ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
FACTORS AFFECTING ONLINE PURCHASE DECISION FOR DIETARY
SUPPLEMENT IN MUEANG DISTRICT, CHIANG RAI PROVINCE.
สายน้ าผึง้ หมืน่ เงิน
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตอาเภอ
เมือ ง จังหวัดเชียงราย (2) เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (3) เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ของลูก ค้าในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัดเชียงราย (4) เพื่อ ศึกษาการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย (5) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
(6) เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธ์ระหว่ างปั จ จัยส่ ว นประสมทางการตลาดอิเ ล็ก ทรอนิกส์กั บ การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แ ก่ ลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ทีเ่ คยซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ จานวน 400 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แ ก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล คือ สถิติเ ชิง พรรณนา (Descriptive
statistic) ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิตอิ นุ มาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยการใช้ว ิธ ีก ารทดสอบค่ าที (t-test) การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว (One - Way
ANOVA) และการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร (Pearson Product Moment Correlation)
ผลการศึก ษาพบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง มีอ ายุอ ยู่ใ นช่ว ง 31-40 ปี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ท่ี
15,001 - 20,000 บาท ความถีใ่ นการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉลี่ยอยูท่ ่ี 1-2 ครัง้ /ปี โดยจะ
มีราคาเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ท่ี 501 - 1,000 บาท/ครัง้ ทัง้ นี้เหตุผลในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพโดยรวม ซึ่งผู้ท่มี อี ิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่มาจาก Internet/social media โดยจะซื้อผ่านช่อง
ทางการจัดจาหน่ายทีม่ ชี ่อื ว่า Shopee มากทีส่ ุด
ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 และส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่มี ี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขต
อ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งราย ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้า นการให้บ ริก ารส่ ว นบุ ค คล ด้า นผลิต ภัณ ฑ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน
คาสาคัญ : ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์; การตัดสินใจซือ้ ; ผลิตภัณฑ์
อาหารเสิรม
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 15,00120,000 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.
Keyword : Online marketing mix, decision to purchase, dietary supplement

บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปั จจุบนั ผู้ค นจึงหันมาใส่ ใ จสุ ขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นการออกกาลังกาย การทาน
อาหารที่มปี ระโยชน์ ต่อสุขภาพ รวมถึงการพักผ่อนให้เพียงพอ และหันมาดูแลสุขภาพในเชิง
ป้ อ งกัน มากกว่ า เชิง รัก ษา ซึ่ง ส่ ง ผลให้ส ิน ค้า และบริก ารที่เ กี่ย วกับ สุ ข ภาพเติบ โตขึ้น ด้ว ย
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเสริม โดยจากการอ้างอิงข้อมูลภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ของโลก โดย Euromonitor ประเมินว่า ระหว่างปี 64-69 ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโลก
จะเติบโตเฉลี่ยได้ท่ปี ี ละ 5.3% ซึ่งจะมีมูลค่าเพิม่ ขึน้ จาก 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 64
เป็ น 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 69 หากพิจารณาในรายประเทศ ยังคาดว่าในช่วงปี 6469 อินโดนีเซีย มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ที่ 11% มาเลเซีย 10.1% เวียดนาม 9.8% ขณะที่ ตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย จะเติบโตเฉลีย่ ที่ 5.1% ในช่วง 6 ปี น้ี (สานักข่าวอินโฟ-เควสท์,
65) ส่งผลให้ผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพิม่ มากขึน้ ทาให้เกิด
ภาวะการแข่งขันสูงขึ้นตามมา ดังนัน้ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดผู้ผลิตแต่ละรายจึง มี
กลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกันออกไป ประกอบกับในปั จจุบนั “อินเตอร์เน็ต” ได้เข้ามามี
บทบาทกับ ชีว ิต ของมนุ ษ ย์อ ย่ า งมาก โดยจากการศึ ก ษาของส านั ก งานพัฒ นาธุ ร กรรม
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์พ บว่า พฤติก รรมการใช้ง านอิน เทอร์เ น็ ต เพิ่ม ขึ้น มากอย่า งต่ อ เนื่ อ ง ภายใน
ระยะเวลา 12 ปี นับจากปี 2544 ถึงปี 2556 โดยผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมีชวโมงการใช้
ั่
งานอินเทอร์เน็ต
ต่อสัปดาห์เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 76.3 (สานักนโยบายและส่งเสริมธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2556)
