเมื่อเทียบกับร้านอื่น มีกรณี ที่ลูกค้าเคยสั่งสิ นค้าเยอะมาก ๆ
แต่ทางร้านไม่ได้บวกราคาค่ากล่องเพิ่มและออกส่วนต่างค่ากล่องให้ เพราะมี
แนวคิดว่าลูกค้าอุตส่าห์มาซื้อสิ นค้าของทางร้าน ซึ่งทางร้านก็ไม่อยากที่จะผลัก
ภาระค่าจัดส่งไปที่ลูกค้า ดังนั้นจึงคิดราคาค่าส่งด้วยอัตราที่เป็ นธรรมไม่คิดราคา
บวกเพิ่มซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมีสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่โอนไว
และลูกค้าประจา ตามวาระโอกาสและเงื่อนไขที่กาหนด

84
ตารางที่ 16 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา (ต่อ)
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 เป็ นคนคัดสิ นค้าและเลือกผ้า เลือกแบบเองแล้ว IV02 ยังไปเรี ยนเกี่ยวกับการ
นาเข้าจากกรมศุลกากร เพื่อนาเข้าสิ นค้าด้วยตัวเอง ทาให้ลดต้นทุน และสามารถ
ควบคุมคุณภาพเองได้
ร้าน C
IV03
IV03 ได้ให้ขอ้ มูลไว้ว่าทางร้านให้ความสาคัญกับคุณภาพของตัวสิ นค้าและการ
สร้างความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่าง ๆ นอกจากนี้ ร้านค้ายังมีการให้ส่วนลด
สาหรับลูกค้าในแต่ละโอกาสอีกด้วย

1.3. สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี ประกอบไปด้วย สวมใส่สบาย การตัดเย็บดีทาให้สวมใส่
แล้วมีความพอดีสวยงาม
ตารางที่ 17 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อสิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดีสวมใส่สบาย,สวยงาม
วันที่
27-Jul-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS45 ชุดร้านนี้ซ้ือแล้วไม่ผิดหวังค่า ผ้าดีใส่ สวยจริงจ้า แนะนาเลย

3-Jul-19

CS23

ชุดสวยใส่ สบายมากคะ ราคาเบาๆดีไซด์ออกมาสวยและดูดีมากคะ

22-Apr-19

CS59

23-Jan-19

CS31

19-Dec-18

CS33

ให้เครดิตร้านคะ สิ นค้าดี ใส่ สบาย ผ้าระดับบนห้างคะ เราสู ง 170 นน 53 kg คะ สั่ง
มา10 ชุด เสี ยค่าตัดเข้านิดหน่อย ชุดละ 50 บาท ไม่เสี ยดายสักนิดคะเพราะผ้าดี
เวอร์วงั คะ
สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้า
สวย ใส่ สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน. พ่อค้า
น่ารักกกก อิอิ
ชุดสวย ผ้าหนา ใส่ สบาย ราคาถูกมากค่ะ

8-Sep-18

CS48

ร้านเสื้ อผ้าสวย งานผ้ าเนื้อหนานุ่ม สวย สวมใส่ สบาย

14-Jan-19

CS49

ชุดสวย งานดี ตามแบบ ใส่ แล้ วสวยทุกชุด ส่งไวด้วย

30-Jun-19

CS50

21-Jul-19

CS51

สั่งสิ นค้า ส่งเร็ วมาก สั่งวันนี้ พรุ่ งนี้ได้รับของ สิ นค้าคุณภาพดีมาก สวย ใส่ สบาย
แนะนาร้านนี้เลยค่า
สวย ใส่ สบายค่ะ สิ นค้าดี ส่งไว
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ตารางที่ 18 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและ
บริ การในหัวข้อสิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดีสวมใส่สบาย,สวยงาม
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
เสื้ อผ้าที่นามาขาย IV01 เป็ นผูพ้ ิจารณาเลือกเอง โดยเป็ นสิ นค้าเกรดดีคุณภาพ
เดียวกันกับที่ IV01 ใช้งาน
ร้าน B
IV02
IV02 คัดเลือกแบบ เนื้อผ้า ของสิ นค้าเองและถ่ายรู ปสิ นค้าเอง นอกจาก IV02 เป็ น
คนคัดสิ นค้าและเลือกผ้า เลือกแบบเองแล้ว IV02 ยังไปเรี ยนเกี่ยวกับการนาเข้าจาก
กรมศุลกากร เพื่อนาเข้าสิ นค้าด้วยตัวเอง ทาให้ลดต้นทุน และสามารถควบคุม
คุณภาพเองได้
ร้าน C
IV03
IV03 เลือกเสื้ อผ้ามาขายเอง และให้ความสาคัญกับคุณภาพของตัวสิ นค้า

2. ความน่ าเชื่ อไว้วางใจได้ (Reliability)
จากการวบรวมข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในมิติของความน่าเชื่อไว้วางใจได้
สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
2.1. มีการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ ประกอบด้วย ร้านค้ามี
การจัดส่ งสิ นค้าจริ ง จัดส่ งสิ นค้าครบตามคาสั่งซื้อ จัดส่ งสิ นค้าที่มีความสมบูรณ์ไม่มีตาหนิ
ตารางที่ 19 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ในหัวข้อ
มีการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
วันที่
28-Apr-19
4-Apr-19
24-Dec-17

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS52 ได้ รับสินค้าแล้ วนะคะ สั่งมา 2 ชุด ผ้าดี หนามากๆเหมาะสม กับราคาจริ งๆซื้อ
เสื้ อผ้าร้านนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่าาา
CS53 ได้ รับของแล้ ว เนื้อผ้าดีมาก แบบน่ารัก มีแบบถูกใจ สั่งต่อแน่นอนค่ะ คนขายน่ารัก
ตอบเร็ ว ส่งเร็ ว แพคสิ นค้าเรี ยบร้อยมากค่ะ
CS6 ช่วยเฟิ มอีก 1 เสี ยงค่ะ ส่ งจริงส่งเร็ วมากค่ะทันใจดีจงั ค่ะ งานดีงานสวยทุกแบบค่ะ

27-Jul-19

CS54

ชอบมากๆค่ะชุดสวยแม่คา้ ส่งไวส่ งจริงเป็ นร้านที่ถูกใจมากๆค่ะ

5-Feb-19

CS55

สิ นค้าดี มีคุณภาพ ส่ งจริง ส่งไวจ้าาา

30-Jun-19

CS50

สั่งสิ นค้า ส่งเร็ วมาก สั่งวันนี้ พรุ่ งนี้ได้ รับของ สิ นค้าคุณภาพดีมาก สวย ใส่สบาย
แนะนาร้านนี้เลยค่า
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ตารางที่ 20 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ในหัวข้อมี
การจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 ให้ขอ้ มูลไว้ว่า จุดเด่นของสินค้าและบริ การที่ทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า คือ
ทางร้านส่งของเร็ ว ส่งของทุกวัน วันละหลายรอบ ทาให้สินค้าส่งถึงมือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ ว
ร้าน C
IV03
IV03 ได้ให้ความเห็นไว้ว่า จุดเด่นที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วงเริ่ มต้น
ของการดาเนินการทางร้านเล็งเห็นว่าลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่าส่งของจริ งมั้ย
และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพของตัวสิ นค้า สร้าง
ความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่าง ๆว่าร้านของเราส่งจริ ง
2.2. ร้านค้ามีความสม่าเสมอในการส่ งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี

ตารางที่ 21 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ในหัว
ข้อความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
วันที่
9-Jul-18
27-Jul-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS56 เป็ นลูกค้าประจาร้ านนี้อยู่ค่ะเคยสั่งซื้อไปหลายรอบได้ของครบทุกครั้ง อีกอย่า
เนื้อผ้าดี ส่งไว ทันใจมากค่ะ
CS57 ชุดร้ านนี้ซื้อแล้ วไม่ ผิดหวังค่า ผ้าดีใส่สวยจริ งจ้า แนะนาเลย

28-Aug-19

CS58

4-Apr-19

CS59

2-Jul-19

CS60

สั่งมาแล้ วหลายชุดค่ะใส่ ดีผ้าการตัดเย็บเรียบร้ อยมากคะบริการรวดเร็วทันใจจะ
เป็ นลูกค้าต่อไปค่ะ
ให้ เครดิตร้ านคะ สินค้าดี ใส่ สบาย ผ้าระดับบนห้างคะ เราสู ง 170 นน 53 kg คะ สั่ง
มา10 ชุด เสี ยค่าตัดเข้านิดหน่อย ชุดละ 50 บาท ไม่เสี ยดายสักนิดคะเพราะผ้ าดี
เวอร์ วัง คะ
ชุดสวย ผ้ าดีค่ะ แม่ ค้าเป็ นกันเอง สั่งมาใส่ หลายชุดแล้ วค่ะ

31-Aug-18

CS61

ไม่ เคยทาให้ ผิดหวังคะร้ านนี้ ชอบๆ แม่คา้ ก็น่ารัก^^
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ตารางที่ 22 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ในหัว
ข้อความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
IV01 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเชื่อมัน่ ไว้ว่า ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัว
แม่คา้ เมื่อลงขายสิ นค้าอะไรก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย โดยไม่ถามรายละเอียด
เพิ่มเติมอยูเ่ สมอๆ
ร้าน C
IV03
IV03 ให้ขอ้ มูลไว้ว่า ส่วนใหญ่ลูกค้าที่กลับมาใช้บริ การซ้ ามาจากสิ นค้าของทาง
ร้านเป็ นเสื้ อผ้าในสไตล์ที่ลูกค้าชื่นชอบ เมื่อลงสิ นค้าใหม่ลูกค้าก็มกั จะกลับมา
เลือกซื้อซ้ า และปัจจัยสาคัญอีกอย่าง IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้
กับลูกค้าในครั้งแรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วน ๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนา
เป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การ
สนทนาที่ดีทาให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ

3. การตอบสนองต่ อลูกค้ า (Responsiveness)
จากการวบรวมข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในมิติของการตอบสนองต่อลูกค้า
สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
3.1. การให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ ว
ตารางที่ 23 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในหัวข้อ
การให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ว
วันที่
4-Apr-19
15-Jan-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS53 ได้รับของแล้ว เนื้อผ้าดีมาก แบบน่ารัก มีแบบถูกใจ สั่งต่อแน่นอนค่ะ คนขาย
น่ ารักตอบเร็ว ส่งเร็ ว แพคสิ นค้าเรี ยบร้อยมากค่ะ
CS62 ชุดสวย แม่ ค้าตอบไว เนื้อผ้าแต่ละชุดที่สุดดีมาก

23-May-19

CS11

16-Jun-19

CS37

ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่งไวด้วย ตอบไวใส่ต้งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่
สวย สบายใจราคาแค่หลักร้อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่คา้ บริ การดี งานดีผา้ ดี
แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่ได้นะจ๊ะ
ผ้าดี ราคาถูกแม่ ค้าตอบไว
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ตารางที่ 23 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าใน
หัวข้อการให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ว (ต่อ)
วันที่
8-May-19
8-Jan-19
28-Nov-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS15 ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่งของเร็ วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
CS40 ชุดสวย ราคาถูก ส่งของไวเว่อร์ พ่อค้าน่ารักเป็ นกันเองมากๆแอดมินตอบกลับเร็ว
มากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา
CS94 แม่ ค้าตอบไวมาก เช็คสต็อกฉับไว อัธยาศัยดี เริ่ ดค่ะ

ตารางที่ 24 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในหัวข้อ
การให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ว
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 มีแฟนช่วยในการตอบแชทลูกค้าระหว่างการไลฟ์ สด ทาให้สามารถตอบ
ลูกค้าได้รวดเร็ วและช่วยแพ็คสิ นค้าสาหรับส่งของ
ร้าน C
IV03
ปัจจัยสาคัญอีกอย่าง IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าในครั้ง
แรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วน ๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทา
ให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ

3.2. การให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ ว
ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในหัวข้อ
การให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ ว
วันที่
11-Apr-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS63 ชุดน่ารักมาก ส่ งเร็วมาก ถูกใจมากๆค่ะ

13-Sep-19

CS64

4-Apr-19

CS53

ส่ งไวมากคะทันใจสุ ดๆเจ้าของร้านน่ารักดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดีเนื้อผ้าสวยมากใส่
ถูกใจสุ ดๆชอบมากๆ
ได้รับของแล้ว เนื้อผ้าดีมาก แบบน่ารัก มีแบบถูกใจ สั่งต่อแน่นอนค่ะ คนขาย
น่ารักตอบเร็ ว ส่ งเร็ว แพคสิ นค้าเรี ยบร้อยมากค่ะ
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ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าใน
หัวข้อการให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ว (ต่อ)
วันที่
22-Apr-19
17-Jun-19

23-Jan-19
8-Oct-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS24 ได้ รับสินค้าเร็วมากๆ เนื้อผ้าดีคมุ้ กว่าราคาอีกค่ะ ขายไม่แพงแถมงานดีปลื้มๆ
มากค่ะ
CS25 ร้านนี้เป็ นร้านที่เพอร์เฟคมากๆ พ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้ รับของไวปานฟ้าแลบ
เนื้อผ้าคือดีมาก ดีเกินราคา สี เนื้อผ้า เป็ นจริ งตามที่นางแบบใส่และตรงตามที่
พ่อค้าให้ดูดว้ ย #คือปลื้มมากๆค่ะ
CS31 สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่ งไวได้รับของแล้วผ้า
สวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ารักกกก อิอิ
CS65 ส่ งของไวมาก ผ้าดี ไม่มีตาหนิ ราคาถูกสุ ดๆ

24-Dec-17

CS6

ช่วยเฟิ มอีก 1 เสี ยงค่ะ ส่งจิงส่ งเร็วมากค่ะทันใจดีจงั ค่ะ งานดีงานสวยทุกแบบค่ะ

7-Feb-18

CS8

ชุดผ้าดี แม่ ค้าส่ งเร็ว ไว้จะอุดหนุนอีกค่ะ

15-Jan-18

CS66

23-May-19

CS11

27-Jul-19

CS54

เนื้อผ้าดีมากพี่สาวชอบ ส่ งเร็วมากๆ ชอบๆแม่คา้ ใจดีรอสิ นค้ามาเพิ่มจะสั่งให้
พี่สาวอีก
ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่ งไวด้ วย ตอบไวใส่ต้งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่
สวย สบายใจราคาแค่หลักร้อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่คา้ บริ การดี งานดีผา้ ดี
แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่ได้นะจ๊ะ
ชอบมากๆค่ะชุดสวยแม่ ค้าส่ งไวส่งจริ งเป็ นร้านที่ถูกใจมากๆค่ะ

8-Mar-19

CS12

ผ้าดีมากกกกก ส่ งเร็วมาก แนะนาเลยค่ะ

5-Feb-19

CS55

สิ นค้าดี มีคุณภาพ ส่งจริ ง ส่ งไวจ้ าาา

22-Mar-19

CS67

ชุดสวย ถูกใจเลยคร้า ส่ งไวมากค่ะ

14-Jan-19

CS49

ชุดสวย งานดี ตามแบบ ใส่แล้วสวยทุกชุด ส่ งไวด้ วย

30-Jun-19

CS50

21-Jul-19

CS51

สั่งสิ นค้า ส่ งเร็วมาก สั่งวันนี้ พรุ่ งนี้ได้รับของ สิ นค้าคุณภาพดีมาก สวย ใส่สบาย
แนะนาร้านนี้เลยค่า
สวย ใส่สบายคะ สิ นค้าดี ส่ งไว

25-Apr-19

CS68

เนื้อผ้าดีค่ะ ส่ งเร็วแม่คา้ น่ารัก ของตรงตามรู ป โดนรวมแล้วดีมากค่ะ

20-Apr-19

CS69

ผ้าดีค่ะ ชอบมากๆ ส่ งของเร็วด้วย

23-Dec-18

CS70

แม่ ค้าส่ งของไว ชุดสวยมาก เนื้อผ้านิ่ม ใส่สบายมากๆ
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ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าใน
หัวข้อการให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ว (ต่อ)
วันที่
6-Mar-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS71 ผ้านิ่มมาก ส่ งไว แบบตรงตามรู ปเป๊ ะ

21-Mar-19

CS72

13-Aug-19

CS38

สั่งของไปเมื่อวานตอนบ่ าย วันนีส้ ิบโมงได้ รับของแล้ วจ้ าาา ชุดสวย
เนื้อผ้าดีมากค่ะ
สิ นค้าดีราคาถูก ชุดสวยมาก บริการดี ส่ งของไว ต่อไปจะสั่งอีก บ่อยๆค่ะ

11-Jul-18

CS14

ส่ งของไว ผ้าก็สวยตามแบบค่า

8-May-19

CS15

9-Jul-18

CS56

24-Aug-18

CS74

ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่ งของเร็วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
เป็ นลูกค้าประจาร้านนี้อยูค่ ่ะเคยสั่งซื้อไปหลายรอบได้ของครบทุกครั้ง อีกอย่าง
เนื้อผ้าดี ส่ งไว ทันใจมากค่ะ
แม่คา้ น่ารัก..ส่ งของไวมากชุดสวยทุกชุดเลยค่ะ

22-Jun-18

CS19

ได้ รับของไวชุดสวยเหมือนในเพจค่ะ

8-Jan-19

CS40

9-Jun-19

CS75

ชุดสวย ราคาถูก ส่ งของไวเว่ อร์ พ่อค้าน่ารักเป็ นกันเองมากๆแอดมินตอบกลับเร็ ว
มากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา
ผ้างานดีมาก รี ดง่าย ใส่ สบายไม่ ร้อน แม่คา้ น่ารัก ได้รับของเร็ วทันใจค่ะ

8-Jun-18

CS76

งานดี ส่ งของไว แม่คา้ น่ารัก

4-Jun-18

CS77

บริการดีส่งไว

18-Apr-19

CS78

ส่ งของเร็วจนต้องสะพรึง555 น่ารักมากค่ะ

7-Aug-19

CS79

30-Jul-19

CS80

พ่อค้าน่ารักมากๆๆๆๆส่ งของเร็วเวอร์ ๆๆๆๆกลัวลูกค้าจะไม่มีชุดใส่บอกว่าเราอยาก
ได้ของเร็ วก็รีบจัดส่งให้เลย น่ารักที่สุด
ผ้าหนักมากกก คุณภาพดีจดั ส่ งเร็ว ส่วนตัวชอบมากค่ะ

20-Aug-19

CS22

ชุดสวยใส่สบายบริการส่ งรวดเร็วมากค่ะ

24-Jun-19

CS81

ส่ งของเร็วมากๆคะ และทางร้านส่งทุกวัน วันอาทิตย์ก็ส่ง

24-Dec-17

CS82

ร้านนี้ คอนเฟิ ร์มค่ะ ราคาถูก ลูกค้าเยอะ ส่งจริ ง ส่ งเร็ว ค่ะ คนขายน่ารัก

27-Aug-19

CS83

ได้ สินค้าเร็วมากชุดดีอย่างในรู ปคะซื้อเพิม่ แน่นอนค่ะ

13-Sep-19

CS84

ของถึงเร็วมาก สัง่ วันนี้พรุ่ งนี้ได้รับของ

4-Apr-19

CS85

สิ นค้าสวยเนื้อผ้าดี ส่ งเร็วค่ะ โดยรวมประทับใจค่ะ
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ตารางที่ 25 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าใน
หัวข้อการให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ว (ต่อ)
วันที่
19-Aug-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS86 ส่ งเร็วผ้ าดีแม่คา้ น่ารักชอบๆ ชุดสวย น่ารักมากคะ แนวนี้ชอบมากกก

15-Feb-19

CS87

แม่คา้ น่ารัก ส่ งของไว ผ้านิ่ม ชุดเย็บเรี ยบร้อยดีคะ่

7-Jun-18

CS88

ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่ งไวด้ วย ตอบไว

ตารางที่ 26 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้าในหัวข้อ
การให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ ว
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดส่งไว้ว่า จุดเด่นของสิ นค้าและบริ การที่ทาให้ลูกค้า
กลับมาซื้อซ้ า คือ ทางร้านส่งของเร็ ว ส่งของทุกวัน วันละหลายรอบ ทาให้สินค้า
ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
ร้าน C
IV03
IV03 ได้ให้ขอ้ มูลไว้ว่า ในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วโดยเฉพาะ
ในการส่งของ ทางร้านจึงได้ปรับให้มีการส่งของให้เร็ วขึ้น ขยายเวลาในการปิ ดรับ
ออร์เดอร์จากเดิมปิ ดรับตอน 3-4 ทุ่ม ขยายเวลาเป็ น เที่ยงคืนสาหรับ Reseller และ
08.00 น. สาหรับลูกค้า VIP

4. การให้ ความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้ า (Assurance)
จากการวบรวมข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในมิติของการให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ลูกค้า สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
4.1. ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
ตารางที่ 27 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
วันที่
14-Jun-19

7-Aug-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS89 คนขายน่ารักมาก สุ ภาพ ใจเย็น และตัดสินใจเร็ว คุณภาพสิ นค้าดีเกินราคา

CS79

พ่อค้าน่ารักมากๆๆๆๆส่ งของเร็ วเวอร์ๆๆๆๆกลัวลูกค้าจะไม่มีชุดใส่ บอกว่า
เราอยากได้ ของเร็วก็รีบจัดส่ งให้ เลย น่ารักที่สุด
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ตารางที่ 27 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ในหัวข้อความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา (ต่อ)
วันที่

ผูบ้ ริ โภค

29-May-19

CS90

กล่าวว่า

แม่คา้ น่ารักมากค่ะส่ งของผิดเอามาเปลี่ยนใหม่ ให้ ถึงที่ ปล. ที่ทางานเราอยู่
ใกล้ๆกับร้านค่ะ

ตารางที่ 28 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับ
ลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตามจริ ง ในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้า
ประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่เกินไปก็จะ
บอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์
เอง แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก
หากซื้อสิ นค้าไปแล้วใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลง
ขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย โดยไม่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
เสมอๆ
ร้าน B
IV02
ร้านค้ามีการแจ้งขนาดของเสื้ อผ้า เนื้อผ้า ราคาไว้อย่างชัดเจน และ IV02 มี
ความสามารถในการจาไซส์สินค้าได้ทุกตัวทาให้สามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างรวดเร็ ว
มีความชัดเจนในขณะไลฟ์ ขายสิ นค้า และเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ IV02 จะทาการวัด
ขนาดให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกยังไม่เชื่อมัน่ ว่าไซส์ที่แจ้งเป็ นจริ งตามที่ได้
แจ้งไว้หรื อไม่

4.2. ความสามารถในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อสอบถาม
ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
วันที่
3-Apr-19
8-May-19

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS36 เนื้อผ้าดีมาก คุม้ ราคา แม่คา้ ใจเย็นพุดจาดีมาก ตอบคาถามละเอียด
CS15

ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่งของเร็ วทันใจ แม่ ค้าก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
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ตารางที่ 29 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ในหัวข้อความสามารถในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อสอบถาม (ต่อ)
ผูบ้ ริ โภค

กล่าวว่า

วันที่
17-Jun-19

CS25

3-Apr-19

CS36

ร้านนี้เป็ นร้านที่เพอร์เฟคมากพ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้รับของไวปานฟ้าแลบเนื้อผ้า
คือดีมาก ดีเกินราคาสี เนื้อผ้า เป็ นจริ งตามที่นางแบบใส่และตรงตามที่พ่อค้าให้ดู
ด้วย #คือปลื้มมากๆค่ะ
เนื้อผ้าดีมาก คุม้ ราคา แม่คา้ ใจเย็นพูดจาดีมาก ตอบคาถามละเอียด

29-May-19

CS91

ชุดสวย แม่คา้ น่ารักแนะนาดีมากจ้า

ตารางที่ 30 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับ
ลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตามจริ ง ในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้า
ประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่เกินไปก็จะ
บอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์
เอง แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก
หากซื้อสิ นค้าไปแล้วใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลง
ขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย โดยไม่ถามรายละเอียดเพิม่ เติมอยู่
เสมอๆ
ร้าน C
IV03
ปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าใน
ครั้งแรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทา
ให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ
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4.3. ความสามารถในการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพ
ตารางที่ 31 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
วันที่
17-Jun-19

16-Jan-19
15-Dec-19
13-Oct-18
14-Aug-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS25 ร้านนี้เป็ นร้านที่เพอร์เฟคมากๆ พ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้รับของไวปานฟ้าแลบ
เนื้อผ้าคือดีมาก ดีเกินราคา สี เนื้อผ้า เป็ นจริ งตามที่นางแบบใส่และตรงตามที่
พ่อค้าให้ดูดว้ ย #คือปลื้มมากๆค่ะ
CS92 ชุดที่เอฟมาสวยทุกชุดปังทุกชุด ไม่ผิดหวังที่เอฟร้านนี้ ไฟก็น่ารัก แอดมินก็น่ารัก
พูดจาดีมากๆ รอชุดที่ใส่ได้จะรี บเอฟให้ไวจ้า
CS28 สวย เรี ยบหรู ใส่ได้ทุกงาน ถูกใจ ราคาถูก บริการดี เป็ นกันเอง คุณไฟน่ารักและ
หล่อมาก เจริ ญรุ่ งเรื องค่ะ
CS30 ชุดร้านนี้ ผ้าดี งานดูไฮโซมากในราคาแสนถูก พ่อค้านิสัยดีมาก เป็ นกันเองเอาใจ
ใส่ลูกค้าดีตลอดจ้า
CS35 ชุดสวย ราคาถูกแม่ ค้าอัธยาศัยดี คะ

12-Feb-19

CS93

ชุดสวย พอดีทุกชุดค่ะ แม่ ค้าน่ ารัก love เลยค่ะ

23-May-19

CS11

3-Apr-19

CS36

ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่งไวด้วย ตอบไวใส่ต้งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่
สวย สบายใจราคาแค่หลักร้อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่ ค้าบริการดี งานดีผา้ ดี
แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่ได้นะจ๊ะ
เนื้อผ้าดีมาก คุม้ ราคา แม่ ค้าใจเย็นพุดจาดีมาก ตอบคาถามละเอียด

14-Jun-19

CS89

คนขายน่ ารักมาก สุ ภาพ ใจเย็น และตัดสิ นใจเร็ ว คุณภาพสิ นค้าดีเกินราคา

28-Nov-18

CS94

แม่คา้ ตอบไวมาก เช็คสต็อกฉับไว อัธยาศัยดี เริ่ ดค่ะ

2-Jul-19

CS95

ชุดสวย ผ้าดีคะ่ แม่ ค้าเป็ นกันเอง สั่งมาใส่ หลายชุดแล้วค่ะ

15-Jan-18

CS66

15-May-19

CS96

เนื้อผ้าดีมากพี่สาวชอบ ส่ งเร็ วมากๆ ชอบๆแม่ ค้าใจดีรอสิ นค้ามาเพิ่มจะสั่งให้
พี่สาวอีก
แม่ ค้าสุ ภาพ บริการดีเลิศค่ะ

8-May-19

CS15

16-Jul-19

CS97

ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่ งของเร็ วทันใจ แม่ ค้าก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะ
แนะนาเลยร้านนึ้
แม่คา้ น่ารักมากค่ะ เอาใจใส่ ลูกค้า การพูดจาก็น่ารัก
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ตารางที่ 32 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับ
ลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตามจริ ง ในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้า
ประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่เกินไปก็จะ
บอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์
เอง แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก
หากซื้อสิ นค้าไปแล้วใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลง
ขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย โดยไม่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
เสมอๆ
ร้าน C
IV03
ปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าใน
ครั้งแรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทา
ให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ

5. การรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า (Empathy)
จากการวบรวมข้อมูลพบว่าความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคในมิติของการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
สามารถแบ่งออกเป็ นหัวข้อย่อย ดังนี้
5.1. ผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
วันที่
17-Jun-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS98 แม่คา้ ใจดีมากค่ะ เข้ าใจลูกค้าเสื้ อผ้าก็สวย สงสัยต้องเป็ นลูกค้าประจาละ

