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บทคัดยอ
ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
แตจะมีลักษณะเฉพาะบางอยางที่แตกตางออกไป คือตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจะมีหนาที่
เปนตัวกลางระหวางผูซื้อและผูขาย แตก็ยังคงเปนการซื้อขายสินคาออนไลนเชนเดียวกับการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งการที่ผูใหบริการตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเปนตัวกลางระหวางผูซื้อและ
ผูขาย จึงอาจจะตองเป นตัวกลางในการใหบริการดานการขนสงและตองสามารถเปนตัวกลางในการ
สื่อสารกับลูกคาในกรณีที่สินคามีปญหาได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงมีการศึกษาตัวแปรดานการ
สื่ อสารกับ ลู กคา และคุณภาพของการขนส งเพิ่ม เติม จากงานวิ จัยในอดีต ซึ่ง ยั ง ไมมีงานวิจั ยใดที่
ทําการศึกษาปจจัยเหลานี้ในงานวิจัยทางดานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมากอน โดยการวิจัย
ครั้ งนี้ ไดทําการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจั ยจากแบบจําลองทางดานการพาณิช ย อิเล็ กทรอนิก ส
(trust-based consumer decision-making model) ซึ่งไดมีการเพิ่มปจจัยสองปจจัยในการศึกษา
ครั้ ง นี้ คือป จจั ยดา นการสื่ อสารกับ ลู กค าและป จ จัย ดา นคุณ ภาพของการขนส ง เพื่อที่ จะทํ าให
สามารถศึกษาความตั้งใจซื้อสินคา (Intention to purchase) ผานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ไดอยางครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแบงการวิเคราะหกลุมผู ซื้อสินคา
ที่มีความเชื่อ มั่นต่ํา การซื้ อสิ นค าผ านตลาดกลางพาณิช ย อิเล็ กทรอนิกส แ ตกตา งกัน โดยทําการ
แบงกลุ มผู ซื้อ สิ นคา ออกเปนสองกลุ ม คือ กลุ มที่ มีความเชื่อ มั่น สู ง และกลุ ม ที่มีความเชื่ อมั่น ต่ํ า
แลวทําการวิเคราะหโดยพิจารณาจากกลุมตัวอยางทั้งหมด กลุมตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นสูง และกลุม
ตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นต่ํา
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การวิเคราะหผลการวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม
ทําใหไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 500 คน โดยเปนกลุมที่มีความเชื่อมั่นสูง 250 คน
และกลุมที่มีความเชื่อมั่นต่ํา 250 คน พบวาปจจัยดานการรับรูประโยชน การสื่อสารกับลูกคา
และคุณภาพของการขนสง จะสงผลทางบวกตอปจจัยดานความตั้งใจซื้อสินคาทั้งในกลุ มตัวอยาง
ทั้งหมด กลุมตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นสูง และกลุมตัวอยางที่มีความเชื่อมั่นต่ํา แตปจจัยดานการรับรู
ความเสี่ยงจะสงผลทางลบตอความตั้งใจซื้อสินคาในกลุมตัวอยางทั้งหมดและกลุมตัวอยางที่มีความ
เชื่อมั่นต่ําเทานั้น แตจะไมสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาในกลุมที่มีความเชื่อมั่นสูง นอกจากนี้ปจจัย
ดานการสื่อสารกับลูกคาและคุณภาพของการขนสง ยังสงผลทางลบตอปจจัยดานการรูความเสี่ยงใน
กลุมตัวอยางทุกรูปแบบที่ทําการวิเคราะหอีกดวย จากผลการวิจัยจึงทําใหสามารถเพิ่มเติมความรู
ดานตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากการวิจัยในอดีต อีกทั้งผูให บริการตลาดกลางพาณิช ย
อิเล็กทรอนิกสสามารถนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจใหประสบความสําเร็จได
นอกจากนี้ผูใหบริการตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังสามารถใหความสําคัญตอปจจัยดานการ
รับรูการไดประโยชน และการสื่อสารกับลูกคา กอนปจจัยอื่น เพื่อที่จะสรางความตั้งใจซื้อสินคาของ
ลู กคาไดครอบคลุ ม มากที่สุ ดดว ย อีก ทั้งผู ให บ ริ การตลาดกลางพาณิช ยอิเล็ กทรอนิกส ควรมี การ
ประเมินความเชื่อมั่นของลูกคาที่ใชบริการตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของตนเอง เพื่อที่จะ
สามารถนําผลการวิจัยที่ถูกตองตอกลุมลูกคาของตนเองไปใชไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
คําสําคัญ: ตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส , การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส , การซื้อสินคาออนไลน,
ความตั้งใจซื้อสินคา
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Abstract
E-Marketplace is a part of E-Commerce Business; nevertheless, it has its
own unique characteristics. E-Marketplace serves as a medium between vendors and
customers; however it is considered to be an online trading, which is similar to
E-Commerce. To offer E-Marketplace service is to be a medium between vendors
and customers, so the provider is also responsible for the transportation of product
and be able to communicate with customers in case the problem occurs as well.
This study was conducted to further study the factors of Communication with customer
and Logistic Service Quality, since no study had ever studied on these factors in the
field of E-Marketplace before. In this study, the conceptual framework had been
developed from the model of E-Commerce (Trust-based consumer decision-making
model) which two factors had been added; Communication and Logistic Service
Quality, in order to study the intention to purchase via E-Marketplace comprehensively
and efficiently. Furthermore, this study also analyzed the customers separately based
on the confidence of customers on E-Marketplace. The customers were separated into
two groups; high-trust group and low-trust group, and all of these sample groups
were analyzed.

(4)
The result of this study was concluded from the analysis of data
gathered from sample groups of 500 respondents, 250 of high-trust persons and 250
of low-trust persons, by questionnaires. It showed that factors of Perceived Benefit,
Communication and Logistic Service Quality had an effect on Intention to purchase
of customer positively in both high-trust and low-trust sample groups. However, the
factor of Perceived Risk caused negative outcome only on the low-trust sample
group but has no effect on the high-trust group. In addition, factors of Communication
and Logistic Service Quality also had negative affect on the factor of Perceived Risk in
all analyzed sample groups. From the result of this study, the frontier of knowledge
in E-Marketplace has been expanded and E-Marketplace providers can apply this
knowledge for the achievement of their business. According to the research finding,
E-Marketplace providers are recommended to give priority to factors of Perceived
Benefit and Communication before other factors in order to create comprehensive
Intention to purchase of their customers. E-Marketplace providers should also estimate
the trust of its own customers, so that the result of the study can be applied to the
customer more appropriately.
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