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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ประโยชน์และการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค 2) ศึกษาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 400 คน เป็ นการวิจยั เชิงส�ำรวจ เครื่ องมือ
วิจยั คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอนุ มานเพื่อวิเคราะห์อิทธิ พลตัวแปรด้วยเทคนิ ค
การวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ในจังหวัดล�ำปางส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุอยูร่ ะหว่าง 18-27 ปี มีสถานภาพโสด
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วุฒิการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน
อยูช่ ่วง 10,001-20,000 ระยะเวลาที่ใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4-6 ปี สิ นค้าหรื อบริ การ
ที่สง่ั ซื้อเป็ นสิ นค้า/เสื้ อผ้าประเภทแฟชัน่ มากที่สุด จ�ำนวนครั้งที่ใช้บริ การสัง่ ซื้อ 2-3 เดือน
ต่อ 1 ครั้ง ใช้ช่องทางในการช�ำระเงินค่าสิ นค้าผ่านตู ้ ATM ธนาคารมากที่สุด
ความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้
ประโยชน์อยูใ่ นระดับมากทุกปั จจัย ผลวิเคราะห์อิทธิ พลเส้นทาง พบว่าการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การมากที่สุด รองลงมา คือ การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู ้ประโยชน์ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า การรับรู ้ประโยชน์มอี ทิ ธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้ อสิ นค้า ล�ำดับสุ ดท้ายการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลทางตรงต่อการตัดสิ นใจ
เลื อกซื้ อสิ นค้า อีกทั้งการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้าผ่านการรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้ประโยชน์
ค�ำส� ำคัญ : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, การรับรู ้คุณภาพบริ การ, การรับรู ้ประโยชน์,
การตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า

Abstract
The objectives of this research were (1) to study the opinion level of customer
relationship management, the service quality perception and the consumer’s benefits
perception influencing the decision to purchase products and (2) to study the customer
relationship management, the service quality perception and the consumer’s benefits
perception influencing the decision to purchase products through mobile functional
applications in Lampang province. The study employed survey method and involved
400 participants who purchased products through mobile functional applications.
The data obtained from the questionnaire were analyzed and carried out by using
the computer program with descriptive statistics of percentage, mean, standard deviation
and path analysis.
The findings of the research revealed that most of the customers who purchased
products through mobile functional applications in Lampang province were females,
age between 18 -27 years, single, with a bachelor degree, students and undergraduates,
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their earnings between 10,001 – 20,000 baht a month. Duration of using mobile phone
was for 4 - 6 years. Most of products and services purchased were fashionable garments.
Each consumer ordered products every two or three months. The method of payment for
their products was made through ATM service.
The general overview was indentified to be the most as followed; the customer
relationship management, service quality perception and consumer’s benefits perception.
Results of the path analysis consequently indicated that first, the customer relationship
management directly influenced to the service quality perception. Second, the customer
relationship management directly influenced to the consumer’s benefits perception.
Third, customer relationship management directly influenced to the decision to purchase
products. Fourth, the consumer’s benefits perception directly influenced to the decision
to purchase products. Finally, the service quality perception directly influenced to
the decision to purchase products. In addition, the customer relationship management
indirectly influenced to the decision to purchase products through the service quality
perception and the benefits perception.
Keywords: Customer Relationship Management, Service Quality Perception,
Consumer’s Benefits Perception and Decision to Purchase Products.

