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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
ระบบออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาถึงระดับ ความส าคัญของป จั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็ นการ
วิจยั เชิงสารวจ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรทีเ่ คยซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานีท่ไี ม่รู้จานวนประชากรทีแ่ น่ นอน กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 200 ตัวอย่าง ทาการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่ าจะเป็ นในการสุ่มตัวอย่าง วิธกี ารเก็บข้อมูลแบบ เจาะจง และทาการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ 1)สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่
และวัดการกระจายโดยการหาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2)สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ประกอบด้วย
สถิติ Independent t-test สถิติ F-test แบบ One-Way Analysis of Variance สถิติ Regression Analysis
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) โดยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 1.)ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ได้แก่ ปจั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลหรือมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกันอย่างมีนัย สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 2.)ปจั จัยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์(6Ps) มีอทิ ธิพลทางบวกหรือทิศทางเดียวกันต่อลักษณะพฤติกรรมการซื้อสินค้า
ผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(R = .811) อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ่ี 0.05 โดยเรียงลาดับอิทธิพลของตัวแปรพยากรณ์จากมากไปหาน้อยได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัย
ด้านช่องทางการจัด จาหน่ าย ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว และ
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย ตามลาดับ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจออนไลน์ควรตระหนักและให้
ความสาคัญกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6Ps) เพื่อให้สามารถนาเสนอสินค้าและบริการ รวมทัง้
การเข้าถึงผูบ้ ริโภค และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ตรงจุดอย่างแท้จริง และประโยชน์ต่อ
การนาไปใช้เพือ่ การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม และสามารถดาเนินธุรกิจให้ประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
ค าส าคัญ ส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ ,พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นระบบออนไลน์
นายอภิวฒ
ั น์ พัฒเชียร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง 2564
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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากในปจั จุบนั มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงมากขึน้ ทัง้ ของคนไทยและคนทัวโลก
่
ซึ่งจากผล
การสารวจของ We Are Social ผ่านทางรายงาน Digital 2021 Global Overview Report ซึง่ เป็ นข้อมูล
ตัวเลขและพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย ซึ่งมีมากถึง 69.5% เมื่อเทียบกับประชากรทัง้
ประเทศ และเป็ นสัดส่วนทีส่ ูงกว่าค่าเฉลีย่ โลกทีม่ ผี ใู้ ช้งานอินเทอร์เน็ตเฉลีย่ 59.5% ของประชากรทัง้ โลก
นอกจากนี้คนไทยยังใช้เวลาบนโลกอินเทอร์เน็ตต่อวันมากถึง 8.44 ชัวโมง
่
ซึง่ ถือว่าสูงติดอันดับ Top10
ของโลก ส่วนค่าเฉลีย่ ของประชากรทัวโลกมี
่
การใช้งานอินเตอร์เน็ตอยู่ท่ี 6.54 ชัวโมงต่
่
อวัน ซึง่ เวลาการ
ในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ตของคนไทย แบ่งเป็ น ใช้งานอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 5.07 ชัวโมง/วั
่
น และใช้
งานบนคอมพิวเตอร์ 3.38 ชัวโมง/วั
่
น
และข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจค้า เปิ ดเผยว่าสถิติการการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตามจานวนของร้านค้าออนไลน์สะสมเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีแนวโน้มจานวนการจดทะเบียน
เพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ปีละ 2 % สาหรับในปี 2564 สถิตกิ ารจดทะเบียน ในเดือน ม.ค. 2564 มีจานวน 1,435 ราย
และเดือน ก.พ. 2564 มีจานวน 1,471 ราย ซึง่ จากแนวโน้มของจานวนสถิตดิ งั กล่าวสามารถคาดการณ์
ได้ว่าในปี 2564 จะมีจานวนสถิตกิ ารจดทะเบียนพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า 15,000 ราย ถือได้ว่า
เป็นการขยายตัวเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ตอบรับกับกระแสการค้าออนไลน์ทก่ี าลังเป็ นทีน่ ิยมในปจั จุบนั
จากผลการสารวจและข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนัน้ ทาให้ผู้วจิ ยั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของสื่อ
ออนไลน์และช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ในประเทศไทยว่า สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ
การขายสินค้าผ่ านระบบออนไลน์ ได้อ ย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุ ด เพราะในปจั จุบนั มีร้านค้าต่ าง ๆ
มากมาย หลายแบรนด์และหลายประเภทสินค้า ทีเ่ ข้ามาในวงการธุรกิจค้าปลีกออนไลน์กนั เป็ นอย่างมาก
เพราะสามารถทาให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั หรือเข้าถึงสินค้าได้อย่างกว้างขวาง เช่น การลงโฆษณาทางสื่อ Social
Media เช่น Facebook, Instagram และ Line You Tube หรือสื่อโซเชียลอื่นๆ โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อทาให้สนิ ค้าเป็ นที่รจู้ กั เพิม่ มากขึน้ สามารถเข้าถึง ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและรวดเร็ว ดังนัน้
การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจึงเป็ นเรื่องสาคัญเป็ นอย่างมากเพื่อให้เกิดการซื้อซ้า บอกต่อและ
กลับมาใช้บริการอีกในครัง้ ต่อ ๆ ไป จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทาการศึกษาเรื่อง “ปจั จัยทาง
การตลาดออนไลน์(6Ps) ทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสาคัญในการศึกษาปจั จัยต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อ
พฤติก รรมการซื้อ สินค้าผ่ านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเคียนซา จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี
เพื่อให้ผปู้ ระกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ นาผลจากการศึกษาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนา ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในอนาคต ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1 เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภค
ในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 เพี่อ ศึกษาถึงระดับความสาคัญของปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ที่ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมมติฐานการวิจยั

1 ผู้บริโภคที่มปี จั จัยส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ทแ่ี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ แตกต่างกัน
2 ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน

ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา

ประเด็นทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้คอื ศึกษาถึงปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ออนไลน์(6Ps) ทีส่ ่งผล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคใน เขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 กลุ่มประชากร คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2.2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในเขตอาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีทไ่ี ม่รจู้ านวนประชากรทีแ่ น่นอน กาหนดขนาดตัวอย่าง จานวน 200 ตัวอย่าง
3. ขอบเขตสาหรับตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
3.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ได้แก่
3.1.1 ปจั จัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย : เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
3.1.2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์(6Ps) Kotler (1997, p. 92) ประกอบด้วย
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปจั จัยด้านราคา (Price) ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
ปจั จัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) แบ่งเป็ น การโฆษณา(Advertising) และการส่งเสริม
การขาย(Sale Promotion) ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) และปจั จัยด้านความ
เป็นส่วนตัว (Privacy)
3.2. ตัวแปรตาม(Dependent Variable) ได้แก่ พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4. ขอบเขตด้านพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการศึกษา
คือพืน้ ทีเ่ ขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา
คือ ตัง้ แต่เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
- สถานภาพการสมรส
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-รายได้
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps)
-ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
-ปจั จัยด้านราคา (Price)
-ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place)
-ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)
-ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล
(Personalization)
- ปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว
(Privacy)

ตัวแปรตาม
พฤติ กรรมการซื้อสิ นค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ของผู้บริ โภคในเขต
อาเภอเคียนซา จังหัดสุราษฎร์ธานี
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
ลัก ษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) ประกอบด้ว ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ เป็ นเกณฑ์ท่เี หมาะสม ได้รบั ความนิยมที่มกั ใช้ในการจัดกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค
การแบ่งตลาด เนื่องจากตัวแปรด้านประชากรศาสตร์เป็ นลักษณะที่สาคัญที่ช่วยบ่งชี้ตลาดเป้าหมายได้
อย่า งชัด เจน และเป็ นตัว ชี้ว ดั ด้านประชากรศาสตร์ท่มี คี วามง่าย ชัด เจน และสะดวกต่ อ การจัดกลุ่ ม
(ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ, 2538)
แนวคิ ด ส่ ว นผสมทางการตลาดส าหรับ การขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทางพาณิ ชย์อิ เ ล็ก ทรอนิ กส์
(E-Commerce) (6Ps)
ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ เป็ นองค์ประกอบทางการตลาดแบบใหม่ ทีป่ ระยุกต์ใช้
องค์ประกอบการตลาดดัง้ เดิม (4P) ร่วมกับความสามารถพิเศษของเทคโนโลยีทเ่ี พิม่ ด้านการให้บริการ
แบบเจาะจง และการรักษาความเป็ นส่วนตัว ทาให้เกิดองค์ประกอบการตลาดแบบใหม่ (6P) โดยส่วน
ประสมทางการตลาดออนไลน์ทุกปจั จัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน และมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการดาเนินการ
ตลาดออนไลน์ (อณัฐพล ขังเขตต์, 2553) ซึง่ มีส่วนประกอบดังนี้
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผู้ประกอบการควรวิเคราะห์สนิ ค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า สินค้าต้องมีคุณภาพ มีรปู ลักษณ์ทส่ี วยงาม
2) ด้านราคา (Price) การสารวจพฤติกรรมการซือ้ สินค้าบนอินเทอร์เน็ตนัน้ พบว่าราคาไม่ใช่
ปจั จัยหลักในการเลือกซือ้ ผูป้ ระกอบการจึงควรเน้นการตัง้ ราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) การจัดทาเว็บไซต์ต้องมีโดเมนที่จดจาง่าย ใช้งานง่าย
