
 

ทัศนคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมของผู้บริโภค 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

Attitude on perceive brand equity toward brand.com of customer in Bangkok Metropolis 
 

นพรัตน์ สะสีสังข ์
Nopparat Saseesung 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาทศันคติและการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ แบรนด์

ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บ
รนด์ดอทคอม ตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกันของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษา
อิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา  คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอมในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แปรปรวนทางเดียว และ
การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยัพบวา่ ทศันคติมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทาง
เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรมจะส่งผลให้
การรับรู้คุณค่าตราสินคา้โดยรวมเพิ่มมากท่ีสุด รองลงมาคือ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบ
ดา้นความรู้ ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ:  ทศันคติของผูบ้ริโภค, การรับรู้คุณค่าตราสินคา้, เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัเป็นโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศไร้พรมแดน จึงท าให้อินเตอร์เน็ตเขา้มามีบทบาทเป็น
อยา่งมากต่อชีวิตประจ าวนั ส่งผลใหผู้บ้ริโภคหนัมาใชง้านอินเตอร์เน็ตในการท ากิจกรรมต่าง ๆ มากขึ้น เช่น 
การสั่งอาหาร การท าธุรกรรม รวมไปถึงการซ้ือสินคา้และบริการผา่นอินเตอร์เน็ต จึงท าใหเ้กิดการขายสินคา้
และบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า อีคอมเมิร์ส (e-commerce) เพิ่มมากขึ้น เจา้ของสินคา้หรือแบ
รนดต์่าง ๆ จึงไดป้รับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนเองดว้ยการเพิ่มช่องทางออนไลน์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรม



 

ผูบ้ริโภค โดยการหันมาท าเว็บไซต์ของตัวเองมากขึ้นในลกัษณะเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม (Brand.com)  
เพื่อให้ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงแหล่งผลิตและสามารถพูดคุยกบัแบรนด์ไดโ้ดยตรง เว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม 
(Brand.com) เป็นลกัษณะของกลุ่มแบรนด์หรือเจา้ของตราสินคา้หนัมาท าเวบ็ไซตแ์ลว้ขายโดยตรงกบัลูกคา้
เอง (B2C) รวมถึงการให้ขอ้มูลสินคา้และบริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น กลุ่มสินคา้ไอที สุขภาพ
และความงาม อาหาร แฟชัน่ เป็นตน้  
 อยา่งไรก็ตาม การเกิดขึ้นของเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมในสายตาของผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นท่ี
รับรู้ ไม่มีเอกลกัษณ์ท่ีชดัเจนหรือความแตกต่างเร่ืองรูปแบบการให้บริการของเว็บไซต์ ท าให้ผูบ้ริโภคยงั
มองไม่เห็นถึงความชดัเจนในเร่ืองของคุณภาพและประโยชน์ท่ีท าให้ตอ้งเลือกซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางตรง
ของแบรนดใ์นเร่ืองของคุณภาพและประโยชน์ท่ีท าใหต้อ้งเลือกซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางตรงของแบรนด ์อีกทั้ง 
เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอมยงัเป็นเร่ืองใหม่และยงัเขา้ไม่ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเม่ือเทียบกบัเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ีเป็น
ตวักลางขายสินคา้ท่ีชดัเจนในเร่ืองการขายสินคา้ออนไลน ์
 จากเหตุผลข้างต้น จึงท าให้การประเมินความคิดเห็นด้านทัศนคติต่อการใช้งานเว็บไซต์  
แบรนด์ดอทคอมนั้นเป็นเร่ืองส าคัญ เพราะท่ามกลางการแข่งขันในตลาดท่ีค่อนข้างดุเดือดนั้น การท่ี
ผูบ้ริโภคจะเลือกใชบ้ริการเวบ็ไซตเ์พื่อซ้ือสินคา้นั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีทศันคติท่ีดีหรือทศันติท่ีเป็นดา้นบวก
มากกว่าดา้นลบท่ีจะท าให้เป็นเหตุผลท่ีจะตดัสินใจเลือกใช้บริการ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา
เร่ืองทศันคติผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหผู้ท่ี้ด าเนินธุรกิจหรือเจา้ของแบรนดท่ี์หนัมาท าเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม น าผลและ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัคร้ังน้ี ไปใช้ประกอบการปรับปรุงและส่งเสริมแผนการด าเนินธุรกิจ ปรับกลยุทธ
ทางดา้นตราสินคา้ให้เหมาะสมและท าให้ผูบ้ริโภคตดัสินคา้ใช้บริการสินคา้ผ่านเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม
มากขึ้นในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี  
1. เพื่อศึกษาทศันคติและการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต ์แบรนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม ตามปัจจยัส่วนบุคคล

