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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล  ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
ผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีได้ น ามา วิเคราะห์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย สามารถ สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะ
ไดด้งัน้ี  

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 25 ถึง 30 ปี การศึกษา

ระดบัปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 15,001 ถึง 25,000 บาท อาชีพเป็นลูกจา้ง/พนักงาน
บริษทัเอกชน พกัอาศยัอยู่บ้านเด่ียว โดยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 1 คร้ังต่อวนัในช่วงเวลา
ระหวา่ง 18.01 ถึง 24.00 น. โดยเฉล่ียใชเ้วลามากกวา่ 2 ชัว่โมง และใชง้านผา่นโทรศพัท ์หรือ สมาร์ต
โฟน จุดประสงค์ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นช่องทางติดต่อส่ือสารกบับุคคลต่างๆ  เช่น ใช ้
Social Network , Email เป็นตน้ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์
ต่อคร้ังราคาระหว่าง 501 ถึง 1,000 บาท โดยเลือกช าระเงินผ่านตู ้ATM ส่ือท่ีท าให้รู้จกัร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ คือ Facebook , Instagram จุดประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื่อเสริมความงาม และเหตุผลส าคญัท่ีสุดในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์
ไดแ้ก่ สามารถเลือกซ้ือไดส้ะดวก สามารถเปรียบเทียบแบบขอ้มูล และราคาไดห้ลายเวบ็ โดยจะซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารปีละคร้ัง โดยจากท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ออนไลน์คร้ังล่าสุดมีความรู้สึกพอใจในระดบั
ปานกลาง  
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ส่วนที่ 2  ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ในล าดบั
สูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
ส่วนประสมการตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ ปัจจัยย่อยทีม่ีผลต่อผู้หญงิวยัท างานอนัดับแรก 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
 

เม่ือรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆต้องไม่มี 
ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 

ปัจจัยด้านราคา มีการบอกวธีิการช าระเงินชดัเจน 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ 
ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน 
ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 

ซ่ึงสามารถอธิบายผลตารางได้ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานอนัดับแรก ได้แก่ เม่ือ
รับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มี ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ  

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการบอกวิธีการ
ช าระเงินชดัเจน 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อย ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ 
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ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  
ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน 

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

ออนไลน์ ของผู้หญงิวยัท างาน   
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ส าหรับภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา 
ส่วนปัญหาท่ีมกัจะพบในแต่ละดา้นมีดงัต่อไปน้ี 
ดา้นสินคา้ ไดแ้ก่ ไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ  
ดา้นราคา ไดแ้ก่  ราคาสินคา้แพงกวา่ช่องทางออฟไลน์ 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ ไดรั้บสินคา้ล่าชา้ 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ ค  าอธิบายสรรพคุณของตวัยาในเว็บไซต์ไม่ละเอียด 

หรือไม่มี 
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ได้แก่ ส่งข้อมูล ข่าวสารไปให้ลูกค้าโดยไม่ได้รับ

อนุญาต 
ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ไดแ้ก่  ไม่มีการให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัย

ต่างๆใหก้บัลูกคา้ 
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ส่วนที่ 4 ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์  จ าแนกตามอายุ 

 
ตารางที่ 5.2 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ในล าดบั
สูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามอาย ุ
 

ส่วนประสมการ 
ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

อายุ 

25 – 30 ปี 31 – 35 ปี 36 – 40 ปี 
ด้านผลติภณัฑ์ 
 
 
 
 
 

เม่ือรับประทานติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่
มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 
 
 
 

เม่ือรับประทานติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆต้อง
ไม่ มีผลข้างเคียงกับ สุข 
ภาพ  
 
 

ป้ ายฉลากมีการแสดงราย 
ละเอียดท่ี เหมาะสมและท่ี
ชดัเจน และเม่ือรับประทาน
ติดต่ อกัน เป็ น ระยะ เวล า 
นานๆต้องไม่มีผลข้างเคียง
กบัสุขภาพ 

ด้านราคา 
 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 

เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียด
อธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 

ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
หรือตวัผูจ้  าหน่าย 

กระบวนการสั่งซ้ือเขา้ใจง่าย 
ไม่ยุง่ยาก 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้
เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้  