และสวยงาม รวมถึงต้องสะดวกสบายในการสังซื
่ อ้
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในการทาธุรกิจควรมีการส่งเสริมการตลาด มีการ
ประชาสัมพันธ์ และการกิจกรรมทีส่ ่งเสริมการขาย หรือตัวแปรทางการตลาดทีค่ วบคุมได้
5) ด้านการให้บริการแบบเจาะจง (Personalization) การให้บริการควรเน้นการบริการที่เป็ น
รายบุคคล การเก็บข้อมูลลูกค้า และอาจมีการสร้างความประทับใจในรูปแบบต่าง ๆ
6) ด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (Privacy) ผูป้ ระกอบการจะต้องรักษาความลับของลูกค้า ไม่
นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ก่อนได้รบั อนุญาต
แนวคิ ดเกี่ยวกับพฤติ กรรมผู้บริ โภค (Consumer Behavior)
ชิฟแมน และคานัก (Schiffman and Kanuk, 1994: 7) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ไว้ว่ า หมายถึง พฤติก รรมที่ผู้บริโ ภคท าการค้น หา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่า ย
ในผลิตภัณฑ์และบริการซึง่ คาดว่าจะสนองความต้องการของเขา
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การค้นหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซือ้ และการใช้ของผูบ้ ริโภค เพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซือ้ และ
การใช้ข องผู้บ ริโ ภค ค าตอบที่ไ ด้จ ะช่ ว ยให้นัก การตลาดสามารถจัด กลยุ ท ธ์ก ารตลาด (Marketing
Strategy) ที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยนักการตลาดต้องศึกษาว่า
สินค้าทีเ่ ขาจะเสนอนัน้ ใครคือผูบ้ ริโภค (Who ?) ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร (What ?) ทาไมจึงซือ้ (Why ?) ซือ้
อย่างไร (How ?) ซือ้ เมื่อใด (When ?) ซือ้ ทีไ่ หน (Where ?) ซือ้ และใช้บ่อยครัง้ เพียงใด (How often)
รวมทัง้ ศึกษาว่าใครมีอทิ ธิผลต่อการซือ้ เพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค หรือ 7O
ซึง่ ประกอบด้วย Occupants , Objects , Objectives , Organizations , Occasions , Outlets และ
Operations ให้สอดคล้องกับคาตอบทีเ่ กีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภค (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ และคณะ , 2550)1
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัย ที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต ของนิสติ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา มีวตั ถุประสงค์เพื่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัย ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับชัน้ ปี ภาควิชา รายรับเฉลีย่ ต่อตลอดระยะเวลา
ทีท่ ่านศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ท่านเคยสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือไม่ และ ปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่าน อินเทอร์เน็ตของนิสติ ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้แ ก่ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ และด้านส่งเสริมการขาย และหาความสัมพันธ์
ระหว่างปจั จัยเกีย่ วข้องกับพฤติกรรม การใช้อนิ เทอร์เน็ต ได้แก่ ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตมานานเท่ าไร ท่านใช้
อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยครัง้ ละกี่นาที กี่ครัง้ ในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนใหญ่ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตเวลาใดมากทีส่ ุด และ
ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่ออะไร และปจั จัยทีม่ ี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ส่วนการ
เปรีย บเทีย บความแตกต่ า งระหว่ า งป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล และป จั จัย เกี่ย วกับ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการใช้
อินเทอร์เน็ ต ผลการวิจยั พบว่า มีปจั จัยส่ วนบุคคลเพียงตัว เดียวคือ ภาควิชา ที่ไม่มคี วามสัมพันธ์ก ับ
ปจั จัยที่มอี ิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ ต มีปจั จัยเกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพียงด้านเดียวคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยของระดับ ความสาคัญเกี่ยวกับปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์และด้านส่งเสริมการ
ขาย นิสติ ทีศ่ กึ ษาใน ระดับชัน้ ปี ทแ่ี ตกต่างกัน มีค่าเฉลีย่ ของระดับความสาคัญ เกี่ยวกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตแตกต่างกันในทุกด้าน นิสติ ทีม่ รี ายรับเฉลีย่ ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีค่าเฉลีย่ ของระดับความสาคัญเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรวิ จยั และการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งไม่ทราบจานวนที่

แน่นอน
1.2 การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างการวิจยั ในครัง้ นี้
คือ กลุ่ ม ผู้บ ริโ ภคที่เ คยซื้อ สิน ค้า ผ่ า นระบบออนไลน์ ใ นเขตอ าเภอเคีย นซา จัง หวัด
สุราษฎร์ธานีจานวน 200 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ใช้แบบสอบถามสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากกลุ่มตัวอย่าง เป็ นคาถามชนิดปลายปิ ด
(Closed Ended response Questions) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามตรวจสอบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยสังซื
่ ้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์หรือไม่ และรายการสินค้าทีซ่ อ้ื บ่อยที่สุด โดยข้อ คาถามเป็ นคาถามแบบสารวจรายการ (Check
List) จานวน 2 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของ
่
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีขอ้ คาถามเป็ นแบบสารวจรายการ (Check List) โดยให้เลือกตอบจากคาตอบที่
กาหนดให้มจี านวน 6 ข้อ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) อาชีพ และ
6) รายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Marketing Mix) (6Ps)
จานวน 21 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นคาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์จานวน 6 ข้อ สาหรับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 3 และ 4 เป็ นแบบสอบถามทีใ่ ช้มาตรวัดแบบ Rating Scale ตามรูปแบบของ
Likert Scale (นราศรี ไววนิชกุล และ ชูศกั ดิ ์ อุดมศรี, 2552, หน้า 146) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความเห็น
คะแนน
ระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด
5
ระดับเห็นด้วยมาก
4
ระดับเห็นด้วยปานกลาง
3
ระดับเห็นด้วยน้อย
2
ระดับไม่เห็นด้วย
1

ค่าเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61– 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80
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3. การสร้างเครื่องมือ การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 การสร้างเครือ่ งมือ
การสร้า งเครื่อ งมือ เพื่อ ศึก ษาวิจ ยั เรื่อ ง “ป จั จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี” โดย
ผู้วจิ ยั ดาเนินการสร้างเครื่องมือตามขัน้ ตอนการศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ตามขัน้ ตอน และรายละเอียดใน
การศึกษาแบ่งเป็นขัน้ ตอน ดังนี้
3.1.1 ระบุประเด็นปญั หางานวิจยั โดยศึกษามุมมองและประเด็นในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อเก็บ
ข้อมูลให้ทราบถึงทีม่ าและความสาคัญของประเด็นปญั หาทีจ่ ะศึกษา
3.1 2 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง (Literature Review)
จากการศึกษาวิจยั ในอดีตทัง้ ในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(6Ps) และพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภค แล้ว นามากาหนดกรอบแนวคิดของ
การวิจยั เพื่อนามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
3.1.3 ออกแบบเครื่อ งมือในการวิจยั (Questionnaire Design) โดยทาการพัฒนา
แบบสอบถามจากผลทีไ่ ด้จากการศึกษาตามข้อ 1 และข้อ 2 นามาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น
ส่วนๆ และพิจารณาเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวคิด วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจยั
3.1.4 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อขอคาแนะนาปรับปรุง
แก้ไข
3.1.5 นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครัง้ จนได้แบบสอบถามทีม่ คี วามเหมาะสม
3.1.6 ตรวจสอบความน่ าเชื่อถือของแบบสอบถาม (Reliability) และนาไปทดสอบความ
เข้าใจในการตอบแบบสอบถามกับกลุ่มทดสอบ (Pre-test) จานวน 30 ตัวอย่าง และนาข้อมูลมาหาค่า
ความเชื่อมัน โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbachalpha Coefficient) ก่อนนาไปใช้
ในการเก็บข้อมูลกับงานวิจยั ต่อไป
3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสอบถามทีป่ รับปรุง แก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ก ับกับกลุ่มตัว อย่างที่ไม่ใ ช่กลุ่ มตัวอย่างที่ใ ช้ใ นการศึกษา จานวน 30 คน จากนัน้ นามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการวิเคราะห์หาความ เชื่อมันตามวิ
่
ธขี อง Cronbach’s
Alpha Coefficient (Cronbach,1970) ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Corrected Item Total Correlation) ซึง่
ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตามวิธคี รอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficients) ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.70 และ
ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Corrected Item Total Correlation) ควรมีค่าไม่ต่ ากว่า 0.30 (Hair, Black,
Babin, Anderson, & Tatham, 2006)
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จากการตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ พบว่า ค่าอานาจจาแนกรายข้อ (Corrected Item Total
Correlation) มีค่าระหว่าง .323 - .710 แสดงว่าตัวแปรมีความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง (Construct
Validity) และค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตามวิธคี รอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficients) ของตัวแปรมีค่า
ระหว่าง .799 - .847 แสดงว่าตัวแปรมีความน่ าเชื่อถือ (Reliability)
3.3 วิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือแบบสอบถาม โดยมี
ขัน้ ตอนในการดาเนินการ ดังนี้
3.3.1 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 200 ตัวอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามพร้อมอธิบายรายละเอียดให้ผู้ต อบแบบสอบถามเข้าใจและให้กรอกแบบสอบถาม และ
ส่งคืนภายในเวลาทีก่ าหนด
3.3.2 นาแบบสอบถามที่ได้รบั คืนมาตรวจสอบความถู กต้อง ครบถ้ว นสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม และนาข้อมูลที่ได้มาบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ (SPSS)
3.3.3 สรุปผลการวิจยั (Conclusion) นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั มาสรุปและอธิบาย
ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
4. วิ ธีวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
4.1 สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดังนี้
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปส่
่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
4.1.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล เกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ( 6Ps) และ
พฤติกรรมการ ซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย
นามาวัด หาค่ า เฉลี่ย (Mean) และวัด การกระจายโดยการหาส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation, S.D.)
