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บทคัดยอ
ลตอความจงรักภัภักดี ของผูประมูลสินคา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาป
ษาปปจจัยที่สงผผลต
ไลนนที่มีตอเว็บไซตประมูลออนไลน ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยพัฒนาจากกรอบงานวิ
นาจจากกกรอบ จัยเดิม
ออนไลน
นความจงรรกั ภัภักดีของผู
องผูประมูล โดยรวบรวมข
โดยรรวบรวมขอมูลจากผูที่เคย
คยเข
ยเขารวมประมู
มปประมูลสินคาออนไลน
ในอดีดีตดานความจงรั
ผานทางเว็
ทางเว็บไซตประมู
ระมูล จํานวน 1911 คน ดวยการแจกแบบสอบถามอิ
ยกการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสผานนทางสื่อสังคม
ออนไลน
ไลน แและนํ
ละนําขอมูลที่ไดดมาประมวลผลด
าปประะมวลผลดวยโปรแกรมสํ
ยโโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ
ระหววางตัวแปรต
แปรรตนและตัวแปรตาม
ผลการวิ
ผลก
การรวิจัยพบวา ประสิ
ประะสิทธิผลของตัวแทนประมู
แททนประมูล ประสิ
ปรระสิทธธิิผลของการเสนอรายการที
ลขของการเส
่
ามหลาากหลาายขอองสินคา สงอิอิทธิพลทางตรงต
ลทางตร อการรับรู
ประมูมูล อิทธิพลของเครืือขายยสัสังคม และควา
และความหลากหลายของสิ
โยชนจากการประมูล นอกจากนี้อิทธิ พลขอ
องเครือขายสัังคมม และความหลากหลายของสิ
และความหลากหลายข นคา ยัง
ประโยชน
ลของเครื
สงอิททธิธิพลทางตรงตอการรับรูควา
วามเพลิ
จากการประมู
ามเพลิดเพลินจากการ
รประมูล รวมถึงลักษณะของเว็
ษณะของเ บไซต และ
คุณภาพของสินคา สงอิทธิพลทางตรงตอไววางใจ ซึ่งการรับรูรประโยชนจากการประมล
ากการประมูล การรั
ก บรูความ
เพลิดเพลินจากการประมูล และความไววางใจ สงอิทธิพลทางตรงตอความภักดีตอเว็บไซต ขณะที่
ประสิทธิผลของการเสนอรายการที่ประมูล ความหลากหลายของสินคา ลักษณะของเว็บไซต และ
คุณภาพของสินคา สงอิทธิพลทางออมตอความจงรักภักดีตอเว็บไซต ประมูลออนไลน อยางไรก็ตาม
ผลงานวิจัยพบวา อิทธิพลของเครือขายสังคมไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากจํานวน
ของผูเขารวมประมูลยังมีจํานวนไมสูงมากนัก ประกอบกับเว็บไซตประมูลยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเขารวมประมูลไดดีเพียงพอ นอกจากนี้ยังพบวาอิทธิพลทางสังคม ไมสงอิทธิพลตอ
ความจงรักภักดีตอเว็บไซตประมูลออนไลน ซึ่งอาจเนื่องมาจากกลุมผูรวมตอบแบบสอบถามสวนใหญ

Ref. code: 25595802037167XVF

(2)
อยูในยุคของ Generation X ซึ่ง มีความเปนตัวของตัว เองสูง และไม ส นใจความคิดเห็นของคนอื่น
มากนัก
ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยนี้ทําใหผูประกอบการหรือเจาของกิจการประมูล หรือขาย
สินคาออนไลนตระหนั กถึงสิ่งที่สํ าคัญซึ่งจะส งผลใหผู เขาใชเว็บไซตห รือเขารว มประมูลเกิดความ
จงรักภักดีตอเว็บไซต เพื่อความกาวหนาและมั่นคงทางธุรกิจ งานวิจัยนี้ศึกษาเพียงชองทางการประมูล
ผานเว็บไซตประมูลออนไลนเทานั้น ซึ่งปจจุบันมีชองทางในสังคมออนไลนอีกมากมาย จึงขอเสนอแนะ
งานวิจัยตอเนื่องในอนาคตใหศึกษาในชองทางอื่น ๆ เพิ่มเติม
ลน ความจงรั
คววามจงรักภักดีดตี อเเว็วบ็ ไซต
ไซตต เว็บไซต
คําสําาคัคัญ: ประมูลออนไล
ออนไลน
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ABSTRACT
stuudy the factors that affect the oonline
nlline auctioneer's
a
This researchh aims to study
alty to the online
onllinee auction site. This rresearch
esearch is a quantitative
quanntittative research
ressearch developing
loyalty
from
previous
m the previo
ous research byy collecting
collectinng information from 1 9 1 people
peoople who have
icipaated in online auct
tionns throughh tthe
he auction sisites,
ites, with distributing electronic
participated
auctions
questionnaires
stionnairres via social media. Then
Theen the data was processedd withh sstatistical
tatistic software,
naalyze thee relationship
rellationship between
betw
ween thee independent
indeependdent var
in order to aanalyze
variables and
endent var
riables.
dependent
variables.
hat the effectiveness
effectiveeneess of the bidding agent
The research found tthat
agent, watch the
Item
diversity
m ( WTI) , network effect and
and product divers
sity directly influence the perceived
bidding
utility. In addition
addition, the influence of social networking and product ddiversity are
ding utility
also directly influences the perceived bidding enjoyment, including website
characteristic and product quality are directly influence on trust. The perceived bidding
utility, enjoyment from the auction and trust are directly influence loyalty to the site.
The effectiveness of WTI, product diversity, website characteristic and product quality
Influence indirectly on online auction site's loyalty. However, the research found that,
network effect does not support the research hypothesis. This may be due to the lack
of bidders number and the auction site also fails to meet the needs of the bidders
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well enough. In addition, network effect does not influence online auction site's
loyalty. This may be due to the majority of respondents are in the X generation, which
has highly self-assured and does not care much about others opinions.
The benefits of this research are to make entrepreneurs, business owners
auction or sell online products realize the important attribute, which influence in
visitors number to the site or bidder's loyalty for business progress and sustainability.
g the online auction site only.
y Nowadays,
y , there are more
This research studyy through
al channels online. Therefore, we would
woould like to propose the future research to
social
dy in other channe
els.
study
channels.
words: Online
Online Auction, website loyalty, Website
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