มีการ Review สินคา้จากผู ้
ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ 

ความน่าเช่ือถือของเน้ือหา
โฆษณาในเวบ็ไซต ์

ด้านการรักษา 
ความเป็นส่วนตวั 
 

การมีระบบรับรองความ
ปลอดภัยข้อมูล และการ
ช าระเงิน 

การมีระบบรับรองความ
ปลอดภัยข้อมูล และการ
ช าระเงิน 

การขออนุญาตลูกคา้เพ่ือส่ง
ขอ้มูลข่าวสารไปยงัลูกคา้ 
 

ด้านการให้บริการ 
ส่วนบุคคล  
 

มีระบบบันทึกขอ้มูลสินคา้
ท่ีลูกคา้เคยสัง่ซ้ือ 
 

มีการให้ค  าแนะน าสินคา้ท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 

มีระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ี
ลูกคา้เคยสัง่ซ้ือ 
 

ซ่ึงสามารถอธิบายผลตารางได้ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
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โดยปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 25 ถึง 30 ปี และ
อายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี อนัดับแรกได้แก่ เม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆต้องไม่มี
ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 36 ถึง 
40 ปี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ป้ายฉลากมีการแสดงรายละเอียดท่ีเหมาะสมและชดัเจน และเม่ือรับประทาน
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัด้านราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยปัจจยัย่อยดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ อนัดบัแรก ได้แก่ มี

การบอกวธีิการช าระเงินชดัเจน  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 25 

ถึง 30 ปี  อันดับแรก ได้แก่  เว็บไซต์มีข้อมูลรายละเอียดอธิบายไว้อย่างชัดเจน  ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามอายุระหวา่ง 31 ถึง 35 ปี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ หรือตวัผูจ้  าหน่าย 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 36 ถึง 40 ปี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กระบวนการสั่งซ้ือเขา้ใจง่าย ไม่
ยุง่ยาก  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 25 

ถึง 30 ปี และอายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์
มาแลว้ ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 36 ถึง 40 ปี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของเน้ือหา
โฆษณาในเวบ็ไซต ์ 

ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  
ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 25 

ถึง 30 ปี และอายุระหวา่ง 31 ถึง 35 ปี อนัดบัแรกไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และ
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การช าระเงิน ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายรุะหวา่ง 36 ถึง 40 ปี อนัดบัแรกไดแ้ก่ การขออนุญาตลูกคา้
เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัลูกคา้ 

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุ ในการซ้ือ

ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน ์โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยการใหบ้ริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามอายุระหวา่ง 25 ถึง 

30 ปี และอายุระหวา่ง 36 ถึง 40 ปี อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือเป็น
อนัดบัแรก ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายุระหว่าง 31 ถึง 35 ปี อนัดบัแรกได้แก่ มีการให้ค  าแนะน า
สินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 
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ส่วนที่ 5 ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางที่ 5.3 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ในล าดบั
สูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ส่วนประสมการ 
ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัการศึกษา 

ต า่กว่าระดบัปริญญาตรี ต า่กว่าระดบัปริญญาตรี ต า่กว่าระดบัปริญญาตรี 

ด้านผลติภณัฑ์ 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์ มีหลากหลาย
หมวด/ประเภทให้ เลือก
บริโภค 
 

เม่ือรับประทานติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆต้อง
ไ ม่ มี ผ ล ข้ า ง เ คี ย ง กั บ
สุขภาพ 

หากเลิกรับประทานแลว้ตอ้ง
ไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 
 
 

ด้านราคา 
 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
 
 
 

เว็บ ไซต์ส าม ารถค้นห า 
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
แ ล ะ เว็ บ ไ ซ ต์ มี ข้ อ มู ล
รายละเอียดอธิบายไวอ้ย่าง
ชดัเจน  

การตรงต่อ เวลาในการ
จดัส่งสินคา้ 
 
 
 

เว็บ ไซ ต์ มี ก ารแส ด ง รู ป
ผลิตภณัฑ ์
 
 
 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 
 

มี ระบ บ สม าชิ ก เพื่ อ รั บ
ขอ้มูลข่าวสารและส่วนลด
พิเศษ และความน่าเช่ือถือ
ข อ ง เน้ื อ ห าโฆ ษณ าใน
เวบ็ไซต ์ 

มีการ Review สินคา้จากผู ้
ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ 

มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้
เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ 

ด้านการรักษา 
ความเป็นส่วนตวั 
 

การขออนุญาตลูกคา้เพ่ือส่ง
ขอ้มูลข่าวสารไปยงัลูกคา้ 
 

การมีระบบรับรองความ
ปลอดภัยข้อมูล และการ
ช าระเงิน 

การมีระบบ รับรองความ
ปลอดภัยข้อมู ล  และการ
ช าระเงิน 

ด้านการให้บริการ 
ส่วนบุคคล  
 
 
 
 
 
 

มีระบบบันทึกขอ้มูลสินคา้
ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือ และมีการ
ให้ ค  า แ น ะ น า สิ น ค้ า ท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ และการ
ให้ค  าแนะน า ค าป รึกษา 
เก่ี ย วกับ ข้อส งสั ยต่ างๆ 
ให้กับลูกคา้รายบุคคลผ่าน
เวบ็ไซต ์

มีการให้ค  าแนะน าสินคา้ท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 
 
 
 