4.2 สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานดังนี้
4.2.1 ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่แี ตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์
แตกต่าง กัน โดยใช้สถิติ Independent t-test เพื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง 2
กลุ่ม สาหรับตัวแปรด้านเพศ และใช้สถิติ F-test แบบ One-Way Analysis of Variance เพื่อทดสอบ
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ความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ากกว่า 2 กลุ่ม สาหรับตัวแปรด้าน อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
4.2.2 ทดสอบสมมุตฐิ านข้อที่ 2 ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ ท่แี ตกต่างกัน
ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี แตกต่างกัน จะทาการทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้สถิติ Regression Analysis วิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

สรุปผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรื่องปจั จัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สามารถสรุปผลได้ดงั นี้
1. สรุปผลข้อมูลทัวไปและปั
่
จจัยส่วนบุคคลของผู้ตองแบบสอบถาม
ผลการศึกษาข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 200 คน ส่วน
ใหญ่พบว่า ประเภทสินค้าทีผ่ บู้ ริโภคเคยสังซื
่ อ้ ผ่านระบบออนไลน์ คือ ของใช้ส่วนตัว / เสือ้ ผ้าเครื่องแต่ง
กาย / เครื่องประดับ / อาหารเสริม / ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม จานวน 109 คน เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย ซึง่ มีจานวน 157 ต่อ 43 คน ส่วนใหญ่ มีอายุ 40-59 ปี จานวน 93 คน มีสถานภาพสมรส
จานวน 121 คน มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 144 มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจ้างหน่ วยงานของ รัฐ จานวน 106 คน และส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือน ตัง้ แต่ 10,000-15,000 บาท
จานวน 90 คน
2. สรุปข้ อมูลเกี่ยวกับระดับความคิ ดเห็นต่ อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(Online Marketing Mix) (6Ps)
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปจั จัย ส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์(Online Marketing Mix) (6Ps) ของประชากรที่เคยสังซื
่ อ้ สินค้าผ่ าน ระบบ
ออนไลน์ ในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้านโดยเรียงลาดับ ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านช่องทางการจัด จาหน่ าย อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด(การโฆษณา) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.67 อันดับที่ 3 ด้านการส่งเสริมการตลาด(การส่งเสริมการขาย) มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.62 และด้านทีม่ ี
ค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่สุ ด คือ ด้า นการรัก ษาความเป็ น ส่ ว นตัว มีค่ า เฉลี่ย เท่ า กับ 3.31 ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
1)ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54 ในเรื่องมี
ร้านค้า/สินค้า และบริการ ให้เลือกซือ้ มากมาย
2)ด้านปจั จัยด้านราคา (Price) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.37 ใน
เรือ่ งมี ราคาถูกกว่าท้องตลาดทัวไป
่

11

3)ด้านปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.37 ในเรือ่ งมีหลากหลายช่องทาง สามารถสังซื
่ อ้ ได้งา่ ยและสะดวกรวดเร็ว เรือ่ งการชาระเงินค่า
สินค้า และบริการมีความสะดวกสบายหลากหลายช่องทาง และเรือ่ งสามารถซือ้ สินค้าและบริการได้ตลอด
24 ชัวโมง
่
4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
-เกี่ยวกับการโฆษณา (Advertising) โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.67
ในเรือ่ งมีการ โฆษณาทางสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง
- เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.62 ในเรือ่ งมีส่วนลด,ของแถมและบริการจัดส่งฟรีถงึ บ้าน
5)ด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.33 ในเรื่องมีพนักงานไว้คอยให้คาแนะนา คาปรึกษา ตอบข้อสงสัยต่างๆให้กบั ลูกค้า
รายบุคคล
6)ด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy) โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.31
เรือ่ งความมันใจในการให้
่
ขอ้ มูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิก หรือการสังซื
่ อ้ สินค้ากับร้านค้าออนไลน์
3. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิ ดเห็นระดับความเห็นด้วยเกี่ยวกับพฤติ กรรมการซื้ อ
สิ นค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผลการศึกษาข้อมูล พบว่า ระดับความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคทีเ่ คยสังซื
่ อ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรียงลาดับ จากมากไปหาน้อย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยในเรื่องการเปรียบเทียบคุณภาพ
สินค้า/ราคาจากหลายๆร้านก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านระบบออนไลน์ ท่รี ะดับเห็นด้วยมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 รองลงมา คือ เลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ คี วามน่ าเชื่อ ถือ มีแบรนด์เป็ นที่
รูจ้ กั กันโดยทัวไป
่ ทีร่ ะดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.92 อันดับที่ 3 เลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์
จากร้านค้าทีม่ กี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มีส่วนลด บริการส่งฟรี หรือมีโค้ ดส่วนลดในเทศกาลต่างๆ
ทีร่ ะดับเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 และด้านที่มคี ่าเฉลี่ยน้อยทีส่ ุด ที่ระดับระดับเห็นด้วยปานกลาง มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.31 คือ ความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์
4. สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน จากการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ผู้วิจยั ได้ ทาการ
สรุปผลการทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตงั ้ ไว้ ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์
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ผลการศึกษาปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน โดยสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
1.เพศทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ การเปรียบเทียบ
คุณภาพสินค้า/ราคาจากลายๆร้านก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านระบบออนไลน์ , เลือกซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ จากร้านค้าที่มคี วามน่ าเชื่อถือ มีแบรนด์ เป็ นที่รู้จกั กันโดยทัวไป,
่
เลือกซื้อ สินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์จากร้านค้าที่มกี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มีส่วนลดบริการ ส่งฟรี หรือมีโค้ดส่วนลดใน
เทศกาลต่างๆ, การค้นหาข้อมูลของสินค้าและร้านค้าก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ , เลือกซือ้
สินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ กี ารโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ และความไว้วางใจในการให้
ข้อมูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ โดยมีความแตกต่าง อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
2.อายุท่แี ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ ด้าน เลือกซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ มีแบรนด์เป็ นทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไป,
่ เลือกซือ้ สินค้า
ผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ กี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มีส่วนลด บริการส่งฟรี หรือมีโค๊ด
ส่วนลดในเทศกาลต่างๆ, การค้นหาข้อมูลของ สินค้าและร้านค้าก่อนตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์
, เลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ จากร้านค้าทีม่ กี ารโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ และด้านความ
ไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
3. สถานภาพสมรสทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าที่มคี วามน่ าเชื่อถือ มีแบรนด์เป็ นที่รจู้ กั กัน
โดยทัวไป,
่
ด้านเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ จากร้านค้าที่มกี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มี
ส่วนลด บริการส่งฟรี หรือมีโค๊ดส่วนลดในเทศกาลต่างๆ, ด้านการค้นหาข้อมูลของสินค้าและร้านค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ , ด้านเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าที่มกี ารโฆษณา
ผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ และด้านความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ อย่างมีนัยยะ
สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
4.ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่
พฤติกรรมด้านการเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า/ ราคาจากหลายๆร้านก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ และด้านความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
5.อาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
การเปรียบเทียบคุณภาพสินค้า/ราคาจากลายๆร้านก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านระบบออนไลน์ , เลือกซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ มีแบรนด์เป็ นทีร่ จู้ กั กันโดยทัวไป,
่
เลือกซือ้ สินค้า
ผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าที่มกี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มีส่วนลด บริการส่งฟรี หรือมีโค๊ด
ส่ ว นลดในเทศกาลต่ า งๆ, มีก ารค้นหาข้อ มูล ของสิน ค้าและร้านค้าก่ อ นตัดสิน ใจซื้อ สินค้า ผ่ า นระบบ
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ออนไลน์ ด้านเลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าทีม่ กี ารโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ และ
ด้านมีความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ อย่างมีนยั ยะสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
6.รายได้ต่ อเดือนที่แตกต่ างกัน ส่งผลต่อ พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่
พฤติกรรมด้านการเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าที่มคี วามน่ าเชื่อถือ มีแบรนด์เป็ นที่รจู้ กั
กันโดยทัวไป,
่ ด้านมีการค้นหาข้อมูลของสินค้าและร้านค้าก่อนตัดสินใจซื้อ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ,
ด้านเลือกซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์จากร้านค้าที่มกี ารโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆ และด้านมี
ความไว้วางใจในการให้ขอ้ มูลส่วนตัวแก่รา้ นค้าออนไลน์ , และด้านเลือกซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์จาก
ร้านค้าทีม่ กี ารจัดโปรโมชัน่ ลดแลกแจกแถม มีส่วนลด บริการส่งฟรี หรือมีโค๊ดส่วนลดในเทศกาลต่างๆ มี
อย่างมีนยั ยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ทแ่ี ตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน โดย
สรุปการวิเคราะห์ ได้ดงั นี้
ผลการศึกษาพบว่า ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์
ปจั จัยด้านราคา ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งประกอบด้วย
การโฆษณา และ การส่งเสริมการขาย ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการรักษาความเป็ น