นอกจากนี้อนิ เทอร์เน็ตก็ได้มบี ทบาทมากขึน้ ทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการซือ้ ขายสินค้า
และบริการออนไลน์ หรือธุรกิจพาณิชย์ออนไลน์ (E - Commerce)
ด้วยเหตุน้ีผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อจะได้ทราบว่า
ปั จจัยไหนบ้างทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของลูกค้า โดยมุง่ ศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไป ซึง่ เป็ นผูบ้ ริโภคที่มกี าลังซือ้ เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจ หรือผูป้ ระกอบ
ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์นาไปใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงกล
ยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อ เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งของการตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริม ผ่ าน
ช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

2. เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กบั
การตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมผ่ า นช่อ งทางออนไลน์ ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มปี ั จจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีระดับ
การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์แตกต่างกัน
2. ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดพื้นที่การศึกษาตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วจิ ยั ได้กาหนดขอบเขตด้านระยะเวลาในการเก็บ ข้อ มูล
ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง เดือน กรกฎาคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
วชิร วัช ร งามละม่อ ม (อ้า งถึง ใน นางสาวขวัญ ชนก พจนานุ ส รณ์ , 2562, หน้ า 13)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็ นความหลากหลายและแตกต่างเกี่ยวกับบุคคล เช่น เพศ
อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละ
บุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่งความแตกต่างและหลากหลายของบุ คคลนี้ สามารถบ่งชี้ลกั ษณะ
พฤติก รรมการแสดงออกที่แ ตกต่ า งกัน การตัด สิน ใจที่แ ตกต่ า งกัน ที่ม ีส าเหตุ ม าจากความ
แตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (อ้างถึงใน นางสาวขวัญ ชนก พจนานุ ส รณ์ , 2562, หน้ า13) ได้
ทาการศึกษาเกี่ยวกับคุ ณสมบัตสิ ่วนบุคคล หรือลักษณะประชากรศาสตร์ท่ปี ระกอบด้วย อายุ
เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ โดยการศึกษาเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ท่ี
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญ และ
สถิติท่ีว ัด ได้ข องประชากรที่ม ีส่ ว นในการก าหนดตลาดเป้ า หมายทางการตลาดของกลุ่ ม
ผู้ประกอบการต่ าง ๆ เป็ นต้น ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรม จะช่ว ย
อธิบายถึงความคิด และความรู้ส ึกของกลุ่ มเป้ าหมายเท่านัน้ ข้อ มูล ทางประชากรศาสตร์ จะ

สามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายรวมทัง้ ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัว
แปรอื่น
นางสาวนั ย รัต น์ ตัน ตราสืบ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่อ งส่ ว นประสมทางการตลาด
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีม ีผ ลต่ อ ผู้ห ญิงวัย ท างานในการซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารทางออนไลน์ ผ ล
การศึก ษาพบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มอี ายุระหว่าง 25 ถึง 30 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 ถึง 25,000 บาท อาชีพเป็ นลูกจ้างพนักงาน
บริษทั เอกชน ผูต้ อบแบบสอบถามพักอาศัยอยู่บา้ นเดีย่ ว โดยมีพฤติกรรมการใช้อนิ เทอร์เน็ต 1
ครัง้ ต่อวันในช่วงเวลาระหว่าง 18.01 ถึง 24.00 น. โดยเฉลีย่ ใช้เวลามากกว่า 2 ชัวโมง
่
และใช้
งานผ่ านโทรศัพ ท์ หรือ สมาร์ทโฟน จุดประสงค์ใ นการใช้งานอินเทอร์เ น็ ต เพื่อเป็ นช่อ งทาง
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เช่น ใช้ Social Network, Email เป็ นต้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ซอ้ื ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ต่อครัง้ ราคาระหว่าง 501 ถึง 1,000 บาท โดยเลือก
ช าระเงิน ผ่ า นตู้ ATM สื่อ ที่ท าให้รู้จ กั ร้า นจ าหน่ า ยผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารทางออนไลน์ คือ
Facebook, Instagram จุดประสงค์ใ นการเลือ กซื้อ ผลิตภัณฑ์เ สริมอาหารเพื่อ เสริมความงาม
และเหตุผลสาคัญที่สุดในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ได้แก่ สามารถเลือกซือ้ ได้
สะดวก สามารถเปรียบเทียบข้อ มูล และราคาได้หลายเว็บไซต์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปี ละครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดมีความรูส้ กึ พอใจ ในระดับปานกลาง ส่วนประสม
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ผี ลต่อผูห้ ญิงวัยทางานในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์
พบว่าปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่ม ี
ผลอันดับแรก ได้แก่ เมือ่ รับประทานติดต่อกันเป็ นระยะเวลานานต้องไม่มผี ลข้างเคียงกับสุขภาพ