บทน�ำ

ปั จจุ บนั การด�ำเนิ นธุ รกิ จมี การเปลี่ ยนแปลงเพิ่มมากขึ้ นตามบริ บทของ
สภาพแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ใน
การด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้ าหมาย เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ และได้พฒั นาธุรกิจ
มาอยูบ่ นระบบอินเทอร์เน็ต ท�ำให้การติดต่อซื้อขายสามารถท�ำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ ง
มีการตั้งร้านค้าจริ งๆ ขึ้นมา จึงท�ำให้เกิดผูป้ ระกอบการหน้าใหม่ข้ ึนมากมาย ความก้าวหน้า
ของระบบอินเทอร์ เน็ตคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่ อสารก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่
ทางสังคม คือ เครื อข่ายสังคมใหม่ที่รู้กนั อย่างแพร่ หลายว่า “สังคมออนไลน์” (Online
Community) หรื อ “สังคมเสมือน”(Virtual Community) หรื อ “เครื อข่ายสังคมออนไลน์”
(Social Network) โดยเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ ีเป็ นพื้นที่สาธารณะที่สมาชิกทุกเพศ ทุกวัย
ทุกเชื้อชาติ และศาสนา ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพและทุกกลุ่มสังคมย่อยจาก
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ทัว่ โลกเป็ นผูส้ ื่ อสารข้อมูลสารสนเทศแล้วน�ำมาแบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ื่นที่อยูใ่ นเครื อข่าย
ของตน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตและสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่องก่อให้เกิดวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีของสื่ อสังคม
ออนไลน์หลากหลายประเภท ได้แก่ เว็บบล็อก (Weblog) หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า บล็อก (Blog)
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking Sites) ดังจะเห็นว่าปัจจุบนั การสื่ อสาร
บนโลกออนไลน์ได้พฒั นาไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี Web 2.0
และการเกิดขึ้นของสังคมเครื อข่ายที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาก�ำหนดและปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ
ของผูร้ ับสารและผูบ้ ริ โภคเกือบสิ้ นเชิงท�ำให้เกิดช่องทางการสื่ อสารรู ปแบบใหม่ๆ เป็ น
จ�ำนวนมาก (Eid and Ward, 2009)
ล�ำดับต่อมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้รับการพัฒนาอย่างมากจากกลางทศวรรษที่ 1990
ทั้งการพัฒนารู ปลักษณ์และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้งานอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า
โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็ นคอมพิวเตอร์ พกพาขนาดเล็กที่ใช้งานได้อย่างหลากหลาย
ทั้งการส่ งข้อความ ส่ งคลิปวิดีโอ และไฟล์เพลง ซึ่งผูบ้ ริ โภคให้การตอบรับเป็ นจ�ำนวนมาก
ดังนั้นโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงกลายเป็ นสื่ อแบบใหม่ เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่นกั การตลาด
สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์เพื่อเข้าถึงตัวผูบ้ ริ โภคกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างรวดเร็ ว เป็ นสื่ อ
ที่อยูใ่ กล้ตวั ที่ผบู ้ ริ โภคมีการเปิ ดใช้งานตลอดเวลาและเป็ นส่ วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวติ
ประจ�ำวันของคนยุคปัจจุบนั ด้วยเหตุน้ ีโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงสามารถแทรกตัวเข้าไปมีบทบาท
หลายอย่างในส่ วนผสมทางการตลาด ตั้งแต่ใช้รับและส่ งข้อมูลในรู ปแบบปกติไปจนถึง
การท�ำธุรกรรมเฉพาะ ขณะเดียวกัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ยงั ท�ำให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงนักการตลาด
ตลอดจนข้อมูลข่าวสารของสิ นค้า และบริ การต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้นตลอดเวลา ส�ำหรับ
นักการตลาดดิจิทลั นั้นการมีพฒั นาการของโทรศัพท์เคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ในการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็ นเครื่ องมือเสริ มสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ สามารถ
ใช้เป็ นช่องทางโฆษณาสิ นค้า เป็ นอุปกรณ์ส่งั ซื้ อสิ นค้าได้โดยตรง และจะพัฒนาต่อไป
จนกลายเป็ นช่องทางสื่ อสารหลักมากยิง่ ขึ้น (Wertime และ Fenwick, 2551)
ทั้งนี้จากผลการส�ำรวจพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าและบริ การผ่านทางออนไลน์พบ
ว่าปัญหาด้าน การรับรู ้คณ
ุ ภาพบริ การ คือ (1) ได้รับสินค้าล่าช้ากว่าที่กำ� หนด (2) ได้รับสินค้า
ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้ และ (3) สิ นค้าเกิดความช�ำรุ ดเสี ยหาย (สุ รางคณา วายุภาพ, 2558)
นอกจากนี้ ยงั พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้า ผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
จังหวัดล�ำปาง รับรู ้ถึงคุณภาพบริ การในทางลบเกี่ยวกับ ความไม่แน่นอนโดยเฉพาะด้าน
การจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ การที่ล่าช้าหรื อสิ นค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้ สิ นค้า
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ไม่มีอยูจ่ ริ ง คิดค่าบริ การในการจัดส่ งสู งเกินจริ ง การคืนสิ นค้ากรณี มีปัญหาใช้เวลานาน
(มัลลิกา ติณศรี , 2559, สัมภาษณ์) อีกทั้งปั ญหาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ด้านการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ Call Center รับสายช้า ความเชื่อมัน่ ความปลอดภัยของข้อมูลส่ วนตัว หรื อเว็บไซต์
นั้นไม่มีอยูจ่ ริ ง (วราภรณ์ ดัดงอน, 2559, สัมภาษณ์) ส่ งผลให้เกิดความคิดเห็นในด้านลบ
ของผูบ้ ริ โภคและท้ายที่ สุดท�ำให้ลูกค้าไม่เกิ ดความพึงพอใจในการเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านออนไลน์ ส่ งผลให้ยอดขายของผูป้ ระกอบการสิ นค้าออนไลน์ลดลงไปในที่สุด
ดังนั้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการพัฒนาของเทคโนโลยี
โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กลับกลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ ประจ�ำวัน รวมถึงการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจโดยมีเป้ าหมายเพือ่ สร้างโอกาสการเติบโต
ของธุรกิจ และได้พฒั นาธุรกิจมาอยูบ่ นระบบอินเทอร์เน็ต ส่ งผลท�ำให้การติดต่อซื้ อขาย
สามารถท�ำได้อย่างง่ายดายโดยไม่ตอ้ งมีการตั้งร้านค้าจริ ง ท�ำให้เกิดเครื อข่ายสังคมใหม่
ที่รู้กนั อย่างแพร่ หลาย เกิดความนิยมซื้ อขายกันมากขึ้น กิจการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็ นที่มาของการศึกษาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการธุรกิจขายสิ นค้าหรื อบริ การผ่านออนไลน์ได้นำ� มา
ปรับปรุ งพัฒนากลยุทธ์การตลาดท�ำให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพ
บริ การ การรับรู ้ประโยชน์และการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2. เพื่อศึกษาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การและการรับรู ้
ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง

สมมติฐานการวิจยั

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั เรื่ องการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้
คุณภาพบริ การและการรับรู ้ประโยชน์ของผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
สิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดสมมติฐาน
การวิจยั จากกรอบแนวคิดการวิจยั และก�ำหนดสมมติฐานได้ดงั นี้
H1: การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การ
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H2: การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการรับรู ้ประโยชน์
H3: การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
H4: การรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
H5: การรับรู ้ประโยชน์มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า

กรอบแนวความคิดวิจยั

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปตัวแปร
ที่มีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องดังกรอบแนวคิด ต่อไปนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังนี้
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Zeithamal Valarie A. and
Mary Jo. (2000) โดย วิทยา ด่านธ�ำรงกุล และพิภพอุดร (2547) กล่าวถึง กระบวนการ
ของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ หรื อ DEAR Model ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (Database: D) 2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพือ่ การวิเคราะห์
และแยกแยะลูกค้า (Electronic: E) 3) การก�ำหนดโปรแกรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์
(Action: A) และ 4) การรักษาลูกค้า (Retention: R)
การรับรู ้คุณภาพบริ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Parasuraman, Zeithaml and Berry
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(1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพบริ การ คือ การรับรู ้ของลูกค้าซึ่งลูกค้าจะท�ำการประเมินคุณภาพ
บริ การ โดยเปรี ยบเทียบความต้องการหรื อความคาดหวังกับการบริ การที่ได้รับจริ ง และ
การที่องค์กรจะได้รับชื่อเสี ยงจากคุณภาพบริ การต้องมีการบริ การอย่างคงที่อยูใ่ นระดับ
ของการรับรู ้ของลูกค้า หรื อมากกว่าความคาดหวังของลูกค้า นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการ
ประเมินคุณภาพบริ การว่า “การประเมินคุณภาพบริ การของลูกค้านั้นยากกว่าการประเมิน
คุณภาพของสิ นค้า” การรับรู ้คุณภาพบริ การ เป็ นผลลัพธ์จากการเปรี ยบเทียบของความ
คาดหวังของลูกค้ากับบริ การที่ได้รับจริ ง ซึ่ งคุณภาพที่ถูกประเมินไม่ได้เป็ นการประเมิน
เฉพาะผลจากการบริ การเท่านั้น แต่เป็ นการประเมินที่รวมไปถึงกระบวนการของการบริ การ
ที่ได้รับ แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry, (1998) ได้สร้างเครื่ องมือวัดคุณภาพ
การบริ การจ�ำแนก 5 ด้าน ดังนี้
1. ความไว้ใจ หรื อ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริ การ
ให้ตรงตามที่ตกลงกันไว้กบั ลูกค้า และบริ การที่ให้ทุกครั้ง มีความสม�่ำเสมอ ท�ำให้ลูกค้า
รู ้สึกว่าน่าเชื่อถือในมาตรฐานการให้บริ การ สามารถให้ความไว้วางใจได้
2. ความมัน่ ใจ (Assurance) ความสามารถในการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้เกิด
กับลูกค้า มีความซื่อสัตย์ สร้างความมัน่ ใจ และความมัน่ คงปลอดภัย
3. สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangibles) ลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์
เครื่ องมือสิ่ งอ�ำนวยความสะดวก พนักงาน และวัสดุที่ใช้ในการสื่ อสารต่างๆ บริ การที่ถกู
น�ำเสนอออกมาเป็ นรู ปธรรมจะท�ำให้ลกู ค้ารับรู ้ถึงการให้บริ การนั้นๆ ได้ชดั เจนขึ้น
4. ความเข้าใจและเอาใจใส่ ลกู ค้า (Empathy) ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก
และสามารถติดต่อได้งา่ ย ความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้ลกู ค้าเข้าใจได้ ความเห็นอก
เห็นใจ และเข้าใจลูกค้า
5. การสนองตอบลูกค้า (Responsiveness) ผูใ้ ห้บริ การพร้อมและเต็มใจที่จะให้
บริ การทันทีตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริ การหรื อลูกค้าได้ทนั ท่วงที และให้
ความช่วยเหลือเป็ นอย่างดี
การรับรู ้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Hansen (2005) ได้กล่าวว่า การที่
ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ดา้ นประโยชน์สูง เช่น ด้านความสะดวก ด้านราคา และการประหยัด
เวลาในการซื้ อ มีผลต่อความตั้งใจซื้ อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค และ Liu and Wei (2003)
ทีก่ ล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู เ้ ชิงบวกเกี่ยวกับประโยชน์และความสะดวกในการใช้อนิ เทอร์เน็ต
เพื่อซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงความซับซ้อน
ของการซื้อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์เน็ตจะมีผลเสี ยต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์
การตัดสิ นใจเลือกซื้อ ประยุกต์ใช้ทฤษฎีของ Mowen and Minor (1998) ได้กล่าว
ไว้วา่ การตัดสิ นใจเลือกซื้ อมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค
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เนื่ องจากก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรมการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสิ นใจเลือกซื้ อ
หรื อมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นขึ้นมาก่อนโดยอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบของการค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อการบอกเล่าแก่บุคคลอื่นถึงประสบการณ์ในการ
ใช้สินค้าหรื อบริ การเหล่านั้น การตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อใช้บริ การเป็ นความตั้งใจของ
ผูบ้ ริ โภคในการกระท�ำให้ได้มาซึ่งการจัดการและการใช้สินค้าหรื อบริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ โภค
อาจจะสร้างการตัดสิ นใจเลือกซื้อโดยการหาข้อมูล รวมทั้งพูดคุยกับผูอ้ ื่นถึงประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ นค้า นอกจากนี้ การสร้างการตัดสิ นใจเลือกซื้อมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในกรณี
ที่มีความเกี่ยวพันสูง