ส่วนตัว ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ร้อยละ 81.1 (R = .811) และสามารถอธิบายระดับการเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมการซือ้
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รอ้ ยละ 65.8 ( =
.658) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 (F = 52.781, P-value<0.05) ปจั จัยส่วนผสมทางการตลาด
ออนไลน์ (6Ps) มีค่า Tolerance และ VIF อยู่ในระดับทีไ่ ม่เกิด Multicollinearity (Tolerance > 0.1, VIF
< 10) (ฉัตรศิร ิ ปิยะพิมลสิทธิ ์ , 2556, หน้า 39)
เมื่อ พิจ ารณาผลการวิเ คราะห์ค วามถดถอยเชิง พหุ คู ณ รายด้า น พบว่ า ป จั จัย ส่ ว นผสมทาง
การตลาดออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียน
ซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ (P=0.000)
ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (P=0.000) ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย (P=0.007) ปจั จัยด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล (P=0.000) และปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (P=0.000) ส่วนปจั จัยด้าน
ราคา (P=0.070) และปจั จัยด้านการโฆษณา (P=0.676) ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมือ่ พิจารณา น้ าหนักอิทธิพลของปจั จัยส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการ
ซื้อ สินค้าผ่ านระบบออนไลน์ ของผู้บริโ ภคในเขตอ าเภอเคียนซา จัง หวัด สุ ราษฎร์ธ านี พบว่ า ปจั จัย
ส่วนผสมทางการตลาดออนไลน์ทส่ี ่งผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขต
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อาเภอเคียนซา จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี โดยเรียงล าดับ จากมากที่สุด ไปหาน้ อ ยที่สุ ด ได้แ ก่ ปจั จัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (β = .347) ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (β = .245) ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล
(β = .244) ปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว (β = .243) และปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย (β =
.164) ตามลาดับ สามารถนาค่าสัมประสิทธิ ์ของตัวแปรอิสระ 5 ปจั จัยได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ( )
ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ( ) ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย ( ) ปจั จัยด้านการให้บริการส่วน
บุคคล ( ) และปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว ( ) มาเขียนเป็นสมการลักษณะพฤติกรรมการซือ้
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( ) ได้ดงั นี้
= -2.971 + .391 + .449 + .185 + .496 + .230
เมื่อนาไปคูณกับค่าสัมประสิทธิ ์ (B) ของตัวแปรทัง้ 5 ก็จะสามารถทานายหรือพยากรณ์ระดับลักษณะ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( )
= -2.971 + .391 (ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์) + .449 (ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย) + .185
(ปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย)+ .496 (ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล) + .230 (ปจั จัยด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว)
ค่าสัมประสิทธิ ์ของปจั จัยทัง้ 5 เป็นบวก หมายถึง มีอทิ ธิพลทางบวกหรือทิศทางเดียวกันต่อ
ลักษณะพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุ ราษฎร์
ธานี

อภิ ปรายผล
ผลจากการศึกษา ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์มปี ระเด็นทีส่ ามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ปจั จัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ ปจั จัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่งผลหรือมีผล ต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้า ผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภค
ในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภาภรณ์ วัธนกุล
(2555) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยที่ม ี ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคผ่าน ทาง
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็ก ทรอนิกส์ยอดนิยม ของประเทศไทย พบว่าผู้บริโภคที่มเี พศแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกซือ้ สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน และจากงานวิจยั ของ
จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ล ต่อการซือ้ สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผล วิจยั พบว่าอาชีพทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การ ตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์
่
ของกลุ่ม ตัวอย่างใน เขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑลแตกต่างกัน
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2.การพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยใช้ตวั แปรส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์( 6Ps) พบว่า มีองค์ประกอบของ
ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) มีอิทธิพลทางบวกหรือทิศทางเดียวกันต่อลักษณะ
พฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี( R =
.811) ที่สามารถนามาพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอ
เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างมีนัย สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 โดยเรียงลาดับอิทธิพลของตัวแปรพยา
กรจากมากไปหาน้ อยได้แก่ ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ปจั จัยด้านการ
ให้บริการส่วนบุคคล ปจั จัยด้านการรักษาความเป็ นส่วนตัว และปจั จัยด้านการส่งเสริมการขาย ตามลาดับ