ท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติท่ีมีต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ ดอทคอม 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 



 

นิยามศัพท์ 
 คุณค่าตราสินคา้ (Brand Equity) หมายถึง ส่ิงท่ีแบรนด์หรือเจา้ของตราสินคา้สร้างเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอมขึ้นมาเพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการผ่านทางเวบ็ไซต์แบรนด์ดอทคอมมองเห็นว่าและรับรู้ว่าตรา
สินคา้นั้นมีประโยชน์และคุณค่า มีทศันคติท่ีดีต่อคุณสมบติัของเวบ็ไซต ์ และช่ืนชอบในตราสินคา้ของตนเอง 
 ทศันคติผูบ้ริโภค (Consumer attitude) คือ องคป์ระกอบ 3 ดา้นของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการผา่นทาง
เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอมท่ีมีทศันคติต่อเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ (cognitive 
component) องค์ประกอบด้านความ รู้สึก ( affective component) และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
(behavioral component)  
 เวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม (Brand.com) คือลกัษณะของกลุ่มท่ีแบรนด์หรือเจา้ของตราสินคา้หันมา
ท าเว็บไซต์ของตวัเองแลว้ขายตรงกับลูกคา้ ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ของแบรนด์ Maybelline, Estee Lauder, 
Samsonite หรือ Adidas เป็นตน้  
 การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ (Brand awareness) คือการท่ีแบรนด์หรือเจา้ของตราสินคา้พยายามท่ีจะ
สร้างเอกลกัษณ์และความแตกต่างของเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมให้เกิดการรับรู้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการ
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอมใหส้ามารถเขา้ถึงและใชบ้ริการได ้
  การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand association) คือการผกู เช่ือมโยงตราสินคา้เขา้กบัภาพลกัษณ์ต่างๆท่ี
มีการจดจ าได้แบบเช่ือมโยงภาพลักษณ์ไปกับช่องทางการส่ือสารท่ีสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) หมายถึงวา่ตราสินคา้เวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมน้ีมีคุณภาพแค่
ไหนในสายตาของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม   
 ความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) การเคยใช้บริการตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอมแลว้เกิดประสบการณ์ท่ีดีแลว้มีกระบวนการใชบ้ริการซ ้าหรือไวเ้ป็นตวัเลือกแรก ๆ ในการใชบ้ริการ  
 เวบ็ไซตต์วักลางขายสินคา้ (B2B2C) คือ ลกัษณะของบริษทัและองคก์รท่ีจดัตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการ
ขายสินคา้บนช่องทางออนไลน์ (e-commerce) โดยตรงแก่ผูบ้ริโภค แต่มิไดเ้ป็นผูผ้ลิตหรือเจา้ของตราสินคา้
เอง ยกตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซตล์าซาดา้ (www.lazada.co.th) , เวบ็ไซตช์อ้ปป้ี (www.shopee.co.th) เป็นตน้ 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา: การศึกษาในคร้ังน้ี มุ่งศึกษาทศันคติผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่าน
ทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และ รายได ้และ (2) ทศันคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ สามารถแยกองค์ประกอบย่อยได ้3 ประการ คือ 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ , องคป์ระกอบด้านความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  ตามแนวคิดของ 
ซิมบาโด และ เอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen , 1970)  