ขอบเขตของการวิจยั

การวิจยั จ�ำแนกขอบเขต 4 ด้าน คือ (1) ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการศึกษา การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ประโยชน์ และการเลือกซื้ อสิ นค้าของ
ผูบ้ ริ โภค (2) ด้านประชากร คือ กลุ่มลูกค้าที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปที่ซ้ื อสิ นค้าผ่าน
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง (3) ระยะเวลาในการศึกษารวมทั้งสิ้ น
9 เดือน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2559)

วิธีดำ� เนินการวิจยั

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุม่ วัยรุ่ นและวัยท�ำงานที่มอี ายุต้งั แต่ 18 ปี ขึ้นไป
ที่อยูใ่ นกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปี เนื่ องจากมีเหตุผล
และอ�ำนาจในการซื้อสิ นค้าออนไลน์ดว้ ยตนเอง โดยมีประชากรจ�ำนวน 76,197 คน ข้อมูล
ณ เดือน ธันวาคม 2558 (ส�ำนักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง, ออนไลน์) แต่เนื่องจาก
จ�ำนวนประชากร ที่ใช้ในการวิจยั นี้มีจำ� นวนมาก ดังนั้น จึงได้กำ� หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ ริ โภคที่ใช้โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 400 คน ตามเกณฑ์
ของ Comrey and Lee (1992) และค�ำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�ำวิจยั ครั้งนี้
โดยใช้วธิ ีการเปิ ดตารางส�ำเร็ จของ Taro Yamane (1973) ที่มีการก�ำหนดค่าความเชื่อมัน่
ร้อยละ 0.95 ความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 0.05
2. เครื่องมือวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื่ องมือวิจยั คือ แบบสอบถามตามแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
ซื้ อของ รวมถึงวรรณกรรมที่ได้ทบทวนมา โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
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(1) ข้อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป (2) ข้อมูลเกีย่ วข้องกับตัวแปรจ�ำนวน 4 ด้าน โดยทดสอบความเชือ่ มัน่
ของแบบสอบถามตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ดังนี้ (1) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.955 (2) การรับรู ้คุณภาพบริ การ ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.969
(3) การรับรู ้ประโยชน์ ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.899 และ (4) การตัดสินใจเลือกซื้อสิ นค้า
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.916 โดยมีค่าความเชื่อมัน่ รวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.935
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตพิ รรณนาเพือ่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์เส้นทาง
(Path Analysis)

