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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาองคประกอบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใชวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

จำนวน 342 คน เก็บตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบโควตา วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนาและสถิติการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันลำดับที่สองในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบวา ตัวแบบมีความสอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ 

โดยมีคา 2 /df = 2.67  GFI = 0.96    RMSEA = 0.070  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98  องคประกอบของความ
ภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบมีคาน้ำหนักองคประกอบเรียงตามลำดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ พฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.98 รองลงมา คือ การบอกตอ มีคาน้ำหนัก 0.95 

ความตั้งใจซ้ือซ้ำ 0.95 และ ความออนไหวตอราคา 0.85 ตามลำดับ 

คำสำคญั: องคประกอบ  ความภักดี  ผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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Abstract 

 The objectives of this research were 1) to study the loyalty composition of e-commerce consumer. 

This research used quantitative research methods, sample consisted of 342 consumers who used to shop 

online or e- commerce marketplace applications.  Sampling was sampled using quota sampling method. 

Data were analyzed by descriptive statistics and second- order confirmatory factor analysis statistics in 

hypothesis testing. 

The results of the study were as follows: It was found that the model was consistent with the 

empirical data (model fit) after the model was adjusted with 2 / df = 2.67 GFI = 0.96 RMSEA = 0.070 CFI 

= 0.99 NFI = 0.98 TLI = 0.98  1) The  composition of consumer loyalty through e-commerce consists of 4 

compositions with the composition weight values in descending order as follows: Complaint behavior, the 

highest composition weight was 0.98, followed by word of mouth with weight 0.95, repurchasing intention 

0.95 and price sensitive 0.85, respectively. 

Keywords: Composition, Loyalty, E-commerce consumer 

1. บทนำ

ปจจุบนัระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศจากการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและเขามามี
บทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตมากขึ้น สงผลใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆในปจจุบันอยางรวดเร็ว 
อีกทั้งธุรกิจทั้งรายเล็กรายใหญมีการขยายชองทางจัดจำหนายไปยังพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทำใหยอดขายผานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางตอเนื่อง นักการตลาดและธุรกิจตางๆจึงตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหเหมาะสมกับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหธุรกิจดำเนินกิจการไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิด
ความภักดีของผูบริโภคจึงเปนสิ่งที่ธุรกิจทั่วโลกไดใหความสำคัญเปนอยางมาก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการจัดการกลยุทธการคา
อยางยั่งยืนในดานกลยุทธการสรางความผูกพัน (Sathongvian, 2015) และยังเปนการสรางพันธสัญญาหรือขอผูกพันที่บุคคล
จะตัดสินใจกลับมาซื้อหรือใหการสนับสนุนสินคาและบริการในอนาคต (Oliver, R. L., 1999) ซึ่งความภักดีสามารถพิจารณา
ไดจากพฤติกรรมตางๆของผูบริโภค เชน การบอกตอ ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปน
ตน 
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แตในขณะเดียวกันพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เกิดปญหาการรองเรียนจากการซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคเปน
จำนวนมาก จากสถิติของสำนักสงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พบวา ป2563 มีผูรองเรียนผานสายดวน 1212 เพิ่มขึ้นจาก
ปท่ีผานมา 13% โดยพบปญหามากที่สุดในคือปญหาการซื้อขายทางออนไลน จำนวน 20,300 ครั้ง (สำนักสงเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส, 2020) การรองเรียนและคำวิจารณของผูบริโภคจึงเปนปรากฎการณที่เกี่ยวของกับการตอบโตผูขายตอความไม
พอใจในสินคาหรือบริการและทำใหผูบริโภคหันไปซื้อสินคากับพาณิชยอิเล็กทรอนิกสรายอื่น สิ่งเหลานี้อาจสงผลตอความภักดี
ของผูบริโภคในการซื้อสินคาและบริการผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสได 

จากการทบทวนวรรณกรรมไดแสดงใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในปจจุบัน โดยองคประกอบท่ีจะสรางความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมี 4 ดาน คือ การบอกตอ 

ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน ซึ่งงานวิจัยของ ณัฐพัชร อภิเรืองสกุล และ ประสบชัย พสุ
นนท (2562) พบวา ความจงรักภักดีของผูบริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ความตั้งใจซ้ือซ้ำ การบอกตอ การ
ลดความออนไหวตอราคา และการลดพฤติกรรมการรองเรียน และงานวิจัยของ ณัฐจิรา อิ่มวิเศษ (2558) พบวา ประกอบดวย 

พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจซ้ือ ความออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน 

จากที่กลาวมาขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาองคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

เพื่อนำมาใชในการกำหนดกลยุทธดานการบริหารลูกคาสัมพันธใหกับธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3. สมมติฐานการวิจัย

องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยองคประกอบ 1) ดานการบอกตอ 2) 

ดานความตั้งใจซ้ือ 3) ดานการออนไหวตอราคา 4) ดานพฤติกรรมการรองเรียน 

4. กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดการวิจยัครั้งน้ีผูวจิัยไดสังเคราะหขึ้น โดยใชทฤษฎีความภักดีของ Zeithaml,Berry,และParasuraman 

(1996)  ดังภาพท่ี 1 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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5. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ความภักดี 

ณัฐพัชร ลอประดิษฐพงษ (2549, หนา 27) กลาววาความภักดี (Loyalty) หมายถึง ทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอ
สินคาและบริการ ซึ่งตองนำไปสูความสัมพันธในระยะยาว เปนการเหนี่ยวรั้งผูบริโภคไวกับธุรกิจ ความจงรักภักดไีมไดเปนเพียง
พฤติกรรมการซื้อซ้ำเทานั้น แตยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรูสึกนึกคิดและความสัมพันธในระยะยาวดวย ซึ่งการซ้ือซ้ำ
ของผูบริโภคไมไดหมายความวาจะมีความจงรักภักดีเสมอไป เพราะพฤติกรรมการซื้อซ้ำอาจเกิดจากหลายปจจัยรวมกัน เชน 

ความสะดวกสบายของผูบริโภค ผูบริโภคมีความคุนเคยสินคาหรือบริการ มีราคาต่ำกวาคูแขงขันรายอื่น เกิดจากความ
ผิดพลาดของคูแขงขัน และความสัมพันธหรือความประทับใจในอดีตของผูบริโภคที่มีตอสินคาหรือบริการ เปนตน 

 Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) กลาววา ความภักดีคือความเกี่ยวของหรือผูกพันที่มีตอตราสินคา 
รานคาผูผลิต การบริการหรืออื่นๆ ที่อยูบนพื้นฐานของทัศนคติที่ชอบ หรือตอบสนองดวยพฤติกรรมตางๆ โดยศึกษาการวัด
ระดับความภักดีในดานบริการโดย ใชเกณฑจากการวัดความตั้งใจของผูรับบริการ ( Behavioral Intentions) ซึ่งจะตอง
พิจารณาถึงพฤติกรรม ทัศนคติและ กระบวนการคิดของผูเขารับบริการ แนวคิดนี้สามารถนำไปใชพิจารณาวัดระดับความภักดี
ของผูบริโภคตอธุรกิจ โดยการวัดความภักดีควรประกอบไปดวย 4 ดาน คือ ดานความตั้งใจซ้ือซ้ำ ดานการบอกตอ ดานการลด
ความออนไหวตอราคา และดานการลดพฤติกรรมการรองเรียน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Kalyani and Reddy (2017) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาผลของความพึงพอใจของผูซื้อสินคาออนไลน พบวา การซื้อ