 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม 
ประกอบดว้ย การตระหนักรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand association) 
คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived Quality) และความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand Royalty) ตามแนวคิดเร่ืองการ
รับรู้คุณค่าตราสินคา้ของ David A Aaker (1991) 
 ขอบเขตดา้นประชากร: ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการผ่านทาง
เว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีเคยใช้บริการผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ซ่ึงมีจ านวนมากหรือมีจ านวนไม่แน่นอน จึงไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได ้
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา: ช่วงเวลาในการศึกษา คือตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
เป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 เดือน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ Gibson (2000) ได้ให้ความหมายไวว้่า ทศันคติคือ ตวัตดัสิน 
พฤติกรรมเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือลบ เป็นสภาวะจิตใจในการพร้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตอบสนอง
ของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆต่อวตัถุหรือต่อสถานการณ์โดยท่ีทศันคติน้ีสามารถ เรียนรู้หรือจดัการได้
โดยใช้ประสบการณ์ องค์ประกอบของทัศนคติประกอบด้วยปัจจัยหลายประการท่ีมาประกอบกันเป็น
องคป์ระกอบของทศันคติ Zimbardo and Ebbesen (1970) ไดแ้สดงแนวความคิดในการจดัแบ่งองคป์ระกอบ
ของทัศนคติ โดยแบ่งออกมาเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านความรู้ องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ Schiffman and Kanuk (2004) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง 
กระบวนการท่ีบุคคลเลือกจดัการขอ้มูล และตีความส่ิงเร้าต่างๆ ใหเ้ป็นความหมาย ซ่ึงแมว้า่บุคคลสองคนจะ
ไดรั้บส่ิงเร้าเดียวกนั และในสถานการณ์ รวมถึงสภาพแวดลอ้มเดียวกนั แต่บุคคลทั้งสองอาจตีความส่ิงเร้าท่ี
ไดรั้บนั้นแตกต่างกนัออกไป ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บักบัความตอ้งการคุณค่า และความคาดหวงัของแต่ละบุคคล พชนี 
เชยจรรยา และคณะ (2543) ได้อธิบายว่า การรับรู้ท่ีแตกต่างกันเกิดจากอิทธิพลหรือตัวกรองซ่ึงได้แก่ 
แรงผลกัดนัหรือแรงจูงใจ (Motives) ประสบการณ์เดิม (Past Experience) กรอบอา้งอิง (Frame of Reference) 
สภาพแวดลอ้ม (Environment) และสภาวะจิตใจและอารมณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า Kotler and Keller (2009) กล่าวว่า คุณค่าตราสินคา้ คือ
คุณค่าเพิ่มท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงมีคุณค่าทางจิตใจรวมไปถึงการเงินของบริษทั สะทอ้นถึงการแสดงออกและ
ความรู้สึกของผูบ้ริโภค ซ่ึง Aaker (1996) อธิบายไวว้า่ คุณค่าของตราสินคา้นั้นมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 1. การ
รู้จักตราสินค้า (Brand Awareness) 2. ความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 3. การรับรู้ในคุณภาพ 
(Perceived Quality) และ 4. และการเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand Association) 
 
 



 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอมท่ี

แตกต่างกนั ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ทศันคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล F Sig. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
เพศ 0.987 0.459 ไม่แตกต่างกนั 
อาย ุ 0.914 0.434 ไม่แตกต่างกนั 
ระดบัการศึกษา 0.964 0.382 ไม่แตกต่างกนั 
สถานภาพ 2.146 0.118 ไม่แตกต่างกนั 
อาชีพ 1.003 0.406 ไม่แตกต่างกนั 
รายได ้ 0.694 0.596 ไม่แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- รายได ้

การรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

แบรนด์ดอทคอม 

- การตระหนกัรู้ในตราสินคา้ 
(Brand Awareness) 

- การเช่ือมโยงตราสินคา้ (Brand 
association) 

- คุณภาพท่ีถูกรับรู้ (Perceived 
Quality) 

- ความภกัดีต่อตราสินคา้ (Brand 
Royalty) 

ทัศนคตผู้ิบริโภค 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้ 

- องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 

- องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 

 