ผลการวิจยั

ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 72.47 อายุระหว่าง
18-27 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.96 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็ นร้อยละ 59.74 วุฒิการศึกษา
ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 50.40 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษามากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 28.31 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนอยูช่ ่วง 10,001-20,000 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 43.64 ระยะเวลา ที่ใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4- 6 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.52 สิ นค้า
หรื อบริ การที่ส่ังซื้ อเป็ นสิ นค้า/เสื้ อผ้าประเภทแฟชัน่ มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.30
จ�ำนวนครั้งที่ใช้บริ การสั่งซื้ อ 2-3 เดือนต่อ 1 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 40 ใช้ช่องทางการ
ช�ำระเงินค่าสิ นค้าผ่านตู ้ ATM ของธนาคารมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 65.20
ตอนที่ 1 ผลของวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 ศึกษาระดับความคิดเห็นด้านการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การรับรู ้คุณภาพบริ การ การรับรู ้ประโยชน์และการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า
ของผูบ้ ริ โภค
ผลการวิจยั พบว่าการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.93 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.452 การรับรู ้คุณภาพบริ การ มีระดับ
ความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.494 การรับรู ้
ประโยชน์ มีระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.541 การตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า มีระดับความคิดเห็นระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531
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ตอนที่ 2 ผลของวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 การวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานและ
การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง

ภาพที่ 2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเส้นทาง
ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ของเส้นทาง ตัวแปรการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการรับรู ้คณ
ุ ภาพบริ การ มีคา่ สัมประสิทธิ์เส้นทางมากทีส่ ุด เท่ากับ 0.732
และ R2 เท่ากับ 0.535 รองลงมา คือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการ
รับรู ้ประโยชน์ มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.702 และ R2 เท่ากับ 0.492 การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้า มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ
0.250 และ R2 เท่ากับ 0.516 การรับรู ้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อ
สิ นค้า มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.318 และ R2 เท่ากับ 0.516 การรับรู ้คุณภาพบริ การ
มีอทิ ธิพลทางตรงต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า มีคา่ สัมประสิทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.223 และ
R2 เท่ากับ 0.516 นอกจากนี้การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยงั มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้ อสิ นค้าผ่านการรับรู ้คุณภาพบริ การ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทาง เท่ากับ 0.163 และ
R2 เท่ากับ 0.516 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
ผ่านการรับรู ้ประโยชน์มีค่าสัมประสิ ทธิ์เส้นทาง เท่ากับ 0.223 และ R2 เท่ากับ 0.516
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ตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั

หมายเหตุ : t-stat 1.96 แสดงว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05,   *P .05
t-stat 2.58 แสดงว่ามีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01,   **P .01

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ทุกสมมติฐานการวิจยั มีค่า t-stat 1.96
สนับสนุนสมมติฐาน ณ นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม

หมายเหตุ : TE = Total Effect, DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, N/A = Not Applicable,
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ตารางที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์อทิ ธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม พบว่า
1) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การ
มีค่ามากที่สุด เท่ากับ 0.732 รองลงมาการจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
รวมต่อการรับรู ้ประโยชน์ มีค่าเท่ากับ 0.702 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรง
ต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า มีค่าเท่ากับ 0.250 มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อการตัดสิ นใจ
เลือกซื้อสิ นค้า ผ่านทางการรับรู ้คุณภาพและการรับรู ้ประโยชน์ มีค่ารวมกันเท่ากับ 0.386
และมีอิทธิ พลรวมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า มีค่าเท่ากับ 0.636 2) การรับรู ้คุณภาพ
บริ การมีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลรวมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า มีค่า เท่ากับ 0.223
3) การรับรู ้ประโยชน์มีอิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลรวมต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
มีค่า เท่ากับ 0.318

