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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ประวตัิควำมเป็นมำ  

ปัจจุบนัความนิยมในการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดแ้พร่หลายและเพิ่มข้ึนอยา่งมากโดยจากการ  
ศึกษาของส านักงานพฒันาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบว่า พฤติกรรมการใช้งาน อินเทอร์เน็ตเพิ่มข้ึน
มากอยา่งต่อเน่ือง ภายในระยะเวลา 12 ปี นบัจากปี 2544 ถึงปี 2556 โดยผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต มีชัว่โมงการ
ใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อสัปดาห์เพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 76.3 (ส านักนโยบายและส่งเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์, 2556) นอกจากน้ีอินเทอร์เน็ตก็ไดมี้บทบาท มากข้ึนทางธุรกิจโดย เฉพาะอย่างยิ่งใน
การซ้ือขายสินคา้และบริการออนไลน์ หรือธุรกิจ พาณิชยอ์อนไลน์ (E-Commerce) โดยในปี 2556 มี
สินคา้ของผูป้ระกอบการไทยท่ีขาย ในโลกออนไลน์มากกว่า 10 ลา้นรายการ และมีแนวโนม้ เติบโต
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (ภาวุธ พงษว์ิทยภานุ, 2556 : ออนไลน์) ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการซ้ือขาย สินคา้ออนไลน์ 
มีขอ้ดีคือ ลดเวลาการเดินทาง สอดคลอ้งกบัชีวิตของคนยุคใหม่ สะดวก และง่ายต่อการคน้หาสินคา้ 
สามารถเลือกซ้ือสินค้าได้ในราคาสมเหตุสมผลจากร้านค้าออนไลน์ มากมาย ท าให้การซ้ือขาย
ออนไลน์ก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก 

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร เป็นสินคา้ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั และมีแนวโน้ม
ท่ีจะได้รับความนิยมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากในปัจจุบนั คนทัว่ไปมีการศึกษา และมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ท าให้มีการดูแลสุขภาพตวัเองมากข้ึน และนิยมท่ีจะป้องกนัตวัเอง
ก่อนท่ีจะเผชิญกบัโรคภยัในอนาคต (โอเคเนชั่น, 2551: ออนไลน์) ท าให้ความนิยมในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มมากข้ึน ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร มีมูลค่าตลาดในปี 2556 มากกว่า 3.5 
พนัล้านบาท นบัเป็นตลาดท่ีก าลงัเติบโตอย่าง รวดเร็วถึงปีละ 10% และมีการแข่งขนัสูงมาก (สยาม
ธุรกิจ, 2557: ออนไลน์) โดยผูบ้ริโภคหลกัของกลุ่มอาหารเพื่อสุขภาพ ส่วนมากเป็น ผูห้ญิงวยัท างาน 
อายุ 25-40 ปี (กสิกรไทย, 2552: ออนไลน์) ซ่ึงเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีการดูแลสุขภาพมาก มีก าลงัซ้ือสูง 
และสามารถตดัสินใจซ้ือไดด้ว้ยตวัเอง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเป็นสินคา้ ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลในการเลือก
ซ้ือค่อนขา้งมาก เน่ืองจากอาจส่งผลอนัตรายต่อสุขภาพได ้หากเลือกซ้ือสินคา้ท่ีไม่มีคุณภาพมาตรฐาน 
หรือของลอกเลียนแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนในปัจจุบันนั้ น ไม่มีผู ้เช่ียวชาญหรือพนักงานขาย ช่วยแนะน าสินค้าหรือให้
ค  าปรึกษา แตกต่างจากการซ้ือผ่านร้านคา้โดยตรง ดงันั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีผูป้ระกอบการ
ธุรกิจผลิตภณัฑ์เสริมอาหารออนไลน์ จะตอ้งทราบว่าผูบ้ริโภคกลุ่มหลกัซ่ึงเป็นผูห้ญิงวยัท างาน มี
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ปัจจยัท่ีใช้ในการเลือกซ้ือสินคา้ออนไลน์อยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ด้วยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงตอ้งการศึกษาถึง ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
ผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ทั้งน้ีเพื่อจะไดท้ราบว่ามีส่วนประสม
ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใดบา้ง ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทาง ออนไลน์ของ
ผูห้ญิงวยัท างาน ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีการบริโภคผลิตภณัฑ์เสริมอาหารมากท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้
สนใจ หรือร้านคา้ท่ีขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์  เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลจากการศึกษาน้ีไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุง และพฒันาธุรกิจของตนเองต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 เพื่อศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานใน
การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ 

1.3.2 เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารออนไลน์ สามารถน าขอ้มูล 
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจได ้

 
1.4 นิยำมศัพท์ 

ส่ ว น ป ระส ม ท ำง ก ำรต ล ำด อิ เล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ห ม าย ถึ ง  ตั วแปรทางการตลาด 
อิ เล็ กทรอนิกส์ ท่ี มีผลต่อการเลือก ซ้ือผลิตภัณฑ์ เส ริมอาหารทางออนไลน์ ของผู ้บ ริโภค 
ซ่ึงประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place)  การส่งเสริม การตลาด 
(Promotion) การรักษาความเป็นส่วนตวั (Privacy) และการใหบ้ริการส่วนบุคคล (Personalization) 

ผู้หญิงวัยท ำงำน หมายถึง เพศหญิง อายุ 25-40 ปี (ส านักพฒันาระบบข้อมูลข่าวสาร
สุขภาพ, 2557: ออนไลน์)  ท่ีมีรายได้และมีอ านาจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ เสริมอาหารทาง
ออนไลน ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้รับประทานโดยตรง นอกเหนือจาก 
การรับประทานอาหารหลกัตามปกติ เพื่อเสริมสารบางอยา่ง อาจอยูใ่นรูปลกัษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง 
เกล็ด ของเหลว หรือลกัษณะอ่ืน  มีจุดมุ่งหมายส าหรับบุคคลทัว่ไปท่ีมีสุขภาพปกติ มิใช่ส าหรับ ผูป่้วย 
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และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน เช่น น ้ ามันปลา สาหร่ายสไปรูลิน่า คอลลาเจน 
ชาเขียวสกดั เป็นตน้  

ออนไลน์ หมายถึง การเช่ือมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบ็เล็ต เป็นตน้  

ร้านค้าออนไลน์ หมายถึง การเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น 
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น และเกิดการซ้ือขายข้ึน โดยแบ่งออกเป็น ร้านค้า 
ท่ีมีการสร้างเว็บไซต์ร้านคา้ออนไลน์ข้ึนมาเอง หรือร้านคา้จากฟรีเวบ็ไซต์ท่ีผูค้า้สามารถน าสินคา้ 
ไปขายไดฟ้รี เช่น ร้านคา้จากหนา้ Social media ต่าง ๆ เป็นตน้ 

 