7-Aug-19

CS79

18-Sep-18

CS1
ร้านค้า

พ่อค้าน่ารักมากๆๆๆๆส่งของเร็ วเวอร์ๆๆๆๆกลัวลูกค้าจะไม่ มีชุดใส่ บอกว่ าเรา
อยากได้ ของเร็วก็รีบจัดส่ งให้ เลย น่ารักที่สุด
ผ้าดี นิ่ม ไม่บาง ชุดสวยตามแบบค่ะ ราคาไม่แพงด้วย แต่อยากให้มีแบบไซต์ให้
เลือกค่ะ บางทีสวย แต่ชุดใหญ่ไป อิอิ
ได้ เลยคับ หามาหาให้ นะครับ ขอบคุณนะครับ
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ตารางที่ 33 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ในหัวข้อผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (ต่อ)
วันที่
17-Jun-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS98 แม่คา้ ใจดีมากค่ะ เข้ าใจลูกค้าเสื้ อผ้าก็สวย สงสัยต้องเป็ นลูกค้าประจาล่ะ

29-May-19

CS91

ชุดสวย แม่ ค้าน่ ารักแนะนาดีมากจ้า

8-Jan-19

CS40

ชุดสวย ราคาถูก ส่งของไวเว่อร์ พ่อค้าน่ ารักเป็ นกันเองมากๆแอดมินตอบกลับเร็ ว
มากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา

ตารางที่ 34 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับ
ลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตามจริ งในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้า
ประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่เกินไปก็จะ
บอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์
เอง แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก
หากซื้อสิ นค้าไปแล้วใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลง
ขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย โดยไม่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
เสมอๆ และมีกรณี ตวั อย่าง คือ กรณี ที่ IV01 จ้างนางแบบเพื่อมาใส่ชุดและถ่าย
สิ นค้า จากเดิมที่จะเป็ นนางแบบเอง ผลปรากฏว่าขายสิ นค้าได้นอ้ ยลง ซึ่งจากการ
สอบถามลูกค้าหลายๆคน ก็ได้ให้ขอ้ มูลว่า 1. กลัวว่าสิ นค้าที่ได้จะไม่เหมือนรู ป แต่
หาก IV01 ใส่ก็มนั่ ใจได้ว่างานที่ซ้ือจะเป็ นงานจริ งตรงกับแบบที่โชว์ 2. ไม่มนั่ ใจ
ในไซส์ของสิ นค้า ถึงแม้จะมีการเขียนรายละเอียดไว้ แต่ในการตัดสิ นใจซื้อลูกค้า
จะใช้ตวั IV01 เป็ นมาตรฐานในการตัดสิ นใจ เนื่องจากลูกค้ามีรูปร่ างที่ใกล้เคียงกับ
IV01 จึงมัน่ ใจได้ว่าหาก IV01 ใส่ได้ลูกค้าก็ใส่ได้
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ตารางที่ 34 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ในหัวข้อผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (ต่อ)
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 จัดให้มีการส่งของทุกวัน วันละหลายรอบ ทาให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ ว คิดอัตราค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย คือ ซื้อกี่ตวั ก็คิดค่าส่ง ลงะเบียน 20 บาท
EMS 40 บาท Kerry 60 บาท ไม่บวกเพิ่ม ซึ่งถูกและคุม้ มากเมื่อเทียบกับร้านอื่น มี
กรณี ที่ลูกค้าเคยสั่งสิ นค้าเยอะมาก ๆ แต่ทางร้านไม่ได้บวกราคาค่ากล่องเพิ่มและ
ออกส่วนต่างค่ากล่องให้ เพราะมีแนวคิดว่าลูกค้าอุตส่าห์มาซื้อสิ นค้าของทางร้าน
ซึ่งทางร้านก็ไม่อยากที่จะผลักภาระค่าจัดส่งไปที่ลูกค้า ดังนั้นจึงคิดราคาค่าส่งด้วย
อัตราที่เป็ นธรรมไม่คิดราคาบวกเพิ่มซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ IV02 จะทาการวัดขนาดให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกยัง
ไม่เชื่อมัน่ ว่าไซส์ที่แจ้งเป็ นจริ งตามที่ได้แจ้งไว้หรื อไม่

ร้าน C

IV03

นอกจากนี้ยงั มีสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่โอนไว และลูกค้าประจา ตามวาระโอกาส
และเงื่อนไขที่กาหนดกาหนด เช่น กรณี ปีใหม่ จะมีลูกค้าเกรด A ที่จะได้รับ
ของขวัญปี ใหม่ และหากช่วงนั้นลูกค้าซื้อสิ นค้าและโอนเงินไว ตามเงื่อนไข ก็จะ
ได้ของขวัญ 2 ชิ้น
จุดเด่นที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วงเริ่ มดาเนินการทางร้านเล็งเห็นว่า
ลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่าส่งของจริ งมั้ย และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้
ความสาคัญกับตัวสิ นค้าสร้างความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่างๆ ว่าร้านของเราส่ง
จริ ง แต่ในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วโดยเฉพาะในการส่งของ
ทางร้านจึงได้ปรับให้มีการส่งของให้เร็ วขึ้น ขยายเวลาในการปิ ดรับออร์เดอร์จาก
เดิมปิ ดรับตอน 3-4 ทุ่ม ขยายเวลาเป็ น เที่ยงคืนสาหรับ Reseller และ 08.00 น.
สาหรับลูกค้า VIP นอกจากนี้ร้านค้ายังมีการให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าในแต่ละ
โอกาสอีกด้วย
ปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าใน
ครั้งแรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทา
ให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ
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5.2 ผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี
ตารางที่ 35 แสดงความคิดเห็นของผูบ้ ริ โภคต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
วันที่
13-Sep-19
13-Oct-18
25-Nov-18

ผูบ้ ริ โภค
กล่าวว่า
CS64 ส่งไวมากคะทันใจสุ ดๆเจ้าของร้านน่ารักดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าดีเนื้อผ้าสวยมากใส่
ถูกใจสุ ดๆชอบมากๆ
CS30 ชุดร้านนี้ ผ้าดี งานดูไฮโซมากในราคาแสนถูก พ่อค้านิสัยดีมาก เป็ นกันเองเอาใจ
ใส่ ลูกค้าดีตลอดจ้า
CS99 ชุดสวยเกินราคาพ่อค้าเทคแคร์ ดมี าก

16-Jul-19

CS97

แม่คา้ น่ารักมากค่ะ เอาใจใส่ ลูกค้า การพูดจาก็น่ารัก

11-Feb-19

CS100

23-Jan-19

CS31

5-Jun-18

CS9

ชุดสวยกริ บค่ะ ใส่ไปทางานแล้วหัวหน้าไม่ติติง ดูเรี ยบร้อยเก๋ ๆ ติดใจในความ
น่ ารักของพ่อค้าร้ านนี้
สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้า
สวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ ารักกกก อิอิ
ชุดสวย ผ้าดี ราคาไม่แพง ชอบมากๆ แม่ ค้าน่ ารักด้วยค่ะ

12-Feb-19

CS93

ชุดสวย พอดีทุกชุดค่ะ แม่ ค้าน่ ารัก love เลยค่ะ

25-Apr-19

CS68

เนื้อผ้าดีค่ะ ส่งเร็ วแม่ ค้าน่ ารัก ของตรงตามรู ป โดนรวมแล้วดีมากค่ะ

1-May-19

CS43

ชุดทางาน ชุดแฟชัน่ สวยๆ ราคาเบาๆ แม่ ค้าน่ ารักมากค่ะร้ านนี้

9-Jun-19

CS75

ผ้างานดีมาก รี ดง่าย ใส่สบายไม่ร้อน แม่ ค้าน่ ารัก ได้รับของเร็ วทันใจค่ะ

27-Apr-19

CS101

พ่อค้าน่ ารักมาก ไม่ผิดหวังกับร้านนี้เลยค่ะ ซื้อซ้ าแน่นอน

ตารางที่ 36 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน A
IV01
สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับ
ลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตามจริ งในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้า
ประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่เกินไปก็จะ
บอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์
เอง แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก
หากซื้อสิ นค้าไปแล้วใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลง
ขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่ซ้ือเลย
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ตารางที่ 36 แสดงความคิดเห็นของร้านค้าต่อคุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า
ในหัวข้อผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี (ต่อ)
ร้าน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์
ร้าน B
IV02
IV02 จัดให้มีการส่งของทุกวัน วันละหลายรอบ ทาให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่าง
รวดเร็ ว คิดอัตราค่าขนส่งแบบเหมาจ่าย คือ ซื้อกี่ตวั ก็คิดค่าส่ง ลงทะเบียน 20 บาท
EMS 40 บาท Kerry 60 บาท ไม่บวกเพิ่ม ซึ่งถูกและคุม้ มากเมื่อเทียบกับร้านอื่น มี
กรณี ที่ลูกค้าเคยสั่งสิ นค้าเยอะมาก ๆ แต่ทางร้านไม่ได้บวกราคาค่ากล่องเพิ่มและ
ออกส่วนต่างค่ากล่องให้ เพราะมีแนวคิดว่าลูกค้าอุตส่าห์มาซื้อสิ นค้าของทางร้าน
ซึ่งทางร้านก็ไม่อยากที่จะผลักภาระค่าจัดส่งไปที่ลูกค้า ดังนั้นจึงคิดราคาค่าส่งด้วย
อัตราที่เป็ นธรรมไม่คิดราคาบวกเพิ่มซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

ร้าน C

IV03

เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ IV02 จะทาการวัดขนาดให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกยัง
ไม่เชื่อมัน่ ว่าไซส์ที่แจ้งเป็ นจริ งตามที่ได้แจ้งไว้หรื อไม่
จุดเด่นที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วงเริ่ มดาเนินการทางร้านเล็งเห็นว่า
ลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่าส่งของจริ งมั้ย และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้
ความสาคัญกับตัวสิ นค้าสร้างความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่างๆ ว่าร้านของเราส่ง
จริ ง แต่ในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วโดยเฉพาะในการส่งของ
ทางร้านจึงได้ปรับให้มีการส่งของให้เร็ วขึ้น ขยายเวลาในการปิ ดรับออร์เดอร์จาก
เดิมปิ ดรับตอน 3-4 ทุ่ม ขยายเวลาเป็ น เที่ยงคืนสาหรับ Reseller และ 08.00 น.
สาหรับลูกค้า VIP นอกจากนี้ร้านค้ายังมีการให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าในแต่ละ
โอกาสอีกด้วย
ปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าใน
ครั้งแรก คือ จะไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้าง
ความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทา
ให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ
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ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจัยเชิ งปริ ม าณในงานวิจัย เรื่ อง อิท ธิ พ ลของคุณ ภาพบริ ก ารออนไลน์ และปั จจัย
ทางด้านการตลาดเชิ งสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจนี้ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์และแปลความข้อมูลอ้างตามสมมุติฐาน
การวิ จั ย ที่ ตั้ งไว้ ข้ อ มู ล ที่ น ามาวิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากการเก็ บ รวบรวมโดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนของภาษาและความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา
(Content validity) จากนั้ น จึ ง น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ก ับ กลุ่ ม เสมื อนจริ ง คื อ ผู ท
้ ี่ เคยซื้ อ
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ ผ่านช่ องทางเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ จานวน 30 ชุ ด ซึ่ งไม่ ใช่ ค นกลุ่มเดี ยวกับกลุ่ ม
ตัวอย่างที่จะเก็บ 400 ชุด นาผลที่ได้มาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
จากนั้นผูว้ ิจยั จึ งนาแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบค่าความเที่ยงตรง (Content validity)
และค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ไปเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เคย
ซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ จานวน 400 ชุ ด จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ ได้มา
วิเคราะห์ทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ป นาเสนอผลการวิเคราะห์ในรู ปแบบของตารางแสดงผล
ประกอบคาบรรยาย โดยข้อมูลจะแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบค่าผิดปกติ (Outlier)
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบถามและคาถามคัดกรอง
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของต้นทุนการเลิก
ความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณภาพบริ การ คุณค่าร่ วมและความไว้วางใจ
2.4 ผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจยั
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
3.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานในกาวิจยั ด้วยสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.2 สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน
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สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์
เพื่อให้การนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิจยั ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติและตัวแปรที่
ใช้ในการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 37 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าสถิติ
สัญลักษณ์

ความหมาย

N

จานวนประชากร

n

จานวนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

X̅

ค่าเฉลี่ย (Mean)

S.D.

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)

F

ค่าแจกแจงทางสถิติแบบ F (F-distribution)

t

ค่าแจกแจงทางสถิติแบบ t (t-distribution)

r

ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation)

p

ค่าความน่าจะเป็ น

β

ค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยตัวแปรอิสระ (Regression coefficient)

R

ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณ (Multiple correlation)

R2

ค่าสัมประสิ ทธิ์การตัดสิ นใจพหุคูณ (Coefficient of multiple determination)

H0

สมมุติฐานหลักในงานวิจยั

H1

สมมุติฐานรองในงานวิจยั

*

ค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

**

ค่านัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

ตอนที่ 1 ผลการตรวจสอบค่าผิดปกติ (Outlier)
เนื่องจากการที่ตวั แปรอิสระมีค่าสู งหรื อต่ากว่าปกติ สามารถส่ งผลให้สมการถดถอยที่ได้
ไม่ ถูก ต้อง และมี ผ ลท าให้ค่ าคลาดเคลื่ อนไม่ มี ก ารแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น ผูว้ ิจัยจึ งต้องท าการ
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ตรวจสอบหาค่าผิดปกติและทาการตัดออกก่ อนนาข้อมูลไปวิเคราะห์ความถดถอย โดยใช้วิธีการ
ทางสถิติที่เรี ยกว่า มหาลาโนบิส (Mahalanobis distance) ในการค้นหาค่าผิดปกติในชุดข้อมูล
(กัลยา วานิ ชย์บญ
ั ชา,2544) พบว่ามีขอ้ มูลที่มีความผิดปกทั้งหมด 29 ชุด จึงได้ทาการตัดข้อมูลที่มี
ความผิดปกติออกทาให้เหลือข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ตวั แบบการถดถอยแบบพหุ ท้ งั หมดจานวน
371 ชุด
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ทางสถิติเชิงพรรณนา
2.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม นาเสนอจานวนและ
ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน จาแนกตามหัวข้อการสารวจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 38 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล

จานวน
(n=371)

ร้อยละ

รวม

25
346
371

6.70
93.30
100.00

รวม

140
196
32
3
371

37.73
52.83
8.63
0.81
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
16 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 ปี ขึ้นไป
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ตารางที่ 38 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
ปัจจัยส่วนบุคคล
ระดับการศึกษา
ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช
อนุปริ ญญา / ปวส.
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม
อาชีพ
นักเรี ยน / นักศึกษา
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,000 – 15,000 บาท
15,001 – 20,000 บาท
20,001 – 25,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
30,001 บาท ขึ้นไป
รวม

จานวน
(n=371)

ร้อยละ

2
22
20
233
94
371

0.54
5.93
5.39
62.80
25.34
100.00

113
134
37
70
17
371

30.46
36.12
9.97
18.87
4.58
100.00

75
52
64
67
44
69
371

20.21
14.02
17.25
18.06
11.86
18.60
100.00

จากตารางที่ 38 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละด้านปัจจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จานวน 371 คน เมื่อจาแนกตามเพศ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง จานวน 346 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.30
จาแนกตามอายุ พบว่าผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีช่วงอายุระหว่าง 26-35 ปี
จานวน 196 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.83 รองลงมา คือ ผูท้ ี่มีช่วงอายุระหว่าง 16-25 ปี จานวน 140 คน
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คิดเป็ นร้อยละ 37.73 ช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.63 และช่วงอายุ
ระหว่าง 46 ปี ขึ้นไป จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.81 ตามลาดับ
จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.80 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับสูง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.34 เป็ นผูท้ ี่มีการศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.93 ระดับอนุปริ ญญา/ปวส จานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ
5.39 และต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.54 ตามลาดับ
จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.12 รองลงมาเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา
จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.46 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.87
ข้าราชการ/วิสาหกิจ จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.30 และอื่น ๆ จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ
4.58 ตามลาดับ
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.21 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีรายได้
30,001 บาทขึ้นไป จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.60 เป็ นผูท้ ี่มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000
บาท จานวน 67 คน คิดเป็ น 18.06 มีรายได้ระหว่าง 15,001-20,000 บาท จานวน 64 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 17.25 มีรายได้ระหว่าง 10,000-15,000 บาท จานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.02 และมี
รายได้ระหว่าง 25,001-30,000 บาท จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.86 ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพฤติกรรมในการซือ้ เสือ้ ผ้ าสตรีออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผู้ตอบแบบสอบถามและคาถามคัดกรอง
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม นาเสนอจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน จาแนกตามหัวข้อ
การสารวจ ได้แก่ คาถามคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม ความถี่ในการซื้อ มูลค่าในการซื้อและ
ประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ที่ซ้ือ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบถามและคาถามคัดกรอง
พฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและคำถำมคัดกรอง
ท่านเคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ผา่ นร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
หรื อไม่
เคย
ไม่เคย
รวม
ความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน
2-3 ครั้ง / เดือน
4-5 ครั้ง / เดือน
มากกว่า 5 ครั้ง / เดือน
รวม
มูลค่าในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ในแต่ละครั้ง
ต่ากว่า 100 บาท
100 –300 บาท
301 – 500 บาท
501 – 700 บาท
701 – 900 บาท
มากกว่า 900 บาท
รวม

จานวน
(n=371)

ร้อยละ

371
0
371

100.00
0.00
100.00

166
174
20
11
371

44.74
46.90
5.40
2.96
100.00

8
122
118
62
18
43
371

2.20
32.90
31.80
16.70
4.80
11.60
100.00
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ตารางที่ 39 แสดงข้อมูลจานวนและร้อยละด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบถามและคาถามคัดกรอง (ต่อ)
พฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์

จานวน

บนเฟซบุ๊กแฟนเพจและคาถามคัดกรอง

(n=371)

ร้อยละ

ประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ที่ท่านเคยซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ประเภทชุดลาลอง

228

61.50

ประเภทแฟชัน่ ตามกระแส

176

47.40

ประเภทชุดทางานกึ่งแฟชัน่

135

36.40

ประเภทชุดทางาน

58

15.60

ประเภทชุดราตรี ออกงาน

47

12.70

อื่น ๆ

14

3.80

จากตารางที่ 39 แสดงข้อมู ล จานวนและร้ อ ยละด้านพฤติ ก รรมในการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบถามและคาถามคัดกรอง พบว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งหมด
จานวน 371 คน เป็ นผูท้ ี่เคยเสื้ อผ้าสตรี ผา่ นร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ คิดเป็ นร้อยละ 100
จาแนกตามความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า ผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ 2-3 ครั้ง/เดือน จานวน
174 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.90 รองลงมาเป็ นผูท้ ี่มีความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก
แฟนเพจน้อยกว่า 1 ครั้ง/เดือน จานวน 166 คน คิดเป็ น ร้อยละ 44.74 ความถี่ 4-5 ครั้ง/เดือน จานวน
20 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 5.40 และความถี่ มากกว่า 5 ครั้ ง/เดื อน จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.96
ตามลาดับ
จาแนกตามมูลค่าในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจในแต่ละครั้ง พบว่า
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ซ้ือเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งระหว่าง
100-300 บาท จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.90 รองลงมา มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งระหว่าง
501-700 บาท จ านวน 69 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 18.70 มี มู ล ค่ า เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ งระหว่ า ง 301-500 บาท
จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.70 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งมากกว่า 900 บาท จานวน 43 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 11.60 มีมูลค่าเฉลี่ยต่อครั้งระหว่าง 701-900 บาท จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80 และมี
มูลค่าเฉลี่ย ต่ากว่า 100 บาท จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.20
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จาแนกตามประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเคยซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจจะพบว่า ประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ผตู ้ อบแบบสอบบถามเคยซื้ อมากที่สุด
ได้แก่ เสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุดลาลอง จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50 (ผูท้ ี่ไม่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี
ประเภทชุดลาลอง จานวน 144 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50) รองลงมาได้แก่ เสื้ อผ้าสตรี ประเภทแฟชัน่
ตามกระแส จานวน 176 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 47.40 (ผูท้ ี่ ไม่ เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ป ระเภทแฟชั่นตาม
กระแส จานวน 195 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.60) เสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุดทางานกึ่งแฟชัน่ จานวน 135
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.40 (ผูท้ ี่ไม่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุดทางานกึ่งแฟชัน่ จานวน 236 คน คิด
เป็ นร้อยละ 63.60) เสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุดทางาน จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.60 (ผูท้ ี่ไม่เคยซื้ อ
เสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุ ดทางาน จานวน 313 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.40) เสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุ ดราตรี
ออกงาน จานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.70 (ผูท้ ี่ ไม่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ประเภทชุ ดราตรี ออกงาน
จานวน 324 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.30) และเป็ นเสื้ อผ้าสตรี ประเภทอื่น ๆ จานวน 14 คน คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 3.80 (ผู ้ที่ ไ ม่ เคยซื้ อเสื้ อผ้า สตรี ป ระเภทอื่ น ๆ จ านวน 357 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 96.20)
ตามลาดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของต้ นทุนการเลิก
ความสั มพันธ์ ประโยชน์ จากความสั มพันธ์ คุณภาพบริการ คุณค่ าร่ วมและความไว้ วางใจ
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมของตัวแปรต้น จาก
จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 371 คน จาแนกตามตัวแปรต้น ได้แก่ ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณภาพบริ การ คุณค่าร่ วมและความไว้วางใจ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของ
ปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณภาพบริ การ คุณค่าร่ วมและความ
ไว้วางใจโดยรวม
ปัจจัยโดยรวม
1.ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
2.ประโยชน์จากความสัมพันธ์
3.คุณภาพบริ การ
4.คุณค่าร่ วม
5.ความไว้วางใจ
รวมเฉลี่ย

n = 371
3.54
3.74
3.94
4.03
3.95
3.84

S.D.
0.806
0.724
0.468
0.698
0.592
0.658

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 40 พบว่า ปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์
คุณภาพบริ การ คุณค่าร่ วมและความไว้วางใจโดยรวมทุกรายการมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งปัจจัย
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ ปัจจัยคุณค่าร่ วม ( = 4.03) รองลงมาคือ ปัจจัยความไว้วางใจ ( = 3.95)
อันดับสามคือ ปัจจัยคุณภาพบริ การ ( =3.94) อันดับที่สี่ คือ ปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์
( = 3.74) และอันดับสุดท้าย คือ ปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ( = 3.54) ตามลาดับ
ตารางที่ 41 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
ปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์

n = 371
S.D.

ต้ นทุนการเลิกความสัมพันธ์
1. การยุติความสัมพันธ์ ทาให้ท่านเกิดความ
ยุง่ ยาก ไม่สะดวกสบาย
2. ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่น
มีมูลค่าสู งกว่า
รวมเฉลี่ย

ระดับ

3.44

0.998

มาก

3.66

0.872

มาก

3.54

0.957

มาก

จากตารางที่ 41 พบว่าปัจจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.54) เมื่อพิจารณแยกตามรายข้อพบว่า ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่นมี
มูลค่าสูงกว่า ( =3.66) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การยุติความสัมพันธ์ ทาให้ท่านเกิดความ
ยุง่ ยาก ไม่สะดวกสบาย ( =3.44)
ตารางที่ 42 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์
ปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์

n = 371
S.D.

ประโยชน์ จากความสัมพันธ์
1. ร้านค้ามอบสิ ทธิพิเศษให้กบั ท่าน

3.44

1.097

ระดับ
มาก
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ตารางที่ 42 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์ (ต่อ)
ปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์

n = 371

ระดับ

ประโยชน์ จากความสัมพันธ์
2. ร้านค้าสร้างความพึงพอใจให้กบั ท่าน

4.08

0.740

มาก

3. ร้านค้าให้บริ การและส่งมอบสินค้าที่ดีเกิน

3.70

0.813

มาก

3.74

0.883

มาก

ความคาดหมายของท่าน
รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 42 พบว่าปัจจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.74) เมื่อพิจารณแยกตามรายข้อพบว่า การที่ร้านค้าสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.08) รองลงมา คือ การที่ร้านค้าให้บริ การและส่งมอบสิ นค้าที่ดีเกินความ
คาดหมายให้ผบู ้ ริ โภค ( =3.70) และอันดับสาม คือ การที่ร้านค้ามอบสิ ทธิพิเศษให้กบั ผูบ้ ริ โภค
( =3.44) ตามลาดับ
ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยคุณภาพบริ การ
ปัจจัยคุณภาพบริ การ
ด้ านความเป็ นรูปธรรมของสินค้าและบริการ (Tangible)
1. คุณภาพสินค้าตรงตามที่ระบุ
สิ นค้ามีขนาด (Size) ตรงตามที่ให้ขอ้ มูลไว้
สิ นค้ามีสี (Color) ตรงตามรู ปที่ให้ขอ้ มูลไว้
สิ นค้ามีรูปแบบ (Design) ตรงตามรู ปที่ให้ขอ้ มูลไว้
สิ นค้ามีเนื้อผ้า (Texture) ตรงตามที่ให้ขอ้ มูลไว้

n = 371

3.95
3.96
4.16
3.91

ระดับ

0.741
0.786
0.694
0.767

มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยคุณภาพบริ การ (ต่อ)
ปัจจัยคุณภาพบริ การ

n = 371

S.D.

ระดับ

ด้ านความเป็ นรูปธรรมของสินค้าและบริการ (Tangible)
2. คุณภาพสินค้ามีความเหมาะสมกับราคา
สิ นค้าที่ได้รับมีรูปแบบสวยงามเหมาะสมกับราคา

4.17

0.674

มาก

สิ นค้าที่ได้รับมีคุณภาพการตัดเย็บที่ดีเหมาะสมกับ

4.04

0.723

มาก

4.00

0.770

มาก

สิ นค้าที่ได้รับ สวมใส่สบาย

4.07

0.676

มาก

สิ นค้าที่ได้รับ สวมใส่แล้วมีความสวยงาม

4.16

0.702

มาก

สิ นค้าที่ได้รับ สวมใส่แล้วมีความพอดีกบั สัดส่วน

3.70

0.808

มาก

4.01

0.734

มาก

ได้รับสิ นค้าจากทางร้านทุกครั้ง

4.43

0.663

มากที่สุด

ร้านจัดส่งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ

4.40

0.711

มากที่สุด

ร้านค้ามีการจัดส่งสิ นค้าที่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ

4.40

0.695

มากที่สุด

ท่านได้รับสิ นค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ทางร้านค้า

4.29

0.677

มากที่สุด

ท่านได้รับการบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ

4.15

0.672

มาก

ท่านได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ

4.10

0.666

มาก

รวมเฉลี่ย

4.30

0.681

มากที่สุด

ราคา
สิ นค้าที่ได้รับมีเนื้อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา
3. สินค้ามีคุณภาพใช้ งานได้ ดี

รวมเฉลี่ย
ด้ านความน่ าเชื่ อไว้วางใจได้ (Reliability)
1. จัดส่ งสินค้าจริงสมบูรณ์ ครบถ้ วนตามรายการสั่งซื้อ

ได้ให้ขอ้ มูลไว้
2. ความสม่าเสมอในการให้ บริการทีด่ ีและสินค้าที่ดี
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ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยคุณภาพบริ การ (ต่อ)
ปัจจัยคุณภาพบริ การ

n = 371

S.D.
ด้ านการตอบสนองต่ อลูกค้า (Responsiveness)
1. การให้ บริการที่รวดเร็วด้ านข้ อมูลและการจัดส่ ง
พนักงานมีการตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ ว
พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามด้วย
ความรวดเร็ ว
พนักงานมีความเต็มใจในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมด้วยความรวดเร็ ว
พนักงานมีการจัดส่งสิ นค้าด้วยความรวดเร็ ว
ท่านได้รับสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดการที่จะต้องได้รับ

รวมเฉลี่ย
ด้ านความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้า (Assurance)
1. ทักษะในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการให้
ข้ อมูล และการให้ บริการด้ วยความสุ ภาพ
พนักงานมีทกั ษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็ นอย่างดี
พนักงานไม่มีทกั ษะในการตัดสิ นใจแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า
พนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถให้บริ การ
ด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้อย่างรวดเร็ ว
พนักงานของทางร้านค้ามีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
สามารถให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้อย่าง
ถูกต้อง
พนักงานมีทกั ษะในการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
เรี ยบร้อย
พนักงานเคยแสดงความไม่พอใจต่อท่านผ่านการใช้
ภาษาที่ไม่สุภาพ หรื อ ผ่านวิธีการอื่น

รวมเฉลี่ย

ระดับ

3.91
3.92

0.720
0.687

มาก
มาก

3.95

0.662

มาก

4.10
3.75
3.93

0.664
1.127
0.772

มาก
มาก
มาก

3.78
3.56

0.750
1.085

มาก
มาก

3.86

0.704

มาก

3.82

0.739

มาก

4.12

0.708

มาก

3.91

1.209

มาก

3.84

0.866

มาก
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ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยคุณภาพบริ การ (ต่อ)
ปัจจัยคุณภาพบริ การ

n = 371

S.D.