อภิปรายผล

ผลการวิจยั ท�ำให้ทราบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 385 คน มีระดับความคิดเห็นต่อการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ ด้านฐานข้อมูลลูกค้า อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยง
จากมากไปหาน้อย คือ มีการสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทาง SMS/Line/e-mail โทรศัพท์เคลื่อนที่
มีระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่มีประสิ ทธิภาพ และล�ำดับสุ ดท้าย คือมีขอ้ มูลของลูกค้าถูกต้อง
และเป็ นปั จจุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Harrigan (2011) ได้ศึกษาโมเดลการบริ หาร
ลูกค้าสัมพันธ์ในยุคของสื่ อสังคม ผลการวิจยั พบว่าการมุ่งสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
มีผลกระทบเชิงบวกต่อกระบวนการข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยภาพรวมแล้วงานวิจยั นี้สนับสนุน
การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างสื่ อสังคมและการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ขอ้ มูลลูกค้าทางสื่ อสังคม
ที่ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนความผูกพันลูกค้าบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์และการบริ หารลูกค้า
สัมพันธ์เทคโนโลยีสื่อสังคมได้ขจัด ความไม่สมดุล และระยะห่ างระหว่างตราสิ นค้า
นักการตลาดและลูกค้าของพวกเขาผลลัพธ์ก็คือลูกค้าจะผูกพันกับตราสิ นค้าและผูกพัน
กับนักการตลาดผ่านฟอรั่มออนไลน์ต่าง ๆ และเกิดคุณค่าด้านความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน
ในหลากหลายรู ปแบบ
การรับรู ้คุณภาพบริ การ ด้านความไว้วางใจ/ความน่าเชื่อถือ ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ
ราคาของสินค้าเป็ นไปตามที่ได้แจ้งไว้กบั ลูกค้า เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า/บริ การ เป็ นไปตาม
ที่ได้ระบุไว้ และมีการชี้แจงรายละเอียดของสิ นค้าที่ขายอย่างชัดเจนครบถ้วนและถูกต้อง
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สอดคล้องกับแนวคิดของ (Leon, 1978) ที่กล่าวถึงเงื่อนไขของการรับรู ้คุณภาพบริ การที่ดี
ของลูกค้า ข้อที่วา่ ความไว้วางใจและความซื่ อสัตย์ของผูบ้ ริ การ ลูกค้าจะรู ้วา่ เมื่อใดก็ตาม
ที่การตกลงในการใช้บริ การเกิดขึ้น สามารถที่จะไว้ใจผูใ้ ห้บริ การ โดยพนักงานท�ำตาม
สัญญาที่ตกลงไว้ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ลกู ค้าให้ความสนใจเป็ นพิเศษ
การรับรู ้ประโยชน์ ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ การซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทำ� ให้มีขอ้ มูลก่อนตัดสิ นใจซื้ อ การสั่งซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทาง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ช่วยให้ประหยัดเวลา การติดต่อกับร้านค้า/ผูข้ ายสิ นค้าหรื อบริ การผ่าน
ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง การสัง่ ซื้อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านทางโทรศัพท์
เคลื่อนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การช่ องทางอื่น และ
การติดตามดูสินค้าหรื อบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เสมอ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด Hansen (2005) ได้กล่าวว่า การที่ผบู ้ ริ โภคมีการรับรู ้ดา้ นประโยชน์สูง เช่น
ด้านความสะดวก ด้านราคา และการประหยัดเวลาในการซื้ อ มีผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
ของผูบ้ ริ โภค และ Liu and Wei (2003) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้เชิงบวกเกี่ยวกับ
ประโยชน์และความสะดวกในการใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงความซับซ้อนของการซื้ อผลิตภัณฑ์ทางอินเทอร์ เน็ตจะมี
ผลเสี ยต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า ผูต้ อบแบบสอบถามมีคา่ เฉลีย่ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อโดยเรี ยงจากมากไปหาน้อยคือ ท่านเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
เพราะสามารถเปรี ยบเทียบราคาได้สะดวกตลอดเวลา ท่านเลือกซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
เพราะมีสินค้าหลากหลายให้เลือก การเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ เกิดจากการได้รับ
ค�ำแนะน�ำจากบุคคลใกล้ชิด ในอนาคตท่านยังจะเลือกซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่อไป เมื่อต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่คอื อันดับแรกที่เลือก และการเลือกซื้อสินค้า/บริ การ ผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ นสิ่ งที่ท่านกระท�ำอยูเ่ สมอ สอดคล้องกับแนวคิดของ Mowen and
Minor (1998) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเลือกซื้ อมีความสัมพันธ์อย่างมากกับพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค เนื่องจากก่อนที่ผบู ้ ริ โภคจะแสดงพฤติกรรมการซื้อ ผูบ้ ริ โภคจะมีการตัดสินใจ
เลือกซื้ อหรื อมีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น ขึ้นมาก่อนโดยอาจจะอยูใ่ นรู ปแบบ
ของการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อการบอกเล่าแก่บุคคลอื่นถึง
ประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรื อบริ การเหล่านั้น การตัดสิ นใจเลือกซื้ อหรื อใช้บริ การ
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เป็ นความตั้งใจของผูบ้ ริ โภคในการกระท�ำให้ได้มาซึ่ งการจัดการและการใช้สินค้าหรื อ
บริ การ ดังนั้นผูบ้ ริ โภคอาจจะสร้างการตัดสิ นใจเลือกซื้ อโดยการหาข้อมูล รวมทั้งพูดคุย
กับผูอ้ นื่ ถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสินค้า นอกจากนี้ การสร้างการตัดสินใจเลือกซื้อมีแนวโน้ม
ที่จะเกิดขึ้นในกรณี ที่มีความเกี่ยวพันสูง
ผลการวิเคราะห์อิทธิ พลเส้นทาง พบว่า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พล
ทางตรงต่อการรับรู ้คุณภาพบริ การมากที่สุด เพราะกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดี
กับผูบ้ ริ โภค ท�ำให้ทราบถึงความต้องการและตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ตรง