 
 

มีการให้ค  าแนะน าสินค้าท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ 
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ซ่ึงสามารถอธิบายผลตารางได้ดังต่อไปนี้ 
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 

ในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางในขณะท่ีผู ้ตอบ
แบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีและสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมาก 

 โดยปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบั
ปริญญาตรี อนัดบัแรกไดแ้ก่ ผลิตภณัฑมี์หลากหลายหมวด/ประเภทใหเ้ลือกบริโภค  

ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อนัดบัแรกไดแ้ก่ เม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 
ส่วนปัจจยัย่อยด้านผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกว่าระดบัปริญญาตรี 
อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หากเลิกรับประทานแลว้ตอ้งไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา ในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัย่อยด้านราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา อนัดบัแรก 

ไดแ้ก่ มีการบอกวธีิการช าระเงินชดัเจน  
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา ใน

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่า

กวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรกไดแ้ก่ เวบ็ไซตส์ามารถคน้หา เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ไดง่้าย และเวบ็ไซต์
มีขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน  

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้   

ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวา่
ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์การแสดงรูปผลิตภณัฑ ์ 
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ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา ใน

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับ

การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่  มีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและส่วนลด
พิเศษ และความน่าเช่ือถือของเน้ือหาโฆษณาในเวบ็ไซต ์  

ส่วนปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดับ
ปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรี อันดับแรก ได้แก่ มีการ Review สินค้าจากผู ้ท่ี เคยใช้
ผลิตภณัฑม์าแลว้ 

ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  
ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่

ระดบัปริญญาตรี และระดบัปริญญาตรี ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

โดยปัจจัยย่อยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ท่ีมีผลต่อผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมี
การศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การขออนุญาตลูกคา้เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงั
ลูกคา้  

ปัจจยัย่อยดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาสูง
กวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัการศึกษา ใน

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัย่อยดา้นการให้บริการส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือ และมีการให้
ค  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ และการให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัยต่างๆ ให้กบั
ลูกคา้รายบุคคลผา่นเวบ็ไซต ์

 ส่วนปัจจยัยอ่ยดา้นการให้บริการส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีการให้ค  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสม
แก่ลูกคา้  
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ส่วนที่ 6 ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้หญิงวัยท างานในการซ้ือ
ผลติภัณฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์  จ าแนกตามรายได้ 
ตารางที่ 5.4 แสดงปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ในล าดบั
สูงสุดของแต่ละส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ าแนกตามระดบัรายได ้

ส่วนประสมการ 
ตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัรายได้ 

ไม่เกนิ 25,000 บาท 25,001 ถึง 45,000 บาท มากกว่า 45,000 บาท 

ด้านผลติภณัฑ์ 
 
 
 

เม่ือรับประทานติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่
มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 
 

ผลิตภัณฑ์มีเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพผ่านตาม
มาตรฐานความปลอดภัย 
เช่น อย.  

หากเลิกรับประทานแลว้ตอ้ง
ไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ  
 
  

ด้านราคา 
 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

มีการบอกวิธีการช าระเงิน
ชดัเจน 

ความชัดเจนในการแสดง
ราคาสินคา้   

ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียด
อธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน 

เว็บ ไซต์ มีการแสดงรูป
ผลิตภณัฑ ์

ความน่าเช่ือถือของร้านค้า 
หรือตวัผูจ้  าหน่าย 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้
เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้  

มีการ Review สินคา้จากผู ้
ท่ีเคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้  

ความน่าเช่ือถือของเน้ือหา
โฆษณาในเวบ็ไซต ์

ด้านการรักษา 
ความเป็นส่วนตวั 
 

การมีระบบรับรองความ
ปลอดภัยข้อมูล และการ
ช าระเงิน  

การมีระบบรับรองความ
ปลอดภยัขอ้มูล 
 

การมีระบบ รับรองความ
ปลอดภยัขอ้มูล 
 

ด้านการให้บริการ 
ส่วนบุคคล  
 
 

การให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา 
เก่ี ย วกับ ข้อส งสั ยต่ างๆ 
ให้กับลูกคา้รายบุคคลผ่าน
เวบ็ไซต ์

มีระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้
ท่ีลูกคา้เคยสัง่ซ้ือ  
 
 

มีการให้ค  าแนะน าสินค้าท่ี
เหมาะสมแก่ลูกคา้ 
 
 

 
ซ่ึงสามารถอธิบายผลตารางได้ดังต่อไปนี ้
ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัย่อยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้เฉล่ียต่อเดือนไม่

เกิน 25,000 บาท อนัดบัแรกไดแ้ก่ เม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มีผลขา้งเคียง
กบัสุขภาพ  



 
 

 

94 

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
25,001 ถึง 45,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์มีเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพผ่านตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั เช่น อย.  

ปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หากเลิกรับประทานแลว้ตอ้งไม่มีผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ   

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 

25,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001 ถึง 45,000 บาท อนัดบัแรกได้แก่ มีการบอก
วธีิการช าระเงินชดัเจน  

ปัจจยัย่อยด้านราคา ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้ เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
45,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความชดัเจนในการแสดงราคาสินคา้   

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้ในการ

ซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
โดยปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้เฉล่ีย

ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน  
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนระหวา่ง 25,001 ถึง 45,000 บาท อนัดบัแรกไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์การแสดงรูปผลิตภณัฑ ์ 
ปัจจยัยอ่ยดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนมากกวา่ 45,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ หรือตวัผูจ้  าหน่าย  
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน

ไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001 ถึง 45,000 บาท ในการซ้ือผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,000 บาท อยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้เฉล่ีย
ต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001 ถึง 45,000 บาท อนัดับแรก
ไดแ้ก่ มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้  
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ปัจจยัย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,000 บาท  เป็นอนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือของเน้ือหาโฆษณาในเวบ็ไซต ์

ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว 
ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได ้ใน

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 โดยปัจจยัยอ่ยดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้

เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการ
ช าระเงิน  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนระหว่าง 25,001 ถึง 45,000 บาท และรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 45,000 บาท อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามทุกระดบัรายได้ ใน

การซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 โดยปัจจยัย่อยด้านการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายได ้

เฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท อนัดบัแรกไดแ้ก่ การใหค้  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้สงสัยต่างๆ 
ใหก้บัลูกคา้รายบุคคลผา่นเวบ็ไซต ์ 

ปัจจยัยอ่ยดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 25,001 ถึง 45,000 บาท อนัดบัแรกไดแ้ก่ มีระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือ  

ปัจจยัยอ่ยดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนมากกวา่ 45,000 บาท อนัดบัแรก ไดแ้ก่ มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ไดใ้ช้ขอบเขตในการศึกษา ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
การรักษาความเป็นส่วนตวั และปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการศึกษา
ไดด้งัต่อไปน้ี 
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ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อผู ้หญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทาง

ออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานอนัดบัแรกในระดบัมาก 
ไดแ้ก่ เม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็นระยะเวลานานๆตอ้งไม่มี ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของทณัฑิมา เช้ือเขียว (2550) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้และบริการผ่าน
เวบ็ไซตพ์าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์โดยรวม
มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  

ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจยัดา้นราคาท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรกระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการ
บอกวิธีการช าระเงินชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เสาวนีย ์ใจมูล (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมของคนวยัท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซ้ือเคร่ืองส าอางออนไลน์ ท่ีพบว่าปัจจยั
ดา้นราคามีผลต่อกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และปัจจยัยอ่ยดา้นมีการบอก
วิธีการช าระเงินชดัเจน มีผลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลน์
นั้นการบอกวธีิการช าระเงินชดัเจน เป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญั  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรกใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
เสาวนีย ์ใจมูล (2554) ท่ีพบว่าปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีผลต่อกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั และปัจจยัยอ่ยดา้นเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลรายละเอียดสินคา้บอกไวอ้ยา่งชดัเจน 
มีผลอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การซ้ือขายทางออนไลน์นั้น รายละเอียดสินคา้เป็นส่ิงท่ี
ส าคญัเน่ืองจากผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งมีขอ้มูลไวป้ระกอบการตดัสินใจ  

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ย ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ มีการ Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์มาแลว้ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ เสาวนีย ์ใจมูล (2554) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกลุ่มผูบ้ริโภควยัท างานโดย
รวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของทณัฑิมา เช้ือเขียว (2550) ท่ีพบว่า 
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน แต่ไม่
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สอดคลอ้งในปัจจยัยอ่ย ท่ีพบว่าการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น ลดแลก แจก แถม เป็นปัจจยั
ยอ่ยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  
ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานอนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
เสาวนีย ์ใจมูล (2554) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั ปัจจยัย่อยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจซ้ือ คือ มีการเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ไวเ้ป็นความลบัไดดี้ เช่นรายช่ือลูกคา้ หมายเลข
บตัรเครดิต อยูห่มายเลขโทรศพัทแ์ละอีเมลล ์เป็นตน้ 

ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริม

อาหารทางออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างาน อนัดบัแรก
ไดแ้ก่ มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ เสาวนีย ์      ใจ
มูล (2554) ท่ีพบวา่ปัจจยัดา้นการให้บริการส่วนบุคคล ปัจจยัยอ่ยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
คือ เวบ็ไซตมี์การจดัระบบบนัทึกขอ้มูลสินคา้ท่ีลูกคา้เคยสั่งซ้ือหรือเคยดูขอ้มูล 

