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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัเชียงราย (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย (3) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชียงราย (4) เพื่อศึกษาการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย (5) เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล   
(6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์กับการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงราย  โดยกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ ลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงราย        
ทีเ่คยซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ จ านวน 400 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถติอินุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิาน
โดยการใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way 
ANOVA) และการหาความสมัพนัธข์องตวัแปร (Pearson Product Moment Correlation) 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี        
มรีะดบัการศึกษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยอยู่ที่  
15,001 - 20,000 บาท ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิโดยเฉลี่ยอยูท่ี ่1-2 ครัง้/ปี โดยจะ 
มรีาคาเฉลี่ยในการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิอยู่ที่ 501 - 1,000 บาท/ครัง้ ทัง้นี้เหตุผลในการ
บรโิภคผลติภณัฑ์อาหารเสรมิคอื เพื่อช่วยเสรมิสร้างสุขภาพโดยรวม ซึ่งผู้ที่มอีิทธพิลในการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิส่วนใหญ่มาจาก Internet/social media โดยจะซื้อผ่านช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายทีม่ชีื่อว่า Shopee มากทีสุ่ด 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อาย ุระดบัการศกึษา  อาชพี  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มผีลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมอืง  จงัหวดั



เชยีงราย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย ได้แก่ ปัจจยัด้านการให้บริการส่วนบุคคล  ด้านผลิตภัณฑ์        
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวั  อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผนัแปรไปในทศิทางเดยีวกนั 

 ค าส าคญั : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์; การตดัสนิใจซือ้; ผลติภณัฑ์
อาหารเสริม 
 

Abstract 
 
 This study aimed to examine personal factors online shopping behavior, Online 
marketing mix, consumers decision to purchase online dietary supplement, compare the 
difference of consumers decision by personal factors and relationship between online 
marketing mix and consumers decision to purchase online dietary supplement in Mueang 
district, Chiang rai province. 
 The sample group in this study was consisted of 400 consumers in Mueang 
district, Chiang rai province who purchased dietary supplement. The research instrument 
used for collecting data was questionnaire. The statistic for data analysis was descriptive 
statistic consist of frequency, percentage, standard deviation and inferential statistic, 
tested utilizing t-test, One Way ANOVA and Pearson product moment Correlation. 
 The study revealed that the most sample group were female, aged 31-40 years 
old, with bachelor's degree.  They work as private company employees, earned 15,001-
20,000 bath per month.  They bought dietary supplement in an average of 1-2 times per 
year.  They spent an average of 501 -  1,000 bath per purchase.  The reason of buying 
dietary supplement is to maintain the balance in the body.  Internet and social media 
influence consumers to buy it, especially Shopee (online shopping platform). 
 The personal factors revealed that differences in age, education, occupation and 
income influence consumers decision in Mueang district, Chiang rai province at a 
significance level of 0.05.  
 The online marketing mix is related with consumers purchase decision in Mueang 
district, Chiang rai province.  Results indicated that consumers decision about online 
purchase of dietary supplement were impact by product properties, prices, the distribution 
channels and privacy policy at a significance level of 0.05. 
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บทน า 
 