ระดับ

ด้ านการรู้จักและเข้ าใจลูกค้า (Empathy)
1. มีความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้า
3.81

0.738

มาก

3.92

0.693

มาก

3.67

0.834

มาก

พนักงานมีความห่วงใยเอาใจใส่ทา่ นเป็ นอย่างดี

3.73

0.764

มาก

พนักงานมีความสนใจในความต้องการของท่าน

3.79

0.726

มาก

3.97

0.687

มาก

3.82

0.740

มาก

พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของท่านเป็ น
อย่างดี
พนักงานมีความพยายามที่จะตอบสนองความ
ต้องการของท่านเป็ นอย่างดี
พนักงานให้บริ การโดยคานึงถึงผล ประโยชน์และ
ความพึงพอใจของท่านเป็ นหลัก
2. มีการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี

อย่างต่อเนื่อง
พนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การต่อท่านเป็ น
อย่างดี

รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 43 พบว่าปั จจัยคุณภาพบริ การมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) เมื่อ
พิจารณแยกแต่ละด้านแล้วพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ คุณภาพบริ การด้านความน่ า
เชื่อไว้วางใจได้ ( = 4.30) ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรม
ของสิ น ค้า และบริ ก าร ( = 4.01) รองลงมา คื อ คุ ณ ภาพบริ ก ารด้ า นความเชื่ อ มั่น ต่ อ ลู ก ค้า
( = 3.93) คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ( = 3.84) และคุณภาพบริ การด้านการ
รู ้จกั และเข้าใจลูกค้า ( = 3.82) ตามลาดับ หากพิจารณาตามรายข้อในแต่ละด้านจะพบว่า
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คุณภาพบริการด้ านความน่ าเชื่ อไว้ วางใจได้ ( = 4.30)
เมื่ อพิ จารณาจาแนกรายข้อพบว่า ค่ าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ
สิ นค้าจากทางร้านทุกครั้ง ( = 4.43) รองลงมา คือ ทางร้านค้าจัดส่ งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตาม
รายการสั่ งซื้ อ และทางร้ านค้าจัด ส่ ง สิ น ค้า ที่ ถู ก ต้อ งตามรายการสั่ ง ซื้ อ ( = 4.40) สุ ด ท้ายคื อ
ผูบ้ ริ โภคได้รับ สิ นค้าที่ มี ส ภาพสมบู รณ์ ตามที่ ทางร้านค้าได้ให้ข้อมูลไว้ ( = 4.29) ตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคได้รับบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ ( = 4.15) รองลงมา คือ
ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ( = 4.10) ตามลาดับ
คุณภาพบริการด้ านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้ าและบริการ ( = 4.01)
เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่ สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมี
รู ปแบบสวยงามเหมาะสมกับราคา ( = 4.17) รองลงมา คือ สิ นค้ามีรูปแบบ (Design) ตรงตาม
รู ป ที่ ให้ข ้อมู ล ไว้ และสิ น ค้าที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ สวมใส่ แล้วมี ความสวยงาม ( = 4.16) สิ น ค้าที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับสวมใส่ สบาย ( = 4.07) สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมีคุณภาพการตัดเย็บที่ดีเหมาะสม
กับราคา ( = 4.04) สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับมีเนื้ อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา ( = 4.00) สิ นค้ามีสี
(Color) ตรงตามรู ปที่ให้ขอ้ มูลไว้ ( = 3.96) สิ นค้ามีขนาด (Size) ตรงตามรู ปที่ให้ขอ้ มูลไว้
( = 3.95) สิ นค้ามี เนื้ อผ้า (Texture) ตรงตามที่ ให้ขอ้ มูลไว้ ( = 3.91) และสิ นค้าที่ ผูบ้ ริ โภค
ได้รับสวมใส่แล้วมีความพอดีกบั สัดส่วน ( = 3.70) ตามลาดับ
คุณภาพบริการด้ านการตอบสนองต่ อลูกค้ า ( = 3.93)
เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานมีการจัดส่ ง
สิ นค้าด้วยความรวดเร็ ว ( = 4.10) พนักงานมีความเต็มใจในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมด้วยความรวดเร็ ว ( = 3.95) พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อ
ซักถามด้วยความรวดเร็ ว ( = 3.92) พนักงานมีการตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ ว ( = 3.91)
และผู ้ บ ริ โภคเคยได้ รั บ สิ น ค้ า ล่ า ช้ า กว่ า ก าห นดที่ จะต้ อ งได้ รั บ ( = 3.75) ตามล าดั บ
คุณภาพบริการด้ านความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้ า ( = 3.84)
เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การที่พนักงานมีทกั ษะ
ในการให้บริ การด้วยความสุ ภาพเรี ยบร้อย ( = 4.12) รองลงมา คือ พนักงานเคยแสดงความไม่
พอใจผ่า นภาษาที่ ไ ม่ สุ ภ าพหรื อ ผ่านวิ ธี ก ารอื่ น ( = 3.91) พนัก งานมี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
สามารถให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้อย่างรวดเร็ ว ( = 3.86) พนักงานของทางร้านมีความรู ้
ความเชี่ ยวชาญสามารถให้บ ริ ก ารด้านข้อมูลให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ( = 3.82) พนัก งานมี
ทักษาะในการแก้ไขปั ญหาได้เป็ นอย่างดี ( = 3.78) และสุ ดท้าย คือ พนักงานไม่มีทกั ษะในการ
ตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ( = 3.56) ตามลาดับ
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คุณภาพบริการด้ านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า ( = 3.82)
เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ พนักงานมีความเต็มใจ
ในการให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.97) รองลงมา ได้แก่ พนักงานมีความพยายามที่จะ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.92) พนัก งานมี ความเข้าใจในความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.81) พนักงานมีความสนใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อย่างต่อเนื่ อง ( = 3.79) พนักงานมีความห่ วงใยเอาใจใส่ ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.73) และ
พนักงานให้บริ การโดยคานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ( = 3.67)
ตามลาดับ
ตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยคุณค่าร่ วม
ปัจจัยคุณค่าร่ วม

n = 371

S.D.

ระดับ

คุณค่ าร่ วม
1. ท่านและร้านค้ามีรสนิยมเกี่ยวกับสไตล์ของ

4.16

0.731

มาก

3.90

0.829

มาก

4.03

0.780

มาก

เสื้ อผ้าที่คล้ายคลึงกัน
2. ท่านและร้านค้ามีความสนใจและชื่นชอบ
ในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน
รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 44 พบว่ า ปั จ จัย คุ ณ ค่ า ร่ ว มมี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดับ มาก ( =4.03) เมื่ อ
พิ จารณาแยกตามรายข้อพบว่า การที่ ร้านค้าและผูบ้ ริ โภคมี รสนิ ย มเกี่ ย วกับ สไตล์ข องเสื้ อผ้า ที่
คล้ายคลึงกันมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.16) และรองลงมา คือ การที่ผูบ้ ริ โภคและร้านค้ามีความสนใจ
และชื่นชอบในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน ( = 3.90) ตามลาดับ
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ตารางที่ 45 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยความไว้วางใจ
ปัจจัยความไว้วางใจ

n = 371

S.D.
ความไว้ วางใจ
1. ท่านมีความมัน่ ใจในการซื้อสิ นค้าผ่านร้าน

ระดับ

4.15

0.665

มาก

4.08

0.679

มาก

3.67

0.880

มาก

3.95

0.736

มาก

3.92

0.758

มาก

3.95

0.744

มาก

เสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้
บริ การเป็ นประจา

2. ท่านคิดว่าร้านค้าที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา
มีความซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
3. ท่านคิดว่าร้านค้ามีการเก็บรักษาข้อมูล
ส่ วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
4. ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การ
เป็ นประจา ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุ จริ ต
5. ท่านมีความมัน่ ใจ และเชื่อถือในข้อมูลที่
ได้รับจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การ
เป็ นประจาว่าเป็ นข้อมูลที่จริ งและถูกต้อง
รวมเฉลี่ย

จากตารางที่ 45 พบว่าปัจจัยความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.95) เมื่อ
พิจารณาแยกตามรายข้อพบว่า ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าผ่านร้านเสื้ อผ้าออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.15) รองลงมา คือ ผูบ้ ริ โภคคิดว่า
ร้านค้าที่เคยใช้บริ การประจามีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ ( = 4.08) ผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา ดาเนิ นธุ รกิจด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริ ต ( = 3.95) ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจ และเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาว่าเป็ นข้อมูลที่จริ งและ

116
ถูกต้อง ( = 3.92) และผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ
เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น ( = 3.67) ตามลาดับ
2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ระดับ ความคิดเห็ นของความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลี ก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบถาม นาเสนอจานวนและร้อย
ละของกลุ่มตัวอย่างจานวน 371 คน ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 46 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
1. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก
2. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่
ท่านตั้งใจจะรักษาไว้ตลอดไป
3. ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีคุณค่า
และคุม้ ค่ากับความพยายามในการรักษา
ความสัมพันธ์ไว้
รวมเฉลี่ย

n = 371
S.D.

ระดับ

3.86

0.799

มาก

3.90

0.806

มาก

3.94

0.772

มาก

3.90

0.792

มาก

จากตารางที่ 46 พบว่าความผูก พันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ กแฟนเพจมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.90) เมื่อพิจารณาแยกตามรายข้อ
พบว่า ผูบ้ ริ โภคคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
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แฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีคุณค่าและคุม้ ค่ากับความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ไว้ มี
ค่ าเฉลี่ ย สู งสุ ด ( = 3.94) รองลงมา คื อ ผูบ้ ริ โภคคิด ว่าความสั ม พัน ธ์ที่ มี ระหว่างร้ านค้าปลี ก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่ ต้ งั ใจจะรักษาไว้
ตลอดไป ( = 3.90) และอันดับสุ ดท้าย คือ ผูบ้ ริ โภคคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก
( = 3.86) ตามลาดับ
2.4 ผลการวิเคราะห์ ความน่ าเชื่ อถือของกลุ่มตัวแปรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาวิจยั เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจนี้ มีตวั แปรตามกรอบแนวคิดเหลือ 14 ตัวแปร จากเดิมมีท้ งั หมด 17 ตัวแปร ซึ่งเกิดจากการ
รวมกลุ่มตัวแปรย่อยของตัวแปรคุณภาพบริ การแต่ละด้านเข้าด้วยกัน หลังจากการตัดข้อมูลที่มีความ
ผิดปกติออก ประกอบด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัว และตัวแปรตาม 1 ตัว จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทา
การทดสอบหาความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของข้อมูลโดยใช้สู ตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ
ครอน บ คั (Cronbach's alpha coefficient : ∝) ใช้ ค่ าเกณฑ์ เดี ย วกั บ ที่ ไ ด้ อ้ างอิ งไว้ใ นตอนเก็ บ
แบบสอบถาม 30 ชุ ด ซึ่ งในครั้ งนี้ จะทาการทดสอบวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามจานวน 371 ชุด
โดยตัวแปรทุ กตัวจะต้องมี ค่าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟา (∝) รวม เกินกว่า 0.70 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ที่
ยอมรับได้
ตารางที่ 47 แสดงผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (n = 371)
ตัวแปร
1. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์
3. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – คุณภาพสิ นค้าตรงกับที่ระบุ
4. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
5. ความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ – สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี
6. ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ – การจัดส่งสิ นค้าจริ ง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
7. ความน่าเชื่อไว้วางใจได้ - ความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
8. การตอบสนองต่อลูกค้า – ด้านความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลและ ความรวดเร็ วในการ
จัดส่งสิ นค้า

Cronbach’s
Alpha

0.700
0.732
0.848
0.845
0.774
0.914
0.830
0.752
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ตารางที่ 47 แสดงผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (n = 371) (ต่อ)
ตัวแปร
9. การให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า – ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา การให้ขอ้ มูล
การให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
10. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – เข้าใจความต้องการของลูกค้า
11. การรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า – ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
12. คุณค่าร่ วม
13. ความไว้วางใจ
14. ความผูกพัน

Cronbach’s
Alpha

0.73
0.835
0.831
0.733
0.853
0.873

จากตารางที่ 47 แสดงผลการทดสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) (n = 371) พบว่าตัว
แปรทุกตัวมีค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (∝) รวม เกินกว่า 0.70 ซึ่งเป็ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถนา
ข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานในงานวิจยั ได้ในลาดับต่อไป
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐาน
3.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมุติฐานในกาวิจัยด้ วยสถิติเชิงอนุมาน
ผลการวิเคราะห์ สัมประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ของความผูกพันระหว่ างผู้บริโภคและร้ านค้ าปลีกประเภท
เสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานด้วยการวิเคราะห์ก ารถดถอยแบบพหุ (Multiple
regression analysis) สาหรับงานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ประกอบด้วย
1. ขั้นตอนการตรวจสอบข้ อมูลตามเงื่อนไข
เพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขในการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ (Multiple
regression analysis) ผูว้ ิ จ ัย จึ งจ าเป็ นต้อ งตรวจสอบข้อ มู ล ที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ใ ห้ มี คุ ณ สมบัติ
เป็ นไปตามเงื่อนไขทั้ง 5 ข้อ ซึ่งเป็ นเงื่อนไขเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อน (Error or residual)
(กัลยา วานิชย์บญั ชา,2544) โดยเงื่อนไขมีดงั นี้
1.1 ค่าความคลาดเคลื่อน (e) เป็ นตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ
เพื่อให้ตวั แบบในการทดสอบสมมุติฐานมีความถูกต้อง จึงจาเป็ นต้องทาการตรวจสอบค่าความ
คลาดเคลื่ อ นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบการแจกแจงแบบปกติ โดยผู ้วิ จัย ใช้ ก ราฟ Histogram ในการ
ตรวจสอบ สามารถแสดงผลได้ดงั ต่อไปนี้
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ภาพที่ 7 ภาพกราฟ Histogram แสดงค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากสมการถดถอยแบบพหุ
จากภาพที่ 7 พบว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากสมการถดถอยแบบพหุมีการกระจาย
เป็ นโค้งปกติ มีลกั ษณะสมมาตรทั้งสองฝั่ ง แสดงว่าการแจกแจงของความเคลื่อนที่ได้จากสมการ
ถดถอยแบบพหุมีการแจกแจงแบบปกติ
1.2 ค่ าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนมีค่าเป็ นศูนย์ (E(e)=0)
1.3 ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเป็ นค่าคงที่
เพื่อตรวจสอบหาค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน ผูว้ ิจยั ใช้แผนภาพการ
กระจาย (Scatter Plot) ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระจานวน 13 ตัวแปร
และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ได้แก่ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถแสดงผลได้ดงั ต่อไปนี้

ภาพที่ 8 ภาพ Scatter Plot แสดงผลการกระจายเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
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จากภาพที่ 8 แสดงให้เห็นว่าการกระจายตัวของตัวแปรอิสระทั้ง 13 ตัว และตัวแปรตาม
คือ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ มี
การกระจายตัว ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน มี ก ารกระจายตัว อยู่เหนื อ ค่ า 0 และ ต่ ากว่าค่ า 0 เป็ นการ
กระจายตัวในช่วงแคบ สามารถแปลผลได้วา่ ค่าความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่

ภาพที่ 9 ภาพกราฟแสดงความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเชิ งเส้ นตรง
จากภาพที่ 9 แสดงให้เห็นว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 13 ตัวและตัว
แปรตาม ได้แก่ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ มีความสัมพันธ์ต่อกันเป็ นเชิงเส้นตรง
1.4 ค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่ อกัน
เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี้เป็ นการเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง
(Cross-Section Data) กล่ า วคื อ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ ง ดัง นั้ น จึ ง ไม่ มี
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อนกับเวลา จึงหมายความว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ น
อิสระต่อกัน
1.5 ตัวแปรอิสระแต่ ละตัวต้ องเป็ นอิสระต่ อกัน
1.1.1 ตรวจสอบค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัว
จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า ค่า Tolerance ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่ามากกว่า
0.1 โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.255 – 0.785 สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
1.1.2 ตรวจสอบค่า VIF ของตัวแปรอิสระทั้งหมด 13 ตัว
จากตารางที่ 39 แสดงให้เห็นว่า ค่า VIF ของตัวแปรอิสระทุกตัวมีค่าต่ากว่า 10
โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1.273 - 3.924 สามารถสรุ ปได้วา่ ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั เอง
(กัลยา วานิชย์บญั ชา,2544)
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1. ขั้นตอนการทดสอบสมมุติฐานหาค่ าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ (Correlation
Coefficients) เพื่อวัดความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปร
ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ (Correlation coefficients) เพื่อวัด
ความสั ม พัน ธ์ระหว่างตัวแปรในงานวิจัยเรื่ อง อิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพบริ ก ารออนไลน์ และปั จจัย
ทางด้านการตลาดเชิ งสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผูว้ ิจยั คานวณหาค่า สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์จากสู ตรสหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์ สัน (Pearson product moment correlation-r) ทดสอบหาความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรโดยใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการค านวณ และจากปั ญ หาความน่ าเชื่ อถื อ ของตัวแปรที่
ทดสอบจากการหาค่า Cronbach’s alpha ผูว้ ิจยั จึงทาการรวมกลุ่มตัวแปรที่ มีความใกล้เคียงกัน
ส่ งผลให้เหลือตัวแปรอิสระจานวน 13 ตัวแปร จากนั้นจึงมีการปรับสมมุติฐานให้สอดคล้องกับตัว
แปรอิสระโดยมีสมมุติฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
สมมุติฐานการวิจัยด้ านต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์
H1 : ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ
้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยด้ านประโยชน์ จากความสั มพันธ์
H2 : ประโยชน์จากความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ
้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยด้ านคุณภาพบริการ
H3 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้มีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
H4 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
H5 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่ สบาย ใส่ แล้วมีความสวยงามมี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
H6 : คุณภาพบริ การด้านการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้ อมี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
H7 : คุณภาพบริ การด้านการส่ งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
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H8 : คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่ งอย่างรวดเร็ ว มี

อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
H9 : คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบถาม
ของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
H10 : คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
H11 : คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สมมุติฐานการวิจัยด้ านคุณค่ าร่ วม
H12 : คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ
้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สมมุติฐานการวิจัยด้ านความไว้ วางใจ
H13 : ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ
้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การตั้งสมมุติฐานการวิจยั เป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ในการวิจยั คือ เพื่ อทาการทดสอบ
อิทธิ พลของคุณภาพบริ การออนไลน์ ประกอบด้วย 1. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของ
สิ นค้าและบริ การ : คุณภาพสิ นค้าตรงกับที่ระบุ 2. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การ: คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา 3. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้า
และบริ การ:สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี 4. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : การจัดส่ ง
สิ น ค้า จริ ง ถู ก ต้อ ง สมบู ร ณ์ ค รบถ้ว น 5. คุ ณ ภาพบริ ก ารด้านความน่ าเชื่ อ ไว้ว างใจได้ : ความ
สม่าเสมอในการส่ งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี 6. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า : ด้าน
ความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลและ ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า 7. คุณภาพบริ การด้านการให้
ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า : ความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา การให้ขอ้ มูลและการให้บริ การด้วย
ความสุภาพ 8.คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : เข้าใจความต้องการของลูกค้า
9. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ 2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ 3.คุณค่าร่ วม
4. ความไว้วางใจ ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
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บนเฟซบุ๊ ก ผูว้ ิจัย ท าการหาความสั ม พัน ธ์ ระหว่างตัว แปรอิ ส ระจ านวน 13 ตัว เพื่ อ ตรวจสอบ
ความสั ม พัน ธ์ กัน เองระหว่า งตัวแปรอิ ส ระทั้ง หมด การหาความสั ม พัน ธ์ ข องตัว แปรอิ ส ระจะ
วิเคราะห์จากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ซ่ึ งเป็ นดรรชนี ช้ ีวดั ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2
ตัวขึ้นไปว่ามีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าอยูร่ ะหว่าง -1 ถึง
+1 (บุญเรี ยง ขจรศิลป์ , 2539) ทดสอบความสัมพันธ์แต่ละตัวแปร หากพบว่ามีค่าเกิน 0.80 แสดง
ว่าตัวแปรมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กนั เองในระดับสู ง แต่ถา้ มีค่า 0.00 แสดงว่าตัวแปรไม่มี
ความสัม พันธ์ก นั (ปิ ยพรหม สมบูรณ์ สุ นิธิ, 2562) แสดงผลการทดสอบสมมุติฐานได้ดังตาราง
ต่อไปนี้
เมื่อ X1 - ต้นทุนการยกเลิกความสัมพันธ์
X2 - ประโยชน์จากความสัมพันธ์
X3 - คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ : คุณภาพสิ นค้า
ตรงกับที่ระบุ
X4 – คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ: คุณภาพสิ นค้า
เหมาะสมกับราคา
X5 - คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ:สิ นค้ามีคุณภาพ
ใช้งานได้ดี
X6 - คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : การจัดส่ งสิ นค้าจริ ง ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน
X7 - คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : ความสม่าเสมอในการส่ งมอบบริ การ
และสิ นค้าที่ดี
X8 – คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า : ด้านความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูล
และ ความรวดเร็ วในการจัดส่ งสิ นค้า
X9 - คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า : ความสามารถในการจัดการ
แก้ไขปัญหา การให้ขอ้ มูลและการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ
X10 - คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : เข้าใจความต้องการของลูกค้า
X11 – คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : ดูแลเอาใจใส่ ลูกค้า
X12 - คุณค่าร่ วม
X13 - ความไว้วางใจ
Y – ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

X7

X6

X5

X4

X3

X2

Correlation

X1

1

.502**
0
.532**
0
.529**
0
.335**
0
.513**
0

.233**

0

.185**

0

.219**

0

.138**

0.004

.268**

0

Correlation

p-value.

Correlation

p-value.

Correlation

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

0

.587**

0

.515**

0

.711**

0

.744**

0

0

.502**

p-value

1

0

0

.359**

.233**

.359**

1

X3

X2

X1

Correlation

p-value

ค่าสถิติ

ตัวแปร

0

.648**

0

.569**

0

.747**

1

0

.744**

0

.532**

0

.185**

X4

0

.636**

0

.566**

1

0

.747**

0

.711**

0

.529**

0

.219**

X5

0

.633**

1

0

.566**

0

.569**

0

.515**

0

.335**

0.004

.138**

X6

1

0

.633**

0

.636**

0

.648**

0

.587**

0

.513**

0

.268**

X7

X8

0

.666**

0

.599**

0

.576**

0

.596**

0

.533**

0

.452**

0

.196**

ตัวแปร

0

.551**

0

.585**

0

.507**

0

.577**

0

.489**

0

.360**

0.174

0.049

X9

0

.539**

0

.425**

0

.542**

0

.437**

0

.482**

0

.445**

0.001

.158**

X10

0

.591**

0

.413**

0

.588**

0

.539**

0

.534**

0

.521**

0

.258**

X11

0

.534**

0

.483**

0

.509**

0

.487**

0

.499**

0

.415**

0

.258**

X12

0

.578**

0

.520**

0

.572**

0

.511**

0

.549**

0

.403**

0.011

.119*

X13

ตารางที่ 48 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

0

.577**

0

.415**

0

.533**

0

.534**

0

.469**

0

.531**

0

.399**

Y

124

0
.360**
0
.445**
0
.521**
0
.415**
0
.403**
0
.531**
0

0

0.049

0.174

.158**

0.001

.258**

0

.258**

0

.119*

0.011

.399**

0

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

Correlation

p-value

0

.469**

0

.549**

0

.499**

0

.534**

0

.482**

0

.489**

0

.533**

X3

0

.534**

0

.511**

0

.487**

0

.539**

0

.437**

0

.577**

0

.596**

X4

* ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ** ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Y

X13

X12

X11

X10

X9

.452**

.196**

Correlation

X8

X2

X1

ค่าสถิติ

ตัวแปร

0

.533**

0

.572**

0

.509**

0

.588**

0

.542**

0

.507**

0

.576**

X5

0

.415**

0

.520**

0

.483**

0

.413**

0

.425**

0

.585**

0

.599**

X6

0

.577**

0

.578**

0

.534**

0

.591**

0

.539**

0

.551**

0

.666**

X7

1

X8

0

.494**

0

.531**

0

.455**

0

.580**

0

.507**

0

.762**

ตัวแปร

0

.403**

0

.480**

0

.423**

0

.521**

0

.481**

1

0

.762**

X9

0

.499**

0

.626**

0

.471**

0

.820**

1

0

.481**

0

.507**

X10

0

.613**

0

.591**

0

.493**

1

0

.820**

0

.521**

0

.580**

X11

0

.528**

0

.606**

1

0

.493**

0

.471**

0

.423**

0

.455**

X12

ตารางที่ 48 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์ของความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (ต่อ)