 

 จากตาราง 1 เป็นการเปรียบเทียบทัศนคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภค ท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกันมีทศันคติต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม  
ไม่แตกต่างกนั  
 การทดสอบสมมติฐาน 2: ทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์แบรนด์
ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดงัแสดงผลในตาราง 2 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์สมการถดถอยของทศันคติท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บ
รนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวพยากรณ์ B Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 2.701  18.985 0.000* 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ 0.075 0.117 2.278 0.023* 
องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 0.121 0.191 3.914 0.000* 
องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 0.145 0.271 5.380 0.000* 

R2 = 0.197,    F = 32.425,    Sig. = 0.000* 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 ทศันคติต่อการใชบ้ริการสามารถท านายค่าการเปล่ียนแปลงการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 19.7 (R2 = 0.197) และสมการวิเคราะห์การถดถอยพหุน้ี 
องค์ประกอบของทศันคติต่อการใช้บริการอย่างน้อย 1 ตวัมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิขององคป์ระกอบทั้ง 3 ตวั พบว่า มีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และสมการน าไปเขียนเป็นสมการถดถอยไดด้งัน้ี 
 

 �̂�T =  2.701 + 0.075X1 + 0.121X2 + 0.145X3   
 

 จากสมการ สรุปไดว้่า ทศันคติของผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก  
และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก 
และองค์ประกอบดา้นพฤติกรรม  เพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลให้การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์ 



 

แบรนด์ดอทคอม เพิ่มขึ้น 0.075 , 0.121 และ 0.145 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยให้ 
ตวัแปรอ่ืน ๆ คงท่ี  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
สภาพท่ัวไปของทัศนคติผู้บริโภคและการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษา ทศันคติผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซต์แบรนด์ดอทคอม ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายอุยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน/ลูกจ้าง และมีรายได้อยู่ในช่ วง 
30,001 – 40,000 บาท อาจเป็นเพราะว่าปัจจุบนัเพศหญิงมีมากกว่าเพศชาย อีกทั้งเพศหญิงเป็นเพศท่ีช่ืนชอบ
การช็อปป้ิง และตดัสินใจซ้ือดว้ยอารมณ์มากกวา่เหตุผล ดว้ยปัจจยัทางดา้นรายไดท่ี้มากขึ้นเน่ืองจากเป็นช่วง
ท่ีมีหน้าท่ีการงานมัน่คงมีรายไดท่ี้เพิ่มสูงขึ้น อาจเป็นช่วงสร้างความมัน่คงทางอาชีพและฐานะ ท าให้ส่วน
ใหญ่เลือกซ้ือของท่ีมีคุณภาพเป็นแบรนด์ท่ีไดรั้บความนิยมหรือเป็นแบรนด์ท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของกญัญาภคั พนัธุมจินดา (2557) ท่ีพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 31 – 40 ปี และ
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานเอกชน ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกว่าการซ้ือของออนไลน์สะดวก และก าลงัเป็นท่ี
นิยม สามารถเลือกของไดห้ลากหลายตามท่ีตอ้งการโดยเฉพาะตราสินคา้ต่าง ๆ ท่ีปัจจุบนัหันมาท าธุรกิจ
ออนไลน์มากขึ้นท าให้ผูบ้ริโภคมีทางเลือกเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดว้่าส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวนั ท าให้แบรนด์ส่วนใหญ่หันมาท าเว็บไซต์แบบ E-Commerce เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ และ
เพิ่มช่องทางการท าการตลาดท าให้ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือสินคา้ผ่านเว็บไซตไ์ดท้นัที สะดวก รวดเร็ว ไม่ตอ้ง
เดินทาง พร้อมระบบความปลอดภยัในการช าระเงินท่ีท าให้ลูกคา้มัน่ใจและไม่ติดขดัในการซ้ือสินคา้ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ท่ีอยู่ไกลและไม่อยากเสียเวลาเดินทาง สามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ผา่นระบบออนไลน์ไดท้นัที พร้อมจดัส่งสินคา้ใหถึ้งท่ี  