 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัผู้คนจงึหนัมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลงักาย การทาน
อาหารที่มปีระโยชน์ต่อสุขภาพ รวมถึงการพกัผ่อนให้เพยีงพอ และหนัมาดูแลสุขภาพในเชงิ
ป้องกันมากกว่าเชิงรักษา ซึ่งส่งผลให้สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพเติบโตขึ้นด้วย 
โดยเฉพาะผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ โดยจากการอา้งองิขอ้มลูภาพรวมตลาดผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ของโลก โดย Euromonitor ประเมนิว่า ระหว่างปี 64-69 ตลาดผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของโลก 
จะเตบิโตเฉลี่ยได้ที่ปีละ 5.3% ซึ่งจะมมีูลค่าเพิม่ขึน้จาก 1.2 แสนล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 64 
เป็น 1.5 แสนลา้นดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 69 หากพจิารณาในรายประเทศ ยงัคาดว่าในช่วงปี 64-
69 อนิโดนีเซยี มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ที ่11% มาเลเซยี 10.1% เวยีดนาม 9.8% ขณะที่ตลาด
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารของไทย จะเตบิโตเฉลีย่ที ่5.1% ในช่วง 6 ปีนี้ (ส านักข่าวอนิโฟ-เควสท,์ 
65) ส่งผลให้ผู้ผลติรายใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเพิม่มากขึน้ท าให้เกดิ
ภาวะการแข่งขนัสูงขึ้นตามมา ดงันัน้เพื่อแย่งชงิส่วนแบ่งทางการตลาดผู้ผลติแต่ละรายจงึมี      
กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกนัออกไป ประกอบกบัในปัจจุบนั “อนิเตอรเ์น็ต” ได้เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตของมนุษย์อย่างมาก โดยจากการศึกษาของส านักงานพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์พบว่า พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ภายใน
ระยะเวลา 12 ปี นบัจากปี 2544 ถงึปี 2556 โดยผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตมชีัว่โมงการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต
ต่อสปัดาหเ์พิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 76.3 (ส านกันโยบายและส่งเสรมิธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, 2556) 
นอกจากนี้อนิเทอรเ์น็ตกไ็ด้มบีทบาทมากขึน้ทางธุรกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการซือ้ขายสนิค้า
และบรกิารออนไลน์ หรอืธุรกจิพาณชิยอ์อนไลน์ (E - Commerce)  
 ด้วยเหตุนี้ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศึกษา ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์อาหาร
เสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เพื่อจะได้ทราบว่า
ปัจจยัไหนบา้งทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิของลูกคา้ โดยมุง่ศกึษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างทีม่อีายุตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นผูบ้รโิภคที่มกี าลงัซือ้ เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจ หรอืผูป้ระกอบ
ธุรกจิขายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์น าไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงกล
ยทุธ ์และพฒันาธุรกจิของตนเองต่อไป 

 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของลกูคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 



 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์กบั   
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงราย   

 
 สมมติฐานของการวิจยั 

 1.  ลูกค้าในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ที่มปัีจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนัมรีะดบั
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกนั 

 2.  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิล็กทรอนิกส์มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อ
ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลกูคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
 
 ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นพืน้ทีก่ารศกึษา ผูว้จิยัไดก้ าหนดพื้นที่การศกึษาตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลกูคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วจิยัได้ก าหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บข้อมูล
ตัง้แต่เดอืนเมษายน ถงึ เดอืน กรกฎาคม 2565 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 วชิรวัชร งามละม่อม (อ้างถึงใน นางสาวขวัญชนก  พจนานุสรณ์ , 2562, หน้า13) 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ถอืเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกบับุคคล เช่น เพศ 
อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นตน้ โดยจะแสดงถงึความเป็นมาของแต่ละ
บุคคลจากอดตีถงึปัจจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลกัษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มีสาเหตุมาจากความ
แตกต่างทางดา้นประชากรศาสตรห์รอืความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง  

 ศิรวิรรณ  เสรรีตัน์ (อ้างถึงใน นางสาวขวญัชนก  พจนานุสรณ์ , 2562, หน้า13) ได้
ท าการศกึษาเกี่ยวกบัคุณสมบตัสิ่วนบุคคล หรอืลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่ประกอบด้วย อายุ 
เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี โดยการศกึษาเหล่านี้ เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลกัษณะทางประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะที่ส าคญั และ
สถิติที่ว ัดได้ของประชากรที่มีส่วนในการก าหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาดของกลุ่ม
ผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่ลกัษณะด้านจติวิทยา สงัคม และวฒันธรรม จะช่วย
อธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์จะ



สามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวั
แปรอื่น 

 นางสาวนัยรัตน์  ตันตราสืบ (2557) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี การศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 15,001 ถงึ 25,000 บาท อาชพีเป็นลูกจา้งพนักงาน
บรษิทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัอยู่บา้นเดีย่ว โดยมพีฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ต 1 
ครัง้ต่อวนัในช่วงเวลาระหว่าง 18.01 ถงึ 24.00 น. โดยเฉลีย่ใชเ้วลามากกว่า 2 ชัว่โมง และใช้
งานผ่านโทรศัพท์ หรอื สมาร์ทโฟน จุดประสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทาง
ตดิต่อสื่อสารกบับุคคลต่าง ๆ เช่น ใช ้Social Network, Email เป็นต้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางออนไลน์ต่อครัง้ ราคาระหว่าง 501 ถงึ 1,000 บาท โดยเลอืก
ช าระเงินผ่านตู้ ATM สื่อที่ท าให้รู้จกัร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ คือ 
Facebook, Instagram จุดประสงค์ในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารเพื่อเสรมิความงาม 
และเหตุผลส าคญัที่สุดในการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางออนไลน์ไดแ้ก่ สามารถเลอืกซือ้ได้
สะดวก สามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูล และราคาได้หลายเวบ็ไซต์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารปีละครัง้ โดยครัง้ล่าสุดมคีวามรูส้กึพอใจ ในระดบัปานกลาง ส่วนประสม
การตลาดอเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ผีลต่อผูห้ญงิวยัท างานในการซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางออนไลน์ 
พบว่าปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อผูห้ญงิวยัท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มี
ผลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เมือ่รบัประทานตดิต่อกนัเป็นระยะเวลานานตอ้งไม่มผีลขา้งเคยีงกบัสุขภาพ 
ปัจจยัด้านราคา มผีลต่อผู้หญงิวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มผีลอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ มกีารบอกวธิกีารช าระเงนิชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มผีลต่อผูห้ญงิวยัท างาน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มผีลอนัดบัแรก ได้แก่ เว็บไซต์มขี้อมูลรายละเอียด
อธบิายไวอ้ย่างชดัเจน ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด มผีลต่อผูห้ญงิวยัท างาน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยทีม่ผีลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มกีาร Review สนิคา้จากผูท้ีเ่คยใชผ้ลติภณัฑ์
มาแลว้ ปัจจยัดา้นการรกัษาความเป็นส่วนตวัมผีลต่อผูห้ญงิวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยทีม่ผีลอนัคบัแรก ไดแ้ก่ การมรีะบบรบัรองความปลอดภยัขอ้มลู และการช าระเงนิ 
และปัจจยัด้านการให้บรกิารส่วนบุคคลมผีลต่อผู้หญงิวยัท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ปัจจยัยอ่ยทีม่ผีลอนัดบัแรกไดแ้ก่ มกีารใหค้ าแนะน าสนิคา้ทีเ่หมาะสมแก่ลกูคา้ 

 นางสาวนัทธมน  เดชประภัสสร (2558) ได้ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอินเตอรเ์น็ตพบว่า ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิ
อาหารทางอนิเทอรเ์น็ต โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 



ปัจจยัด้านลกัษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ และ
ปัจจยัดา้นตราผลติภณัฑแ์ละลกัษณะบรรจุภณัฑ ์ ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่าง
กนัในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ระดบัการศกึษา และอาชพี พบว่า   
ในการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารทางอินเทอร์เน็ตไม่แตกต่างกันระหว่าง เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส และอาชพีที่แตกต่างกนั  ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และระดบัการศกึษา    
ที่แตกต่างกัน มกีารตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารทางอินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน โดยที่
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีสู่งกว่าจะมคี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ที่สูงกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต ่ากว่า และผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตรี          
มคี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

      1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง  จงัหวัดเชียงราย  จ านวน 

109,153 คน  โดยแบ่งเป็น เพศชายจ านวน 51,997 คน และเพศหญิงจ านวน  57,156 คน 
(กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย, 2565)  

      1.2  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 

ผู้วิจยัใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การค านวณแบบทราบจ านวน
ประชากรที่มจี านวนนับได้จากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, อ้างอิงในอรุโณทยั  
ปัญญา, 2562, หน้า 41) โดยจากจ านวนประชากร 109,153 คน และก าหนดค่าความเชื่อมัน่
เท่ากบั 95% จะได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 399 คน และเพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดในการเกบ็ขอ้มลู
จากแบบสอบถาม ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถอื ผู้วจิยัจงึได้ก าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 
ตวัอย่าง ซึ่งใช้วธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ความสะดวกของผูต้อบแบบสอบถาม ทัง้นี้
ผู้วิจ ัยจะท าการโพสลิงค์แบบสอบถาม (Google From) ไว้ตามเว็บไซต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ สุขภาพ และความงาม เช่น กลุ่มป้ายยาสกินแคร์, กลุ่มของมนัต้องม ี
skincare/เมยีหมอขอรวีวิ xdrkengw รวมทัง้เฟซบุ๊คทีม่กีารขายผลติภณัฑอ์าหารเสรมิออนไลน์ 
เพื่อรวบรวมขอ้มลู โดยจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป เนื่องจากมกี าลงัในการซือ้ 