เป้ าหมาย สอดคล้องกับแนวคิดของวิทยา ด่านธ�ำรงกุล และพิภพ อุดร, (2547) กล่าวไว้วา่
การปฏิสัมพันธ์กบั ลูกค้าไม่ได้เกิดเฉพาะที่ฝ่ายการตลาดเท่านั้น แต่สามารถเกิดขึ้นได้
ทุกๆ จุดที่ลูกค้าได้สมั ผัสและติดต่อกับบริ ษทั ดังนั้นหากสามารถท�ำให้การปฏิสมั พันธ์
เป็ นที่พอใจกับลูกค้าได้ นั้นหมายถึงความส�ำเร็ จของการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ด้วยเหตุน้ ีการจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะเรื่ องของการตลาด
เท่านั้น หากแต่จะต้องบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่ วมกัน ซึ่งกระบวนการของ
การจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้าจะเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยรวมทั้งหมดในการที่จะพยายาม
ตอบสนองลูกค้าเป็ นรายบุคคลอย่างเจาะจงผ่านทุกๆ หน้าที่ ทุกๆ สิ นค้าและบริ การ
ทุกๆ หน่วยงาน และทุกๆ ช่องทางของบริ ษทั ไปพร้อมๆ กัน ไม่วา่ จะเป็ นการมีปฏิสมั พันธ์
ทางการตลาด การขาย การบริ การ และการสนับสนุน
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรู ้ประโยชน์ เพราะเมื่อ
ผูบ้ ริ โภครับรู ้ถึงประโยชน์ที่เขาได้รับส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ชูศกั ดิ์ เดชเกรี ยงไกรกุล, (2546) กล่าวถึง รู ปแบบการสร้างสัมพันธ์ดว้ ยคุณค่าเพิ่ม
หมายถึง การสร้างสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ โภคด้วยประโยชน์เพิ่มเติมไปจากประโยชน์หลักที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับจากสิ นค้าหรื อบริ การที่ผบู ้ ริ โภคจ่ายเงินซื้ อเป็ นการสร้างความเหนือกว่า
ความพึงพอใจแก่ลกู ค้า
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์มีอิทธิ พลทางตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
เพราะกระบวนการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีส่งผลต่อความประทับใจของลูกค้าท�ำให้เกิด
การตอบสนองต่อการเลือกซื้ อสิ นค้า สอดคล้องกับแนวคิดของ วิทยา ด่านธ�ำรงกุล และ
พิภพ อุดร (2549) กล่าวถึง กระบวนการของการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) การสร้างฐานข้อมูลลูกค้า (2) การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการวิเคราะห์
และแยกแยะลูกค้า (3) การก�ำหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ ได้แก่ การบริ หาร
ลูกค้าโดยการคาดคะเนความต้องการของลูกค้าแล้วหาทางตอบสนองความต้องการ
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ของลูกค้า โปรแกรมสะสมคะแนนหรื อโปรแกรมสร้างความภักดี โปรแกรมสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงสังคมเพือ่ ยึดเหนี่ยวลูกค้าให้ยาวนานที่สุด โปรแกรมสร้างความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างโดยใช้เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีเพื่อให้ลกู ค้าเกิดความสะดวก ในการติดต่อ
และ (4) การรักษาลูกค้าโดยการประเมินผลการบริ หารลูกค้าสัมพันธ์และรักษาความเติบโต
ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจในตราสิ นค้าและสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีกบั ลูกค้าปั จจุบนั
การรับรู ้ คุณภาพบริ การ มีอิทธิ พลทางตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
เพราะเมือ่ ลูกค้ารับรู ้ถงึ คุณภาพบริ การทีด่ ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า เกิดความเชื่อมัน่
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สิ นค้าตรงกับความต้องการ ใส่ ใจต่อลูกค้าท�ำให้เกิดพึงพอใจ
และส่ งผลให้เกิดการเลือกซื้ อสิ นค้าต่อไป สอดคล้องกับแนวความคิดของ Qingjin Fan and
other (2013) สามารถสรุ ปได้วา่ คุณภาพที่ลูกค้ารับรู ้ได้จากการใช้บริ การร้านค้าออนไลน์
ประกอบไปด้วย ความสะดวกสบายในการใช้บริ การมีเนื้อหาที่ถกู ต้องครบถ้วน สามารถ
ติดต่อ ผูใ้ ห้บริ การได้ตามความต้องการ และมีการปรับแต่งสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับ
ความต้องการ และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Yomnak Tortrakul (2007) เรื่ อง การรับรู ้
คุณภาพบริ การและความพึงพอใจของลูกค้าในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ไทย ผลการวิจยั
พบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การทางอิเล็กทรอนิกส์และความพึงพอใจไม่มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ส�ำคัญ และความพึงพอใจกับความตั้งใจที่จะจงรักภักดีกไ็ ม่มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั ยะส�ำคัญด้วยเช่นกัน โดยปั จจัยที่สำ� คัญที่สุดที่จะช่วยให้รักษาลูกค้าไว้ได้ ก็คือ
ความน่าเชื่อถือเพราะผูท้ ี่ซ้ื อสิ นค้าออนไลน์ไทยต้องการให้บริ ษทั ท�ำตามสัญญาที่ให้ไว้
ด้วยการบริ การที่ถูกต้อง ทั้งการเรี ยกเก็บเงิน การจัดส่ งสิ นค้าที่ถูกต้อง รวดเร็ วตามที่ได้
สัญญาไว้
การรับรู ้ประโยชน์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้วา่ การซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
ท�ำให้มีขอ้ มูลก่อนการตัดสิ นใจ ช่วยให้ประหยัดเวลา ติดต่อกับร้านค้า/ผูข้ ายสิ นค้า
หรื อบริ การได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าจากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ
ช่องทางอืน่ และติดตามดูสินค้าหรื อบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีท่ ำ� ได้เสมอ
ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hansen (2005) ได้กล่าวว่า การที่ผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้
ด้านประโยชน์สูง เช่น ด้านความสะดวก ด้านราคา และ การประหยัดเวลาในการซื้อ มีผล
ต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผูบ้ ริ โภค และ Liu and Wei (2003) ที่กล่าวว่า ผูบ้ ริ โภค
มีการรับรู้เชิงบวกเกี่ยวกับประโยชน์และความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตเพือ่ ซื้อผลิตภัณฑ์
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ออนไลน์ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากผูบ้ ริ โภคมีการรับรู ้ถึงความซับซ้อนของการซื้อผลิตภัณฑ์
ทางอินเทอร์เน็ตจะมีผลเสี ยต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั

1. ข้ อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 ผลการวิจยั พบว่าการรับรู ้คุณภาพบริ การมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ ซึ่งมีค่าน้อยที่สุด คือ 0.223 แต่ในทางตรงกันข้ามทฤษฎีบอกว่า
คุณภาพบริ การมีความส�ำคัญ ดังนั้น ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริ การ
เพิ่ม เนื่องจากงานวิจยั นี้มีขอ้ จ�ำกัดในการศึกษาด้านการซื้อสิ นค้าผ่านแอพพลิเคชัน่ เท่านั้น
หากเป็ นอุตสาหกรรมอื่นๆอาจจะมีผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากกว่านี้
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
2.1. ควรจะศึกษากลุม่ ผูบ้ ริ โภคทีย่ งั ไม่เคยซื้อสินค้าหรื อบริ การผ่านแอพพลิเคชัน่
เว็บไซต์พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลือ่ นที่ในประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การเลือกซื้อ
สินค้าผ่าน YouTube เพือ่ น�ำมาเป็ นข้อมูลในการประกอบธุรกิจการซื้อขายผ่านแอพพลิเคชัน่
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อไป
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3.1 หน่ วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารตลอดจนกระทรวงพาณิ ชย์ที่ดูแลเกี่ยวกับการท�ำธุ รกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ควรมีนโยบายเชิงรู ปธรรมเพือ่ การบริ หารจัดการระบบความปลอดภัยบนเว็บไซต์เพือ่ สร้าง
ความมัน่ ใจให้กบั ผูบ้ ริ โภคและความปลอดภัยในข้อมูลสารสนเทศของผูป้ ระกอบการ
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