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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอความจงรักภักดีของผูประมูลสินคา
ออนไลนที่มีตอเว็บไซตประมูลออนไลน ซึ่งเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยพัฒนาจากกรอบงานวิจัยเดิม
ในอดีตดานความจงรักภักดีของผูประมูล โดยรวบรวมขอมูลจากผูที่เคยเขารวมประมูลสินคาออนไลน
ผานทางเว็บไซตประมูล จํานวน 191 คน ดวยการแจกแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสผานทางสื่อสังคม
ออนไลน และนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลของตัวแทนประมูล ประสิทธิผลของการเสนอรายการที่
ประมูล อิทธิพลของเครือขายสังคม และความหลากหลายของสินคา สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรู
ประโยชนจากการประมูล นอกจากน้ีอิทธิพลของเครือขายสังคม และความหลากหลายของสินคา ยัง
สงอิทธิพลทางตรงตอการรับรูความเพลิดเพลินจากการประมูล รวมถึงลักษณะของเว็บไซต และ
คุณภาพของสินคา สงอิทธิพลทางตรงตอไววางใจ ซึ่งการรับรูประโยชนจากการประมูล การรับรูความ
เพลิดเพลินจากการประมูล และความไววางใจ สงอิทธิพลทางตรงตอความภักดีตอเว็บไซต ขณะที่ 
ประสิทธิผลของการเสนอรายการที่ประมูล ความหลากหลายของสินคา ลักษณะของเว็บไซต และ
คุณภาพของสินคา สงอิทธิพลทางออมตอความจงรักภักดีตอเว็บไซตประมูลออนไลน อยางไรก็ตาม
ผลงานวิจัยพบวา อิทธิพลของเครือขายสังคมไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ซึ่งอาจเกิดจากจํานวน
ของผูเขารวมประมูลยังมีจํานวนไมสูงมากนัก ประกอบกับเว็บไซตประมูลยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูเขารวมประมูลไดดีเพียงพอ นอกจากนี้ยังพบวาอิทธิพลทางสังคม ไมสงอิทธิพลตอ
ความจงรักภักดีตอเว็บไซตประมูลออนไลน ซึ่งอาจเน่ืองมาจากกลุมผูรวมตอบแบบสอบถามสวนใหญ

รยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ รองศศาสตราจจารย ดร.นิตยา วงศภินันทวัฒนา 
รศึกษา 2559

บทคัดยอ

งานวิจจัยยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกกษาปปจจัยท่ีสงผผลลตอความจงรักภภักดีของผู
ไลนนท่ีีมีีตอเว็บไซตประมูลลออนไลน ซึ่งงเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยพัฒนาจจากกกรอบ
ดีตดานความจงรรักภภักดีขอองผูปประมูล โโดยรรววบรวมขอมูลจากผูทท่ีเคยยเขารวมปประมูลสิ
ทางเว็บบไซตปรระมูล จํานวน 1911 คน ดวยกการแจกแบบสอบถามอิเเล็กทรอนิกสผาน
ไลน แและนําขอมูลที่ไดดมาปประะมมววลผลดวยโโปปรแกรมสําเร็จรูปปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห
วางตัวแปรรตนและตัวแปรตาม

ผลกการรวิจัยพบวาา ประะสสิทธิผลของตัวแททนประมูล ปรระสิททธธิผลขของการเส
มูล อิทธิพลของเครืือขายยสังคม และควาามมหลาากหลาายขอองสินคา สงออิททธิพลทางตร
โยชนจากการประมูล นอกจากน้ีออิททธิพลขอองเครือขายสัังงคมม และความหลากหลายข
ทธิพลทางตรงตอการรับรูควาามเพลิดเพลินจากการรประมูล รวมถึงลักษณะของเ
ภาพของสินคา สงอิทธิพลทางตรงตอไววางใจ ซึ่งการรับรประโยชนจากการประมล ก
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อยูในยุคของ Generation X ซึ่งมีความเปนตัวของตัวเองสูง และไมสนใจความคิดเห็นของคนอ่ืน 
มากนัก 

ประโยชนที่ไดจากงานวิจัยนี้ทําใหผูประกอบการหรือเจาของกิจการประมูล หรือขาย
สินคาออนไลนตระหนักถึงสิ่งที่สําคัญซึ่งจะสงผลใหผูเขาใชเว็บไซตหรือเขารวมประมูลเกิดความ
จงรักภักดีตอเว็บไซต เพ่ือความกาวหนาและมั่นคงทางธุรกิจ งานวิจัยนี้ศึกษาเพียงชองทางการประมูล
ผานเว็บไซตประมูลออนไลนเทานั้น ซึ่งปจจุบันมีชองทางในสังคมออนไลนอีกมากมาย จึงขอเสนอแนะ
งานวิจัยตอเนื่องในอนาคตใหศึกษาในชองทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  

 

คําสําคัญ: ประมูลออนไลน ความจงรักภักดีตอเว็บไซต เว็บไซต 
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าคัญ: ประมูลออนไลลนน คววามจงรักภักดดีตอเเวว็บไซตต เว็บไซต
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 ABSTRACT 

 

This research aims to study the factors that affect the online auctioneer's 

loyalty to the online auction site.  This research is a quantitative research developing 

from the previous research by collecting information from 19 1  people who have 

participated in online auctions through the auction sites, with distributing electronic 

questionnaires via social media. Then the data was processed with statistical software, 

in order to analyze the relationship between the independent variables and 

dependent variables. 
The research found that the effectiveness of the bidding agent, watch the 

Item ( WTI) , network effect and product diversity directly influence the perceived 

bidding utility. In addition, the influence of social networking and product diversity are 

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. 
This research study through the online auction site only.  Nowadays, there are more 

social channels online.  Therefore, we would like to propose the future research to 

study in other channels. 
 

Keywords: Online Auction, website loyalty, Website 
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