 2.  สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 

      1)  วเิคราะห์ขอ้มูลเปรยีบเทยีบความแตกต่างของระดบัความส าคญัต่อปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกสข์องลูกคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ าแนกตาม
เพศ ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูโดยสถติ ิT- test ส่วนทีจ่ าแนกตาม อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ



รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากกว่า 2 ตวัแปรดว้ย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One Way ANOWA โดยใช้ค่า (F-test) เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป เมื่อพบความแตกต่างใช้
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ โดยวธิกีาร Scheff’s   
      2) การวิเคราะห์การหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Pearson Product Moment 
Correlation) เพื่อทดสอบสมมตฐิานของความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
อเิลก็ทรอนิกสก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกคา้ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

สรปุผลการวิจยั 
 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบคุคล 

การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน      
250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 และเพศชาย จ านวน 150 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.50  ส่วนใหญ่มี
อาย ุอยูใ่นช่วง 31-40 ปี จ านวน 162 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.50  โดยส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษา 
ระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 253 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.20 ทัง้นี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.30  และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่         
15,001 - 20,000 บาท จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นได้ว่า 
เพศหญงิเป็นเพศทีใ่ส่ใจสุขภาพ และใหค้วามส าคญัต่อการรบัประทานอาหารเสรมิมากกว่าเพศ
ชาย นอกจากนี้ยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีเ่คยซือ้ หรอืซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิมรีายได้
เฉลีย่อยูท่ี ่15,001 - 20,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขต
อ าเภอ เมือง จงัหวดัเชียงราย  

การวเิคราะห์พฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า 
พบว่า  ความถีใ่นการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิโดยเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มคีวามถี่ใน
การซื้ออยู่ที่ 1-2 ครัง้ต่อปี จ านวน 131 คดิเป็นร้อยละ 32.8 โดยส่วนใหญ่จะมรีาคาเฉลี่ยใน    
การซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิอยู่ที่ 501 - 1,000 บาทต่อครัง้ จ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
38.30  ทัง้นี้เหตุผลในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิส่วนใหญ่ เพื่อช่วยเสรมิสรา้งสุขภาพ
โดยรวม จ านวน 316 ค าตอบ คิดเป็นร้อยละ 43.20  ซึ่งผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิส่วนใหญ่มาจาก Internet/social media จ านวน 280 ค าตอบ คิดเป็น   
ร้อยละ 43.80 โดยส่วนใหญ่จะซื้อผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายที่มชีื่อว่า  Shopee มากที่สุด 
จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.00  



ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกสข์องลูกค้าในเขต
อ าเภอเมือง  จงัหวดัเชียงราย 

 ผลการวเิคราะห์ระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิล็กทรอนิกส์
ของลูกค้าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
อเิลก็ทรอนิกส ์ทุกดา้นมรีะดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยเรยีงล าดบัจากมากไป
หาน้อยดงันี้ (1) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.91 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.76  (2) ด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวั มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.87  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.95 (3) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
เท่ากบั 0.85 (4) ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.69 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 
(5) ด้านการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
และ (6) ด้านการบริการส่วนบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
เท่ากบั 0.69  

3.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านผลิตภณัฑ์ 
พบว่า ปัจจยัยอ่ยดา้นผลติภณัฑท์ีม่ผีลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ผลติภณัฑไ์ดร้บัการ
รบัรอง และผ่านมาตรฐานด้านความปลอดภัย (อย.) และมีฉลากก ากับผลิตภัณฑ์ที่แสดง
รายละเอยีดอยา่งชดัเจน มรีะดบัความส าคญัระดบัมาก  

3.2 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ด้านราคา พบว่า 
ปัจจยัยอ่ยดา้นราคามผีลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด คอื ราคามคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์มรีะดบัความส าคญัระดบัมาก  

3.3 ผลการวเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส ์ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย พบว่า ปัจจยัย่อยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ทีม่ผีลต่อผูต้อบแบบสอบถามมากทีสุ่ด 
คอื ความน่าเชื่อถอืของรา้นคา้ มรีะดบัความส าคญัระดบัมาก  