ของออนไลนที่เปนอยูในปจจุบันที่มีการพัฒนาความสำคัญอยางมากในสภาพแวดลอมทางธุรกิจสมัยใหม วิวัฒนาการของการ
ซื้อของออนไลนไดเปดโอกาสในการใชประโยชนและสรางความไดเปรียบในการแขงขันเหนือบริษัทตางๆ ความพึงพอใจของ
ลูกคาคือตัวชี้วัดวารานคาตอบสนองความคาดหวังของลูกคาไดอยางไร ผลการวิจัยบงชี้วา ความภักดี ความตั้งใจในการซื้อซ้ำ 
การบอกตอ พฤติกรรมการรองเรียนที่ลดลงและความออนไหวตอราคา เปนผลลัพธเชิงพฤติกรรม (ผลที่ตามมา) ของความพึง
พอใจของผูซื้อในการซื้อสินคาออนไลน นอกจากนี้ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของลูกคามีผลตอความภักดีของรานคา
ออนไลนอยางมีนัยสำคัญ 

6. วิธีการวิจัย

ประชากรในการวิจัย คือ ผูบริโภคที ่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ไมสามารถระบุจำนวนประชากรได 

กลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่เคยซื้อสินคาผานระบบออนไลนหรือแอปพลิเคชันตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

กำหนดขนาดตัวอยาง โดยใชโปรแกรม G* Power 3 (Erdfelder et  al., 2007) โดยกำหนดขนาดอิทธิพล (effect size) 

เทากับ 0.35 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเทากับ 0.05 คาอำนาจทดสอบ (power of test) เทากับ 0.90 ไดขนาดตัวอยางเทากบั 

339 เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการเก็บขอมูล ผูวิจัยไดเพิ่มตัวอยางอีกราวรอยละ 1 ไดขนาดตัวอยางรวม 342 ตัวอยาง 
โดยการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) และทำการแจกแบบสอบถามแบบออนไลนดวย google from โดยทำ
การสงลิงกแบบสอบถามใหกับผูบริโภคที่มีการทำรายการผานแอปพลิเคชัน ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การสุมตัวอยางกลุมผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

กลุมผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (B2B,B2C) สัดสวน(รอยละ) ตัวอยาง(คน) 

e-Marketplace 47.00 161 

Social Media 38.00 130 

e-Tailer/Brand.com 15.00 51 

รวม 100.00 342 

ที่มา: (สำนักสงเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, Thailand Internet User Behavior 2019) 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม (questionnaire) โดยมีทั้งคำถามปลายปดและคำถามปลายเปด ซึ่งอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของรวมทั้งกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ประกอบดวย 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ
2. องคประกอบของความภักดี 4 ประกอบหลัก และ 11 องคประกอบยอยซึ ่งแสดงองคประกอบหลักและ

องคประกอบยอยไดดังนี ้
   2.1 องคประกอบดานการบอกตอ ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.1.1 ทานจะแนะนำเพือนและญาติ ในการซอืสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

2.1.2 ท่านจะแนะนาํพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์หก้บัผูท้มีาขอคาํแนะนาํในเรืองซอืสินคา้หรือบรกิาร 
2.1.3 ท่านจะบอกต่อไปยงัผูอ้ืนในการซือสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

   2.2 องคประกอบดานความตั้งใจซ้ือ ประกอบดวย 2 องคประกอบยอย 
2.2.1 พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสเ์ป็นทางเลือกแรกของการซอืสินคา้ 
2.2.2 ท่านจะกลบัมาซือสินคา้ผ่านพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสใ์นครงัถดัไป 

   2.3 องคประกอบดานการออนไหวตอราคา ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.3.1 ท่านไม่มีปัญหากบัการขึนราคาของพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

2.3.2 ท่านยงัคงซือสินคา้จากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสร์ายเดิมแมม้ีการเปลียนแปลงของราคา 
2.3.3 ท่านยินดีจ่ายเพิมหากสินคา้จากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสต์อบสนองความตอ้งการของท่าน 

   2.4 องคประกอบดานพฤติกรรมการรองเรียน ประกอบดวย 3 องคประกอบยอย 

2.4.1 ท่านจะติดต่อกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสโ์ดยตรงเมือเกิดปัญหา 
2.4.2 ท่านจะไม่นาํปัญหาต่างๆทีเกิดขนึจากพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกสไ์ปในสืออืนๆ 