ผลจากการศึกษาข้อมูลเร่ืองทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่  ในทศันคติของคนทัว่ไป
มองวา่การท่ีแบรนดท่ี์มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง มีความน่าเช่ือถือในตวัเอง  ไดห้นัมาท าการขาย
ผ่านช่องทางเว็บไซต์แบรนด์ของตวัเอง จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีท่ีท าให้รู้สึกว่าสามารถเขา้ถึงตรา
สินคา้นั้นไดอ้ย่างแทจ้ริง และไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพ จึงท าใหเ้กิดการยอมรับว่าเวบ็ไซตแ์บรนด์นั้นดีเช่ือถือ
ไดจ้ากช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับของแบรนด์ จึงท าให้เกิดตดัสินใจซ้ือไดง้่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของธนา 
วีกิจนุเคราะห์ (2555) ท่ีกล่าวว่า ทศันคติเป็นความรู้สึกและท่าทีของคนเราท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจเป็น
ความรู้สึกทางชอบไม่ชอบ แลว้มีผลท าให้บุคคลพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ ส่ิงนั้นตามความรู้สึกดงักล่าว ซ่ึง
การซ้ือสินคา้หรือบริการผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมนั้นผูบ้ริโภครู้สึกการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของตนเองในส่ิงท่ีจะซ้ือ ท าให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองของขั้นตอนการสั่งซ้ือ การช าระเงินดว้ยวิธีการต่าง ๆ 



 

หรือการเลือกช่องทางการจัดส่งท่ีอ านวยความสะดวกให้กับตัวผู ้บริโภค จึงท าให้ผู ้บริโภคได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินคา้ผ่านทางเว็บโดยท่ีสามารถเขา้ใจในรายละเอียดของสินคา้
เหมือนไปซ้ือดว้ยตนเอง การช าระเงินผ่านช่องทางออนไลน์แลการะรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ดว้ย
ความง่ายต่อการใช้งานท่ีเกิดจากขั้นตอนในการใช้งานท่ีเขา้ใจง่ายมีความชดัเจนระบบท่ีใชมี้การท างานไม่
ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ระบบท่ีใช้จ่ายเงินได้ง่ายท่ีอ านวยความสะดวกหลายอย่างมากมายมีบริการท่ี
หลากหลายในการใช้งานสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตวัเองจึงท าให้ผูบ้ริโภคหันมาใช้งานมากขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของวริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560) ท่ีพบว่า ทัศนคติในการซ้ือสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผ่านระบบพาณิชยบ์นโทรศพัท์เคล่ือนท่ี เพราะ
สะดวกกว่าการซ้ือผ่านช่องทางอ่ืน สามารถเรียนรู้ท่ีจะใชง้านไดด้ว้ยตนเอง รงมถึงระบบการช าระเงินท่ีง่าย 
ประหยดัเวลาในการซ้ือ จะเห็นไดว้่าการท่ีผูบ้ริโภคท่ีมีทศันคติท่ีดีรวมถึงไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการได้
ทดลองใช้งานผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ประกอบกับช่ือเสียงท่ีเป็นท่ียอมรับในสังคมท าให้เกิด
พฤติกรรมการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมไดง้่ายขึ้น 

การตระหนักรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ของการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซตแ์บ
รนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ผา่นประสาทสัมผสั ซ่ึงเกิดจากการเปิดรับ (Exposure) ข่าวสารของผูบ้ริโภค อีกทั้ง การ
ตระหนักรู้ยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยสร้างให้ผูบ้ริโภคมีความรู้เก่ียวกบัตราสินคา้ (Brand Knowledge) หรือ ช่วยให้
ผูบ้ริโภคนึกไดว้า่ตนรู้อะไรเก่ียวกบัตราสินคา้นั้น ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2551) ท่ี
กล่าวว่า การรับรู้คุณค่าตราสินคา้มีหลายระดบัท่ีแตกต่างกนัไป ในระดบัของการจดจ าเป็นการท่ีผูบ้ริโภค
สามารถตระหนกัถึงช่ือ และมกัจะผนวกรวมเขา้ไปกบักลุ่มตราสินคา้ท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การรับรู้แบรนด์เป็น
การสร้างรับรู้ต่อแบรนด์ ผ่านการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายเพื่อให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกั ผ่านกระบวนการการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี การเนน้ย  ้าถึงจุดเด่นของแบรนด์ ความน่าเช่ือถือ เพื่อให้เป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง ถือ
เป็นส่ิงท่ีส าคัญมากท่ีสุดอย่างหน่ึงของเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Zarlish 
Shahid, Tehmeena Hussain และ Dr.Fareeh aZafar (2017) ท่ีพบวา่ การตระหนกัถึงตราสินคา้มีอิทธิพลอย่าง
สูงต่อการตดัสินใจซ้ือหรือใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคส่วนมากจะเลือกซ้ือแลว้ใชบ้ริการเฉพาะตรา
สินคา้ท่ีตนเองรู้จกัดี และมกัจะรู้สึกลงัเลเม่ือจ าเป็นตอ้งซ้ือตราสินคา้หรือใชบ้ริการส่ิงใหม่ท่ีตนเองไม่รู้จกั
และคุน้เคย จะเห็นไดว้่า การตระหนกัรู้ในตราสินคา้จะท าให้ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม
รู้สึกพึงพอใจและสามารถรัยรู้และเขา้ถึงตราสินคา้รวมถึงสินคา้ของตนเองไดต้ามตอ้งการ ท าให้ผูบ้ริโภค
รับรู้ถึงการมีตวัตนของแบรนด์ (Existence) การสร้าง Brand Awareness จะช่วยให้ผลิตภณัฑท่ี์จ าหน่ายผ่าน
ทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม กลายไปเป็นหน่ึงในตวัเลือกของสินคา้และบริการท่ีผูบ้ริโภคเลือกใช ้หรือเป็น
หน่ึงในตวัเลือกเพื่อตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ  

 



 

การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า (Brand Awareness) ผ่านทาง
เว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม 

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ท่ีต่างกัน มีการรับรู้คุณค่าตราสินค้า  (Brand Awareness) ผ่านทาง
เว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมด้านการตระหนักรู้ในตราสินคา้แตกต่างกัน พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ไม่เกิน 
20,000 บาท มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอมมากกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 
– 30,000 บาท และผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท และ
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้30,001 – 40,000 บาท มีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมนอ้ย
กวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้40,001 – 50,000 บาท อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ รายไดท่ี้แตกต่าง
กันมีการตระหนักรู้ในตราสินคา้ (Brand Awareness) ต่อการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม
แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ เกิดจากความเช่ือของผูบ้ริโภคท่ีไดจ้ากประสบการณ์ตรงในการใชง้าน หรือได้
จากการดูโฆษณาผา่นช่องทางต่าง ๆ ท าใหเ้ห็นวา่ เวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมเป็นแพลตฟอร์มท่ีให้บริการขาย
สินคา้ท่ีเป็นตราสินคา้นั้นจริงและเป็นของแท ้จึงท าให้ผูบ้ริโภคมีความเช่ือมัน่และมัน่ใจในการซ้ือของ และ
รายไดต้่อเดือนท่ีบ่งบอกให้ทราบว่า ผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มวยัท างานท่ีมีประสบการณ์ในการท างาน จึงท าให้
เงินเดือนท่ีไดรั้บสูงตามไดด้ว้ย ประกอบกบัผูบ้ริโภคช่วงวยัน้ีเป็นช่วงท่ีตอ้งการความสะดวกสบายใหต้นเอง 
จึงท าใหเ้วบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบันิรัชยา 
เลิศเรืองฤทธ์ิ (2559) ท่ีพบวา่ รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ไทยแอร์เอเชียแตกต่างกนั เพราะ
คนท่ีมีรายไดสู้งมกัคาดหวงัการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ไทยแอร์เอเชียจากความรู้สึกท่ีไดรั้บมากกวา่มากกว่าคน
ท่ีมีรายไดน้อ้ย จะเห็นไดว้่า การใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมนั้น ผูท่ี้มีรายไดแ้ตกต่างกนัจะมีการรับรู้
คุณค่าตราสินคา้ท่ีแตกต่างกนั เพราะสินคา้ในเวบ็ไซตแ์บรรนด์ดอทคอมนั้น ผูบ้ริโภคสามารถเลือกแบรนด์
ท่ีตนเองตอ้งการเพื่อเขา้ไปซ้ือของในเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมได ้ถึงแมจ้ะเป็นสินคา้ชนิดเดียวกนัแต่แบ
รนดต์่างกนั ราคาก็ต่างกนัเช่นกนั จึงท าใหร้ายไดมี้ผลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้เช่นกนั 

