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บทคดัย่อ 
 
 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยสถิติท่ีใช้
ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 

ผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 25 ถึง 30 
ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001 ถึง 25,000 บาท อาชีพเป็นลูกจา้ง/
พนกังานบริษทัเอกชน ผูต้อบแบบสอบถามพกัอาศยัอยูบ่า้นเด่ียว โดยมีพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
1 คร้ังต่อวนัในช่วงเวลาระหว่าง 18.01 ถึง 24.00 น. โดยเฉล่ียใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมง และใช้งาน
ผา่นโทรศพัท ์หรือ สมาร์ตโฟน  จุดประสงคใ์นการใชง้านอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร
กบับุคคลต่างๆ  เช่น ใช้ Social Network , Email เป็นตน้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารทางออนไลน์ต่อคร้ังราคาระหวา่ง 501 ถึง 1,000 บาท โดยเลือกช าระเงินผา่นตู ้ATM ส่ือท่ี
ท าให้รู้จกัร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ คือ Facebook , Instagram จุดประสงค์ใน
การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมความงาม และเหตุผลส าคญัท่ีสุดในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารทางออนไลน์ไดแ้ก่ สามารถเลือกซ้ือไดส้ะดวก สามารถเปรียบเทียบขอ้มูล และราคาได้
หลายเว็บไซต์ โดยผูต้อบแบบสอบถามจะซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปีละคร้ัง  โดยคร้ังล่าสุดมี
ความรู้สึกพอใจในระดบัปานกลาง  
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ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริม
อาหารทางออนไลน์ พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลอนัดบัแรก ไดแ้ก่ เม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มี ผลขา้งเคียง
กบัสุขภาพ  ปัจจยัดา้นราคา มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผล 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการบอกวิธีการช าระเงินชดัเจน ปัจจยัดา้นการจดัจ าหน่าย มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผล อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไว้
อย่างชดัเจน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีผล อนัดบัแรก ได้แก่ มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์มาแล้ว ปัจจยัด้าน
การรักษาความเป็นส่วนตวั มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผล
อันดับแรก ได้แก่ การมีระบบรับรองความปลอดภัยข้อมูล และการช าระเงิน  และปัจจัยด้าน
การให้บริการส่วนบุคคล มีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผล 
อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this independent study was to study electronic marketing mix affecting 
working-aged women towards purchasing food supplements via online. The online questionnaire 
was used to collected data, and descriptive statistics as frequency, percentage and mean were used 
to analyze the data. 

The study revealed that the respondents were in age between 25 – 30 years, educated 
at bachelor degree level with a salary between 15,001 to 25,000 Baht, and were employed by private 
companies. The respondents lived in detached house, and used internet only one time a day during 
18.01 – 24.00 p.m. The average for internet usage was more than 2 hours, and the internet was used 
through mobile phone or smart phone. The objective for using the internet such as social network, e-
mail, etc. was for communicating with others. The price that most respondents purchased food 
supplements via online was between 501 and 1,000 Baht by paying through ATM. The media that 
introduced food supplements to respondents was Facebook and Instagram. The objective for 
purchasing food supplements was for beauty. The reason that the respondents chose to purchase 
food supplements via online was the convenience and the ability to compare price and information 
from various websites. The respondents bought the food supplements only once a year, and the 
latest satisfaction was in medium level. 
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Electronic marketing mix affecting working-aged women towards purchasing food 
supplements via online: The product factor toward working-aged women was in excellent rank. The 
first sub-factor that affected the most was there is no side-effect when having for a long period of 
time. The price factor toward working-aged women was in excellent rank. The first sub-factor that 
affected the most was the clear explanation in paying money. The place or distribution factor toward 
working-aged women was in excellent rank. The first sub-factor that affected the most was the 
website that provides clear explanation. The promotion factor toward working-aged women was in 
excellent rank. The first sub-factor that was reviewed by customers who consumed the product. The 
privacy factor toward working-aged women was in excellent rank. The first sub-factor that affected 
the most was the information and paying’s security. The personalization factor toward working-
aged women was in excellent rank. The first sub-factor that affected the most was suggesting 
suitable products to customers.. 