2.4.3 ท่านจะช่วยแกไ้ขความเขา้ใจผิดทเีกียวกบัพาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส ์

การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม 

ในการทดสอบคุณภาพแบบสอบถามมีขั้นตอนดังน้ี 
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1. ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 คน ซึ่งผลที่ไดมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) อยูที่ 0.67-

1.00 ผานเกณฑที่ IOC มีคาตั้งแต .50 ถึง 1.00 หลังจากนั้นนำขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงเนื้อหาของคำถามแต
ละขอของแบบสอบถามใหมีความเหมาะสมตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

2. การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยผูวิจัยไดนำเอาแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญไป
ทำการทดสอบกับกลุมตัวอยาง จำนวน 30 ราย แลวนำมาหาคาความเชื ่อมั ่นโดยใชสัมประสิทธิ ์แอลฟาครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) ซึ่งผลการทดสอบความภักดี ไดคาเทากับ 0.886 ซึ่งตัวแปรผานเกณฑ ซึ่งมีคาแอลฟาครอนบาค 

มากกวา 0.70 สรุปไดวาแบบสอบถามผานเกณฑการทดสอบคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทำการเก็บขอมูลจากผูตอบแบบถามในชวงเดือน กุมภาพันธ - มีนาคม 2564 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะบุคคลของกลุมตัวอยางและตัวแปร ที่ไดจากการเก็บรวมรวม
เพื่อใหทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแตละตัวเปนการวิเคราะห โดยใชสถิติพื้นฐานคือ คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตัวแปรแตละตัวท่ีใชในการศึกษา 
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไวของการวิจัย

ดวยการวิเคราะหสมการโครงสราง โดยมีคาที่ใชตรวจสอบความกลมกลืนและคาที่สอดคลองของตัวแบบสมการโครงสรางกับ
ขอมูลเชิงประจักษ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปดัชนีความสอดคลองของตัวแบบ 

ดัชนีความสอดคลอง คาที่ยอมรับวามีความสอดคลอง อางอิง 
2
/df 0.00 <

2
/df 3

Schumacker & Lomax ( 2004) 

GFI 0.90 < GFI 0.95 Diamantopolous&Siguaw(2000, p. 87) 

RMSEA 0.00 RMSEA 0.08 Diamantopolous &Siguaw(2000, p. 85) 

CFI 0.95  CFI 1.00 Diamantopolous& Siguaw(2000, p. 88) 

NFI 0.90  NFI  1.00 Schumacker & Lomax ( 2004) 

TLI 0.90  TLI  1.00 Schumacker & Lomax (2004) 

7. ผลการวิจัย

ผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.60 สวนใหญอยูระหวางอายุ 15-25 ป คิดเปนรอยละ 

35.40 ระดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดบัปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 70.50 สวนมากมีรายไดเฉลีย่ตอเดอืน นอยกวา 15,000 

บาท คิดเปนรอยละ 38.30 และสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 32.20 

ความภักดีของผูบริโภค โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปนอย

ตามลำดับคือ ดานตั้งใจซ้ือซ้ำ( X  = 4.13) รองลงมาคือดานพฤติกรรมการบอกตอ ( X  = 4.07) ดานพฤติกรรมรองเรียน ( X

= 3.96) และดานความออนไหวตอราคา ( X  = 3.82) 
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ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคพบวา 
การตรวจสอบความสอดคลองของตัวแบบความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส พบวา ตั วแบบมีความ

สอดคลองและกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ (model fit) หลังจากปรับตัวแบบ โดยมีคา 2 /df = 2.67  GFI = 0.96 

RMSEA = 0.070  CFI = 0.99  NFI = 0.98  TLI = 0.98    

องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบ มีคาน้ำหนัก
องคประกอบเรียงตามลำดับจากมากไปหานอยดังนี้ พฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากที่สุด คือ 0.98 