0

.519**

1

0

.606**

0

.591**

0

.626**

0

.480**

0

.531**

X13

1

0

.519**

0

.528**

0

.613**

0

.499**

0

.403**

0

.494**

Y
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จากตารางที่ 48 แสดงค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผลของค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์
แบบเพี ย ร์ สั น พบว่ า ตัว แปรอิ ส ระทุ ก ตัว มี ค วามสั ม พัน ธ์ เชิ ง เส้ น ตรง ตัว แปรแต่ ล ะตัว มี ค่ า
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.399 – 0.613 ซึ่งไม่เกิน 0.80 สามารถแปลผลได้ว่าตัวแปรแต่
ละตัวมีความสัมพันธ์กนั ในระดับปกติ (ปิ ยพรหม สมบูรณ์สุนิธิ, 2562) จึงสามารถนาตัวแปรอิสระ
ทั้ง 13 ตัว ไปใช้วิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ เพื่อหารู ปแบบสมการที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัวต่อไปได้
เกณฑ์การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุดว้ ยค่าสัมประสิ ทธิ์พยากรณ์ (R Square : R2)
สามารถแปลผลระดับความสัมพันธ์ได้ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ (ปรารถนา รุ กขชาติ,2559 )
R2 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามมาก
R2 มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระชุดนั้นมีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตามน้อย
เกณฑ์การพิจารณายอมรับหรื อปฏิเสธสมมุติฐานการวิจยั พิจารณาได้ดงั นี้
1. หากค่าความน่าจะเป็ นที่คานวณได้จากโปรแกรม มีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ (α= .05) จะยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธ สมมุติฐานรอง (H1)
2. หากค่าความน่าจะเป็ นคานวณได้จากโปรแกรม มีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ(α= .05) จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิ ทธิ์พยากรณ์ (R2) พิจารณาได้ดงั นี้
1.00
หมายความว่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสมบูรณ์
0.80-0.99
หมายความว่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.60-0.79
หมายความว่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างสูง
0.40-0.59
หมายความว่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.20-0.39
หมายความว่า
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับค่อนข้างต่า
0.00-0.19
หมายความว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กนั
ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ โภคและและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้า สตรี อ อนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ โดยใช้ เทคนิ ค วิ เคราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง เส้ น พหุ คู ณ
(Multiple Linear Regression) ตัวแปรนาเข้าที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ
13 ตัว ได้แก่ 1. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ : คุณภาพสิ นค้าตรงกับ
ที่ระบุ 2. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ: คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับ
ราคา 3. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ:สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี
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4. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : การจัดส่งสิ นค้าจริ ง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
5. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : ความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
6. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า : ด้านความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลและ ความรวดเร็ ว
ในการจัดส่งสิ นค้า 7. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า : ความสามารถในการจัดการ
แก้ไขปั ญหา การให้ขอ้ มูล และการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ 8.คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และ
เข้าใจลูกค้า : เข้าใจความต้องการของลูกค้า 9. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : ดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้า 10. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ 11. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ 12.คุณค่าร่ วม
13. ความไว้วางใจ และตัวแปรตาม 1 ตัว ได้แก่ ความผูก พัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้ านค้าปลี ก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถสรุ ปผลการวิเคราะห์ได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 49 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ ทดสอบความสัมพันธ์ปัจจัยด้านคุณภาพ
บริ การออนไลน์และปัจจัยทางด้านการตลาดเชิงสัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t

p-value

Tolerance

VIF

0.344
0.000
0.010
0.079

0.785
0.567
0.367

1.273
1.764
2.725

0.026
0.583
0.951
0.035
0.768
0.695

0.291
0.33
0.461
0.364
0.31
0.358

3.434
3.028
2.171
2.75
3.223
2.792

Constant
X1
X2
X3

B
-0.215
0.169
0.119
-0.118

SE
0.227
0.035
0.046
0.067

0.192
0.122
-0.104

-0.948
4.785
2.578
-1.763

X4
X5
X6
X7
X8
X9

0.165
0.04
-0.004
0.143
0.024
-0.027

0.074
0.072
0.061
0.068
0.081
0.069

0.147
0.034
-0.003
0.125
0.019
-0.023

2.23
0.549
-0.062
2.113
0.296
-0.392

X10
X11
X12
X13

-0.079
0.344
0.137
0.148

0.072
0.08
0.049
0.065
R = .739a

-0.074
0.305
0.136
0.124
2
R = .546

F = 33.081

p-value =
.000b

ตัวแปรตาม : Y
Durbin Watson =
1.229

Beta

-1.099
0.272
4.319
0.000
2.787
0.006
2.258
0.025
2
Adjusted R = .530

Collinearity Statistics

0.282
3.546
0.255
3.924
0.537
1.863
0.424
2.361
Std.Error of
the Estimate = .485

* ค่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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จากตารางที่ 49 แสดงให้ เห็ น ว่า ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ พหุ คู ณ มี ค่ าความสั ม พัน ธ์ ใ นระดับ
ค่อนข้างสู ง (R=0.739) ค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2 = 0.546) ร้อยละ 0.546 มีค่าความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลาง ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.229 ถึงแม้จะไม่อยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 1.5 – 2.5
แต่เนื่องจากในงานวิจยั นี้ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross-Section) ทาให้ไม่มี
ปั ญ หาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งค่ า ความคลาดเคลื่ อ นกับ เวลา ดั ง นั้ น จึ ง หมายความว่ า ค่ าความ
คลาดเคลื่อนไม่มีความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้มีตวั แปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กบั ตัว
แปรความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม ดังนั้น จึงสามารถใช้ตวั แปรอิสระในการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุต่อไป
ได้ ผลการทดสอบเงื่อนไขของการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ พบว่า ตั วแปรอิสระทั้ง 13 ตัว
แปร ได้แก่ 1. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ : คุณภาพสิ นค้าตรงกับที่
ระบุ 2. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ: คุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับ
ราคา 3. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ:สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี
4. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : การจัดส่งสิ นค้าจริ ง ถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน
5. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : ความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
6. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า : ด้านความรวดเร็ วในการให้ขอ้ มูลและ ความรวดเร็ ว
ในการจัดส่งสิ นค้า 7. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า : ความสามารถในการจัดการ
แก้ไขปั ญหา การให้ขอ้ มูล และการให้บริ การด้วยความสุ ภาพ 8.คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และ
เข้าใจลูกค้า : เข้าใจความต้องการของลูกค้า 9. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : ดูแลเอา
ใจใส่ลูกค้า 10. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ 11. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ 12.คุณค่าร่ วม และ
13. ความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรตาม คือ ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถสร้างสมการถดถอยได้ดงั นี้
Y = -.215 + .169(X1) +.119(X2) - .118(X3) + .165(X4)+.04(X5)-.004(X6)+.143(X7).024(X8)-.027 (X9)-.079(X10)+.344(X11)+.137(X12)+.148 (X13)
เมื่อ X1 - ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
X2 - ประโยชน์จากความสัมพันธ์
X3 - คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ : คุณภาพสิ นค้า
ตรงกับที่ระบุ
X4 – คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ: คุณภาพสิ นค้า
เหมาะสมกับราคา
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X5 - คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ:สิ นค้ามีคุณภาพ
ใช้งานได้ดี
X6 - คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : การจัดส่งสิ นค้าจริ ง ถูกต้อง
สมบูรณ์ครบถ้วน
X7 - คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ : ความสม่าเสมอในการส่งมอบ
บริ การและสิ นค้าที่ดี
X8 – คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า : ด้านความรวดเร็วในการให้
ข้อมูลและ ความรวดเร็ วในการจัดส่งสิ นค้า
X9 - คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า : ความสามารถในการจัดการ
แก้ไขปัญหา การให้ขอ้ มูลและการให้บริ การด้วยความสุภาพ
X10 - คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : เข้าใจความต้องการของลูกค้า
X11 – คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า : ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า
X12 - คุณค่าร่ วม
X13 - ความไว้วางใจ
Y – ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จากสมการถดถอย สามารถสรุ ปได้วา่
1. ต้นทุนการยกเลิกความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลให้ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้ า นค้าปลี ก ประเภทเสื้ อ ผ้าสตรี อ อนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจเพิ่ ม ขึ้ น ในทางบวก (H1) จากการ
ทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.000* ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)
และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
2. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า
ปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ กแฟนเพจเพิ่ ม ขึ้นในทางบวก (H1) จากการทดสอบ
พบว่า มี ค่ านัยส าคัญ ทางสถิติที่ 0.01* ซึ่ งมี ค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิ เสธสมมุติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
3. คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและร้ านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจในทางบวก จากการ
ทดสอบพบว่า มี ค่ านัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.079 ซึ่ งมี ค่ ามากกว่า 0.05 ดัง นั้ น สมมุ ติ ฐ านนี้ จึ ง ไม่
สามารถถูกสนับสนุนได้
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4. คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก (H1)
จากการทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.026* ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
5. คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่สบาย ใส่แล้วมีความสวยงามมี
อิทธิ พลต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก จากการทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.670 ซึ่ งมีค่ามากกว่า 0.05
ดังนั้น สมมุติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
6. คุณภาพบริ การด้านการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก จากการทดสอบพบว่า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.630 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่า 0.05 ดัง นั้ น
สมมุติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
7. คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทาง
บวก (H1) จากการทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.035* ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 05 จึงปฏิเสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
8. คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่งอย่างรวดเร็วมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก จากการทดสอบพบว่า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.476 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่า 0.05 ดัง นั้ น
สมมุติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
9. คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบถามของ
พนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุ ภาพมีอิทธิ พลต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก จากการทดสอบพบว่า มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.857 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น สมมุติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
10. คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก จากการทดสอบพบว่า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.723 ซึ่ งมี ค่ า มากกว่า 0.05 ดัง นั้ น
สมมุติฐานนี้จึงไม่สามารถถูกสนับสนุนได้
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11. คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดีมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
(H1) จากการทดสอบพบว่า มี ค่ า นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ 0.000* ซึ่ งมี ค่ าน้ อ ยกว่า 0.05 จึ ง ปฏิ เสธ
สมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
12. คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (H1) จากการทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.006* ซึ่ งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
13. ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ (H1) จากการทดสอบพบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.025* ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
3.2. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ
พบว่า ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของ
สิ นค้าที่เหมาะสมกับราคา คุณภาพบริ การด้านการส่ งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ คุณภาพ
บริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี คุณค่าร่ วม และความไว้วางใจ สมมุติฐานที่
กล่าวมาข้างต้นมี ค่านัยส าคัญทางสถิติที่ น้อยกว่า 0.05 จึงสรุ ปได้ว่า ยอมรับสมมุติฐานรอง (H1)
ในขณะที่ คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้ คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้า
ที่สวมใส่ สบาย ใส่ แล้วมีความสวยงาม คุณภาพบริ การด้านการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วน
ตามรายการสั่ งซื้ อ คุณ ภาพบริ การด้านการให้บริ ก ารทางด้านข้อมูลและการจัดส่ งอย่างรวดเร็ ว
คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบถามของพนักงาน และ
การให้บ ริ ก ารลูก ค้าด้วยความสุ ภาพ และสุ ดท้ายคือ คุณ ภาพบริ ก ารด้านผูใ้ ห้บ ริ ก ารมี ความเข้า
ใจความต้อ งการของลู ก ค้า มี ค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ม ากกว่า 0.05 ดัง นั้น จึ ง สรุ ป ได้ว่ า ยอมรั บ
สมมุติฐานหลัก (H0) โดยสามารถแสดงผลได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 50 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั

สมมุติฐานที่ 1

สมมุติฐานที่ 2

สมมุติฐานที่ 3

สมมุติฐานที่ 4

สมมุติฐานที่ 5

สมมุติฐานที่ 6

สมมุติฐานที่ 7

สมมุติฐานที่ 8

สมมุติฐานที่ 9

สมมุติฐานการวิจยั
ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
ประโยชน์จากความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภค
และร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามีอทิ ธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่สบาย ใส่แล้วมี
ความสวยงามมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายการสั่งซื้อมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอมี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่งอย่าง
รวดเร็ วมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการ
ตอบข้อสอบถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความ
สุ ภาพมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก

ผลการทดสอบ
สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
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ตารางที่ 50 แสดงผลสรุ ปการทดสอบสมมุติฐาน (ต่อ)

สมมุติฐานที่ 10

สมมุติฐานที่ 11

สมมุติฐานที่ 12
สมมุติฐานที่ 13

สมมุติฐาน
คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดีมี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ผลการทดสอบ
ไม่สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน
สนับสนุน
สมมุติฐาน

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
งานวิ จัย เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของคุ ณ ภาพบริ ก ารออนไลน์ แ ละปั จจัย ทางด้านการตลาดเชิ ง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ มีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณค่า
ร่ วม และระดับของความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของลูกค้าที่ มีต่อร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
3. เพื่อศึกษาอิท ธิ พลของปั จจัยด้านคุณภาพบริ การ ปั จจัยต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์
ปั จจัยประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณค่าร่ วม ความไว้วางใจ ที่มีผลต่อความผูกพันของลูกค้าร้าน
ขายเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
การวิจยั ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed methods research) ซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถแบ่งการสรุ ปผลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การสรุ ปผลการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ และการสรุ ปผลการวิจยั เชิงปริ มาณ

สรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิจยั เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่เป็ นผูบ้ ริ โภค
ผ่านการสัมภาษณ์ และจากร้านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจโดยการ
เก็บข้อมูลการรี วิวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยจะเก็บข้อมูลจนกระทัง่ ข้อมูลที่ ได้รับมีเนื้ อหาสาระที่
ซ้ าซ้อนกัน ข้อมูลที่รวบรวมได้อยูใ่ นสภาวะอิ่มตัว จึงทาการยุติการเก็บข้อมูล เป็ นการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติมจากการศึกษาโดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นการตรวจสอบ
ข้อมูลตามหลักการเชื่อมโยงแบบสามเส้า โดยจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นร้านค้า
และกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ โภค ดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

เป็ นผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
เป็ นร้านขายเสื้ อผ้าสตรี ที่มีช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
เป็ นร้านค้าประเภทขายปลีกเสื้ อผ้าสตรี คละแบรนด์ ลักษณะเป็ นเสื้ อผ้า
สาเร็ จรู ปที่รับมาขาย ไม่ใช่เสื้ อผ้าสั่งตัดและจัดทาเป็ นแบรนด์เฉพาะของทางร้าน
ร้านค้ามีการเปิ ดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
ร้านค้ายังมีการเปิ ดดาเนินการอยู่ (นับถึงวันที่ได้มีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ)

ผลจากการเก็บรวมรวมข้ อมูลการรีวิวผ่ านเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ผลจากการเก็บรวมรวมข้อมูลการรี วิวผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจพบว่า ผูบ้ ริ โภคพูดถึงความพึง
พอใจต่อสิ นค้า การบริ การของพ่อค้าแม่คา้ และเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้บริ การร้านค้าซึ่งส่ วน
ใหญ่จะเป็ นเรื่ องของคุณภาพบริ การ โดยผูว้ ิจยั ได้จาแนกแบ่งหมวดหมู่ขอ้ มูลจากผูบ้ ริ โภค และ
สามารถสรุ ปเป็ นข้อย่อยของคุณภาพบริ การจากข้อมูลได้ดงั ต่อไปนี้
1. คุณภาพบริ การด้านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้าและบริ การ (Tangible)
1.1. หัวข้อสิ นค้าตรงกับที่ระบุไว้ (ขนาด, สี , รู ปแบบ, เนื้ อผ้า)
1.2. หัวข้อคุณภาพสิ นค้าเหมาะสมกับราคา
1.3. หัวข้อสิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดีสวมใส่สบาย,สวยงาม
2. คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อไว้วางใจได้ (Reliability)
2.1. หัวข้อมีการจัดส่ งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
2.2. หัวข้อความสม่าเสมอในการส่งมอบบริ การและสิ นค้าที่ดี
3. คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness)
3.1. หัวข้อการให้บริ การด้านข้อมูลมีความรวดเร็ว
3.2. หัวข้อการให้บริ การด้านการจัดส่งสิ นค้ามีความรวดเร็ว
4. คุณภาพบริ การด้านการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance)
4.1. หัวข้อความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหา
4.2. หัวข้อความสามารถในการให้ขอ้ มูลและตอบข้อสอบถาม
4.3. หัวข้อความสามารถในการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพ
5. คุณภาพบริ การด้านการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
5.1. หัวข้อผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
5.2. หัวข้อผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี
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จากข้อมู ลที่ ได้จากการวิจยั เชิ งคุณภาพผ่านการเก็บรวมรวมข้อมูล การรี วิวสิ นค้า และ
บริ ก ารผ่า นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจ เมื่ อจาแนกข้อมู ล ออกตามปั จจัย คุณ ภาพบริ ก ารจะพบว่าผูบ้ ริ โภค
กล่าวถึงรายละเอียดของคุณภาพบริ การในแต่ละด้านตามบริ บทของสิ นค้าและบริ การ ได้แก่ การซื้ อ
เสื้ อผ้าสตรี ผ่านร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น และเพื่อเป็ นการยืนยันว่าปั จจัยย่อยของคุณภาพบริ การแต่ละด้านที่ได้มามี
ความน่ าเชื่ อถือเหมาะสมที่ จะใช้เป็ นตัวแปรในการวิจยั เชิ งปริ มาณต่อไป ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการเก็ บ
ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านการสัมภาษณ์ ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่วางไว้ เพื่อศึกษาว่าสิ่ งที่ทางร้านค้าได้ดาเนินการและให้ความสาคัญใน
การประกอบธุ รกิจมีความสอดคล้องตรงกับปั จจัยย่อยของคุณภาพบริ การตามที่ลูกค้าได้กล่าวไว้
หรื อไม่
ผลจากเก็บรวบรวมข้ อมูลผ่ านการสัมภาษณ์ร้านค้า
ผลจากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ จานวน 3 ราย จนกระทัง่ ข้อมูลมีความอิ่มตัว พบว่า ร้านค้าปลีกส่วน
ใหญ่มีการดาเนินการโดยเจ้าของกิจการทาให้มีความสามารถและมีความคล่องตัวในการบริ หาร
จัดการ รวมถึงภาวะความเป็ นผูน้ าของเจ้าของกิจการยังสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากความไม่
ชัดเจนไม่แน่นอนในการดาเนินการได้ นอกเหนือจากบทบาทของการเป็ นเจ้าของธุรกิจแล้ว
ผูบ้ ริ โภคยังมองว่าเจ้าของร้านเป็ นกลุ่มอ้างอิงในเรื่ องแฟชัน่ เสื้ อผ้า รสนิยมในการแต่งตัว ซึ่งเกิดจาก
การได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริ การจากทางร้าน จนทาให้เกิดความพึงพอใจ
ความประทับใจ เกิดความเชื่อมัน่ และไว้วางใจในตัวร้านค้าส่ งผลให้เมื่อทางร้านมีสินค้าใหม่
ผูบ้ ริ โภคก็เกิดการยอมรับสิ นค้าได้โดยง่าย และแสดงออกผ่านการช่วยบอกต่อผ่านการรี วิว การมา
ใช้บริ การซ้ าและแสดงเจตนาที่จะใช้บริ การกับทางร้านอีกในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั ธุรกิจร้านค้าปลีกได้ (Hoonsopon, 2016 ; Hoonsopon &
Puriwat, 2016 ; Pitchayadol, Hoonsopon, Chandrachai, & Triukose, 2018 ;
Hoonsopon & Puriwat, 2019; Pransopon & Hoonsopon, 2019 ; Hoonsopon &
Puriwat, 2020)

เมื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ทางเจ้าของร้านได้ให้สัมภาษณ์และกล่าวถึงเกี่ยวกับแนวคิดและวิธี
ในการดาเนินการธุรกิจและการบริ การลูกค้า สามารถจาแนกข้อมูลออกตามปัจจัยคุณภาพบริ การที่
ทางร้านค้าดาเนินการได้ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 51 แสดงผลการจาแนกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร้านค้าแบ่งตามปัจจัยคุณภาพบริ การ
ปัจจัยคุณภาพบริ การ
ด้านความเป็ นรูปธรรมของสินค้าและบริการ
1. คุณภาพสิ นค้าตรงตามที่ระบุ
2. คุณภาพสิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคา
3. สิ นค้ามีคุณภาพใช้งานได้ดี
ด้านความน่ าเชื่ อไว้วางใจได้
1. จัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
2. ความสม่าเสมอในการให้บริ การที่ดีและสิ นค้าที่ดี
ด้านการตอบสนองต่ อลูกค้า
2. การให้บริ การที่รวดเร็วด้านข้อมูลและการจัดส่ง
ด้านความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้า
1. ทักษะในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการให้ขอ้ มูล
และการให้บริ การด้วยความสุภาพ
ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า
1. มีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
2. มีการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี

ร้าน A

ร้าน B

ร้าน C
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สรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ
การวิจยั เชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูท้ ี่ เคยซื้ อ
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจในร้านที่มีเงื่อนไขตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น
เก็ บ ข้อมู ล ผ่านเครื่ องมื อ คื อ แบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด และหลังจากการตัดข้อมูล ที่ มี ความ
ผิดปกติออกก่อนที่จะนาข้อมูลไปวิเคราะห์ความถดถอย โดยใช้วิธีการทางสถิติที่เรี ยกว่า
มหาลาโนบิส (Mahalanobis distance) ในการค้นหาค่าผิดปกติในชุดข้อมูลทาให้เหลือข้อมูลที่ใช้
ในการวิเคราะห์ตวั แบบการถดถอยแบบพหุคูณทั้งหมดจานวน 371 ชุด สรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
ข้อมูลทางด้านปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่เคยซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ พบว่า มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 400 คน และหลังจากตัด
ชุดข้อมูลที่มีค่าผิดปกติออก ทาให้เหลือผูต้ อบแบบสอบถามทั้งสิ้ น จานวน 371 คน ส่ วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง จานวน 346 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.30 ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จานวน 196 คน
คิดเป็ นร้อยละ 52.83 ระดับการศึกษาส่ วนใหญ่ ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 233 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 62.80 ส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนัก งานบริ ษ ทั เอกชน จานวน 134 คน คิด เป็ นร้ อยละ
36.12 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.21
ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมในการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจของผูต้ อบแบบสอบ
ถามและคาถามคัดกรอง พบว่า ผูบ้ ริ โภคทั้งหมดจานวน 371 คน เป็ นผูท้ ี่เคยเสื้ อผ้าสตรี ผ่านร้านค้า
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ คิดเป็ นร้อยละ 100 ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความถี่ในการซื้ อเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ กแฟนเพจ 2-3 ครั้ ง/เดื อน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.90 ส่ วนใหญ่ มี
มูลค่าเฉลี่ยในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจในแต่ละครั้งระหว่าง 100 – 300 บาท
จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.90 ประเภทของเสื้ อผ้าสตรี ที่ผตู ้ อบแบบสอบถามเคยซื้ อมากที่สุด
คือ ประเภทชุดลาลอง จานวน 228 คน คิดเป็ นร้อยละ 61.50
ผลการวิเคราะห์ตน้ ทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณภาพ
บริ การ คุณค่าร่ วมและความไว้วางใจไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เรี ยงตามค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นจากมากไปน้อยใน
แต่ละตัวแปรได้ดงั ต่อไปนี้
1. คุณค่ าร่ วม ( = 4.03)
จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยคุณค่าร่ วมในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( =4.03)
เมื่อพิจารณาแยกรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยจะพบว่า 1. การที่ร้านค้าและผูบ้ ริ โภค
มีรสนิยมเกี่ยวกับสไตล์ของเสื้ อผ้าที่คล้ายคลึงกันมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.16) รองลงมา คือ 2. การที่
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้ามีความสนใจและชื่นชอบในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน ( = 3.90) โดยทั้งสองข้อมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ความไว้วางใจ ( = 3.95)
จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยความไว้วางใจในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.95) เมื่อพิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า 1. ผูบ้ ริ โภคมี
ความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าผ่านร้านเสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( = 4.15) รองลงมา คือ 2. ผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้าที่เคยใช้บริ การประจามี ความ
ซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ ( = 4.08) 3. ผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจาดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ( = 3.95)
4. ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจ และเชื่ อถือในข้อมูลที่ได้รับจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาว่าเป็ นข้อมูลที่จริ งและถูกต้อง ( = 3.92) และ
5. ผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่ อ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ เป็ นต้น ( = 3.67) ตามลาดับ โดยทุกข้อที่กล่าวมานี้มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
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3. ปัจจัยคุณภาพบริการ ( =3.94)
จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยคุณภาพบริ การในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( = 3.94) เมื่อพิจารณาแยกแต่ละด้านเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า
ค่ าเฉลีย่ อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่
3.1 คุณภาพบริการด้ านความน่ าเชื่ อไว้ วางใจได้ ( = 4.30)
พิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
ค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ 3.1.1 ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าจากทางร้านทุกครั้ง
( = 4.43) รองลงมา คือ 3.1.2 ทางร้านค้าจัดส่ งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ
( = 4.41) 3.1.3 ทางร้านค้าจัดส่ งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ และทางร้านค้าจัดส่ ง
สิ นค้าที่ถูกต้องตามรายการสัง่ ซื้อ ( = 4.40) และ 3.1.4 ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่มีสภาพสมบูรณ์
ตามที่ทางร้านค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้ ( = 4.29) ตามลาดับ
ค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 3.1.5 ผูบ้ ริ โภคได้รับบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ
( = 4.15) รองลงมา คือ 3.1.6 ผูบ้ ริ โภคได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ( = 4.10)
ตามลาดับ
ค่ าเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ได้แก่
3.2 คุณภาพบริการด้ านความเป็ นรู ปธรรมของสิ นค้ าและบริการ ( = 4.01)
พิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดั บ มาก ได้แ ก่ 3.2.1 สิ น ค้า ที่ ผู ้บ ริ โ ภคได้รั บ มี รู ป แบบสวยงาม
เหมาะสมกับ ราคา ( = 4.17) รองลงมา คือ 3.2.2 สิ น ค้ามี รูป แบบ (Design) ตรงตามรู ป ที่ ใ ห้
ข้อมูลไว้และ 3.2.3 สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับสวมใส่ แล้วมีความสวยงาม ( = 4.16) 3.2.4 สิ นค้าที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับ สวมใส่ ส บาย ( = 4.07) 3.2.5 สิ น ค้าที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ มี คุณ ภาพการตัดเย็บ ที่ ดี
เหมาะสมกับราคา ( = 4.04) 3.2.6 สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมีเนื้อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา
( = 4.00) 3.2.7 สิ น ค้ามี สี (Color) ตรงตามรู ป ที่ ใ ห้ข้อมู ล ไว้ ( = 3.96) 3.2.8 สิ น ค้ามี ข นาด
(Size) ตรงตามรู ปที่ ให้ขอ
้ มูลไว้ ( = 3.95) 3.2.9 สิ นค้ามี เนื้ อผ้า (Texture) ตรงตามที่ให้ขอ้ มูล
ไว้ ( = 3.91) และ3.2.10 สิ นค้าที่ผูบ้ ริ โภคได้รับสวมใส่ แล้วมีความพอดีกบั สัดส่ วน ( = 3.70)
ตามลาดับ
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3.3 คุณภาพบริการด้ านการตอบสนองต่ อลูกค้ า ( = 3.93)
พิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
ค่ าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 3.3.1 พนักงานมีการจัดส่งสิ นค้าด้วยความรวดเร็ว
( = 4.10) 3.3.2 พนัก งานมี ค วามเต็มใจในการตอบสนองความต้องการของลูก ค้าด้วยการให้
ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความรวดเร็ ว ( = 3.95) 3.3.3 พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามด้วย
ความรวดเร็ ว ( = 3.92) 3.3.4 พนักงานมี การตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็ ว ( = 3.91) และ
3.3.5 ผูบ้ ริ โภคเคยได้รับสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดที่จะต้องได้รับ ( = 3.75) ตามลาดับ
3.4 คุณภาพบริการด้ านความเชื่ อมั่นต่ อลูกค้ า ( = 3.84)
พิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
ค่ าเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ 3.4.1 การที่ พ นัก งานมี ทัก ษะในการให้บริ ก ารด้วย
ความสุ ภาพเรี ยบร้อย ( = 4.12) รองลงมา คือ 3.4.2 พนักงานเคยแสดงความไม่พอใจผ่านภาษาที่
ไม่สุภาพหรื อผ่านวิธีการอื่น ( = 3.91) 3.4.3 พนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถให้บริ การ
ด้า นข้อ มู ล ให้ กับ ท่ า นได้อ ย่า งรวดเร็ ว ( = 3.86) 3.4.4 พนัก งานของทางร้ านมี ค วามรู ้ ค วาม
เชี่ ยวชาญสามารถให้บ ริ การด้านข้อมูล ให้กับท่านได้อย่างถูกต้อง ( = 3.82) 3.4.5 พนัก งานมี
ทักษาะในการแก้ไขปัญหาได้เป็ นอย่างดี ( = 3.78) และสุ ดท้าย คือ 3.4.6 พนักงานไม่มีทกั ษะใน
การตัดสิ นใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ( = 3.56) ตามลาดับ
3.5 คุณภาพบริการด้ านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า ( = 3.82)
พิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังต่อไปนี้
ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดั บ มาก ได้แ ก่ 3.5.1 พนัก งานมี ค วามเต็ม ใจในการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.97) รองลงมา ได้แก่ 3.5.2 พนักงานมีความพยายามที่ จะตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.92) 3.5.3 พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.81) 3.5.4 พนักงานมีความสนใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภค
อย่างต่อเนื่ อง ( = 3.79) 3.5.5 พนักงานมีความห่ วงใยเอาใจใส่ ผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ( = 3.73)
และ 3.5.6 พนักงานให้บริ การโดยคานึ งถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก
( = 3.67) ตามลาดับ
4. ประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ( = 3.73)
จากการวิเคราะห์พ บว่าปั จจัย ประโยชน์จากความสัมพันธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.73) เมื่อพิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า
1. การที่ร้านค้าสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.08) รองลงมา คือ
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2. การที่ ร้านค้าให้บ ริ ก ารและส่ งมอบสิ นค้าที่ ดีเกิ น ความคาดหมายให้ผูบ้ ริ โภค ( =3.70) และ
อันดับสุ ดท้าย คือ 3. การที่ร้านค้ามอบสิ ทธิพิเศษให้กบั ผูบ้ ริ โภค ( =3.42) ตามลาดับ โดยทั้งสาม
ข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
5. ต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์ ( = 3.53)
จากการวิเคราะห์พ บว่าปั จจัย ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.53) เมื่อพิจารณาแยกตามรายข้อเรี ยงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยพบว่า
1.ต้น ทุ น ในการเปลี่ ย นไปใช้ บ ริ ก ารกับ ร้ า นค้า อื่ น มี มู ล ค่ าสู ง กว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด ( =3.42)
รองลงมา คือ 2.การยุติความสัมพันธ์ ทาให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความยุ่งยาก ไม่สะดวกสบาย ( =3.42)
โดยทั้งสองข้อมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน

อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู บ้ ริ โ ภคและร้ า นค้า ปลี ก ประเภทเสื้ อผ้า สตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ผ่านการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์สมการถดถอย
แบบพหุ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ การพยากรณ์ (R2) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 และอ้างอิง
จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
สมมุติฐานที่ 1 : ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.000* ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์มีผลต่อ ความผูกพันระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก โดยสามารถ
อธิ บายผลได้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะรู ้สึกผูกพันหรื อมีความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ร้านค้าที่เคยใช้
บริ การเป็ นประจามากขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบแล้วพบว่า การเปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่นมีตน้ ทุน
ที่จะต้องสู ญเสี ยสู งกว่าการใช้บริ การกับร้านค้าเดิม ไม่ว่าจะเป็ นต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย ระยะเวลาใน
การสรรหา พัฒนาความสัมพันธ์กบั ร้านค้าใหม่ ความสะดวก สบายในการใช้บริ การ และความเสี่ ยง
ที่ จะได้รับ จากการเปลี่ ย นไปใช้ร้านค้าใหม่ เป็ นต้น ซึ่ งผลลัพ ธ์ ดังกล่ าว มี ค วามสอดคล้อ งกับ
งานวิ จัย ของ Wong,C.B., Wong, K.L.K, NG,H.C & Wong,W.Y (2018) ได้ท าการศึ ก ษา
เรื่ อ ง “The moderating effect of relationship termination costs in the link between
relationship commitment and intention to stay: An empirical study of self-financed
tertiary education institutions in Hong Kong” พ บ ว่ า ความผู ก พั น ของนั ก เรี ยน ที่ มี ต่ อ

สถาบันการศึกษาเป็ นปัจจัยสาคัญของความภักดีของนักเรี ยนต่ อสถาบันการศึกษา โดยความผูกพัน
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ที่มากขึ้นหมายถึงความภักดีที่มากขึ้น ในขณะที่ตน้ ทุนในการยกเลิกความสัมพันธ์มีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดความเชื่ อมโยงระหว่างความผูกพัน กับความตั้งใจที่ จะอยู่ต่อไปของนักเรี ยน ซึ่ งใน
บางครั้งความผูกพันอาจไม่สามารถชี้วดั ความภักดีของนักเรี ยนได้ เนื่องจากนักเรี ยนที่ดูมีความภักดี
ต่อ สถาบัน การศึ ก ษาอาจจะมี ค วามผูก พัน ที่ น้อ ยกว่า เป็ นผลมาจากต้น ทุ น ในการยกเลิ ก ความ
สัมพันธ์ที่สู ง กล่าวคือ นักเรี ยนไม่ ได้มีความตั้งใจอยู่ต่อเพราะภักดี ในสถาบันการศึ กษา แต่ เป็ น
เพราะต้นทุนในการยกเลิกความสัมพันธ์ที่สูงทาให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะอยู่ต่อไป และผลลัพธ์
จากการศึกษาก็สนับสนุ นว่า ความผูกพันและต้นทุนในการยกเลิกความสัมพันธ์มีผลอย่างมากต่อ
ความตั้งใจที่ จะอยู่ต่อของนัก เรี ยน เช่ นเดี ยวกับ Aziz (2014) ที่ ได้ศึก ษาเรื่ อง “Evaluating the
role of relationship termination cost in measuring relationship quality in retail
industry (a relationship marketing approach)” ซึ่ งผลการวิจยั ได้แสดงให้เห็ นว่า ยิ่งผูส
้ ่ งมอบ