 
การทดสอบสมมติฐานทัศนคติผู้บริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาทศันคติผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคติผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอม ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม อาจเป็น
เพราะว่า กลุ่มตวัอย่างอาจเคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมมาก่อนท าให้
ทราบถึงความสะดวกสบายท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือสินคา้หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอมซ่ึงมีความ
สะดวกสบาย สามารถใชง้านจากสมาร์ทโฟนไดท้นัที ใชง้านไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีตอ้งการ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นไดเ้ขา้มา
ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ในปัจจุบนัมากขึ้นก่อให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการใช้บริการท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของภารดี ผิวขาว (2558) ท่ีพบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีดีนั้นจะ



 

ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดการรับรู้ในตราสินคา้จนกลายเป็นความตั้งใจซ้ือ จะเห็นไดว้่า ทศันคติของผูบ้ริโภคนั้นเกิด
จากการรับรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ แลว้ส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมในการใชบ้ริการเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม 
ท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้คุณค่าตราสินคา้จากเว็บไซต ์ท าให้รู้ว่า เป็นสินคา้ท่ีเป็นของแท ้มีคุณภาพ และตรง
ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ จึงท าให้ผูบ้ริโภคเกิดทศันคติท่ีดีจึงสร้างให้เกิดการรับรู้คุณค่าในตราสินคา้และยงัคงใช้
งานเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเร่ืองทัศนคติผูบ้ริโภคต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์
ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั ดงัน้ี 
 1. จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ทั้ง 3 ด้าน 
องคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ผูว้ิจัยจึงขอเสนอแนะให้ ผูป้ระกอบการเว็บไซต์แบรนด์ดอทคอม ควรท าให้ผูบ้ริโภคได้รับรู้ถึง
ประโยชน์ ความง่ายต่อการใช้งาน และความตั้งใจใช้งาน ซ่ึงจะน าไปสู่การรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคกลุ่มเพศหญิง ซ่ึงเป็นกลุ่มช่ืนชอบการซ้ือของออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
โดยพยายามสร้างความเขา้ใจในการใช้บริการท่ีมีความง่ายไม่มีขั้นตอนยุ่งยากสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
น าเสนอความคุม้ค่าด้วยโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ให้กบัผูใ้ช้งานให้หลากหลาย รวมถึงการคิดคอน
เทนท์ใหม่ท่ีน่าสนใจและเหมาะกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจท่ีจะใชเ้วบ็ไซต์
แบรนด์ดอทคอมแทนเว็บไซต์กลาง ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัช่วยในการเพิ่มการรับรู้คุณค่าตราสินคา้ผ่านทาง
เวบ็ไซตแ์บรนดด์อทคอม ซ่ึงอาจจะน าไปสู้ผูบ้ริโภคในกลุ่มอ่ืน ๆใหห้นัมาใชบ้ริการเพิ่มมากขึ้น  
 2. จากการศึกษาพบว่า การตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ของการรับรู้คุณค่าตรา
สินคา้ผ่านทางเว็บไซตแ์บรนด์ดอทคอม ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ผูว้ิจยั
ขอเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้แบรนด์ หรือ Brand awareness  ให้
ประสบความส าเร็จ เพื่อท่ีจะท าใหก้ลายเป็นตวัเลือกอนัดบัหน่ึงในใจของลูกคา้ เช่น สร้างการรับรู้ถึงแบรนด์
บนโซเชียลมีเดีย ร่วมมือกบัผูท้รงอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย ท าให้ผลิตภณัฑ์เป็นเอกสิทธ์ิ สร้างคอนเทน้ต์ 
อย่างต่อเน่ือง เป็นตน้ ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภครับรู้และนึกถึงสินคา้และบริการของเวบ็ไซต์แบรนด์ดอทคอมอยู่
เสมอ นอกจากการท าให้แบรนด์เป็นท่ีรับรู้แลว้ ก็จะตอ้งสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีและค านึงถึงจุดเด่นของแบรนด์
ให้น่าเช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกัอย่างกวา้งขวาง โดยการส่ือสารเพื่อท าให้แบรนด์เป็นท่ีรู้จกัและให้ผูบ้ริโภครับรู้
ถึงแบรนด์ดอทคอม การส่ือสารท่ีชดัเจนและมีคุณภาพ จะท าให้แบรนด์กลายเป็นส่ิงท่ีถูกพูดถึงและพบเห็น
ได้ง่าย สามารถท่ีจะส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีแบรนด์จะตอ้งตระหนักถึง
ผลลพัธ์ท่ีสร้างความประทบัใจและครองใจลูกคา้ไดอ้ย่างทัว่ถึง ท าให้ผูบ้ริโภครับรู้ถึงตวัตนของแบรนด์
ดอทคอม ซ่ึงการส่ือสารท่ีดีและชดัเจนก็คือการลงส่ือประชาสัมพนัธ์ท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพเช่นการสร้าง
เวบ็ไซต ์บล็อก และเพจเก่ียวกบัแบรนด์ดอทคอมตามช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อท าให้ผูบ้ริโภคเกิดความ