รองลงมาคือ การบอกตอ มีคาน้ำหนัก 0.95 ความตั้งใจซื้อ 0.95 และการออนไหวตอราคา 0.82 ตามลำดับ เปนไปตาม
สมมติฐานที่ไดตั้งไว และสามารถแสดงผลการวิเคราะหตัวแบบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ไดดังภาพที่ 
2 

ภาพท่ี 2 ตัวแบบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (หลังปรับ) 

8. อภิปรายผล

จากผลการวิจ ัย พบวา องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 4 

องคประกอบ การบอกตอ ความตั้งใจซื้อ การออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปนไปตามทฤษฎีความภักดีของ 
Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) นอกจากนั้นยังสอดคลองงานวิจัยของ Kalyani and Reddy (2017) พบวา 
ความภักดีที่ประกอบดวย ความตั้งใจในการซ้ือซ้ำ การบอกตอ พฤติกรรมการรองเรียนที่ลดลงและความออนไหวตอราคา เปน
ผลลัพธเชิงพฤติกรรม (ผลที่ตามมา) ของความพึงพอใจของผูซื้อในการซื้อสินคาออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ วัชรินทร 
เดชยอดย่ิง (2560) พบวา กลุมลูกคาตัวอยางมีความจงรักภักดีในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยดานท่ีกลุม ตัวอยางมีความ
จงรักภักดีมากที่สุด คือ ดานความตั้งใจซ้ือ รองลงมาคือ ดานการซื้อซ้ำ และดานการบอกตอ ตามลำดับ และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ เดนนภา มุงสูงเนิน และ ชนะเกียรติ สมานบุตร (2557) ที่พบวา พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจซื้อ ความ
ออนไหวตอราคา และพฤติกรรมการรองเรียน เปนองคประกอบของความภักดีของผูใชบริการ และขอคนพบจากผลการวิจัยนี้
คือองคประกอบตามแนวคิดความภักดีของ Zeithaml, Berry, and Parasuraman (1996) ใชไดกับผูบริโภคพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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9. ขอเสนอแนะจากการวิจัย

จากผลการวิจัยพบวา องคประกอบของความภักดีของผูบริโภคพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย 4 องคประกอบ 

ซึ่ง ดานพฤติกรรมการรองเรียน มีคาน้ำหนักองคประกอบมากท่ีสุด ดังนั้น ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรใหความสำคัญเม่ือ
มีผูบริโภครองเรียนเมื่อเกิดปญหาขึ้นจากการซื้อสินคาและบริการ ทั้งนี้พฤติกรรมการแสดงออกถึงความไมพอใจของผูบริโภค
แตละรายจะมีความแตกตางกันซึ้งไมอาจทราบได  ในบางรายอาจจะการบอกตอผูอื่นเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้น หรือสงเรื่องไป
ยังหนวยงานที่เกี่ยวของกบการคุมครองผูบริโภค ดังนั้นธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ควรมีการเตรียมการรับมือกับปญหาที่
เกิดขึ้นเปนอยางดี และมีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ถูกรองเรียนอยางละเอียด จนถึงรวมกันแกปญหากับผูที่เกี่ยวของเพื่อ
หาทางปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดไดอีก และควรมีการตรวจสอบงานสวนอื่น ๆ ที่มีขอผิดพลาดนอยหรือที่ไมเคยมี
ขอผิดพลาดเลย 

10. กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ สำเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจาก คณาจารยและผูมีสวนเกี่ยวของหลายทาน ที่กรุณาใหคำแนะนำ 
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา ดร.พงษสันติ์ ตันหยง ที่กรุณาใหคำแนะนำ แกไข ตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ   ดวยความเอาใจ
ใสอยางดียิ่ง พรอมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ ทำใหงานวิจัยนี้ สำเร็จลุลวงไดดวยดีและขอขอบคุณผูที่ตอบแบบสอบถามทุกทาน ท่ี
ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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