ให้ค วามส าคัญ กับ ต้นทุ น การยกเลิ ก ความสั ม พันธ์ ม ากเท่ าไหร่ ยิ่งส่ งผลให้ ระดับ คุณ ภาพความ
สัมพันธ์ของผูค้ า้ ปลีกสู งขึ้น โดยคุณภาพความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างต้นทุนการยุติความสัมพันธ์
กับคุณภาพความสัมพันธ์เกิดขึ้นเมื่อผูค้ า้ ปลีกรู ้สึกว่าการจะยกเลิกความสัมพันธ์กบั ผูส้ ่ งมอบมีมูลค่า
ที่สูงจนเกินไปหรื อเป็ นการยากที่ จะทาการยกเลิ กความสัมพันธ์น้ ัน และนั่นเป็ นสิ่ งที่ ทาให้ความ
สัม พันธ์ระหว่างผูค้ า้ ปลี กและผูส้ ่ งมอบได้รับ ความสาคัญมากขึ้น ดังนั้นภายใต้เงื่ อนไขดังกล่าว
ส่ งผลให้ผคู ้ า้ ปลีกมีแนวโน้มที่จะพยายามประคับประคองและรักษาความสัมพันธ์ต่อไปให้ได้มาก
ที่สุดก่อนที่จะตัดสิ นใจยกเลิกความสัมพันธ์ เมื่อต้นทุนในการยกเลิกความสัมพันธ์มีมูลค่าสู ง
สมมุติฐานที่ 2 : ประโยชน์จากความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01* ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 จึ ง ยอมรั บ สมมุ ติ ฐ านรอง (H1) ประโยชน์ จ ากความสั ม พัน ธ์ มี ผ ลต่ อ ความผูก พัน ระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก โดยสามารถ
อธิ บ ายผลได้ว่า ประโยชน์ จากความสั ม พัน ธ์ ที่ ผูบ้ ริ โภคได้รับ เป็ นปั จจัยที่ ช่ วยเพิ่ ม ความผูก พัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับร้านค้า ยิ่งผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นใน
รู ปแบบของการได้รับความพึงพอใจจากการซื้ อสิ นค้าและบริ การจากทางร้านค้า การได้รับสิ นค้า
และบริ การที่ดีเกินความคาดหมาย หรื อการได้รับสิ ทธิพิเศษจากทางร้านค้า ล้วนแต่เป็ นปัจจัยที่ช่วย
ส่ งเสริ มให้เกิดความประทับใจและช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดี ก่อให้เกิดความผูกพันที่มากขึ้น ซึ่ ง
มีความสอดคล้องกับ Marzo, Iglesias & Rivera (2004) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง “The benefits
of relationship marketing for the consumer and the fashion retailers” ในภาวะที่ มี ก าร
แข่ ง ขันสู งและตลาดมี ค วามอิ่ ม ตัวส่ งผลให้ กลยุท ธ์ ก ารตลาดที่ มุ่ งเน้นสร้ างความภัก ดี ระหว่าง
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ผูบ้ ริ โภคกับตราสิ นค้าได้ถูกพัฒนาและได้รับความสนใจมากขึ้น เพื่อสร้างความภักดีระหว่างตรา
สิ นค้ากับผูบ้ ริ โภคนี้ จึงได้มีการประยุกต์ใช้การตลาดเชิงสัมพันธ์ซ่ ึ งเป็ นการทาการตลาดที่คานึ งถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันที่ได้จากการสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผูซ้ ้ือและผูข้ าย การศึกษาครั้งนี้
พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์การดารงอยูข่ องกลุ่มผูบ้ ริ โภคในธุ รกิจภาคการบริ การที่ให้คุณค่ากับข้อเสนอ
ของผลประโยชน์ เชิ ง สั ม พัน ธ์ ที่ ไ ด้จ ากองค์ก ร ซึ่ งจะเน้น ที่ ค วามสั ม พัน ธ์ ร ะหว่างผูต้ ิ ด ต่ อ กับ
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก ธุ รกิจในภาคบริ การที่เลือกมาศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ ร้านค้าปลีกเสื้ อผ้า เนื่ องจาก
เป็ นธุรกิจที่มีการติดต่อระหว่างบุคคลกับผูบ้ ริ โภคสู ง จากการศึกษา สามารถยืนยันได้ว่าประโยชน์
จากความสัมพันธ์ที่ได้รับจากการรักษาความสัมพันธ์ให้มีความมัน่ คง และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ระหว่างผูใ้ ห้บ ริ ก ารกับ ผูบ้ ริ โภคมี ความส าคัญ และมี ผลในเชิ งบวกต่อความพึ งพอใจโดยรวมที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับ ซึ่ งความพึงพอใจโดยรวมนี้ มีผลในเชิงบวกต่อความภักดีของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อร้านค้า
เช่ น เดี ย วกับ Andreani, Jap, & Hosea (2019) ที่ ไ ด้ศึ ก ษา “Can relationship benefits make
customers committed and loyalty?” จากผลการศึ ก ษาพบว่าในธุ รกิ จโรงแรมระดับ สี่ ด าวที่ มี
การแข่งขันกันสู ง ในซูราบายา (เมืองที่ใหญ่อนั ดับสองของอินโดนี เซี ย ) 1 ในกลยุทธ์ที่สาคัญใน
การแข่งขัน คือ การให้ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์กับผูบ้ ริ โภคเพื่อรักษาความผูกพันและความ
ภักดี เพราะการที่ได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์อาจกลายเป็ นความผูกพันที่ทาให้ ผบู ้ ริ โภค
เกิดความภักดีต่อโรงแรม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประโยชน์จากความสัมพันธ์ซ่ ึ งในบริ บทนี้
ประกอบด้วย ประโยชน์ดา้ นความเชื่อมัน่ ประโยชน์ทางสังคม และการได้รับสิ ทธิพิเศษ
ไม่ เพี ย งมี ผ ลต่ อ ความผู ก พัน ของผู บ้ ริ โภคในเชิ งบวกเท่ า นั้น แต่ ย งั ส่ ง ผลดี ไ ปยังความภัก ดี ข อง
ผูบ้ ริ โภคต่อโรงแรม สอดคล้องกับ รณิ ดา กรพิทกั ษ์ (2556) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง พฤติกรรมของลูกค้า
และการรับรู ้ผลประโยชน์ส่งผลต่อความผูกพันในชุมชนแบรนด์ออนไลน์บนเฟซบุ๊คแฟจเพจของ
ธุรกิจเครื่ อง ใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อน พบว่า พฤติกรรมความผูกพันของลูกค้าในชุมชนแบรนด์ (Brand
Community) ส่ งผลต่อผลลัพธ์ความผูกพันของลูกค้า โดยมีตวั แปรกลาง คือ การรับรู ้ผลประโยชน์
ที่จะได้รับจากชุมชนแบรนด์ จากการที่องค์กรมีความเข้าใจและสามารถนาเสนอในสิ่ งที่ผูบ้ ริ โภค
ต้องการทั้งประโยชน์ทางด้านข้อมูล ประโยชน์ทางด้านสังคม ประโยชน์ทางด้านความบันเทิง และ
ประโยชน์ท างด้านเศรษฐกิ จ ส่ งผลต่อผลลัพ ธ์ความผูกพันของผูบ้ ริ โภคทางด้านความพึ งพอใจ
ความผูกพันและความจงรักภักดี สาหรับ ธุ รกิจเครื่ องใช้ไฟฟ้าในครัวเรื อนได้ให้ผลประโยชน์ทาง
ข้อมูล สังคม ความบันเทิง และเศรษฐกิจ ในการช่วยดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้เข้ามาทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ
นอกจากนี้ ผูต้ อบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นว่า การรับรู ้ผลประโยชน์ในระดับสูง ส่ งผลต่อ
ผลลัพธ์ความผูกพันของผูบ้ ริ โภคในระดับที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ราณี อมริ นทร์ รั ต น์ (2560) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษา ปั จ จัย ความส าเร็ จ ของการตลาดเชิ งสั ม พัน ธ์ ใ นอุ ต สาหกรรม
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ท่องเที่ยว พบว่า ปัจจัยความสาเร็ จของการตลาดเชิงสัมพันธ์ คือ การมุ่งเน้นความสาคัญที่ลูกค้าเป็ น
หลัก โดยทุกภาคส่ วนทุกระดับในองค์กรต้องให้ความสาคัญในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละราย เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวกับลูกค้า ผ่านการมอบผลประโยชน์ให้กบั
ลูกค้า ได้แก่ ผลประโยชน์ทางการเงิน ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ทางความสัมพันธ์
ที่ดี ผ่านการนาเทคโนโลยี และโปรแกรมในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาช่วยเพื่อวิเคราะห์หา
ข้อมูลในเชิ งลึ กของลูกค้า และกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างลูกค้ากับองค์กร
สมมุติฐานการวิจัยด้ านคุณภาพบริการ
จากสมมุ ติฐานการวิจัย ด้านคุณ ภาพบริ ก ารสามารถสรุ ป โดยภาพรวมได้ว่า คุณ ภาพ
บริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคา (สมมุติฐานที่ 4 : Tangible) คุณภาพบริ การด้าน
การส่ งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ (สมมุติฐานที่ 7 : Reliability) และคุณภาพบริ การด้าน
ผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี (สมมุติฐานที่ 11 : Empathy) มีอิทธิ พลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้ านค้าปลี ก ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก แฟนเพจในทางบวก
ในขณะที่คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้ (สมมุติฐานที่ 3 : Tangible) คุณภาพ
บริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่ สบาย ใส่ แล้วมีความสวยงาม (สมมุติฐานที่ 5 : Tangible)
คุ ณ ภาพบริ ก ารด้านการจัด ส่ ง สิ น ค้าจริ ง สมบู รณ์ ค รบถ้วนตามรายการสั่ ง ซื้ อ (สมมุ ติ ฐานที่ 6 :
Reliability) คุ ณ ภาพบริ การด้ า นการให้ บ ริ การทางด้ า นข้ อ มู ล และการจั ด ส่ ง อย่ า งรวดเร็ ว
(สมมุติฐานที่ 8 : Responsiveness) คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปั ญหา
การตอบข้อสอบถามของพนัก งาน และการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้าด้วยความสุ ภ าพ (สมมุติ ฐ านที่ 9 :
Assurance) และสุ ด ท้ายคุ ณ ภาพบริ ก ารด้า นผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารมี ค วามเข้าใจความต้อ งการของลู ก ค้า
(สมมุติฐานที่ 10 : Empathy) ไม่มีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ กแฟนเพจในทางบวก ซึ่ งผลการศึ ก ษาดังกล่าว ไม่ส อดคล้องกับ
การศึกษาปัจจัยคุณภาพบริ การที่ส่งผลต่อความผูกพันในธุรกิจประเภทบริ การของ อาภากร พลเทียร
และเยาวภา ปฐมศิริกุล . (2558) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง โมเดลกลยุทธ์การตลาดสัมพันธภาพของธุรกิจ
ศูนย์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์เอกชนในประเทศไทย พบว่า ปั จจัยการรับรู ้
คุณภาพบริ ก าร ด้านสิ่ งที่ มองเห็ นจับ ต้องได้ (Tangible) ความเชื่ อถือได้ (Reliability) การตอบ
สนองต่อบริ การ (Responsiveness) การรับประกัน(Assurance) และความเอาใจใส่ (Empathy)
มี อิท ธิ พ ลทางตรงในเชิ ง บวกต่ อ คุ ณ ภาพความสั ม พัน ธ์ ได้แ ก่ ความเชื่ อ มั่น (Trust) ข้อผูก พัน
(Bonding) ค ามั่น สั ญ ญา (Commitment) คุ ณ ค่ า ร่ ว ม (Shared Value) และการจัด การความ
ขัดแย้ง (Conflict Management) และมี อิท ธิ พ ลทางอ้อ มในเชิ งบวกไปยังความจงรั ก ภัก ดี ของ
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ลูกค้าผ่านตัวแปรคุณภาพความสัมพันธ์ เช่นเดียวกับ ตรัย ชัชวาลวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิพล
ของคุณภาพบริ การ คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า และคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ ต่อความพึงพอใจ
ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความผูก พัน การบอกต่อ และการกลับ มาใช้บ ริ การซ้ าของธุ รกิ จร้ านอาหาร
ประเภทชาบู พบว่า คุ ณภาพการให้บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย การที่ พ นัก งานให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพ อ่อนน้อม พนักงานของร้ านยินดี รับ ฟั งในสิ่ งที่ ลูกค้าร้ องขอ พนักงานให้บริ การที่ รวดเร็ ว
ว่องไว พนัก งานให้บ ริ ก ารด้วยความเต็ม ใจ การที่ ท างร้ านจัดเตรี ยมโต๊ ะ เก้าอี้ ไว้อย่างเพี ยงพอ
เหมาะสมต่อการให้บ ริ การ พนัก งานของร้านให้บริ ก ารลูก ค้าอย่างถูกต้องและมี ความน่ าเชื่ อถื อ
พนักงานมีความสามารถในการให้บริ การได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พนักงานมีความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าเป็ นอย่ างดี การตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของ
ร้ า นมี ค วามสวยงามและสะอาด และการที่ พ นัก งานของร้ า นสามารถพึ่ ง พาอาศัย ได้ ทั้ง หมดมี
อิทธิพลทางบวกต่อตัวแปรความผูกพันผ่านทางตัวแปรความพึงพอใจและตัวแปรความไว้เนื้อเชื่อใจ
มีความสอดคล้องกับ ปั ณณฑัต จอมจักร (2562) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของความผูกพันหมั้น
หมายของผูโ้ ดยสารและบุพปั จจัยที่ มีต่อความตั้งใจซื้ อซ้ าในสายการบินต้นทุนต่ า พบว่า คุณภาพ
บริ การมีผลกระทบทางตรงเชิงบวกต่อความผูกพัน หมั้นหมายของผูโ้ ดยสาร มีผลทางอ้อมในเชิ ง
บวกต่อตัวแปรความตั้งใจซื้อซ้ าผ่านตัวแปรความผูกพันของผูโ้ ดยสารและนอกจากนี้ ยงั พบว่าความ
ผูกพันหมั้นหมายยังเป็ นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ อซ้ าที่เพิ่มมากขึ้นของผูโ้ ดยสารอี ก
ด้วย ซึ่ งผลจากการศึ ก ษา อิ ท ธิ พ ลของคุณ ภาพบริ ก ารออนไลน์และปั จจัยทางด้านการตลาดเชิ ง
สัมพันธ์ไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ สามารถสรุ ป ได้ว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารด้า นความเป็ นรู ป ธรรมของสิ น ค้า และบริ ก า ร
(Tangible) ด้านความน่ าเชื่ อไว้วางใจได้ (Reliability) ด้านการรู ้จก
ั และเข้าใจลูกค้า (Empathy)
ทั้ง 3 ด้านนี้ มี 1 หัวข้อย่อยที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อความผูกพัน ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ในขณะที่คุณภาพบริ การด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า (Responsiveness) และด้านความเชื่ อมัน่ ต่อลูกค้า (Assurance) ไม่มีหัวข้อใดที่มีอิทธิ พล
ในเชิงบวกต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สมมุติฐานที่ 3 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.079 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
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ทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ การที่สินค้ามีคุณภาพตรงตามที่ระบุไม่วา่ จะเป็ นคุณสมบัติในด้าน
ขนาดของสิ นค้า สี ของสิ นค้า ลักษณะของเนื้อผ้าและรู ปแบบในการตัดเย็บที่ตรงตามระบุไว้ไม่ได้มี
ผลต่อความผูกพันของผูบ้ ริ โภคกับร้านค้าปลีกที่ใช้บริ การเป็ นประจา เนื่ องจากการซื้อสิ นค้า
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ผา่ นช่องทางออนไลน์น้ นั ผูบ้ ริ โภคต้องมีการประเมินและคาดคะเนคุณสมบัติ
ของสิ นค้าด้วยตนเองไม่วา่ จะเป็ น ขนาด สี ลักษณะของเนื้ อผ้า และคุณภาพการตัดเย็บที่ทาให้
สิ นค้าออกมาตรงตามรู ปแบบที่กาหนด โดยใช้ขอ้ มูลที่ทางร้านค้าให้ไว้ และจากการที่สินค้า
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี มีความหลากหลายของเนื้อผ้าที่นามาตัดเย็บ ผ้าแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่
แตกต่างกันออกไป ดังนั้นถึงแม้รูปแบบของสิ นค้าจะเหมือนกันแต่เมื่อตัดเย็บด้วยเนื้อผ้าที่ต่างกัน
คุณภาพของสิ นค้าก็จะมีความแตกต่างกัน ทาให้สามารถจาแนกสิ นค้าออกเป็ นเกรดต่างๆได้ ซึ่งมี
ผลต่อต้นทุนของสิ นค้าและส่งผลต่อราคาที่จดั จาหน่าย ร้านค้าจึงจาเป็ นต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
เนื้อผ้า เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคใช้ประกอบในการตัดสิ นใจ แต่อย่างไรก็ตามด้วยคุณสมบัติที่หลากหลาย
ของเนื้ อผ้า ขนาดของสิ นค้า ทาให้ถึงแม้ร้านค้าจะแจ้งรายละเอียดตามจริ ง แต่ก็สามารถเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากการประเมินผลที่ผิดพลาดของผูบ้ ริ โภคได้ ดังนั้นถึงแม้สินค้าจะมีคุณภาพตรงตาม
ข้อมูลที่ทางร้านค้าระบุไว้ แต่ขอ้ ผิดพลาดที่เกิดจากการคานวนขนาดผิด หรื อเข้าใจผิดในเรื่ องของ
เนื้อผ้า ก็ทาให้ผบู ้ ริ โภคเลือกที่จะเปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่นหรื อช่องทางอื่นๆ ได้เช่นกัน
ปัจจัยคุณภาพบริ การด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความผูกพันกับร้านค้าในระยะยาวได้ จากการศึกษาเชิงคุณภาพพบว่าผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
กับปัจจัยคุณภาพบริ การด้านอื่นๆ ร่ วมด้วย ตัวอย่างดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS1 ได้กล่าวไว้วา่ “ผ้าดี
นิ่ม ไม่บาง ชุดสวยตามแบบค่ะ ราคาไม่แพงด้วย แต่อยากให้มีแบบไซต์ให้เลือกค่ะ บางทีสวย แต่
ชุดใหญ่ไป อิอิ” ผูบ้ ริ โภค CS2 ได้กล่าวไว้วา่ “ร้านนี้ ชุดสวย ราคาถูก ส่ งไว ด้วยจ้า เดียวจะแวะมา
อุดหนุนเรื่ อยๆนะคะ” ผูบ้ ริ โภค CS3 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยเริ่ ดมาก เนื้อผ้าโอเคเลย ดูแพงจริ งๆ”
ผูบ้ ริ โภค CS4 ได้กล่าวไว้วา่ “คอนเฟิ ร์ม ร้านนี้ผา้ ดีเว่อร์ แบบก็สวย คุม้ ค่าเกินราคา แนะนาสาวๆ
ไซส์ Mและ L ต้นๆ ใส่สวยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS9 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย ผ้าดี ราคาไม่แพง ชอบมากๆ
แม่คา้ น่ารักด้วยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS10 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยสวยถูกใจม๊ากๆๆค่ะ เนื้อผ้าดี ราคา
สบายกระเป๋ าอุดหนุนๆอีกๆขอชุดสวยๆ อีกค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS15 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยเหมือนแบบ
ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่ งของเร็ วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะแนะนาเลยร้านนี้” ผูบ้ ริ โภค CS16 ได้กล่าว
ไว้วา่ “ผ้าดี การตัดเย็บดี ราคาไม่แพงค่ะ” และผูบ้ ริ โภค CS20 ได้กล่าวไว้วา่ “ราคาไม่แพง คุณภาพ
เกินราคา สั่งได้ตามแบบค่ะ สรุ ป พอใจสุ ดๆค่ะ” จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภค มีการ
ยอมรับและพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าที่ตรงตามข้อมูลที่ร้านค้าระบุ โดยประเมินผลร่ วมกับ
คุณภาพบริ การด้านอื่นๆ เช่น คุณภาพของสิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคา การให้บริ การที่ดีจากทาง
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ร้านค้า เป็ นต้นดังนั้นถึงแม้สินค้าจะตรงตามระบุแต่ไม่เป็ นไปตามที่ผบู ้ ริ โภคคาดการณ์ไว้ ผูบ้ ริ โภค
ก็จะยังมีความพึงพอใจต่อร้านค้า แต่จะไม่สามารถสร้างความผูกพันในระยะยาว เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
กลับมาใช้บริ การในระยะยาวได้
สมมุติฐานที่ 4 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.026* ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคามี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายได้วา่ คุณภาพของสิ นค้าที่มีความเหมาะสมกับราคาจะส่งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีความผูกพันกับร้านค้ามากขึ้น โดยผูบ้ ริ โภคจะทาการเปรี ยบเทียบจากการได้รับสิ นค้า
และบริ การจริ งกับความคาดหวังที่จะได้รับจากการใช้สินค้าและบริ การ ประเมินออกมาเป็ นความ
พึงพอใจที่ได้รับจากสิ นค้าและบริ การ (เพ็ญนภา จรัสพันธ์, 2557) และประเมินผลเทียบระหว่าง
ความพึงพอใจที่ได้รับกับค่าใช่จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไปเพื่อให้ได้สินค้าและบริ การดังกล่าว พิจารณาว่ามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยสามารถจาแนกรายละเอียดของหัวข้อที่ลูกค้าพิจารณาและให้
ความสาคัญเรี ยงลาดับได้ดงั ต่อไปนี้ 1. สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมีคุณภาพการตัดเย็บที่ดีเหมาะสมกับ
ราคา 2. สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับมีเนื้อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา และสุดท้าย คือ 3. สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภค
ได้รับมีรูปแบบสวยงามเหมาะสมกับราคา ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ผบู ้ ริ โภค
ได้กล่าวถึงปัจจัยคุณภาพบริ การในหัวข้อคุณภาพสิ นค้ามีความเหมาะสมกับราคาที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจ เกิดความผูกพันและมีแนวโน้มที่จะกลับมาซื้อสิ นค้าซ้ าดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS2 ได้
กล่าวว่า “ร้านนี้ชุดสวย ราคาถูก ส่ งไว ด้วยจ้า เดียวจะแวะมาอุดหนุนเรื่ อย ๆ นะคะ” ผูบ้ ริ โภค CS26
ได้กล่าวว่า “สั่งมาหลายชุดแล้ว งานสวยมาก ราคาถูกด้วย” ผูบ้ ริ โภค CS31 ได้กล่าวว่า “สวยทุกชุด
ค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้าสวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา
อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ารักกกก อิอิ” ผูบ้ ริ โภค CS38 ได้กล่าวว่า “สิ นค้าดีราคาถูก ชุดสวยมาก
บริ การดี ส่ งของไว ต่อไปจะสั่งอีก บ่อยๆค่ะ” และผูบ้ ริ โภค CS40 ได้กล่าวว่า “ชุดสวย ราคาถูก ส่ง
ของไวเว่อร์ พ่อค้าน่ารักเป็ นกันเองมากๆ แอดมินตอบกลับเร็วมากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา” จาก
ข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจในคุณภาพของสิ นค้าและบริ การที่เมื่อนามา
เทียบกับราคาที่ทางร้านได้ต้ งั ไว้แล้วพบว่าผูบ้ ริ โภคคิดว่ามีความเหมาะสมกับสิ่ งที่ได้รับจากการใช้
สิ นค้าและบริ การ
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สมมุติฐานที่ 5 : คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่สบาย ใส่แล้วมีความ
สวยงามมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.670 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่สบาย ใส่แล้วมี
ความสวยงามมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก จากผลดังกล่าวสามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การ
ด้านคุณภาพของสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับสวมใส่แล้วมีความสวยงาม สิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับสวมใส่
สบาย และสิ นค้าที่ผบู ้ ริ โภคได้รับสวมใส่แล้วมีความพอดีกบั สัดส่วน ไม่ได้เป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้
ผูบ้ ริ โภคมีความผูกพันกับร้านค้ามากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติในเรื่ อง สิ นค้าที่สวมใส่แล้วมีความ
สวยงาม พอดีกบั ร่ างกาย สวมใส่ สบาย จัดเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของสิ นค้าประเภทเสื้ อผ้า ประกอบ
กับเสื้ อผ้าดังกล่าวเป็ นสิ นค้าที่มีลกั ษณะเหมือนๆกัน ไม่ใช่สินค้าแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์มี
กระบวนการออกแบบและสั่งตัดโดยเฉพาะที่จะสามารถสร้างความพิเศษเหนือกว่าร้านอื่น ๆ ทาให้
ผูบ้ ริ โภคสามารถหาซื้อได้ทวั่ ไป จึงมีโอกาสที่ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนไปเลือกใช้บริ การกับร้านค้าอื่นที่มี
ข้อเสนอพิเศษที่นอกเหนื อจากคุณสมบัติพ้นื ฐานดังกล่าวได้ ถึงแม้วา่ จากการศึกษาเชิงคุณภาพจะ
พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจต่อสิ นค้าของร้านแต่ปัจจัยคุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่
สวมใส่สบาย ใส่แล้วมีความสวยงามเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถที่จะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความผูกพัน
กับร้านค้าจนส่งผลให้เกิดความภักดีต่อร้านค้าในระยะยาวได้
สมมุติฐานที่ 6 : คุณภาพบริ การด้านการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการ
สั่งซื้อมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.630 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายการสั่งซื้อมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การในส่วนของความ
น่าเชื่อไว้วางใจได้ ที่เกิดจากการดาเนินงานของร้านค้าด้วยความซื่อสัตย์ผา่ นการจัดส่งสิ นค้าให้กบั
ผูบ้ ริ โภคจริ งทุกครั้ง จัดส่ งสิ นค้าที่ครบถ้วนตามรายการที่ผบู ้ ริ โภคสั่งซื้อ จัดส่ งสิ นค้าที่มีสภาพ
สมบูรณ์ตามที่ร้านค้าได้ให้ขอ้ มูลไว้ ไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันกับ ร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวกได้ เนื่องจากการส่งสิ นค้าให้กบั
ผูบ้ ริ โภคจริ ง ไม่หลอกลวงไม่โกงเงินค่าสิ นค้า มีการจัดส่ งสิ นค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ได้ให้
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ข้อมูลไว้ จัดส่ งสิ นค้าถูกต้องครบถ้วนตามคาสัง่ ซื้อ นับเป็ นคุณสมบัติพ้นื ฐานของการดาเนินธุรกิจ
ที่เจ้าของธุรกิจจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผูบ้ ริ โภค ไม่ดาเนินการที่จะเป็ นการคดโกง เอารัดเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อมัน่ ไว้วางใจในร้านค้า แต่ถึงแม้การกระทาดังกล่าวจะ
สามารถสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าได้ จากการศึกษาวิจยั เชิง
คุณภาพ แต่ในงานวิจยั เชิงปริ มาณกลับพบว่า คุณภาพบริ การด้านการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์
ครบถ้วนตามรายการสัง่ ซื้อเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในระยะยาวได้
สมมุติฐานที่ 7 : คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.035* ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่าง
สม่าเสมอมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การในส่วนของความน่าเชื่อ
ไว้วางใจได้ที่เกิดจากการที่ร้านค้าให้บริ การที่ดีและส่งมอบสิ นค้าที่ดีต่อผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ มี
อิทธิพลสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความผูกพันกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวกได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ผบู ้ ริ โภคได้กล่าวถึงปัจจัย
คุณภาพบริ การด้านความน่าเชื่อถือไว้ใจได้ในหัวข้อการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ
ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและเกิดความผูกพันในทางบวกต่อร้านค้า มีแนวโน้มที่
ผูบ้ ริ โภคจะกลับมาใช้บริ การซ้ าและแนะนาร้านค้าให้ผอู ้ ื่นมาใช้บริ การ ดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS56
ได้กล่าวว่า “เป็ นลูกค้าประจาร้านนี้ อยูค่ ่ะเคยสั่งซื้อไปหลายรอบได้ของครบทุกครั้ง อีกอย่าเนื้ อผ้าดี
ส่งไว ทันใจมากค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS57 ได้กล่าวว่า “ชุดร้านนี้ซ้ือแล้วไม่ผิดหวังค่า ผ้าดีใส่ สวยจริ งจ้า
แนะนาเลย” ผูบ้ ริ โภค CS58 ได้กล่าวว่า “สัง่ มาแล้วหลายชุดค่ะใส่ ดีผา้ การตัดเย็บเรี ยบร้อยมากคะ
บริ การรวดเร็วทันใจจะเป็ นลูกค้าต่อไปค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS59 ได้กล่าวว่า “ให้เครดิตร้านคะ สิ นค้าดี
ใส่สบาย ผ้าระดับบนห้างคะ เราสูง 170 นน 53 kg คะ สั่งมา10 ชุด เสี ยค่าตัดเข้านิดหน่อย ชุดละ 50
บาท ไม่เสี ยดายสักนิดคะเพราะผ้าดีเวอร์วงั คะ” ผูบ้ ริ โภค CS60 ได้กล่าว ว่า “ชุดสวย ผ้าดีค่ะ แม่คา้
เป็ นกันเอง สั่งมาใส่ หลายชุดแล้วค่ะ” และผูบ้ ริ โภค CS61ได้กล่าวว่า “ไม่เคยทาให้ผิดหวังคะร้านนี้
ชอบๆ แม่คา้ ก็น่ารัก ^^” จากผลการศึกษาดังกล่าว มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ หยิง หลิว
(2560) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริ การ คุณค่าที่รับรู ้ดา้ นคุณภาพ และคุณค่าที่
รับรู ้ดา้ นราคาต่อความพึงพอใจ ความผูกพัน การบอกต่อ และการซื้อซ้ าของลูกค้า บริ ษทั ทริ นา โซ
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ลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด พบว่า คุณภาพบริ การมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าและมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปร ความพึงพอใจและตัวแปรความผูกพัน
ในทางบวกไปยังการบอกต่อและการกลับมาซื้อซ้ าของลูกค้า และยังสอดคล้องกับ วรัสสิ ญา ศุภธนโชติพงศ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่ อง คุณภาพการบริ การที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะใช้บริ การซ้ าของลูกค้า
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) กรณี ศึกษาพื้นที่ส่วนกลางกรุ งเทพมหานคร ภาค203 พบว่า
ความพึงพอใจการบริ การและคุณภาพการบริ การสามารถร่ วมกันทานายการกลับมาใช้บริ การ
ธนาคารซ้ าได้ ร้อยละ 33.50
สมมุติฐานที่ 8 : คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่งอย่าง
รวดเร็วมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.476 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่ง
อย่างรวดเร็ วมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การในส่วนของความสามารถ
ในการตอบสนองต่อลูกค้า การที่พนักงานมีการจัดส่งสิ นค้าด้วยความรวดเร็ว การที่พนักงานมีความ
เต็มใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมด้วยความรวดเร็ ว การที่
พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามด้วยความรวดเร็ ว การที่พนักงานมีการตอบกลับ
ข้อความอย่างรวดเร็ วนั้นไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้า
สตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวกได้ จากข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ผูบ้ ริ โภคมี
ความพึงพอใจในการบริ การของร้านค้า ด้านการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยความ
รวดเร็ วทั้งการให้ขอ้ มูลและการส่ งมอบสิ นค้า ยกตัวอย่างเช่น ผูบ้ ริ โภค CS12 ได้กล่าวไว้วา่ “ผ้าดี
มากกกกก ส่งเร็วมาก แนะนาเลยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS15 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคา
น่ารัก ส่ งของเร็ วทันใจ แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็ วค่ะแนะนาเลยร้านนึ้” ผูบ้ ริ โภค CS24 ได้กล่าวไว้วา่
“ได้รับสิ นค้าเร็วมากๆ เนื้ อผ้าดีคมุ ้ กว่าราคาอีกค่ะ ขายไม่แพงแถมงานดีปลื้มๆมากค่ะ” ผูบ้ ริ โภค
CS25 ได้กล่าวไว้วา่ “ร้านนี้ เป็ นร้านที่เพอร์เฟคมากๆ พ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้รับของไวปานฟ้าแลบ
เนื้อผ้าคือดีมาก ดีเกินราคา สี เนื้อผ้า เป็ นจริ งตามที่นางแบบใส่ และตรงตามที่พ่อค้าให้ดูดว้ ย #คือ
ปลื้มมากๆค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS31 ได้กล่าวไว้วา่ “สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้
ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้าสวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ารักกกก
อิอิ” ผูบ้ ริ โภค CS40 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย ราคาถูก ส่งของไวเว่อร์ พ่อค้าน่ารักเป็ นกันเองมากๆ
แอดมินตอบกลับเร็วมากๆคะ อุดหนุนตลอดๆจ้าา”ผูบ้ ริ โภค CS49 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย งานดี
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ตามแบบ ใส่แล้วสวยทุกชุด ส่งไวด้วย” ผูบ้ ริ โภค CS50 ได้กล่าวไว้วา่ “สัง่ สิ นค้า ส่ งเร็ วมาก สัง่ วันนี้
พรุ่ งนี้ได้รับของ สิ นค้าคุณภาพดีมาก สวย ใส่ สบายแนะนาร้านนี้ เลยค่า” ผูบ้ ริ โภค CS53ได้กล่าวไว้
ว่า “ได้รับของแล้ว เนื้อผ้าดีมาก แบบน่ารัก มีแบบถูกใจ สั่งต่อแน่นอนค่ะ คนขายน่ารักตอบเร็ ว ส่ ง
เร็ว แพคสิ นค้าเรี ยบร้อยมากค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS54 ได้กล่าวไว้วา่ “ชอบมากๆค่ะชุดสวยแม่คา้ ส่งไวส่ง
จริ งเป็ นร้านที่ถูกใจมากๆค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS63 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดน่ารักมาก ส่งเร็วมาก ถูกใจมากๆ
ค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS64 ได้กล่าวไว้วา่ “ส่งไวมากคะทันใจสุดๆเจ้าของร้านน่ารักดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี
เนื้อผ้าสวยมากใส่ ถูกใจสุ ดๆชอบมากๆ” และผูบ้ ริ โภค CS65 ได้กล่าวไว้วา่ “ส่งของไวมาก ผ้าดี ไม่
มีตาหนิ ราคาถูกสุดๆ” เป็ นต้น ซึ่งปัจจัยด้านการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคด้วยความ
รวดเร็ วทั้งการให้ขอ้ มูลและการส่ งมอบสิ นค้าเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคคาดหวังว่าจะต้องได้รับจากการใช้
บริ การอยูแ่ ล้วและเป็ นสิ่ งที่ร้านค้าอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ทาให้ไม่สามารถสร้างเป็ น
จุดเด่น สร้างความผูกพันและทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้สินค้าและบริ การจากร้านที่เคยใช้
บริ การได้ หากร้านค้าอื่นมีขอ้ เสนอที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ และคาดว่าจะช่วยตอบสนอง
ความต้องการได้ครบถ้วนกว่า และจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีการกล่าวถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ประกอบด้วย
เสมอ ดังนั้นจึงกล่าวได้วา่ การตอบสนองต่อผูบ้ ริ โภคด้วยความรวดเร็ วทั้งด้านการให้ขอ้ มูลและการ
บริ การเป็ นเพียงปัจจัยเสริ มที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจและมีความพึงพอใจต่อร้านค้า
เท่านั้น แต่การจะทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความผูกพันกับร้านเพื่อสร้างความ สัมพันธ์ระยะยาวจาเป็ นต้อง
ใช้ปัจจัยหลายๆด้านช่วยส่งเสริ มกัน
สมมุติฐานที่ 9 : คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบ
ข้อสอบถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.857 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการ
ตอบข้อสอบถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพมีอิทธิพลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การในส่ วนของการให้ความเชื่อมัน่ ต่อลูกค้า ผ่านความสามารถ
และทักษะในการให้บริ การของพนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการที่พนักงานมีทกั ษะในการให้บริ การด้วย
ความสุภาพเรี ยบร้อย พนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถให้บริ การด้านข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
พนักงานมีความรู ้ความเชี่ยวชาญสามารถให้บริ การด้านข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และการที่พนักงานมี
ทักษะในการแก้ไขปัญหาได้เป็ นอย่างดี ไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันกับร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวกได้ จากการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า
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ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจ และมีความเชื่อมัน่ ที่จะใช้บริ การกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การมาแล้ว โดยมีการกล่าวถึงความสามารถในการ
ให้บริ การที่ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ในร้านค้า ดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS11 ได้กล่าวไว้วา่
“ชุดตามแบบเลยค่าดีงาม ส่งไวด้วย ตอบไวใส่ ต้ งั แต่ยงั อวบๆ ผอมลงมาก็ใส่ สวย สบายใจราคาแค่
หลักร้อยสวยยังกับหลักพันคะ แม่คา้ บริ การดี งานดีผา้ ดี แพทเทิร์นสวย แอบกระซิบ สะโพก40ใส่
ได้นะจ๊ะ” ผูบ้ ริ โภค CS15 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยเหมือนแบบ ผ้าดี ราคาน่ารัก ส่งของเร็ วทันใจ
แม่คา้ ก็คุยดี ตอบเร็วค่ะแนะนาเลยร้านนี้” ผูบ้ ริ โภค CS25 ได้กล่าวไว้วา่ “ร้านนี้ เป็ นร้านที่เพอร์เฟค
มากพ่อค้าตอบ ลค.ดีมาก ได้รับของไวปานฟ้าแลบเนื้ อผ้าคือดีมาก ดีเกินราคาสี เนื้อผ้า เป็ นจริ ง
ตามที่นางแบบใส่และตรงตามที่พ่อค้าให้ดูดว้ ย #คือปลื้มมากๆค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS28 ได้กล่าวไว้วา่
“สวย เรี ยบหรู ใส่ได้ทุกงาน ถูกใจ ราคาถูก บริ การดี เป็ นกันเอง คุณไฟน่ารักและหล่อมาก
เจริ ญรุ่ งเรื องค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS35 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย ราคาถูกแม่คา้ อัธยาศัยดี คะ”
ผูบ้ ริ โภค CS36 ได้กล่าวไว้วา่ “เนื้อผ้าดีมาก คุม้ ราคา แม่คา้ ใจเย็นพูดจาดีมาก ตอบคาถามละเอียด”
ผูบ้ ริ โภค CS66 ได้กล่าวไว้วา่ “เนื้อผ้าดีมากพี่สาวชอบ ส่ งเร็ วมากๆ ชอบๆแม่คา้ ใจดีรอสิ นค้ามาเพิ่ม
จะสั่งให้พี่สาวอีก” ผูบ้ ริ โภค CS89 ได้กล่าวไว้วา่ “คนขายน่ารักมาก สุภาพ ใจเย็น และตัดสิ นใจเร็ว
คุณภาพสิ นค้าดีเกินราคา” ผูบ้ ริ โภค CS91 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย แม่คา้ น่ารักแนะนาดีมากจ้า”
ผูบ้ ริ โภค CS92 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดที่เอฟมาสวยทุกชุดปังทุกชุด ไม่ผิดหวังที่เอฟร้านนี้ ไฟก็น่ารัก
แอดมินก็น่ารักพูดจาดีมากๆ รอชุดที่ใส่ได้จะรี บเอฟให้ไวจ้า” ผูบ้ ริ โภค CS93 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุด
สวย พอดีทุกชุดค่ะ แม่คา้ น่ารัก love เลยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS94 ได้กล่าวไว้วา่ “แม่คา้ ตอบไวมาก เช็ค
สต็อกฉับไว อัธยาศัยดี เริ่ ดค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS95 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย ผ้าดีค่ะ แม่คา้ เป็ นกันเอง สั่ง
มาใส่หลายชุดแล้วค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS96 ได้กล่าวไว้วา่ “แม่คา้ สุภาพ บริ การดีเลิศค่ะ” และผูบ้ ริ โภค
CS97 ได้กล่าวไว้วา่ “แม่คา้ น่ารักมากค่ะ เอาใจใส่ ลูกค้า การพูดจาก็น่ารัก” จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจและเชื่อมัน่ ในคุณภาพบริ การของทางร้านค้าด้านความสามารถในการ
จัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพ แต่
ปัจจัยคุณภาพบริ การดังกล่าว เป็ นสิ่ งที่คู่แข่งสามารถพัฒนาเลียนแบบได้ง่าย รวมถึงเป็ นพื้นฐานของ
การบริ การที่ผใู ้ ห้บริ การควรปฏิบตั ิเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมัน่ และเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นปัจจัย
คุณภาพบริ การด้านความเชื่อมัน่ ในเรื่ องความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบ
ถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพ เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถที่จะสร้าง
ความผูกพันระหว่างร้านค้าและผูบ้ ริ โภคเพื่อพัฒนาเป็ นความสัมพันธ์ในระยะยาวได้ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับการวิจยั เชิงคุณภาพที่พบว่า นอกจากผูบ้ ริ โภคจะแสดงความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บริ การด้านความเชื่อมัน่ ในเรื่ องความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบข้อสอบถามของ
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พนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพแล้ว ยังได้กล่าวถึงปัจจัยคุณภาพบริ การด้านอื่นๆ
ร่ วมด้วย ดังนั้นการจะสร้างความผูกพันระหว่างร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
กับผูบ้ ริ โภคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวนั้น จาเป็ นต้องนาปั จจัยคุณภาพบริ การในหลายๆ
ด้านมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภคและช่วยสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ร้านค้า
สมมุติฐานที่ 10 : คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้ามี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติ 0.723 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0) คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้ามีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การของร้านค้าในด้านความ
สามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้า จากการที่พนักงานมีความพยายามที่จะตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี พนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของผูบ้ ริ โภคเป็ น
อย่างดี และการที่พนักงานให้บริ การโดยคานึงถึงผลประโยชน์และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลัก ทั้งหมดนี้ไม่สามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคมีความผูกพันต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวกได้ เนื่องจากความสามารถในการให้บริ การดังกล่าว จะถูกประมวล
ผลออกมา และถูกส่งมอบให้กบั ผูบ้ ริ โภคผ่านนโยบายในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคมีความ
สะดวกสบายในการเลือกใช้บริ การกับทางร้านค้า ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการวิจยั เชิงคุณภาพที่ได้
จากการสัมภาษณ์ร้านค้า ดังต่อไปนี้ ร้าน Aได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตาม
จริ งในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้าประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้ อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่
เกินไปก็จะบอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์เอง
แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก หากซื้อสิ นค้าไปแล้ว
ใส่ ไม่ได้ ส่ วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลงขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่
ซื้อเลย โดยไม่ถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยูเ่ สมอๆ และมีกรณี ตวั อย่าง คือ กรณี ที่ IV01 จ้างนางแบบ
เพื่อมาใส่ชุดและถ่ายสิ นค้า จากเดิมที่จะเป็ นนางแบบเอง ผลปรากฏว่าขายสิ นค้าได้นอ้ ยลง ซึ่งจาก
การสอบถามลูกค้าหลายๆคน ก็ได้ให้ขอ้ มูลว่า 1. กลัวว่าสิ นค้าที่ได้จะไม่เหมือนรู ป แต่หาก IV01 ใส่
ก็มนั่ ใจได้วา่ งานที่ซ้ือจะเป็ นงานจริ งตรงกับแบบที่โชว์ 2. ไม่มนั่ ใจในไซส์ของสิ นค้า ถึงแม้จะมีการ
เขียนรายละเอียดไว้ แต่ในการตัดสิ นใจซื้อลูกค้าจะใช้ตวั IV01 เป็ นมาตรฐานในการตัดสิ นใจ
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เนื่องจากลูกค้ามีรูปร่ างที่ใกล้เคียงกับ IV01 จึงมัน่ ใจได้วา่ หาก IV01 ใส่ได้ลูกค้าก็ใส่ได้” ร้าน B ได้
ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “IV02 จัดให้มีการส่งของทุกวัน วันละหลายรอบ ทาให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
คิดอัตราค่าขนส่ งแบบเหมาจ่าย คือ ซื้อกี่ตวั ก็คิดค่าส่ ง ลงะเบียน 20 บาท EMS 40 บาท Kerry 60
บาท ไม่บวกเพิ่ม ซึ่งถูกและคุม้ มากเมื่อเทียบกับร้านอื่น มีกรณี ที่ลูกค้าเคยสั่งสิ นค้าเยอะมาก ๆ แต่
ทางร้านไม่ได้บวกราคาค่ากล่องเพิ่มและออกส่ วนต่างค่ากล่องให้ เพราะมีแนวคิดว่าลูกค้าอุตส่ าห์มา
ซื้อสิ นค้าของทางร้าน ซึ่งทางร้านก็ไม่อยากที่จะผลักภาระค่าจัดส่ งไปที่ลูกค้า ดังนั้นจึงคิดราคาค่า
ส่ งด้วยอัตราที่เป็ นธรรมไม่คิดราคาบวกเพิ่มซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น / เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ IV02 จะทาการวัดขนาดให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกยังไม่เชื่อมัน่ ว่าไซส์ที่แจ้งเป็ นจริ ง
ตามที่ได้แจ้งไว้หรื อไม่ / นอกจากนี้ยงั มีสิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่โอนไว และลูกค้าประจา ตาม
วาระโอกาสและเงื่อนไขที่กาหนดกาหนด เช่น กรณีปีใหม่ จะมีลูกค้าเกรด A ที่จะได้รับของขวัญปี
ใหม่ และหากช่วงนั้นลูกค้าซื้อสิ นค้าและโอนเงินไว ตามเงื่อนไข ก็จะได้ของขวัญ 2 ชิ้น” และ ร้าน
C ได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “จุดเด่นที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วงเริ่ มดาเนินการทางร้านเล็งเห็น
ว่าลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่าส่ งของจริ งมั้ย และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้ความสาคัญกับตัว
สิ นค้าสร้างความเชื่อมัน่ ผ่านการทารี วิวต่างๆ ว่าร้านของเราส่ งจริ ง แต่ในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการ
ความสะดวกรวดเร็ วโดยเฉพาะในการส่ งของ ทางร้านจึงได้ปรับให้มีการส่ งของให้เร็ วขึ้น ขยาย
เวลาในการปิ ดรับออร์เดอร์จากเดิมปิ ดรับตอน 3-4 ทุ่ม ขยายเวลาเป็ น เที่ยงคืนสาหรับ Reseller และ
08.00 น. สาหรับลูกค้า VIP นอกจากนี้ ร้านค้ายังมีการให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าในแต่ละโอกาสอีก
ด้วย / ปัจจัยสาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าในครั้งแรก คือ จะ
ไม่ตอบแบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับ
ร้านได้ ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทาให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ”
จากการสัมภาษณ์พบว่าทางร้านค้ามีความพยายามในการนาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมาพัฒนารู ปแบบในการดาเนินการไม่วา่ จะเป็ นการปรับรู ปแบบในการนาเสนอสิ นค้าให้
เข้ากับความต้องการของผูบ้ ริ โภค การปรับขยายเวลาในการรับคาสั่งซื้อ ปรับการจัดส่งสิ นค้าให้มี
ความถี่มากขึ้น เพื่อให้สินค้าถึงมือผูบ้ ริ โภคเร็ วขึ้น การคิดอัตราค่าจัดส่ งสิ นค้าแบบเหมารวมเพื่อลด
ภาระค่าจัดส่งให้กบั ผูบ้ ริ โภค การเลือกให้บริ การตอบคาถามและให้ขอ้ มูลกับผูบ้ ริ โภคด้วยตนเอง
หรื อมีรูปแบบในการบริ การที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันของผูใ้ ห้บริ การ การจัดให้มีสิทธิพิเศษให้กบั
ผูบ้ ริ โภคเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภค สิ่ งเหล่านี้ผบู ้ ริ โภค
รับรู ้และสะท้อนออกมาเป็ นความพึงพอใจในภาพรวม โดยไม่ได้มองว่าเป็ นคุณภาพบริ การด้าน
ความสามารถในการรู ้จกั และเข้าใจลูกค้าในส่วนของผูใ้ ห้บริ การรับฟังและมีความเข้าใจความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค จากการศึกษาข้อมูลจากผูบ้ ริ โภคในการวิจยั เชิงคุณภาพ มีการให้ขอ้ มูลไว้
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ดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS9 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวย ผ้าดี ราคาไม่แพง ชอบมากๆ แม่คา้ น่ารักด้วยค่ะ”
ผูบ้ ริ โภค CS30 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดร้านนี้ ผ้าดี งานดูไฮโซมากในราคาแสนถูก พ่อค้านิสัยดีมาก เป็ น
กันเองเอาใจใส่ลูกค้าดีตลอดจ้า” ผูบ้ ริ โภค CS31ได้กล่าวไว้วา่ “สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30
ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้าสวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน
พ่อค้าน่ารักกกก อิอิ” ผูบ้ ริ โภค CS43 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดทางาน ชุดแฟชัน่ สวยๆ ราคาเบาๆ แม่คา้
น่ารักมากค่ะร้านนี้” ผูบ้ ริ โภค CS64 ได้กล่าวไว้วา่ “ส่งไวมากคะทันใจสุดๆเจ้าของร้านน่ารักดูแล
เอาใจใส่ ลูกค้าดีเนื้ อผ้าสวยมากใส่ ถูกใจสุ ดๆชอบมากๆ” ผูบ้ ริ โภค CS68 ได้กล่าวไว้วา่ “เนื้อผ้าดีค่ะ
ส่งเร็วแม่คา้ น่ารัก ของตรงตามรู ป โดนรวมแล้วดีมากค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS75 ได้กล่าวไว้วา่ “ผ้างานดี
มาก รี ดง่าย ใส่สบายไม่ร้อน แม่คา้ น่ารัก ได้รับของเร็ วทันใจค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS93 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุด
สวย พอดีทุกชุดค่ะ แม่คา้ น่ารัก love เลยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS97 ได้กล่าวไว้วา่ “แม่คา้ น่ารักมากค่ะ เอา
ใจใส่ ลูกค้า การพูดจาก็น่ารัก” ผูบ้ ริ โภค CS99 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยเกินราคาพ่อค้าเทคแคร์ดีมาก”
ผูบ้ ริ โภค CS100 ได้กล่าวไว้วา่ “ชุดสวยกริ บค่ะ ใส่ไปทางานแล้วหัวหน้าไม่ติติง ดูเรี ยบร้อยเก๋ ๆ ติด
ใจในความน่ารักของพ่อค้าร้านนี้” และ ผูบ้ ริ โภค CS101 ได้กล่าวไว้วา่ “พ่อค้าน่ารักมาก ไม่ผิดหวัง
กับร้านนี้เลยค่ะ ซื้อซ้ าแน่นอน” จากข้อมูลพบว่า ปัจจัยคุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถสร้างความผูกพันให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้เนื่องจาก
นโยบายในการดาเนินการที่ทางร้านค้าได้นาเสนอให้กบั ผูบ้ ริ โภค ถึงแม้จะสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภค
เกิดความพึงพอใจในการได้รับสิ นค้าและบริ การจากทางร้านค้า แต่ไม่มีแรงจูงใจมากพอที่จะทาให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความผูกพันกับร้านค้าในระยะยาว ซึ่งจะเห็นได้วา่ ผูบ้ ริ โภคมีการกล่าวถึงปัจจัย คุณภาพ
บริ การอื่นๆ ร่ วมด้วยในการแสดงความคิดเห็นต่อสิ นค้าและบริ การของทางร้าน ดังนั้นในการสร้าง
ความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ จึง
จาเป็ นต้องนาคุณภาพบริ การด้านอื่นๆมาปรับใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สมมุติฐานที่ 11 : คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดีมีอิทธิพล
ต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจใน
ทางบวก
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.000* ซึ่งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่าง
ดีมีอิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก สามารถอธิบายผลได้วา่ คุณภาพบริ การของร้านค้าในด้านที่ผใู ้ ห้บริ การมีดูแล
เอาใจใส่ลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ผ่านทักษะความสามารถในการให้บริ การ ไม่วา่ จะเป็ นการที่พนักงานมี
ความเต็มใจในการให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี การที่พนักงานมีความสนใจในความต้องการ