ปั จจัยด้านราคา มีผลต่อผู้หญิงวัยทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มผี ลอันดับ
แรก ได้แก่ มีการบอกวิธกี ารชาระเงินชัดเจน ปั จจัยด้านการจัดจาหน่าย มีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มผี ลอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์มขี ้อมูลรายละเอียด
อธิบายไว้อย่างชัดเจน ปั จจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางาน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยปั จจัยย่อยทีม่ ผี ลอันดับแรก ได้แก่ มีการ Review สินค้าจากผูท้ เ่ี คยใช้ผลิตภัณฑ์
มาแล้ว ปั จจัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัวมีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยปั จจัยย่อยทีม่ ผี ลอันคับแรก ได้แก่ การมีระบบรับรองความปลอดภัยข้อมูล และการชาระเงิน
และปั จจัยด้านการให้บริการส่วนบุ คคลมีผลต่อผู้หญิงวัยทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ปั จจัยย่อยทีม่ ผี ลอันดับแรกได้แก่ มีการให้คาแนะนาสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้า
นางสาวนัท ธมน เดชประภัส สร (2558) ได้ศึก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ตพบว่า ปั จจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารทางอินเทอร์เน็ต โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย คือ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย

ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพและกระบวนการ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และ
ปั จจัยด้านตราผลิตภัณฑ์และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์ ส่วนลักษณะทางประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่าง
กันในด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ พบว่า
ในการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณ ฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เ น็ ตไม่แตกต่างกันระหว่าง เพศ อายุ
สถานภาพสมรส และอาชีพที่แตกต่างกัน ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา
ที่แ ตกต่ างกัน มีก ารตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริมอาหารทางอินเทอร์เ น็ ต แตกต่ างกัน โดยที่
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีส่ ูงกว่าจะมีค่าเฉลีย่ ของการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่สูงกว่าผู้บริโภคที่มรี ายได้เฉลี่ยต่ ากว่า และผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญ ญาตรี
มีค่าเฉลีย่ ของการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ากว่า
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั คือ ลูก ค้า ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งราย จ านวน
109,153 คน โดยแบ่ ง เป็ น เพศชายจ านวน 51,997 คน และเพศหญิงจ านวน 57,156 คน
(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2565)
1.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ว ิจยั ใช้ว ิธ ีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัว อย่างโดยใช้การคานวณแบบทราบจานวน
ประชากรที่มจี านวนนับได้จากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973, อ้างอิงในอรุโณทัย
ปั ญญา, 2562, หน้ า 41) โดยจากจานวนประชากร 109,153 คน และกาหนดค่าความเชื่อมัน่
เท่ากับ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 399 คน และเพื่อป้ องกันข้อผิดพลาดในการเก็บข้อมูล
จากแบบสอบถาม ซึ่งจะส่งผลต่อความน่ าเชื่อถือ ผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400
ตัวอย่าง ซึ่งใช้วธิ กี ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้ความสะดวกของผูต้ อบแบบสอบถาม ทัง้ นี้
ผู้ ว ิจ ัย จะท าการโพสลิง ค์แ บบสอบถาม (Google From) ไว้ ต ามเว็บ ไซต์ ท่ีพู ด คุ ย เกี่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพ และความงาม เช่น กลุ่มป้ ายยาสกินแคร์, กลุ่มของมันต้องมี
skincare/เมียหมอขอรีววิ xdrkengw รวมทัง้ เฟซบุ๊คทีม่ กี ารขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออนไลน์
เพื่อรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้กลุ่มตัวอย่างทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี ขน้ึ ไป เนื่องจากมีกาลังในการซือ้
2. สถิ ติที่ใช้ในการทดสอบสมมติ ฐาน
1) วิเคราะห์ขอ้ มูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความสาคัญต่อปั จจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาแนกตาม
เพศ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติ T- test ส่วนทีจ่ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรด้วย
การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว One Way ANOWA โดยใช้ค่ า (F-test) เพื่อ ทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป เมื่อพบความแตกต่างใช้
การเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคู่ โดยวิธกี าร Scheff’s
2) การวิเ คราะห์ ก ารหาความสัม พัน ธ์ข องตัว แปร (Pearson Product Moment
Correlation) เพื่อทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์กบั การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สรุปผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล
การวิเ คราะห์ปั จ จัย ส่ ว นบุค คล พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิง จานวน
250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.50 และเพศชาย จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 ส่วนใหญ่ม ี
อายุ อยูใ่ นช่วง 31-40 ปี จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50 โดยส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จานวน 253 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.20 ทัง้ นี้ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท เอกชน จ านวน 125 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 31.30 และส่ ว นใหญ่ ม ีร ายได้ เ ฉลี่ย อยู่ท่ี
15,001 - 20,000 บาท จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
เพศหญิงเป็ นเพศทีใ่ ส่ใจสุขภาพ และให้ความสาคัญต่อการรับประทานอาหารเสริมมากกว่าเพศ
ชาย นอกจากนี้ยงั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทเ่ี คยซือ้ หรือซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีรายได้
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 15,001 - 20,000 บาท
ส่วนที่ 2 พฤติ กรรมการซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่องทางออนไลน์ ของลูกค้า ในเขต
อาเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย
การวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า
พบว่า ความถีใ่ นการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถี่ใน
การซื้ออยู่ท่ี 1-2 ครัง้ ต่อปี จานวน 131 คิดเป็ นร้อยละ 32.8 โดยส่วนใหญ่จะมีราคาเฉลี่ยใน
การซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม อยู่ท่ี 501 - 1,000 บาทต่อครัง้ จานวน 153 คน คิดเป็ นร้อยละ
38.30 ทัง้ นี้เหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพ
โดยรวม จ านวน 316 ค าตอบ คิด เป็ น ร้อ ยละ 43.20 ซึ่ง ผู้ท่ีม ีอิท ธิพ ลในการตัด สิน ใจซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริม ส่ วนใหญ่มาจาก Internet/social media จานวน 280 ค าตอบ คิดเป็ น
ร้อ ยละ 43.80 โดยส่ ว นใหญ่ จะซื้อ ผ่ านช่อ งทางการจัดจาหน่ ายที่มชี ่อื ว่า Shopee มากที่สุ ด
จานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00

ส่วนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์ของลูกค้าในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญของปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ของลู ก ค้ า ในเขตอ าเภอเมือ ง จัง หวัด เชีย งราย พบว่ า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ทุกด้านมีระดับความสาคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อยดังนี้ (1) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.91 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.76 (2) ด้านการรักษาความเป็ นส่ว นตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ า กับ 0.95 (3) ด้า นราคา มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.86 ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.85 (4) ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.69 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74
(5) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77
และ (6) ด้ า นการบริก ารส่ ว นบุ ค คล มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.58 ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.69
3.1 ผลการวิเ คราะห์ปัจจัยส่ ว นประสมทางการตลาดอิเ ล็กทรอนิกส์ ด้านผลิต ภัณฑ์
พบว่า ปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ทม่ี ผี ลต่อผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุด คือ ผลิตภัณฑ์ได้รบั การ
รับ รอง และผ่ า นมาตรฐานด้า นความปลอดภัย (อย.) และมีฉ ลากก ากับ ผลิต ภัณ ฑ์ท่ีแ สดง
รายละเอียดอย่างชัดเจน มีระดับความสาคัญระดับมาก
3.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านราคา พบว่า
ปั จจัยย่อยด้านราคามีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุด คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาคัญระดับมาก
3.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย พบว่า ปั จจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ทีม่ ผี ลต่อผูต้ อบแบบสอบถามมากทีส่ ุด
คือ ความน่าเชื่อถือของร้านค้า มีระดับความสาคัญระดับมาก
3.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่าปั จจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มผี ลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด
คือ มีการรีววิ จากผูท้ ใ่ี ช้จริง มีระดับความสาคัญระดับมาก
3.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการรักษาความ
เป็ นส่วนตัว พบว่า ปั จจัยย่อยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว ที่มผี ลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุด คือ ระบบรองรับความปลอดภัยของข้อมูล และการชาระเงิน เช่น การชาระผ่านบัตร
เครดิตทีม่ คี วามปลอดภัยสูง มีระดับความสาคัญระดับมาก
3.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการบริการส่วน
บุคคล พบว่า ปั จจัยย่อยด้านการบริการส่วนบุคคลที่มผี ลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ
มีการให้คาแนะนาทีเ่ หมาะสมแก่ลกู ค้า มีระดับความสาคัญระดับปานกลาง

ส่ วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์
ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการวิเ คราะห์ ข้อ มูล ระดับ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริม ผ่ า นช่ อ งทาง
ออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึง่ ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการรับรู้ การ
ค้นหาข้อ มูล การประเมินทางเลือ ก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า การ
ตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมในภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความสาคัญ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้ อยดังนี้ ด้านการประเมินทางเลือ ก
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.59 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.25 รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซือ้ โดย
มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.55 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.03 ลาดับถัดมาคือ ด้านการค้นหาข้อมูล
และด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ มีค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากัน คือ 3.48 และ
1.16
การอภิ ปรายผลและทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกต่ า งกัน มี ร ะดับ การตัด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารเสริ ม ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์
แตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของ
ลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้อง
กับ ทฤษฎีของ ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ (2552, อ้างอิงใน นางสาวขวัญชนก พจนานุ สรณ์ , 2562,
หน้ า 13) ได้ ท าการศึก ษาเกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติส่ ว นบุ ค คล หรือ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ท่ี
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ โดยการศึกษา
เหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ท่นี ิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด เนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็ น
ลัก ษณะที่ส าคัญ และสถิติท่วี ัดได้ข องประชากรที่มสี ่ ว นในการก าหนดตลาดเป้ า หมายทาง
การตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการต่ าง ๆ เป็ นต้น ในขณะที่ลกั ษณะด้านจิตวิทยา สังคม และ
วัฒนธรรม จะช่ว ยอธิบายถึงความคิด และความรู้ส ึกของกลุ่ ม เป้ า หมายเท่ านัน้ ข้อ มูล ทาง
ประชากรศาสตร์ จะสามารถเข้าถึง และมีประสิทธิผลต่อการกาหนดตลาดเป้ าหมายรวมทัง้ ง่าย
ต่ อ การวัดมากกว่าตัวแปรอื่น และยังสอดคล้อ งกับ ทฤษฎีของ วชิรวัชร งามละม่อ ม (2558,
อ้างอิงใน นางสาวขวัญชนก พจนานุสรณ์, 2562 ,หน้า13) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ถือเป็ น
ความหลากหลายและแตกต่างเกีย่ วกับบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลีย่

ต่อเดือน เป็ นต้น โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ล ะบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่งความ
แตกต่างและหลากหลายของบุคคลนี้ สามารถบ่งชี้ลกั ษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่าง
กัน การตัดสินใจที่แตกต่างกันที่มสี าเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือ
ความเป็ นมาของบุคคลนัน่ เอง นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ นางสาวนัทธมน (เดช
ประภัส สร, 2558) ได้ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อาหารทาง
อินเตอร์เน็ตพบว่า ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเตอร์เน็ตไม่แตกต่ างกัน
ระหว่าง เพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ในขณะทีร่ ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และ
ระดับ การศึก ษาที่แ ตกต่ า งกัน มีก ารตัด สิน ใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริม อาหารแตกต่ า งกัน โดยที่
ผูบ้ ริโภคทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีส่ ูงกว่าจะมีค่าเฉลีย่ ของการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่สูงกว่าผู้บริโภคที่มรี ายได้เฉลี่ยต่ ากว่า และผู้บริโภคที่มรี ะดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ค่าเฉลีย่ ของการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูงกว่าผูบ้ ริโภคทีม่ รี ะดับการศึกษาต่ากว่า
การทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิ เล็กทรอนิ กส์มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มผ่านช่ องทางออนไลน์ ของลูกค้า
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรต้นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัด จ าหน่ า ย ด้ า นการรัก ษาความเป็ นส่ ว นตั ว และด้ า นการให้ บ ริก ารส่ ว นบุ ค คล มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดยผันแปรไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมผ่านช่อ งทางออนไลน์ ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัดเชียงราย ซึ่งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ นางสาวนัยรัต น์ ตันตราสืบ (2557) ได้ศึกษาเรื่อ งส่ ว นประสมทางการตลาด