 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลน์ ในคร้ังน้ีท าใหพ้บขอ้คน้พบดงัต่อไปน้ี 

1. กิจกรรมท่ีชอบท าบนอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่คือ เพื่อใชเ้ป็นช่องทางติดต่อส่ือสาร 
กบับุคคลต่างๆ  เช่น ใช ้Social Network, Email  

2. ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์โดยเฉล่ียต่อคร้ังราคา
ระหวา่ง 501 ถึง 1,000 บาท 

3. ส่ือท่ีท าให้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จกัร้านจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลน ์คือ Facebook ,Instagram 

4. เหตุผลส าคญัท่ีสุดส าหรับผูต้อบแบบสอบถามในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลนไ์ดแ้ก่ สามารถเลือกซ้ือไดส้ะดวก สามารถเปรียบเทียบแบบขอ้มูล และราคาไดห้ลายเวบ็ 

5. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจุดประสงค์ในการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร 
เพื่อเสริมความงาม 
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6. ปัจจยัย่อยอนัดบัแรกท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทาง
ออนไลน ์จ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ ไดแ้ก่  

- ด้านผลิตภัณฑ์ คือ เม่ือรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆต้องไม่มี 
ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ 

- ดา้นราคา คือ มีการบอกวธีิการช าระเงินชดัเจน 
- ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ เว็บไซต์มีข้อมูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ย่าง

ชดัเจน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีการ Review สินค้าจากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภัณฑ์

มาแลว้ 
- ดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวั คือ การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และ

การช าระเงิน 
- ดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล คือ มีการใหค้  าแนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมแก่ลูกคา้ 

7. ปัญหาท่ีผูต้อบแบบสอบถามพบจ าแนกตามส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ 
ไดแ้ก่ 

- ดา้นผลิตภณัฑ ์คือ ไดรั้บสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ 
- ดา้นราคา คือ ราคาสินคา้แพงกวา่ช่องทางออฟไลน์ 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในการช าระเงิน 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ ค าอธิบายสรรพคุณของตัวยาในเว็บไซต์ไม่

ละเอียด หรือไม่มี 
- ด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั คือ ส่งข้อมูล ข่าวสารไปให้ลูกค้าโดยไม่รับ

อนุญาต 
- ดา้นการให้บริการส่วนบุคคล คือ ไม่มีการให้ค  าแนะน า ค  าปรึกษา เก่ียวกบัขอ้

สงสัยต่างๆใหก้บัลูกคา้ 
9. ผู้หญิงวยัท างานท่ีมีอายุต  ่ ากว่า 35 ปีมีแนวโน้มพิจารณาบรรจุภัณฑ์  สวยงาม 

น่าสนใจ ในการซ้ือผลิตภณัฑเ์สริมอาหารทางออนไลนม์ากกวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีอายมุากกวา่ 35 ปี 
10. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีอายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มให้ความส าคญักบั ปัจจยัยอ่ยด้านมี

การบอกวิธีการช าระเงิน วิธีการสั่งซ้ือ ท่ีชดัเจน พร้อมทั้งกระบวนการสั่งซ้ือท่ีไม่ยุง่ยาก และสามารถ
สั่งซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและส่วนลดพิเศษมากกวา่ผูห้ญิงท่ีอายุ
ต  ่ากวา่ 35 ปี 

11. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีอายุมากกว่า  31 ปีมีแนวโน้มให้ความส าคญักบั ปัจจยัยอ่ยด้านมี
โปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม มากกวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 31 ปี 
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12. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปให้ความส าคญักบั
ปัจจยัย่อยด้านตวัผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพดี เห็นผลได้อย่างแท้จริงและรวดเร็ว ตรา
สินคา้มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับ รวมถึงช่ือเสียงของบริษทัผูผ้ลิต มีความน่าเช่ือถือ บรรจุภณัฑ ์
สวยงาม น่าสนใจ สามารถคืนหรือแลกเปล่ียนสินคา้ไดง่้ายทั้งก่อนส่งและกรณีท่ีเกิดความเสียหายใน
การขนส่ง มีบริการส่งสินคา้ให้ฟรีและตรงต่อเวลา  ซ้ือมากกวา่ 2 ช้ินข้ึนไปรับส่วนลดพิเศษ มากกวา่
ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 

13. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย
ด้านผลิตภัณฑ์มี  อย. ป้ายฉลากมีการแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน  ไม่มีผลข้างเคียงต่อสุขภาพ 
กระบวนการสั่งซ้ือเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก เว็บไซต์มีข้อมูลรายละเอียดอธิบายไวอ้ย่างชัดเจน  ความ
น่าเช่ือถือของร้านคา้ หรือตวัผูจ้  าหน่าย มีการแสดงรูปผลิตภณัฑ์ การเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เป็น
ความลบั การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  มากกวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีและต ่ากวา่ 

14. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย
ดา้นผลิตภณัฑ์มีหลากหลายหมวด/ประเภทให้เลือกบริโภค มีของแถมของพรีเม่ียมแจก หรือ แจก
ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม แบบทดลอง มีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและส่วนลดพิเศษ    มากกวา่
ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ 

15. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีรายได้ไม่เกิน 45,000 บาทให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นมีการ 
Review สินคา้จากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑม์าแลว้ในขณะท่ีผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 45,000 บาท 
ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นความน่าเช่ือถือของเน้ือหาโฆษณาในเวบ็ไซต ์

16. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีรายไดร้ะหวา่ง 25,001 ถึง 45,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยั
ยอ่ยด้านการตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ เว็บไซต์ มีการแสดงรูปผลิตภณัฑ์ การมีระบบรับรอง
ความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  มากกวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัรายไดอ่ื้นๆ  

17. ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีรายได้มากกว่า 45,000 บาท ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อยด้าน
ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ หรือตวัผูจ้  าหน่าย การเก็บขอ้มูลส่วนตวัของลูกคา้เป็นความลบั และการมี
ระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน มากกวา่ผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัรายไดอ่ื้นๆ  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อผูห้ญิงวยัท างานในการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทางออนไลน์ ในคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะตามส่วนประสมการตลาดออนไลน์
ดงัต่อไปน้ี 

ด้านผลติภัณฑ์ 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ  าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้นควรมีการให้ขอ้มูลท่ี

ถูกตอ้งของผลิตภณัฑ์เสริมอาหารทุกตวัท่ีมีจ  าหน่าย ในเร่ืองของสรรพคุณท่ีจะได้รับ ปริมาณการ
บริโภค รวมถึงระยะเวลาการบริโภคท่ีเหมาะสม หรือแมก้ระทัง่ผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนหากรับประทาน
ไม่ถูกตอ้งตามค าแนะน า โดยผูป้ระกอบการควรเน้นส่ือสารกบัลูกคา้ท่ีสอบถามขอ้มูล รวมถึง การมี
เอกสารแนบ ช้ีแจงการบริโภคตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยัของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) เน่ืองจากผูบ้ริโภคให้ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นเม่ือรับประทานติดต่อกนัเป็น
ระยะเวลานานๆตอ้งไม่มี ผลขา้งเคียงกบัสุขภาพ เป็นอนัดบัแรก พร้อมทั้งน้ีควรให้ความส าคญัถึง
ระบบการสั่งซ้ือท่ีถูกตอ้ง ผูป้ระกอบการควรตรวจสอบค าสั่งซ้ือ (Order) ทุกคร้ังและทุกรายการก่อน
การจดัส่งสินคา้ เพื่อความถูกตอ้งและลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

จากการศึกษาพบว่าเหตุผลท่ีเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อเสริมความงาม ดงันั้น
ผูป้ระกอบการร้านค้าออนไลน์อาจให้ความส าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นดูแลด้านความงาม น ามา
จ าหน่ายในสดัส่วนท่ีมากกวา่ ผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน และอาจคิดสโลแกน เพื่อสร้างการจดจ า อาทิเช่น  
“จุดเร่ิมตน้ของความสวย เร่ิมตน้....ท่ีน่ี”   

ด้านราคา 
 ผูป้ระกอบการร้านค้าออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นควรมีการบอก

วิธีการช าระเงินชดัเจน ทั้งท่ีเป็นอกัษร และรูปภาพ ประกอบ โดยค านึงถึงความง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ และควรมีรูปสัญลกัษณ์ดา้นการช าระเงิน หรือ รูปเงิน วางไวใ้นต าแหน่งหนา้เวบ็ไซตท่ี์เห็นได้
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งน้ีหากมีการสอบถามโดยการส่งขอ้มูลสอบถาม ผูป้ระกอบการควรอธิบาย
ขั้นตอนการช าระเงินท่ีง่ายและชดัเจนใหแ้ก่ลูกคา้อีกคร้ัง  

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ความไม่มัน่ใจในความปลอดภยัในการ
ช าระเงิน ดงันั้นผูป้ระกอบการควรสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัในการช าระเงิน ให้เกิดข้ึนโดย
ในทุกขั้นตอนของการด าเนินธุรกรรมนั้น จ าเป็นตอ้งมี เอกสาร รหัส ให้แก่ลูกคา้ มีเบอร์โทรศพัท์ท่ี
ชดัเจนทั้งเบอร์โทรศพัท์มือถือ  เบอร์โทรศพัท์บา้นหรือส านกังานและ อยู ่เป็นตน้ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเช่ือมัน่มากข้ึน หรือในเวบ็ไซตอ์าจท า Review ของผูเ้คยใชบ้ริการแลว้ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้
มากยิง่ข้ึน 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ผูป้ระกอบการร้านค้าออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้ นควรออกแบบ