3.4 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสรมิ
การตลาด พบว่าปัจจยัย่อยด้านการส่งเสรมิการตลาด ที่มผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด 
คอื มกีารรวีวิจากผูท้ีใ่ชจ้รงิ มรีะดบัความส าคญัระดบัมาก  

3.5 ผลการวเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการรกัษาความ
เป็นส่วนตวั พบว่า ปัจจยัย่อยด้านการรกัษาความเป็นส่วนตวัที่มผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม   
มากที่สุด คอื ระบบรองรบัความปลอดภยัของขอ้มูล และการช าระเงนิ เช่น การช าระผ่านบตัร
เครดติทีม่คีวามปลอดภยัสงู มรีะดบัความส าคญัระดบัมาก  
 3.6 ผลการวเิคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการบรกิารส่วน
บุคคล พบว่า ปัจจยัย่อยด้านการบรกิารส่วนบุคคลที่มผีลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คอื    
มกีารใหค้ าแนะน าทีเ่หมาะสมแก่ลกูคา้ มรีะดบัความส าคญัระดบัปานกลาง  
 



ส่วนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์
ของลกูค้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย 

 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลระดับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ซึง่ประกอบดว้ย ขัน้ตอนการรบัรู ้การ
ค้นหาข้อมูล การประเมนิทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลงัการซื้อ พบว่า การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42       
ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดบัความส าคญั
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก โดยเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อยดงันี้ ด้านการประเมนิทางเลือก       
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.25 รองลงมาคอื ดา้นการตดัสนิใจซือ้ โดย
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.55  ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 1.03  ล าดบัถดัมาคอื ดา้นการคน้หาขอ้มูล 
และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ มคี่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากนั คอื 3.48 และ 
1.16  

 
การอภิปรายผลและทดสอบสมมติฐาน 

 
 สมมติฐานข้อท่ี 1  ลกูค้าในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกันมีระดับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์
แตกต่างกนั 

 จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่  อายุ ระดบัการศกึษา  อาชพี  
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ลกูคา้ ในเขตอ าเภอเมอืง  จงัหวดัเชยีงราย อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้ง
กบั ทฤษฎีของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2552, อ้างอิงใน นางสาวขวญัชนก  พจนานุสรณ์ , 2562, 
หน้า13) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล หรือลักษณะประชากรศาสตร์ที่
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได้ อาชพี โดยการศึกษา
เหล่านี้ เป็นเกณฑท์ี่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็น
ลกัษณะที่ส าคญั และสถิติที่ว ัดได้ของประชากรที่มสี่วนในการก าหนดตลาดเป้าหมายทาง
การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ เป็นต้น ในขณะที่ลกัษณะด้านจติวทิยา สงัคม และ
วฒันธรรม จะช่วยอธิบายถึงความคิด และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ ข้อมูลทาง
ประชากรศาสตร ์จะสามารถเขา้ถงึ และมปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายรวมทัง้ง่าย
ต่อการวดัมากกว่าตัวแปรอื่น และยงัสอดคล้องกับทฤษฎีของ วชิรวชัร งามละม่อม (2558 , 
อา้งองิใน นางสาวขวญัชนก  พจนานุสรณ์, 2562 ,หน้า13) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ถอืเป็น
ความหลากหลายและแตกต่างเกีย่วกบับุคคล เช่น เพศ อาย ุอาชพี ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่



ต่อเดอืน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดตีถึงปัจจุบนั ซึ่งความ
แตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลกัษณะพฤตกิรรมการแสดงออกที่แตกต่าง
กนั การตดัสนิใจที่แตกต่างกนัที่มสีาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรอื
ความเป็นมาของบุคคลนัน่เอง นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกบั งานวจิยัของ นางสาวนัทธมน (เดช
ประภัสสร , 2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง
อินเตอร์เน็ตพบว่า ในการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์เสรมิอาหารทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน
ระหว่าง เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และอาชพีทีแ่ตกต่างกนั ในขณะทีร่ายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแตกต่างกัน โดยที่
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีสู่งกว่าจะมคี่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร
ที่สูงกว่าผู้บรโิภคที่มรีายได้เฉลี่ยต ่ากว่า และผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตรี มี
ค่าเฉลีย่ของการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารสงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า 
 
 การทดสอบสมมติฐานข้อท่ี  2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์มี

ความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑอ์าหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย  

 จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ตวัแปรต้นด้านผลติภณัฑ ์ ด้านราคา  ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล มี
ความสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดยผนัแปรไปในทศิทาง
เดยีวกนั ส่วนดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหาร
เสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ นางสาวนัยรตัน์  ตันตราสืบ (2557) ได้ศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ที่มผีลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซื้อผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ผล
การศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซื้อ
ผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารทางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ มผีลต่อผู้หญิงวยัท างาน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มผีลอนัดบัแรก ได้แก่ เมื่อรบัประทานตดิต่อกนัเป็น
ระยะเวลานานต้องไม่มีผลข้างเคียงกับสุขภาพ ปัจจยัด้านราคา มีผลต่อผู้หญิงวัยท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยทีม่ผีลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มกีารบอกวธิกีารช าระเงนิชดัเจน 
ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย มผีลต่อผูห้ญงิวยัท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มี
ผลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เวบ็ไซต์มขีอ้มลูรายละเอยีดอธบิายไวอ้ย่างชดัเจน ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มผีลต่อผู้หญิงวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มผีลอนัดบัแรก 



ได้แก่ มกีาร Review สินค้าจากผู้ที่เคยใช้ผลิตภณัฑ์มาแล้ว ปัจจยัด้านการรกัษาความเป็น
ส่วนตวัมผีลต่อผูห้ญงิวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยทีม่ผีลอนัคบัแรก ไดแ้ก่ 
การมรีะบบรบัรองความปลอดภยัข้อมูล และการช าระเงนิ และปัจจยัด้านการให้บรกิารส่วน
บุคคลมผีลต่อผู้หญงิวยัท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยที่มผีลอนัดบัแรกได้แก่     
มกีารใหค้ าแนะน าสนิคา้ทีเ่หมาะสมแก่ลูกคา้ และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นางสาวนัทธมน   
เดชประภสัสร (2558) ได้ศึกษาปัจจยัที่มผีลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์เสรมิอาหารทาง 
อนิเตอรเ์น็ตพบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารทางอนิเทอรเ์น็ต โดย 
เรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัด้านลกัษณะทาง 
กายภาพและกระบวนการ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยัดา้นตราผลติภณัฑ์ 
และลกัษณะบรรจภุณัฑ ์  

ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 

 1.  จากการวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
ส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่15,001 - 20,000 บาท จะเหน็ไดว้่ากลุ่มเป้าหมายเป็นลูกคา้ผูห้ญงิ
วยัท างาน ที่มกี าลงัซื้อ ดงันัน้ผู้ประกอบการสามารถน าขอ้มูลนี้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธใ์ห้
สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
 2.  จากการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ลูกค้า พบว่า ความถี่ในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิโดยเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มี
ความถี่ในการซื้ออยู่ที่ 1-2 ครัง้ต่อปี มรีาคาเฉลี่ยในการซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิอยู่ที่ 501 - 
1,000 บาทต่อครัง้ ทัง้นี้เหตุผลในการบรโิภคผลติภณัฑอ์าหารเสรมิส่วนใหญ่ เพื่อช่วยเสรมิสรา้ง
สุขภาพโดยรวม ซึ่งผู้ที่มอีิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภณัฑ์อาหารเสรมิส่วนใหญ่มาจาก 
Internet/social media โดยจะซือ้ผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายทีม่ชีื่อว่า Shopee มากทีสุ่ด ดงันัน้
ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มลูนี้ไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
 3.  จากการวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกคา้ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ ี
ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลกูคา้ ในเขตอ าเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ดงันัน้ผูป้ระกอบการ
สามารถน าขอ้มลูนี้ไปใชใ้นการวางแผนกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 
 4.  จากการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสมัพนัธก์บั
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ตวัแปรต้นที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ
ผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เรยีงตามล าดบั ดงันี้ ด้าน



การใหบ้รกิารส่วนบุคคล  ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
รกัษาความเป็นส่วนตวั มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของลกูคา้ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เท่ากนั  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยผนัแปรไปในทศิทางเดยีวกนั ส่วนดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการ
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑอ์าหารเสรมิผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชียงราย  ดังนัน้ผู้ประกอบการจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นการใหบ้รกิารส่วนบุคคล และดา้นผลติภณัฑ ์เป็นอนัดบัแรก  
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