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ท่มี ผี ลต่ อ ผู้ห ญิงวัยท างานในการซื้ อ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริมอาหารทางออนไลน์ ผล
การศึก ษาพบว่ า ส่ ว นประสมการตลาดอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ท่ีม ีผ ลต่ อ ผู้ห ญิงวัย ท างานในการซื้อ
ผลิต ภัณ ฑ์เ สริมอาหารทางออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้า นผลิต ภัณ ฑ์ มีผ ลต่ อ ผู้หญิงวัยท างาน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มผี ลอันดับแรก ได้แก่ เมื่อรับประทานติดต่อกันเป็ น
ระยะเวลานานต้อ งไม่ม ีผ ลข้า งเคีย งกับ สุ ข ภาพ ปั จ จัย ด้า นราคา มีผ ลต่ อ ผู้ห ญิง วัย ท างาน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยปั จจัยย่อยทีม่ ผี ลอันดับแรก ได้แก่ มีการบอกวิธกี ารชาระเงินชัดเจน
ปั จจัยด้านการจัดจาหน่ าย มีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่ม ี
ผลอันดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์มขี อ้ มูลรายละเอียดอธิบายไว้อย่างชัดเจน ปั จจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด มีผลต่อผู้หญิงวัยทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มผี ลอันดับแรก

ได้แ ก่ มีก าร Review สินค้าจากผู้ท่เี คยใช้ผ ลิต ภัณฑ์มาแล้ว ปั จจัยด้านการรักษาความเป็ น
ส่วนตัวมีผลต่อผูห้ ญิงวัยทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยทีม่ ผี ลอันคับแรก ได้แก่
การมีระบบรับรองความปลอดภัยข้อ มูล และการชาระเงิน และปั จจัยด้านการให้บริการส่ ว น
บุคคลมีผลต่อผู้หญิงวัยทางานโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปั จจัยย่อยที่มผี ลอันดับแรกได้แก่
มีการให้คาแนะนาสินค้าทีเ่ หมาะสมแก่ลูกค้า และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นางสาวนัทธมน
เดชประภัส สร (2558) ได้ศึก ษาปั จจัยที่มผี ลต่ อ การตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์เ สริมอาหารทาง
อินเตอร์เน็ตพบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางอินเทอร์เน็ต โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้ อ ย คือ ปั จจัยด้านช่อ งทางการจัด จาหน่ า ย ปั จจัยด้านลักษณะทาง
กายภาพและกระบวนการ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านตราผลิตภัณฑ์
และลักษณะบรรจุภณ
ั ฑ์
ข้อเสนอแนะการวิ จยั
1. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
อยู่ในช่วง 31-40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษทั เอกชน
ส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลีย่ อยู่ท่ี 15,001 - 20,000 บาท จะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นลูกค้าผูห้ ญิง
วัยทางาน ที่มกี าลังซื้อ ดังนัน้ ผู้ประกอบการสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
2. จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่า นช่องทางออนไลน์ของ
ลูกค้า พบว่า ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโดยเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี
ความถี่ในการซื้ออยู่ท่ี 1-2 ครัง้ ต่อปี มีราคาเฉลี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอยู่ท่ี 501 1,000 บาทต่อครัง้ ทัง้ นี้เหตุผลในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่ เพื่อช่วยเสริมสร้าง
สุ ขภาพโดยรวม ซึ่งผู้ท่มี อี ิทธิพ ลในการตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณฑ์อ าหารเสริมส่ ว นใหญ่ ม าจาก
Internet/social media โดยจะซือ้ ผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายทีม่ ชี ่อื ว่า Shopee มากทีส่ ุด ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
3. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลทีม่ ี
ผลต่อการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการ
สามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้ าหมาย
4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์มคี วามสัมพันธ์กบั
การตัดสินใจซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารเสริมผ่ า นช่อ งทางออนไลน์ ของลูกค้า ในเขตอ าเภอเมือ ง
จังหวัดเชียงราย พบว่า ตัวแปรต้นที่มคี วามสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
ผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เรียงตามลาดับ ดังนี้ ด้าน

การให้บริการส่วนบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ด้านการ
รักษาความเป็ นส่วนตัว มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของลูกค้าในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เท่ากัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05 โดยผันแปรไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาดไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ของลูกค้า ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
เชีย งราย ดัง นัน้ ผู้ป ระกอบการจึง ควรให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านผลิตภัณฑ์ เป็ นอันดับแรก
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