 

ประทบัใจและรู้สึกถึงแบรนด์ในทางบวก เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการสร้างการรับรู้แบรนด์มากท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีจะ
เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้อย่างทัว่ถึง  ส่ิงส าคญัในการสร้างการรับรู้ก็คือการใส่ใจในความตอ้งการของลูกคา้ รู้ว่า
ลูกคา้ชอบและตอ้งการอะไร  และน าเสนอให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด เพื่อท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีในเวลาท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีอยู่ในแบรนด์ดอทคอม ดงันั้นจะตอ้งสร้างแรงดึงดูดและคน้หากล
ยทุธ์ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด  เม่ือลูกคา้ช่ืนชอบและระลึกถึงแบรนดอ์ยู่เสมอก็จะเกิดการ
บอกต่อไปยงัคนอ่ืนๆอยา่งแพร่หลายมากยิง่ขึ้น 

3. จากการศึกษาทดสอบสมมติฐานพบว่า ทศันคติผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินคา้
ผา่นทางเวบ็ไซตแ์บรนด์ดอทคอม ดงันั้น ผูวิ้จยัจึงขอเสนอแนะให้ผูป้ระกอบการใหค้วามส าคญักบัการสร้าง
ทศันคติ ทั้งทางดา้นองคป์ระกอบดา้นความรู้ องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก และองคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม 
ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อาจจะท าโดยการส่ือสารถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีของสินคา้และบริการ คุณสมบติั จุดเด่น การ
น าไปใชง้าน รวมถึงความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑ ์โดยผา่นทางผูมี้อิทธิพลในโลกออนไลน์ การรีวิวจากการ
ใชง้านจริงของผูซ้ื้อสินคา้ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกบับริษทัขนส่ง เพื่อให้สามารถน าส่ิงของไปส่งถึง
มือผูบ้ริโภคไดอ้ย่างปลอดภยัและรวดเร็ว ซ่ึงเป็นหน่ึงในส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการจากตราสินคา้เช่นกนั โดย
กระบวนการดงักล่าว น าไปสู่การสร้างความน่าจดจ าใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เช่น คิดถึงการบริโภคสินคา้ชนิดใด ก็จะ
นึกถึงสินคา้จากแบรนดน์ั้นเป็นอนัดบัแรก 
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