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บทคัดย่อ 
 

ปัจจุบันมีร้านขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้นเป็นจํานวนมากและเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ซึ่งทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกมากขึ้นด้วยเช่นกัน แต่ผู้บริโภคยังคงมีความกังวัลในการซื้อสินค้าอยู่
ในหลายเร่ืองเช่น กลัวการฉ้อโกง กลัวได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา เป็นต้น และทางร้านค้าเองก็
ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความไม่เช่ือใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ร้านค้าไม่เป็นที่รู้จัก เป็น
ต้น ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีอาจทําให้ลูกค้าหันไปใช้บริการร้านค้าอ่ืน ผู้ขายจึงต้องค้นหาวิธีที่จะทําให้ลูกค้า
ซื้อสินค้าที่เว็บไซต์ของตนเองและกลับมาซื้อใหม่ 

งานวิจัยน้ีรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามทางอินเทอร์เน็ตได้ทั้งสิ้นจํานวน 219 ชุด 
โดยแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้ซื้อเครื่องสําอางผ่านอินเทอร์เน็ตและผู้ที่เคยซื้ออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอินเทอร์เน็ต มาทําการวิเคราะห์สมการถดถอยโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความต้ังใจกลับมาซื้อซ้ําของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ผ่านอินเทอร์เน็ต 

ผลของการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้บริโภคสามารถประเมินคุณภาพสินค้า คุณลักษณะ
ของสินค้าและประสิทธิภาพในการทํางานของสินค้าตามที่ผู้ขายได้กล่าวอ้างไว้ จะทําให้ความ
คลุมเครือของสินค้าลดน้อยลง เมื่อความคลุมเครือของสินค้าลดน้อยลงก็ทําให้ผู้บริโภคเกิดความกังวล
ที่จะซื้อสินค้าลดน้อยลงซึ่งส่งผลให้เกิดความพึงพอใจของผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการที่ผู้บริโภค
รู้จักร้านค้า ร้านค้ามีช่ือเสียง สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายก็จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการซื้อสินค้า
เช่นกัน และเมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจก็ทําให้มีความต้ังใจที่จะกลับมาซื้อสินค้าซ้ําในครั้งต่อๆ ไป 
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ABSTRACT 
 

In recent years the growth of electronic commerce is rapidly and 
continuously which provides consumers more alternatives.  However, consumers 
remain unsatisfied with their online purchase experiences. They are still worried in 
purchasing because of fear of fraud, fear of receiving product that doesn’ t exactly 
the same as advertising.  Also the retailers face with many problems such as trust 
between consumers and vendors or consumers may not know retailers.  These 
problems may cause consumers to switch to other online shops. Vendors must find 
ways to make consumers buy product sold on their own sites and repurchase. 

This study collected the data through 219 online questionnaires from the 
consumers that have the experience of purchasing cosmetics and the consumers 
that have the experience of purchasing electronics on the internet.  Data was 
analyzed by regression analysis for estimating the relationships among variables that 
affect repurchase intentions of consumers shopping on the internet. 

The result shown that product uncertainty will decrease if the consumers 
can assess the product quality, product characteristics and product performance. The 
consumers will not be anxiety in purchasing if product uncertainty decreases which 
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affect the consumer’ s satisfaction.  Also the reputable retailer will increase the 
consumer’s satisfaction which will cause the repurchase intentions. 
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