และพบว่ามีองค์ประกอบของปจั จัยส่วนประสม ทางการตลาดออนไลน์( 6Ps) ปจั จัยที่ไม่ส่งผลต่ อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ
ปจั จัยด้านราคา และปจั จัยด้านการโฆษณา สอดคล้อง กับงานวิจยั ของ ชนนิกานต์ จุลมกร (2555) ได้
ศึกษา เรื่อง ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่าน อินเทอร์เน็ตของนิสติ ปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรม
การใช้อนิ เทอร์เน็ต ได้แก่ ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตมา นานเท่าไร ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลีย่ ครัง้ ละกี่นาที กี่ครัง้
ในหนึ่งสัปดาห์ส่วนใหญ่ท่านใช้อนิ เทอร์เน็ตเวลาใดมากทีส่ ุด และท่าน ใช้อนิ เทอร์เน็ตเพื่ออะไร และปจั จัย
ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการซือ้ สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต ทีส่ าคัญคือ ปจั จัยด้าน ผลิตภัณฑ์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั ในครัง้ นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ร่ี ะดับเห็นด้วยมาก และผูต้ อบแบบสอบถาม
เลือกเป็นลาดับแรก คือ ร้านค้า/สินค้าและบริการ ให้เลือกซือ้ มากมายดังนัน้ ผูบ้ ริหารหรือผู้ ทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สินค้าออนไลน์ ควรจะทาการสารวจผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของคู่แข่งขันในตลาดออนไลน์ ประเภทเดียวกัน
และทาการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าที่วางขายทางออนไลน์ให้ทนั สมัย และทันต่อเวลา
สินค้าทีม่ คี วามล้าหลังไม่ทนั สมัย และตกรุน่ ควรจาหน่ายออกจากสินค้าออนไลน์
2. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด
และผูต้ อบ แบบสอบถามเลือกเป็ นลาดับแรก คือ มีความหลากหลายช่องทาง สามารถสังซื
่ อ้ ได้ง่ายและ
สะดวก รวดเร็ว ผูบ้ ริหารหรือผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับสินค้าออนไลน์ ควรจะให้ความสาคัญในด้านช่องทางการ
จาหน่าย ให้มคี วามทันสมัย หลากหลายช่องทาง และมีการทาแบบสารวจเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณใน
เรื่อง ดังกล่าว และนาผลทีไ่ ด้จากการศึกษามาพัฒนาปรับปรุงช่องทางในการสังซื
่ อ้ สินค้า และชาระเงิน
ให้ม ี ความสะดวกรวดเร็วและทันสมัยอยูต่ ลอดเวลา รวมทัง้ ต้องมีความปลอดภัยในการเชื่อมโยงกับข้อมูล
ส่วนบุคคลเป็นสาคัญ
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3. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในส่วนของการส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี ะดับเห็นด้วยมาก และผู้ตอบแบบสอบถามเลือกเป็ นลาดับแรกคือ เรื่องมี
ส่วนลด,ของ แถม และบริการจัดส่งฟรีถงึ บ้าน ผู้บริหารหรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับสินค้าออนไลน์ ควรจะจัด
โปรโมชันเป็
่ นช่วง ๆ สาคัญของวันต่าง ๆ เช่น ปีใหม่ วันชาติ คริสมาสต์ ตรุษจีน เป็นต้น
4. ปจั จัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล (Personalization) โดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ อยู่ทร่ี ะดับเห็น
ด้ว ยปานกลาง และผู้ต อบแบบสอบถามเลือ กเป็ นล าดับแรกคือ เรื่อ งมีพนักงานไว้ค อยให้ ค าแนะน า
ปรึกษา ตอบข้อสงสัยต่างๆให้กบั ลูกค้ารายบุคคล ผูบ้ ริหารหรือผู้ทเ่ี กี่ยวข้องกับสินค้า ออนไลน์ ควรให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการให้ความรูแ้ ก่พนักงานขายเกี่ยวกับสินค้า การแก้ไขปญั หาต่างให้กบั ลูกค้า การ
ให้บริการที่เป็ นกันเองใส่ลูกค้า โดยการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อเสริมสร้างพัฒนา บุคลากรให้ม ี
คุณภาพ เพื่อสร้างความประทับให้กบั ลูกค้า
5. ปจั จัยด้านความเป็ นส่วนตัว (Privacy) โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่รี ะดับเห็นด้วยปานกลาง
และผูต้ อบ แบบสอบถามเลือกเป็นลาดับ แรกคือ มีความมันใจในการให้
่
ขอ้ มูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิก
หรือการ สังซื
่ อ้ สินค้ากับร้านค้าออนไลน์ ผูบ้ ริหารหรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับสินค้าออนไลน์ ควรให้ความสาคัญ
เกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทัง้ ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน โดยมีการสร้างนโยบายความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลของลูกค้าทีม่ คี วามปลอดภัย
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้เกี่ยวกับ ส่ว นประสมการตลาดที่ส่ งผลต่ อการซื้อ สินค้าออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วจิ ยั ขอสรุปข้อเสนอแนะ เพื่อเป็ นข้อมูลแก่ผู้ขายสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
่
นาข้อมูลทีไ่ ด้น้ีไปใช้ในการพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับปจั จัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรวิจยั เกีย่ วกับเรือ่ งต่อไปนี้
1. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภคที่มกี ารซื้อสินค้าออนไลน์และกระบวนการ ตัดสินใจซือ้ จานวน 5 ประการ จะส่งผลต่อการซื้อ
สินค้าออนไลน์ของลูกค้ามากน้อยเพียงใด และนาผลไป เปรียบเทียบกับการวิจยั ครัง้ ก่อน จะทาให้การ
วางแผนกลยุทธ์ของบริษทั สินค้าออนไลน์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึน้
2. การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรศึกษาคุณภาพการให้บริการที่มผี ลต่อการซื้อสินค้าออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภค เพื่อจะได้นาผลการวิจยั ครัง้ นี้และครัง้ เก่าทีเ่ ป็ นเรื่องเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดมาบูรณา
การร่วมกัน สร้างแผนกลยุทธ์ด้านคุณภาพและส่วนผสมทางการตลาดของบริษทั สินค้าออนไลน์สามารถ
สนองตอบความต้องการของลูกค้าของบริษทั ได้ตรงประเด็นและเหมาะสมต่อไป
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