156
ของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่องและการที่พนักงานมีความห่วงใยเอาใจใส่ ผบู ้ ริ โภคเป็ นอย่างดี ปัจจัย
เหล่านี้ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพพบว่า ผูบ้ ริ โภคได้กล่าวถึง
คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี ดังต่อไปนี้ ผูบ้ ริ โภค CS9 ได้กล่าวว่า
“ชุดสวย ผ้าดี ราคาไม่แพง ชอบมากๆ แม่คา้ น่ารักด้วยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS30 ได้กล่าวว่า “ชุดร้านนี้ ผ้า
ดี งานดูไฮโซมากในราคาแสนถูก พ่อค้านิสัยดีมาก เป็ นกันเองเอาใจใส่ลูกค้าดีตลอดจ้า” ผูบ้ ริ โภค
CS31 ได้กล่าวว่า “สวยทุกชุดค่ะ เอฟมาประมาณ 30 ชุดได้555+ล้นตู้ ถูก ดี ส่งไวได้รับของแล้วผ้า
สวย ใส่สบาย คุณภาพเกินราคา อุดหนุนอีกแน่นอน พ่อค้าน่ารักกกก อิอิ” ผูบ้ ริ โภค CS43 ได้กล่าว
ว่า “ชุดทางาน ชุดแฟชัน่ สวยๆ ราคาเบาๆ แม่คา้ น่ารักมากค่ะร้านนี้” ผูบ้ ริ โภค CS64 ได้กล่าวว่า “ส่ง
ไวมากคะทันใจสุดๆเจ้าของร้านน่ารักดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี เนื้อผ้าสวยมาก ใส่ถูกใจสุดๆ ชอบ
มากๆ” ผูบ้ ริ โภค CS68 ได้กล่าวว่า “เนื้ อผ้าดีค่ะ ส่งเร็วแม่คา้ น่ารัก ของตรงตามรู ป โดยรวมแล้วดี
มากค่ะ” ผูบ้ ริ โภค CS75 ได้กล่าวว่า “ผ้างานดีมาก รี ดง่าย ใส่สบายไม่ร้อน แม่คา้ น่ารัก ได้รับของ
เร็วทันใจค่ะ ผูบ้ ริ โภค CS93 ได้กล่าวว่า “ชุดสวย พอดีทุกชุดค่ะ แม่คา้ น่ารัก love เลยค่ะ” ผูบ้ ริ โภค
CS97 ได้กล่าวว่า “แม่คา้ น่ารักมากค่ะ เอาใจใส่ ลูกค้า การพูดจาก็น่ารัก” ผูบ้ ริ โภค CS99 ได้กล่าวว่า
“ชุดสวยเกินราคาพ่อค้าเทคแคร์ดีมาก” ผูบ้ ริ โภค CS100 ได้กล่าวว่า “ชุดสวยกริ บค่ะ ใส่ไปทางาน
แล้วหัวหน้าไม่ติติง ดูเรี ยบร้อยเก๋ ๆ ติดใจในความน่ารักของพ่อค้าร้านนี้” และ ผูบ้ ริ โภค CS101 ได้
กล่าวว่า “พ่อค้าน่ารักมาก ไม่ผิดหวังกับร้านนี้เลยค่ะ ซื้อซ้ าแน่นอน” จากข้อมูลดังกล่าวจะพบว่า
ผูบ้ ริ โภคมีความพึงพอใจที่ผใู ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่เป็ นอย่างดีผา่ นการแสดงความเอาใจใส่ สนใจ
ในความต้องการและความเต็มใจในการให้บริ การ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลวิจยั เชิงคุณภาพที่
ได้จากการสัมภาษณ์ร้านค้า พบว่า ร้าน A ได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “สิ่ งที่คิดว่าทาให้ลูกค้ากลับมาใช้
บริ การซ้ า คือ ตัวของผูข้ ายเอง ที่มีการพูดคุยกับลูกค้าด้วยตัวเอง มีความจริ งใจในการให้ขอ้ มูลตาม
จริ งในหลายๆ ครั้งที่ลูกค้าประจาเห็นสิ นค้าแล้วตัดสิ นใจซื้ อเลย แต่ถา้ แม่คา้ เห็นแล้วว่าสิ นค้าใหญ่
เกินไปก็จะบอกข้อมูลสิ นค้าตามความจริ ง แต่หากลูกค้าพอใจที่จะซื้อแล้วนาไปปรับแก้ไซส์เอง
แม่คา้ ก็จะขาย การเน้นย้าข้อมูลกับลูกค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้ลูกค้าเสี ยความรู ้สึก หากซื้อสิ นค้าไปแล้ว
ใส่ไม่ได้ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีความเชื่อมัน่ ในตัวแม่คา้ เมื่อลงขายสิ นค้าอะไร ก็จะมีลูกค้าประจาที่
ซื้อเลย” ร้าน B ได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “จัดให้มีการส่งของทุกวัน วันละลายรอบ ทาให้สินค้าถึงมือลูกค้า
อย่างรวดเร็ ว คิดอัตราค่าขนส่ งแบบเหมาจ่าย คือ ซื้อกี่ตวั ก็คิดค่าส่ ง ลงทะเบียน 20 บาท EMS 40
บาท Kerry 60 บาท ไม่บวกเพิ่ม ซึ่งถูกและคุม้ มากเมื่อเทียบกับร้านอื่หน มีกรณี ที่ลูกค้าเคยสั่งสิ นค้า
เยอะมาก ๆ แต่ทางร้านไม่ได้บวกราคาค่ากล่องเพิ่มและออกส่ วนต่างค่ากล่องให้ เพราะมีแนวคิดว่า
ลูกค้าอุตส่ าห์มาซื้อสิ นค้าของทางร้าน ซึ่งทางร้านก็ไม่อยากที่จะผลักภาระค่าจัดส่ งไปที่ลูกค้า ดังนั้น
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จึงคิดราคาค่าส่งด้วยอัตราที่เป็ นธรรมไม่คิดราคาบวกเพิ่มซึ่งจะทาให้ลูกค้ามีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น” และ
กล่าวไว้วา่ “เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ IV02 จะทาการวัดขนาดให้ดูหากลูกค้าที่มาซื้อครั้งแรกยังไม่
เชื่อมัน่ ว่าไซส์ที่แจ้งเป็ นจริ งตามที่ได้แจ้งไว้หรื อไม่” รวมถึงร้าน C ที่ได้ให้ขอ้ มูลไว้วา่ “จุดเด่นที่ทา
ให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ าในช่วงเริ่ มดาเนิ นการทางร้านเล็งเห็นว่าลูกค้าต้องการความเชื่อมัน่ ว่า
ส่งของจริ งมั้ย และของมีคุณภาพหรื อไม่ จึงได้ให้ความสาคัญกับตัวสิ นค้าสร้างความเชื่อมัน่ ผ่าน
การทารี วิวต่างๆ ว่าร้านของเราส่งจริ ง แต่ในปัจจุบนั ลูกค้าต้องการความสะดวกรวดเร็ วโดยเฉพาะ
ในการส่ งของ ทางร้านจึงได้ปรับให้มีการส่ งของให้เร็ วขึ้น ขยายเวลาในการปิ ดรับออร์เดอร์ จากเดิม
ปิ ดรับตอน 3-4 ทุ่ม ขยายเวลาเป็ น เที่ยงคืนสาหรับ Reseller และ 08.00 น. สาหรับลูกค้า VIP
นอกจากนี้ ร้านค้ายังมีการให้ส่วนลดสาหรับลูกค้าในแต่ละโอกาสอีกด้วย” และกล่าวไว้วา่ “ปัจจัย
สาคัญอีกอย่างที่ IV03 ให้ความสาคัญคือ การสนทนาตอบโต้กบั ลูกค้าในครั้งแรก คือ จะไม่ตอบ
แบบสั้นๆ ห้วนๆ เพราะเชื่อมัน่ ว่าการสนทนาเป็ นการสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้ากับร้านได้
ช่วยให้ตดั สิ นใจซื้อได้ง่าย การสนทนาที่ดีทาให้เกิดความประทับใจในการมาใช้บริ การ” จากข้อมูล
ดังกล่าวพบว่า ผูใ้ ห้บริ การมีความสนใจและเอาใจใส่ในความต้องการของผูบ้ ริ โภค จึงได้คิดรู ปแบบ
ในการบริ การที่จะช่วยอานวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการ สร้างความประทับใจ และพึง
พอใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด ซึ่งผูบ้ ริ โภคเองก็มีความพึงพอใจกับสิ นค้าและบริ การที่ได้รับ
เกิดความประทับใจและมีความผูกพันกับร้านค้าส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริ การซ้ าตามที่
ผูบ้ ริ โภคได้กล่าวไว้
สมมุติฐานการวิจัยด้ านคุณค่ าร่ วม
สมมุติฐานที่ 12 : คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.006* ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) คุณค่าร่ วมมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถอธิ บายผลได้ว่า ยิ่งผูบ้ ริ โภครู ้สึกมี
คุณค่าร่ วมกันกับร้ านค้าปลี กประเภทเสื้ อผ้าออนไลน์ บนเฟซบุ๊ กแฟนเพจที่ ใช้บ ริ การประจามาก
เท่าไหร่ ยิ่งทาให้ผูบ้ ริ โภคมี ความผูกพันกับร้านค้ามากขึ้น โดยผูบ้ ริ โภคพิจารณาคุณค่าร่ วมที่มีต่อ
ร้านค้าจาก 1. การที่ร้านค้ามีรสนิ ยมเกี่ยวกับสไตล์ของเสื้ อผ้าคล้ายคลึงกับรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภคเป็ น
หลัก ซึ่ ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ ที่ ท างร้ านค้าได้ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ไ ว้ใ นการวิจัย เชิ งคุ ณ ภาพ เกี่ ย วกับ
เอกลักษณ์ และสไตล์ของเสื้ อผ้าที่ นามาจัดจาหน่ าย โดยร้านค้าที่ทางเจ้าของร้านเป็ นผูเ้ ลือกและ
กาหนดสไตล์ของสิ นค้าที่จะนามาจัดจาหน่ ายด้วยตนเองนั้น สิ นค้าก็จะสะท้อน สไตล์ความชอบ
และรสนิ ยมของเจ้าของร้านออกมาด้วย ซึ่ งผูบ้ ริ โภคที่ชอบเสื้ อผ้าสไตล์เดียวกัน ก็มกั จะกลับมาซื้ อ
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ซ้ าเมื่อทางร้านมีการลงขายสิ นค้าใหม่ๆ และ 2. การที่ร้านค้ากับผูบ้ ริ โภคมีความสนใจเละชื่นชอบ
ในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถอธิบายได้วา่ เนื่องจากรู ปแบบการใช้งานเฟซบุ๊กแฟนเพจ ต้องมี
การกดถูกใจเพื่ อเป็ นการติ ดตามข้อมูล ข่าวสาร และความเคลื่ อนไหวจากทางเฟซบุ๊กแฟนเพจที่
สนใจ และจากการที่ ผูบ้ ริ โภคกดถู ก ใจแฟนเพจจานวนมากก็ จะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ ข้อมู ล
ข่าวสารเป็ นจานวนมากเช่นกัน และหากข้อมูลข่าวสารหรื อเนื้ อหาที่ได้รับจากแฟนเพจไม่มีความ
น่ าสนใจหรื อสร้างความราคาญให้กับผูบ้ ริ โภค ผูบ้ ริ โภคก็ จะสามารกดยกเลิกการถูกใจเพื่อเลิ ก
ติ ดตามแฟนเพจดังกล่ าวได้ ดังนั้นการที่ ร้านค้าปลี ก ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ กจะ
สามารถรักษาความสัมพันธ์กบั ทางผูบ้ ริ โภคไว้ได้ จาเป็ นต้องโพสต์เนื้อหาที่มีประโยชน์และตรงกับ
ความสนใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่งนอกจากจะเป็ นการรักษาช่องทางในการติดต่อสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคแล้ว
การที่ทางร้านค้าให้ขอ้ มูล นาเสนอในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคยังสามารถทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ปฏิ สัม พันธ์โต้ตอบกับทางร้านค้าเป็ นการช่ วยสร้างความสัมพันธ์อันดี และนาไปสู่ ความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับร้านค้าในอนาคตอีกด้วย ซึ่งมี ความสอดคล้องกับ Chinomona, Chinomona
& Sandada (2 0 1 4 ) ไ ด้ ศึ ก ษ า เรื่ อ ง “ An Investigation of Shared Value, Benefit,
Commitment, Trust and Retention in the Banking Sector: A Student Perspective”

พบว่า การที่นกั ศึกษารับรู ้ถึงคุณค่าร่ วมกันกับธนาคารส่ งผลทางบวกต่ อความผูกพันของนักศึกษาที่
มี ต่ อ ธนาคารและความผูก พัน ดัง กล่ าวยังส่ ง ผลต่ อ การรั ก ษาลู ก ค้าไว้ใ นทางบวกเช่ น เดี ย วกัน
กล่าวคือ ยิ่งลูกค้ามีการรับรู ้ถึงคุณค่าร่ วมที่มีต่อธนาคารมากเท่าไหร่ จะส่ งผลให้เกิดความรู ้สึกผูกพัน
ต่อธนาคารมากขึ้นและจะส่ งผลให้สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น สอดคล้องกับ ดลชนก โมธรรม
(2558) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของค่านิ ยมร่ วมที่ มี ผลต่ อความผูก พันต่ อองค์ก ารของพนัก งาน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฝ่ายสาขาตะวันออกฉี ยงเหนื อ โดยนิ ยามคุณค่าร่ วมหรื อที่ ในงานวิจยั นี้
เรี ย กว่า ค่ านิ ย มร่ ว ม (Shared Value) นั้ น คื อ สิ่ ง ที่ บุ ค คลหรื อ กลุ่ ม คนนิ ย มยึด ถื อเป็ นแนวทาง
พฤติกรรมที่ มีประโยชน์ พึงปรารถนา ถูกต้อง เหมาะสม ดี งาม ร่ มกัน ปฏิ บตั ิ ซ้ า ๆ จนเป็ นวิถีสื บ
ทอดต่อไปจนเป็ น วัฒนธรรมองค์การ โดยค่านิ ยมนั้นมี ความสาคัญต่อการทางานในแง่ของการ
สร้างความผูกพันร่ วมกัน จากการศึกษาพบว่า ค่านิ ยมร่ วมที่องค์การมีร่วมกันกับพนักงานด้านยึด
มัน่ ธรรมาภิบาล ด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และด้านการบริ การเป็ นเลิศส่ งผลให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์การในทางบวก
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สมมุติฐานการวิจัยด้ านความไว้ วางใจ
สมมุติฐานที่ 13 : ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
จากการทดสอบสมมุติฐานการวิจยั พบว่า มีค่านัยสาคัญทางสถิติที่ 0.025* ซึ่ งมีค่าน้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานรอง (H1) ความไว้วางใจมีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจสามารถอธิบายผลได้ว่า ผูบ้ ริ โภคจะมี
ความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าและบริ การกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจในระดับมาก โดยมีรายละเอียดหัวข้อที่ช่ วยสร้างความไว้วางใจในร้านค้า ดังต่อไปนี้ 1. การที่
ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจในการซื้ อสิ นค้าผ่านร้านเสื้ อผ้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การ
เป็ นประจา 2. การที่ผูบ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้าที่เคยใช้บริ การประจามีความซื่ อสัตย์ในการให้บริ การ
3. การที่ผบู ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การ
เป็ นประจาดาเนิ นธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต 4. การที่ผูบ้ ริ โภคมีความมัน่ ใจและเชื่อถือในข้อมูล
ที่ได้รับจากร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจา
ว่าเป็ นข้อมูลที่จริ งและถูกต้อง และ 5. การที่ผบู ้ ริ โภคคิดว่าร้านค้ามีการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวของ
ลูกค้าเป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น ทั้ง 5 ข้อนี้ ช่วยทาให้ผูบ้ ริ โภคมีความ
ความไว้วางใจในการซื้ อสิ นค้าและใช้บริ การกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจได้ เนื่องจากในปัจจุบนั มีร้านค้าเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์เกิดขึ้นเป็ นจานวนมาก แต่ละร้านก็มี
การออกแบบวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถช่วยตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ได้อย่างตรงจุด เพื่อเป็ นการดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเปลี่ยนใจมาใช้บริ การกับร้านค้าของตน ดังนั้น ความ
ไว้วางในการดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์ของร้านค้า จึงเป็ นปั จจัยส าคัญที่จะทาให้ผูบ้ ริ โภคมี
ความผูกพันและยังคงใช้บ ริ ก ารจากร้านค้าประจาในระยะยาว ถึ งแม้จะมี ทางเลื อกอื่ นที่ มี ความ
น่ า สนใจมากกว่า ซึ่ งมี ค วามสอดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของ อนุ ชิ ต ศิ ริกิ จ (2561) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การ
เปรี ย บเที ย บผลกระทบของความสั ม พัน ธ์ ร ะยะยาวในกลุ่ ม สมาชิ ก พบว่า องค์ป ระกอบของ
การตลาดเชิงสัมพันธ์ (Relationship Marketing) อันประกอบด้วยความไว้วางใจ (Trust) และ
ความผูกพัน (Commitment) ทั้ง 2 ตัวแปร ต่างก็มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
(Long-term Relationship) เสนอแนะให้พิจารณากลยุทธ์เพื่อรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดย
คานึงถึงจุดแข็งจุดอ่อน ความสามารถของบริ ษทั และคานึงถึงลูกค้าด้วยการเน้นความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน เพิ่มความไว้วางใจเพื่อเป็ นการสร้างชื่ อเสี ยง มีกระบวนการคัดเลือกและส่ งมอบผลิตภัณฑ์
ให้ลูก ค้าอย่างมีคุณค่า และควรจัดให้มี กิจกรรมเพื่ อสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาว ซึ่ งมี
ความสอดคล้อ งกับ Mukherjee & Nath (2007) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “Role of electronic

160
trust in online retailing: A re-examination of the commitment-trust theory” พบว่า ความ

ไว้วางใจและความผูก พันมี ก ารเชื่ อมโยงที่ ดีระหว่างกัน โดยต่างทาหน้าที่ เป็ นตัวแปรไกล่เกลี่ ย
สาคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม เช่น การบอกต่อ ความตั้งใจซื้ อและการมีปฏิสัมพันธ์กบั
ผูค้ า้ ออนไลน์อย่างต่อเนื่ อง ดังนั้น ความผูกพันและความไว้วางใจจึงเป็ นหลักสาคัญในการสร้าง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะยะยาวให้ ป ระสบผลส าเร็ จ ในบริ บ ทของการค้าปลี ก ออนไลน์ เช่ น เดี ย วกับ
กนกวรรณ เจษฎาพงศ์ภกั ดี (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า คุณค่าที่
รับรู ้ดา้ นคุณภาพ และคุณภาพการให้บริ การต่อความพึงพอใจ ความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความผูกพัน การ
บอกต่ อ และการกลับ มาซื้ อ ซ้ า ของลู ก ค้าที่ ใ ช้ค อมพิ วเตอร์ ยี่ ห้ อ หนึ่ ง ในกรุ งเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบว่า คุณ ค่าที่ รับรู ้ด้านความคุม้ ค่า ด้านการรับรู ้คุณภาพ และคุณ ภาพการให้บริ การมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจ คุณค่าด้านการรับรู ้คุณภาพ คุณภาพการให้บริ การ และความพึง
พอใจมี อิท ธิ พ ลทางบวกต่อความไว้เนื้ อเชื่ อใจ ความพึ งพอใจ และความไว้เนื้ อเชื่ อใจมี อิท ธิ พ ล
ทางบวกต่อความผูกพัน 4. ความพึงพอใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความผูกพันมีอิทธิพลทางบวกต่อ
การบอกต่อ และสุ ดท้าย ความผูกพันมีอิทธิ พลทางบวกต่อการซื้ อซ้ า โดยมีการเสนอแนะให้ทาการ
มุ่งเน้นไปยังคุณค่าที่รับรู ้ดา้ นความคุม้ ค่า ด้านคุณภาพ และคุณภาพการให้บริ การ เพื่อส่ งผลให้เกิด
ความพึงพอใจ ความไว้เนื้ อเชื่อใจ ความผูกพัน การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริ การซ้ าที่เพิ่มมาก
ขึ้น สอดคล้องกับ Bricci, Fragata & Antunes (2015) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง “The Effects of Trust,
Commitment and Satisfaction on Customer Loyalty in the Distribution Sector” พบว่ า
ความไว้วางใจมีผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจและความผูกพัน นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลทางอ้อม
ไปยังความภัก ดี ผ่า นตัว แปรความผูก พัน และความพึ งพอใจอี ก ด้วย เช่ น เดี ย วกับ Pinyokul &
Chaiprasit (20 1 9) ที่ ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง “Effect of E-Business Adoption on the Quality of
Travel Agency-Supplier Relationship in Thailand” และจากการศึกษาพบว่า ความไว้วางใจ
ระหว่างตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยวและซัพพลายเออร์ มีผลทางบวกต่อความผูกพันระยะยาวของ
ซัพพลายเออร์

ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งทฤษฎี
ผลการศึกษาครั้งนี้ ได้นาเสนอองค์ความรู ้ใหม่ ดังนี้คือ ปัจจัยทางด้านการตลาดเชิง
สัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ (Relational Termination Cost)
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship Benefits) คุณค่าร่ วม (Shared Value) ความ
ไว้วางใจ (Trust) และปัจจัยคุณภาพบริ การ (Service Quality : SQ) ประกอบด้วย คุณภาพบริ การ
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ด้านคุณภาพสิ นค้าที่ตรงตามระบุไว้ (SQ : Tangible) คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่
เหมาะสมกับราคา (SQ : Tangible) คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่สวมใส่สบาย ใส่แล้วมี
ความสวยงาม (SQ : Tangible) คุณภาพบริ การด้านการจัดส่งสิ นค้าจริ งสมบูรณ์ครบถ้วนตาม
รายการสั่งซื้อ (SQ : Reliability) คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ
(SQ : Reliability) คุณภาพบริ การด้านการให้บริ การทางด้านข้อมูลและการจัดส่ งอย่างรวดเร็ ว
(SQ : Responsiveness) คุณภาพบริ การด้านความสามารถในการจัดการแก้ไขปัญหาการตอบ
ข้อสอบถามของพนักงาน และการให้บริ การลูกค้าด้วยความสุภาพ (SQ : Assurance) คุณภาพ
บริ การด้านผูใ้ ห้บริ การมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า (SQ : Empathy) และคุณภาพบริ การ
ด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ ลูกค้าเป็ นอย่างดี (SQ : Empathy) ที่มีอิทธิพลไปยังความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยนาแนวคิด
จากทฤษฎีความผูกพันและความไว้วางใจ (Morgan & Hunt,1994) และทฤษฎีคุณภาพบริ การ
(Parasuraman, Zeithaml & Berry,1988) มาช่วยอธิบายความผูกพันระหว่างผูบ
้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ โดยผลการวิจยั พบว่า ตัวแปรปัจจัยการตลาด
เชิงสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้แก่ ตัวแปรต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ (Relational Termination Cost)
ประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship Benefits) คุณค่าร่ วม (Shared Value) และ
ความไว้วางใจ (Trust) ส่วนตัวแปรด้านคุณภาพบริ การ (Service Quality : SQ) ที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ ได้แก่
คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคา (SQ : Tangible) คุณภาพบริ การด้าน
การส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ (SQ : Reliability) และคุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การ
ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี (SQ : Empathy) มีอิทธิพลไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากจะทาให้ทราบมิติของคุณภาพ
บริ การที่มีผลต่อความผูกพันแล้วผลการวิจยั ที่ได้ยงั เป็ นการต่อยอดทดสอบทฤษฎีดงั กล่าวใน
ความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้ากับผูบ้ ริ โภคในบริ บทของร้านค้าปลีกออนไลน์ซ่ ึงจากเดิมในทฤษฎีทา
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจในบริ บทของร้านค้าปลีกยางรถยนต์แบบออฟไลน์
ข้อเสนอแนะเชิ งการจัดการและการนาไปประยุกต์ ใช้
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจจาหน่ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งรู ปแบบในการดาเนินธุรกิจ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึง
ผูท้ ี่มีความสนใจจะดาเนินธุรกิจจาหน่ายเสื้ อผ้าแฟชัน่ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ สามารถนาผลจากการวิจยั
ดังกล่าวไปวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสร้างความผูกพันอันดีระหว่าง
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ร้านค้าและผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิภาพสูงจากสมการถดถอยแบบพหุผวู ้ ิจยั ขอ
เสนอแนะให้ ผูป้ ระกอบการเริ่ มนาตัวแปรไปประยุกต์ใช้โดยเรี ยงลาดับดังต่อไปนี้
1. คุณภาพบริ การด้านผูใ้ ห้บริ การดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็ นอย่างดี (SQ : Empathy) มี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการดูแลเอาใจใส่ผบู ้ ริ โภคผ่านการแสดง
ความห่วงเอาใจใส่ ให้ความสนใจความต้องการของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่อง และแสดงความเต็มใจ
ในการให้บริ การต่อผูบ้ ริ โภค การแสดงออกดังกล่าวจะช่วยให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความผูกพันกับร้านค้า
ได้ในระยาว
2. ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ (Relational Termination Cost) มีผลต่อความผูกพัน
ระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก
ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการสร้างต้นทุนในการยกเลิกความสัมพันธ์ระหว่าง
ร้านค้ากับผูบ้ ริ โภคให้สูงขึ้น ผ่านการมอบสิ ทธิประโยชน์ สิ นค้าที่มีคุณภาพ ความสะดวกสบายใน
การใช้บริ การ และการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีให้กบั ผูบ้ ริ โภค เนื่องจากผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะเกิด
ความผูกพันและตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ร้านค้าที่ใช้บริ การประจามากขึ้น เมื่อเปรี ยบเทียบ
แล้วพบว่า การจะเปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่น มีตน้ ทุนด้านค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งสูญเสี ยไปสูงกกว่า
การใช้บริ การกับร้านค้าที่ใช้บริ การเป็ นประจา ไม่วา่ จะเป็ น ต้นทุนในด้านระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ในการ
สรรหาร้านใหม่ ต้นทุนด้านระยะเวลาในการพัฒนาความสัมพันธ์กบั ร้านค้าใหม่ ความสะดวก
สบายในการใช้บริ การและความเสี่ ยงที่จะได้รับจากการเปลี่ยนไปใช้ร้านค้าใหม่ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ผูบ้ ริ โภคต้องยอมรับและประเมินว่าทางเลือกไหนมีความคุม้ ค่ามากกว่า
3. คุณภาพบริ การด้านคุณภาพของสิ นค้าที่เหมาะสมกับราคา (SQ : Tangible) มี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการตั้งราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
คุณภาพของสิ นค้า โดยผูบ้ ริ โภคจะพิจารณาราคาของสิ นค้าเทียบกับคุณภาพในการตัดเย็บเสื้ อผ้า
คุณภาพของเนื้อผ้าที่ได้รับและคุณภาพในการออกแบบสิ นค้าที่มีความสวยงาม ดังนั้น หากผูบ้ ริ โภค
ได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมหรื อต่ากว่าที่ประเมินไว้จะช่วยสร้างความประทับใจ
และสร้างความผูกพันระหว่างร้านค้ากับผูบ้ ริ โภคได้
4. ความไว้วางใจ (Trust) มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญกับการ
แสดงออกถึงความจริ งใจ ความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจผ่านนโยบายในการบริ หารจัดการ ไม่วา่
จะเป็ นการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนตัวให้กบั ลูกค้าเป็ นอย่างดี การให้ขอ้ มูลที่เป็ นจริ งถูกต้องโปร่ งใส ไม่
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เอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งจะช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจและไว้วางใจ
ในการซื้อสิ นค้าและบริ การจากทางร้านค้าและสามารถสร้างความผูกพันในระยะยาวระหว่างร้านค้า
ปลีกและตัวผูบ้ ริ โภคได้
5. คุณภาพบริ การด้านการส่งมอบสิ นค้าบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอ (SQ : Reliability) มี
อิทธิพลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจในทางบวก ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญในการส่งมอบสิ นค้าและบริ การที่ดีให้กบั
ผูบ้ ริ โภคอย่างสม่าเสมอ โดยการสร้างมาตรฐานของสิ นค้าและบริ การให้เท่ากัน เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
มัน่ ใจและไว้วางใจได้วา่ จะได้รับสิ นค้าที่ดีมีมาตรฐานและได้รับการบริ การที่ดีทุกครั้งจากทางร้าน
6. คุณค่าร่ วม (Shared Value) มีผลต่อความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก โดยผูบ้ ริ โภคจะมีการพิจารณาถึงคุณ
ค่าที่มีร่วมกันระหว่างตัวผูบ้ ริ โภคกับร้านค้า ไม่วา่ จะเป็ นเอกลักษณ์ สไตล์ของเสื้ อผ้าที่ทางร้านค้า
และผูบ้ ริ โภคมีความชื่นชอบมีรสนิยมคล้ายคลึงกัน ความสนใจในเรื่ องราวที่คล้ายคลึงกัน เช่น ทาง
ร้านค้ามีความชื่นชอบในเรื่ องของแฟชัน่ และติดตามข่าวสารแฟชัน่ อย่างใกล้ชิด เมื่อมีกระแสของ
แฟชัน่ ใหม่ๆ ผูบ้ ริ โภคที่ติดตามเพจของร้านค้าก็จะได้รับข่าวสารทางด้านแฟชัน่ ร่ วมถึงได้ซ้ือสิ นค้า
แฟชัน่ ที่ทนั ต่อกระแสสังคมในช่วงเวลานั้น ๆ ไปด้วย คุณค่าร่ วมที่มีกบั ร้านค้าส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
รู ้สึกมีส่วนร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของร้านค้า ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควรนาเสนอสิ่ งที่เป็ นคุณค่าร่ วมกัน
ระหว่างตัวผูบ้ ริ โภคกับร้านค้า ไม่วา่ จะเป็ นการนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ในเรื่ องที่ผบู ้ ริ โภคและ
ร้านค้าให้ความสนใจร่ วมกันผ่านทาง เฟซบุ๊กแฟนเพจ นอกจากนี้ร้านค้าควรมีจุดยืนและความ
ชัดเจนในเรื่ องของรสนิยม มาตรฐานในการการเลือกคุณภาพของสิ นค้าและสไตล์เสื้ อผ้า เพื่อรักษา
คุณค่าร่ วมและสร้างความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคในระยะยาว
7. ประโยชน์จากความสัมพันธ์ (Relationship Benefits) มีผลต่อความผูกพันระหว่าง
ผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจในทางบวก การได้รับ
สิ ทธิพิเศษจากการมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ร้านค้า เช่น การได้รับส่ วนลดพิเศษ โปรโมชัน่ พิเศษ การ
ได้รับสิ นค้า บริ การที่ดีเกินความคาดหมาย การได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านข้อมูลข่าวสาร ความ
บันเทิง หรื อด้านเศรษฐกิจ ที่ช่วยตอบสนองความต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค ล้วนแต่เป็ นปัจจัยที่ช่วย
ส่งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจ พึงพอใจ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด
ความผูกพันกับร้านค้าและไม่อยากที่จะเสี ยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการได้ใช้บริ การกับทางร้านค้า
ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ดงั กล่าวจะช่วยทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่อยากที่จะเปลี่ยนไปใช้บริ การกับ
ร้านค้าอื่น ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรพิจารณานาเสนอสิ ทธิประโยชน์ที่จะช่วยตอบสนองความ
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ต้องการให้กบั ผูบ้ ริ โภค ที่มาใช้บริ การกับทางร้านค้าให้มีความเหมาะสมเพื่อสร้างความผูกพันและ
รักษาความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคในระยะยาว
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้ งต่ อไป
1. การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษา อิทธิพลของปัจจัยคุณภาพบริ การและปัจจัยการตลาด
เชิงสัมพันธ์ ได้แก่ ต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ประโยชน์จากความสัมพันธ์ คุณค่าร่ วม และความ
ไว้วางใจไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ ซึ่งเป็ นการศึกษาในบริ บทของธุรกิจเสื้ อผ้าสตรี ที่จดั จาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
ในรู ปแบบของเฟซบุ๊กแฟนเพจ ดังนั้น ในอนาคตผูว้ ิจยั ควรศึกษาขยายผลไปยังกลุ่มของร้านค้าสตรี
ที่จดั จาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลทฟอร์มหรื อรู ปแบบอื่นๆ เช่น การขายสิ นค้าผ่าน
อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ หรื อขายในรู ปแบบการถ่ายทอดสด
2. ผูว้ ิจยั สามารถต่อยอดทาการศึกษาตัวแปรคุณภาพบริ การและปัจจัยการตลาดเชิง
สัมพันธ์ที่มีอิทธิพลไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคกับร้านค้าออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจประเภท
อื่นๆได้ เพื่อให้ผลการวิจยั มีความหลากหลายมากขึ้น
3. ผูว้ ิจยั สามารถศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีอิทธิพลไปยังความผูกพันระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผน
กลยุทธ์เพิ่มเติมให้ธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนื่องจากใน
ปัจจุบนั ธุรกิจประเภทเสื้ อผ้าสตรี มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงมากขึ้นโดยเฉพาะบนช่องทาง
ออนไลน์
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง อิทธิพลของคุณภาพบริการออนไลน์ และปัจจัยทางด้ านการตลาดเชิงสั มพันธ์ ไปยังความผูกพัน
ระหว่ างผู้บริโภคและร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของงานวิทยานิพนธ์นิสิตปริ ญญาโท สาขาการตลาด คณะการ
จัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั จึงใคร่ ขอความอนุเคราะห์ผตู ้ อบแบบสอบถามโปรดให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง โดยคาตอบของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อ
การศึกษาเท่านั้น และข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดจะถูกวิเคราะห์แปลผลออกมาเป็ นภาพรวมไม่เฉพาะเจาะจง
รายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบถึงความเป็ นส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็ น 9 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : คาถามสาหรับคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 : ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
ส่ วนที่ 3 : ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 4 : ด้านต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 5 : ด้านประโยชน์จากความสัมพันธ์ของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 6 : ด้านคุณภาพบริ การของร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 7 : ด้านคุณค่าร่ วมของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ส่ วนที่ 8 : ด้านความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ส่ วนที่ 9 : ด้านความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
***********************************************************************************
ส่ วนที่ 1 : คาถามสาหรับคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน ❑ ที่ตรงกับข้ อมูลของท่ านมากที่สุด
1.1 ท่านเคยซื้อเสื้ อผ้าสตรี ผา่ นร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจหรื อไม่
❑ เคย
❑ ไม่เคย (ขอยุติการสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ)
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ส่ วนที่ 2 : ข้ อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน ❑ ที่ตรงกับข้ อมูลของท่ านมากที่สุด
2.1 เพศ
❑ ชาย

❑ หญิง

2.2 อายุ
❑ 16 – 25 ปี
❑ 36 – 45 ปี

❑ 26 – 35 ปี
❑ 46 ปี ขึ้นไป

2.3 ระดับการศึกษา
❑ ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
❑ อนุปริ ญญา / ปวส.
❑ สู งกว่าปริ ญญาตรี

❑ มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช
❑ ปริ ญญาตรี

2.4 อาชีพ
❑ นักเรี ยน / นักศึกษา
❑ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
❑ อื่นๆ (โปรดระบุ ................................... )

❑ พนักงานบริ ษทั เอกชน
❑ ธุรกิจส่ วนตัว

2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
❑ ต่ากว่า 10,000 บาท
❑ 20,001 – 25,000 บาท

❑ 10,000 – 15,000 บาท
❑ 25,001 – 30,000 บาท

❑ 15,001 – 20,000 บาท
❑ 30,001 ขึ้นไป

ส่ วนที่ 3 : ข้ อมูลด้ านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
คาชี้แจง : กรุณานึกถึงร้ านค้ าเสื้ อผ้ าสตรีที่ท่านซื้อประจาบนเฟซบุ๊กแฟนเพจและทาเครื่ องหมาย 
ลงใน ❑ ที่ตรงกับข้ อมูลของท่ านมากที่สุด
3.1 ความถี่ในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจ
❑ น้อยกว่า 1 ครั้ง / เดือน
❑ 2-3 ครั้ง / เดือน
❑ 4-5 ครั้ง / เดือน
❑ มากกว่า 5 ครั้ง / เดือน
3.2 มูลค่าในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ผา่ นเฟซบุ๊กแฟนเพจในแต่ละครั้ง
❑ ตา่ กว่า 100 บาท
❑ 100 –300 บาท
❑ 301 – 500 บาท
❑ 501 – 700 บาท
❑ 701 – 900 บาท
❑ มากกว่า 900 บาท
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3.3 เสื้ อผ้าสตรี ประเภทใดดังต่อไปนี้ ที่ท่านเคยซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
❑ ประเภทชุดลาลอง

❑ ประเภทแฟชัน่ ตามกระแส

❑ ประเภทชุดทางานกึ่งแฟชัน่

❑ ประเภทชุดทางาน

❑ ประเภทชุดราตรี ออกงาน

❑ อื่น ๆ (ระบุ ..................... )

คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย  ลงใน ❑ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่ านที่สุด ในแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 – ส่ วนที่ 9
ส่ วนที่ 4 : ด้ านต้ นทุนการเลิกความสั มพันธ์ ของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่

มีต่อร้ านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรีออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4.1

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม ด้ านต้ นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ของลูกค้าที่

การยุติความสัมพันธ์กบั ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี
ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจา จะทาให้ท่านเกิดความ
ยุง่ ยากและไม่ได้รับความสะดวกสบาย
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ข้ อที่

มีต่อร้ านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรีออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
4.2

4.3

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม ด้ านต้ นทุนการเลิกความสัมพันธ์ ของลูกค้าที่
5

4

3

2

1

ต้นทุนด้านค่าใช้จ่าย เวลา ความสะดวกสบาย ในการ
เปลี่ยนไปใช้บริ การกับร้านค้าอื่นมีมูลค่าสู งกว่าการใช้
บริ การกับร้านค้าปลีกประเภทเสื้อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้
บริ การประจา
ท่านสามารถหาร้านค้าอื่นมาทดแทนได้อย่างง่ายดาย ใน
กรณี ที่ท่านตัดสิ นใจยุติความสัมพันธ์กบั ร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่ใช้บริ การประจา

ส่ วนที่ 5 : ด้ านประโยชน์ จากความสั มพันธ์ ของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่ ข้ อคาถามด้ านประโยชน์ จากความสัมพันธ์ ของลูกค้าที่มี
ต่ อร้ านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรีออนไลน์
บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
5.1

5.2

5.3

ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจามีการมอบสิ ทธิพิเศษ
ให้กบั ท่าน
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาได้สร้างความพึงพอใจ
ให้กบั ท่าน
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟน
เพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาได้ให้บริ การและส่งมอบ
สิ นค้าที่ดีเกินความคาดหมายของท่าน

ระดับความคิดเห็น
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ส่ วนที่ 6 : ด้ านคุณภาพบริการของร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่

ข้ อคาถามด้ านคุณภาพบริการของร้ านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

• คุณภาพบริการด้ านความเป็ นรูปธรรมของสินค้ าและบริการ

คุณภาพสินค้าตรงตามที่ระบุ
6.1 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีขนาด (Size) ตรงตามที่ทางร้านได้ให้
ข้อมูลไว้
6.2

สิ นค้าที่ท่านได้รับมีสี (Color) ตรงตามรู ปที่ทางร้านได้ให้
ข้อมูลไว้

6.3

สิ นค้าที่ท่านได้รับมีรูปแบบ (Design) ตรงตามรู ปที่ทาง
ร้านได้ให้ขอ้ มูลไว้
6.4 สิ นค้าที่ท่านได้รับมีเนื้อผ้า (Texture) ตรงตามรู ปหรื อ
ข้อมูลที่ทางร้านค้าได้ระบุไว้
คุณภาพสินค้ามีความเหมาะสมกับราคา
6.5 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีรูปแบบที่สวยงามเหมาะสม
กับราคา
6.6 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีคุณภาพการตัดเย็บที่ดี
เหมาะสมกับราคา
6.7 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับมีเนื้อผ้าที่ดีเหมาะสมกับราคา
สินค้ามีคุณภาพใช้ งานได้ ดี
6.8 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่สบาย
6.9

ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่แล้วมีความ
สวยงาม
6.10 ท่านคิดว่าสิ นค้าที่ได้รับใช้งานได้ดี สวมใส่แล้วมีความ
พอดีกบั สัดส่วนของร่ างกาย
• คุณภาพบริการด้ านความน่ าเชื่ อไว้ วางใจได้
มีการจัดส่ งสินค้าจริงสมบูรณ์ ครบถ้ วนตามรายการสั่งซื้อ
6.11 ท่านได้รับสิ นค้าจากทางร้านทุกครั้งที่ทาการสั่งซื้อ
6.12 ร้านมีการจัดส่งสิ นค้าอย่างครบถ้วนตามรายการสั่งซื้อ

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1
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ข้ อที่

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถามด้ านคุณภาพบริการของร้ านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

6.13 ร้านค้ามีการจัดส่งสิ นค้าที่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อ
6.14 ท่านได้รับสิ นค้าที่มีสภาพสมบูรณ์ตามที่ทางร้านค้าได้
ให้ขอ้ มูลไว้
ความสม่าเสมอในการบริการและสินค้าที่ดี
6.15 ท่านได้รับการบริ การที่ดีอย่างสม่าเสมอในการใช้บริ การ
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
6.16 ท่านได้รับสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพอย่างสม่าเสมอจากการซื้อ
สิ นค้าผ่านร้านค้าปลีกประเภทเสื้อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ
• คุณภาพบริการด้ านการตอบสนองต่ อลูกค้ า
การให้ บริการที่รวดเร็วด้ านข้ อมูล
6.17 พนักงานมีการตอบกลับข้อความของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว
6.18 พนักงานมีความเต็มใจในการตอบข้อซักถามของลูกค้า
ด้วยความรวดเร็ ว
6.19 พนักงานมีความเต็มใจในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าโดยการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมกับลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ ว
การให้ บริการที่รวดเร็วด้ านการจัดส่ งสินค้า
6.20 พนักงานมีการจัดส่งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว
6.21 ท่านได้รับสิ นค้าล่าช้ากว่ากาหนดการที่จะต้องได้รับ
• คุณภาพบริการด้ านความเชื่ อมัน
่ ต่ อลูกค้า
ทักษะในการแก้ไขปัญหา
6.22 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีทกั ษะในการแก้ไข
ปัญหาให้กบั ท่านได้เป็ นอย่างดี
6.23 ท่านคิดว่าพนักงานไม่มีทกั ษะในการตัดสิ นใจแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า
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ข้ อที่

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถามด้ านคุณภาพบริการของร้ านค้าปลีกประเภท
เสื้ อผ้าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ

ความสามารถในการให้ ข้อมูล
6.24 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญสามารถให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้
อย่างรวดเร็ ว
6.25 ท่านคิดว่าพนักงานของทางร้านค้ามีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญสามารถให้บริ การด้านข้อมูลให้กบั ท่านได้
อย่างถูกต้อง
ความสามารถในการให้ บริการด้ วยความสุ ภาพ
6.26 ท่านคิดว่าพนักงานมีทกั ษะในการให้บริ การด้วยความ
สุ ภาพเรี ยบร้อย
6.27 พนักงานเคยแสดงความไม่พอใจต่อท่านผ่านการใช้
ภาษาที่ไม่สุภาพ หรื อ ผ่านวิธีการอื่น
• คุณภาพบริการด้ านการรู้ จักและเข้ าใจลูกค้ า
มีความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้า
6.28 ท่านคิดว่าพนักงานมีความเข้าใจในความต้องการของ
ท่านเป็ นอย่างดี
6.29 ท่านคิดว่าพนักงานมีความพยายามที่จะตอบสนองความ
ต้องการของท่านเป็ นอย่างดี
6.30 ท่านคิดว่าพนักงานให้บริ การโดยคานึงถึงผล ประโยชน์
และความพึงพอใจของท่านเป็ นหลัก

มีการดูแลเอาใจใส่ ลูกค้ าเป็ นอย่ างดี
6.31 ท่านคิดว่าพนักงานมีความห่วงใยเอาใจใส่ท่านเป็ นอย่างดี
6.32 ท่านคิดว่าพนักงานมีความสนใจในความต้องการของ
ท่านอย่างต่อเนื่อง
6.33 ท่านคิดว่าพนักงานมีความเต็มใจในการให้บริ การต่อท่าน
เป็ นอย่างดี
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ส่ วนที่ 7 : ด้ านคุณค่ าร่ วมของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่

ประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
7.1

7.2

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถามด้ านคุณค่ าร่ วมของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีก
5
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1

ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีรสนิยมเกี่ยวกับ
สไตล์ของเสื้ อผ้าที่คล้ายคลึงกัน
ท่านและร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้บริ การเป็ นประจามีความสนใจและ
ชื่นชอบในเรื่ องที่คล้ายคลึงกัน

ส่ วนที่ 8 : ด้ านความไว้ วางใจของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่

ปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
8.1

ท่านมีความมัน่ ใจในการซื้อสิ นค้าผ่านร้านเสื้ อผ้า
ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา

8.2

ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา มีความ
ซื่อสัตย์ในการให้บริ การ
ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจ มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า
เป็ นความลับ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เป็ นต้น
ท่านคิดว่าร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บน
เฟซบุ๊กแฟนเพจที่เคยใช้บริ การเป็ นประจา ดาเนินธุรกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต

8.3

8.4

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถามด้ านความไว้ วางใจของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ า
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ข้ อที่

ปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
8.5

ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถามด้ านความไว้ วางใจของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ า
5
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2

1

ท่านมีความมัน่ ใจ และเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับจาก
ร้านค้าปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจที่ท่านใช้บริ การเป็ นประจาว่าเป็ นข้อมูลที่
จริ งและถูกต้อง

ส่ วนที่ 9 : ด้ านความผูกพันของลูกค้ าที่มีต่อร้ านค้ าปลีกประเภทเสื้ อผ้ าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ระดับความคิดเห็น : 5 = เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง 4 = เห็นด้ วย 3 = เฉย 2 = ไม่ เห็นด้ วย 1 = ไม่ เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง
ข้ อที่

9.1

ข้ อคาถามด้ านความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อร้ านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรีออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
แฟนเพจ
ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้
บริ การเป็ นประจามีความสาคัญเป็ นอย่างมาก

9.2

ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
ที่ใช้บริ การเป็ นประจาเป็ นสิ่ งที่ท่านตั้งใจจะรักษาไว้
ตลอดไป

9.3

ท่านคิดว่าความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับร้านค้าปลีก
ประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจที่ใช้
บริ การเป็ นประจามีคุณค่าและคุม้ ค่ากับความพยายามใน
การรักษาความสัมพันธ์ไว้

ระดับความคิดเห็น
5

4

3

2

✥✥ ขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ✥✥

1
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คาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ (งานวิจัยเชิงคุณภาพ)
คาถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยเชิงลึกที่ส่งผลให้ร้านค้าที่มีการเปิ ด
ดาเนินการสามารถดาเนินธุรกิจมาเป็ นระยะเวลาในสภาวะที่มีคู่เข่งทางการตลาด และการแข่งขัน
ทางการตลาดที่สูง โดยผูว้ ิจยั ใช้วิธีเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็ น(Nonprobability
sampling) กาหนดวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Judgmental Sampling) จากร้านค้า
ปลีกประเภทเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กาหนดและยินดีที่จะให้ขอ้ มูลผ่าน
การสัมภาษณ์ (Interview)
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปสาหรับผู้ให้ สัมภาษณ์
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ประกอบด้วย
- ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล
- ชื่อร้านค้า
- เพศ
- อาชีพ (ทางานประจาด้วยหรื อไม่)
ส่ วนที่ 2 คาถามเชิงลึกเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ ร้านค้ าประสบความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ
แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อศึกษาถึงแนวความคิด ทัศนคติ แนวทางการดาเนิน
ธุรกิจ ที่เป็ นปัจจัยที่ส่งผลให้ประสบความสาเร็ จในการดาเนินธุรกิจ ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้
- ร้านค้าเปิ ดมาแล้วประมาณกี่ปี ?
- จุดเริ่ มต้นของการขายสิ นค้า?
- สิ นค้าของทางร้านค้ามีประเภทไหนบ้าง? สไตล์ไหน?
- สิ นค้ามีช่วงราคาเท่าไหร่ ?
- ร้านค้ามีการเปิ ดดาเนินงานตัง่ แต่เวลาเท่าไหร่ ? และปิ ดในเวลาเท่าไหร่ ?
- ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนที่ทาให้รู้สึกว่าธุรกิจเริ่ มอยูต่ วั และสามารถดาเนินต่อไปได้?
- มีช่องทางอื่นในการจัดจาหน่ายสิ นค้าอีกหรื อไม่?
- ทางร้านค้ามีสิทธิพิเศษให้กบั ลูกค้าหรื อไม่? อย่างไร?
- มีการทากิจกรรมพิเศษกับลูกค้าหรื อไม่? อย่างไร?
- ทางร้านมีพนักงานกี่คน มีการบริ หารจัดการอย่างไร?
- ใช้บริ การขนส่ง เอกชน หรื อ ไปรษณียไ์ ทย ?
- กระบวนการในการจัดการของร้านค้า มีอะไรบ้าง?
- ทางร้านมีลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริ การซ้ าหรื อไม่?
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-

ปริ มาณระหว่างลูกค้าเก่ากับลูกค้าใหม่กลุ่มไหนมีมากกว่ากัน?
คุณคิดว่าอะไรที่ทาให้ลูกค้ากลับมาใช้บริ การซ้ า?
ใช้ระยะเวลานานแค่ไหนกว่าจะทาให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ า?
คุณคิดว่าความผูกพันของลูกค้ามีผลต่อการดาเนินธุรกิจของคุณมากน้อยแค่ไหน?
คุณคิดว่าอะไรที่ทาให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับร้านของคุณ?
มีลูกค้าช่วยรี วิวสิ นค้าและบริ การให้ทางร้านหรื อไม่ ปริ มาณเท่าไหร่ ? ใช้วิธีการใดในการ
รี วิว?
- จุดเด่นของสิ นค้าและบริ การของร้านคืออะไร?
- คุณคิดว่าร้านของคุณประสบความสาเร็จหรื อไม่? อย่างไร?
ในอนาคตคุณจะยังดาเนินธุรกิจนี้ต่อในอนาคตหรื อไม่? เพราะอะไร?
-
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ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงของข้อมูล
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่ องมือ
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 : ดร.ศรัญยา แสงลิ้มสุ วรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ / ผูช้ ่วยคณบดี
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 : ดร.ปนัดดา จัน่ เพชร
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาการจัดการธุรกิจและสารสนเทศ
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปิ ยะนุช เทือกเทพ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป คณะบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4 : อาจารย์อารยา ลาน้ าเที่ยง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5 : คุณจิรายุ คุณสื บพงษ์พนั ธ์
ตาแหน่งทางวิชาการ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงเรี ยนพงศ์สิริวิทยา / ผูป้ ระกอบการร้านขาย
เสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์
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ตารางที่ ข - 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC)

ข้อคาถาม

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลรวม
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5

ส่ วนที่ 1 - คาถามสาหรับคัดกรองผูต้ อบแบบสอบถาม
1.1
1
1
1
1
1
5
ส่ วนที่ 2 - ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์
2.1
1
1
1
1
1
5
2.2
1
1
1
1
1
5
2.3
1
1
1
1
1
5
2.4
1
1
1
1
1
5
2.5
1
1
1
1
1
5
ส่ วนที่ 3 - ข้อมูลด้านพฤติกรรมในการซื้อเสื้ อผ้าสตรี ออนไลน์บนเฟซบุ๊กแฟนเพจ
3.1
1
1
1
1
1
5
3.2
1
1
1
1
0
4
3.3
1
1
1
1
0
4
ส่ วนที่ 4 - ด้านต้นทุนการเลิกความสัมพันธ์ของลูกค้า
4.1
1
1
-1
0
0
1
4.2
1
1
0
1
0
3
4.3
1
1
1
1
0
4
4.4
1
1
1
0
0
3
4.5
1
1
1
1
0
4
4.6
1
1
1
1
0
4
ส่ วนที่ 5 - ด้านประโยชน์จากความสัมพันธ์ของลูกค้า
5.1
1
1
1
1
1
5
5.2
1
1
1
1
1
5
5.3
1
1
-1
1
1
3
5.4
1
1
1
1
0
4

ค่า

สรุ ปผล

IOC

1.00

ยอมรับ

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

1.00
0.80
0.80

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

0.20
0.60
0.80
0.60
0.80
0.80

ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

1.00
1.00
0.60
0.80

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

194
ตารางที่ ข - 2 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ต่อ)
ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 6 - คุณภาพบริ การ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลรวม
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
4
2
4
3
4
4
5
3
3

ค่า

สรุ ปผล

IOC

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
0.40
0.80
0.60
0.80
0.80
1.00
0.60
0.60

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
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ตารางที่ ข - 3 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ต่อ)
ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 6 - คุณภาพบริ การ
6.21
6.22
6.23
6.24
6.25
6.26
6.27
6.28
6.29
6.30
6.31
6.32
6.33
6.34
6.35
6.36
6.37
6.38
6.39
6.40
6.41
6.42
6.43

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลรวม
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1
1
1
-1
1
1
1
-1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1

5
5
4
5
5
5
5
3
5
4
5
1
4
5
5
5
2
5
4
5
2
5
5

ค่า

สรุ ปผล

IOC

1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
1.00
0.80
1.00
0.20
0.80
1.00
1.00
1.00
0.40
1.00
0.80
1.00
0.40
1.00
1.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ

196
ตารางที่ ข - 4 ผลการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามและวัตถุประสงค์
(Index of Item Objective Congruence : IOC) (ต่อ)
ข้อคาถาม
ส่ วนที่ 6 - คุณภาพบริ การ
6.44
6.45
6.46
ส่ วนที่ 7 - ด้านคุณค่าร่ วมของลูกค้า
7.1
7.2
7.3
7.4
ส่ วนที่ 8 - ด้านความไว้วางใจ
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
ส่ วนที่ 9 - ด้านความผูกพันของลูกค้า
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

ผลคะแนนจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผลรวม
EX1 EX2 EX3 EX4 EX5

ค่า

สรุ ปผล

IOC

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
5
5

1.00
1.00
1.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

1
1
1
1

1
0
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
0
1

5
4
4
5

1.00
0.80
0.80
1.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

1
1
1
0
1
0
1

1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
-1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1

5
4
5
2
5
3
4

1.00
0.80
1.00
0.40
1.00
0.60
0.80

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1

1
1
1
1
-1
1

0
1
0
1
0
1

1
1
1
1
1
1

3
5
4
5
2
5

0.60
1.00
0.80
1.00
0.40
1.00

ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ปรับปรุ ง
ยอมรับ
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