เวบ็ไซตโ์ดยใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลรายละเอียดผลิตภณัฑโ์ดยอธิบายไวอ้ยา่งชดัเจน เม่ือท าการกดเขา้
ไปท่ีรูปภาพผลิตภณัฑ์ อาจมี Pop-Up แสดงถึงรายละเอียดผลิตภณัฑ์ ลกัษณะการบริโภค ข้อห้าม
ต่างๆ รวมถึงราคา และบริการจดัส่ง เป็นตน้ 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ปัญหาท่ีพบมากท่ี สุดคือ ได้รับสินค้าล่าช้า ดังนั้ นทาง
ผูป้ระกอบการควรสร้างความเช่ือมัน่โดยท าประกาศหนา้เวบ็ไซต ์และการรับประกนัหากสินคา้จดัส่ง
ไม่ ถึงภายใน 3 ว ัน  (ภายในประเทศ ) จะคืน เงินและให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ฟ รี ทัน ที  และทั้ ง น้ี
ผูป้ระกอบการควรวางแผนการรับค าสั่งซ้ือและการจดัส่งให้ดีและถูกตอ้ง เช่น หากรับค าสั่งซ้ือหลงั 
11.00 น. จะถือว่าเป็นค าสั่งซ้ือในวนัถดัไป และเม่ือไดรั้บค าสั่งซ้ือก็ควรท่ีจะรีบด าเนินการดว้ยความ
รวดเร็ว  

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารนั้นควรน าขอ้มูลต่างๆมา

จาก ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และแสดงเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ “อย.” ทา้ยขอ้ความ 
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือของเน้ือหาโฆษณาในเวบ็ไซต ์ทั้งน้ีความน่าเช่ือถือนั้นอาจมีผลกระทบจาก
ลกัษณะของตวัอกัษรดว้ยเช่นกนั ซ่ึงควรเป็นลกัษณะของตวัอกัษรท่ีเป็นทางการ การใชสี้ โทนเขม้ ก็
จะสามารถสร้างความน่าเช่ือถือเพิ่ ม ข้ึนได้อีกทางหน่ึง รวมถึงในเว็บไซต์ควรท า Review 
ประสบการณ์ตรงจากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเห็นผลอยา่งแทจ้ริงเพื่อสร้างความเช่ือมัน่มากยิง่ข้ึน 

นอกจากการมีเวบ็ไซต์แลว้ ผูป้ระกอบการอาจเพิ่มช่องทางท่ีใช้ในการโฆษณาเวบ็ไซต ์
หรือผลิตภณัฑข์องตน ผา่น Social Network อาทิเช่น Facebook และ Instagram  เป็นตน้  

ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว  
ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้นควรให้ค  ามัน่สัญญา

ในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคลว่าจะไม่เผยแพร่ต่อมให้ผูอ่ื้น โดยแสดงค ายืนยนั ท่ีเห็นได้เด่นชัด และ
ประกาศในเวบ็ไซต์ให้ลูกคา้ไดรั้บทราบถึงนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตวัให้แก่ลูกคา้ ส่วนใน
ดา้นความปลอดภยัขอ้มูลในแง่อ่ืนนั้น ผูป้ระกอบการอาจใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการสร้างระบบ
ป้องกนั หรืออาจใชบ้ริการของหน่วยงานท่ีมีการเขา้รหสั  

พร้อมทั้งน้ีผูป้ระกอบการควรน าเสนอให้ลูกคา้รับรู้ถึงเทคโนโลยีดงักล่าวดว้ยเพื่อความ
เช่ือมัน่ในระบบรักษาความปลอดภยั และส าหรับการส่งขอ้มูลข่าวสารให้แก่ลูกคา้นั้น ควรได้รับ
อนุญาตจากลูกคา้ก่อนส่งขอ้มูล ข่าวสารไป 
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ปัจจัยด้านการให้บริการส่วนบุคคล  
ผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารนั้นควรมีเมนูในหน้า

เวบ็ไซต์ ส าหรับการสอบถามรายละเอียดสินคา้เป็นการส่วนตวั หรือ มีบริการตอบค าถามทาง Email 
พร้อมให้ค  าแนะน า หรือ มีบริการสอบถาม ให้ค  าปรึกษาทางโทรศพัท์ได ้ซ่ึงทั้งน้ีผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นตอ้ง
ให้ขอ้มูลท่ีเป็นความจริง และเหมาะสมแก่ลูกคา้ ตามมาตรฐานความปลอดภยัของ อย. โดยห้ามพูด
หรือโฆษณาเกินความเป็นจริง  

ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มมีดังต่อไปนี ้
1. จากการศึกษาพบว่าผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปีมีแนวโน้มพิจารณาบรรจุ

ภณัฑ์ สวยงาม น่าสนใจ ดงันั้นร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เสริมอาหารควรเนน้ท่ีบรรจุภณัฑ ์
ท่ีสวยงาม เช่น อาจมีกล่องท่ีสวยไวใ้ส่ขวดผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร เป็นตน้  

2. จากการศึกษาพบว่าผูห้ญิงวยัท างานท่ีอายุมากกว่า 35 ปี มีแนวโน้มให้ความส าคญั
กบั ปัจจยัยอ่ยดา้นมีการบอกวิธีการช าระเงิน วิธีการสั่งซ้ือ ท่ีชดัเจน พร้อมทั้งกระบวนการสั่งซ้ือท่ีไม่
ยุง่ยาก และสามารถสั่งซ้ือไดต้ลอด 24 ชัว่โมง มีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและส่วนลดพิเศษ 
ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์สริมอาหารควรเนน้ถึงกระบวนการสั่งซ้ือท่ี
ง่ายไม่ยุ่งยาก มีการบอกวิธีการช าระเงินท่ีชดัเจน และการมีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและ
ส่วนลดพิเศษ  

3. จากการศึกษาพบว่าผูห้ญิงวยัท างานท่ีอายุมากกว่า  31 ปีมีแนวโน้มให้ความส าคญั
กบั ปัจจยัยอ่ยดา้นมีโปรโมชัน่ซ้ือ 1 แถม 1 ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านคา้ออนไลน์ท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารควรใชก้ลยทุธ์ส่งเสริมการขาย ซ้ือ 1 แถม 1 กบัผูห้ญิงท่ีมีอายมุากกวา่ 31 ปีและควรมีการ
ใชส่ื้อออนไลน์เพื่อน าเสนอโปรโมชัน่ดงักล่าวไปยงักลุ่มเป้าหมายดว้ย  

4. จากการศึกษาพบว่าผู ้หญิงวยัท างานท่ีมีระดับการศึกษาต ่ ากว่าปริญญาตรีให้
ความส าคญักบัปัจจยัยอ่ยดา้นผลิตภณัฑมี์หลากหลายหมวด/ประเภทใหเ้ลือกบริโภค มีของแถมของพ
รีเม่ียมแจก หรือแจกผลิตภณัฑ์อาหารเสริม แบบทดลอง  มีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและ
ส่วนลดพิเศษ ดงันั้นกลยุทธ์ท่ีจะจูงใจผูห้ญิงวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีนั้นอาจใช้
วิธีการแจกของพรีเม่ียม หรือ แจกผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบทดลอง รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย หมวด/หลากหลายประเภท เช่น หมวดเสริมความงาม  หมวดเส้นผม หมวดบ ารุงร่างกาย 
เป็นตน้ พร้อมทั้งน้ีควรจะมีระบบสมาชิกเพื่อรับขอ้มูลข่าวสารและส่วนลดพิเศษต่างๆ 

5. จากการศึกษาพบว่าผู ้หญิงวยัท างานท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีให้
ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์มี อย. ป้ายฉลากมีการแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน  ไม่มี
ผลขา้งเคียงต่อสุขภาพ กระบวนการสั่งซ้ือเขา้ใจง่าย ไม่ยุง่ยาก เวบ็ไซต์มีขอ้มูลรายละเอียดอธิบายไว้
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อย่างชัดเจน  ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ หรือตวัผูจ้  าหน่าย มีการแสดงรูปผลิตภณัฑ์ การเก็บขอ้มูล
ส่วนตวัของลูกคา้เป็นความลบั การมีระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูล และการช าระเงิน  

ดงันั้นกลยุทธ์ส าหรับลูกคา้ท่ีมีการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไปควรเน้นท่ีตวั
ผลิตภณัฑ์ และผูผ้ลิตท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั คุณภาพของผลิตภณัฑ์ดี เห็นผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทั้งน้ีควร
ท า Review ประสบการณ์ตรงจากผูท่ี้เคยใช้ผลิตภณัฑ์และเห็นผลอย่างแทจ้ริง มาเล่าให้ฟัง ประกอบ
กบัค าอธิบายสรรพคุณของผลิตภณัฑ์มาตรฐาน อย. ก าหนด รวมถึงการออกแบบบรรจุภณัฑ์ หรือ
กล่องใส่ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารให้มีความน่าสนใจสวยงาม และมีการรับประกนัคืนหรือแลกเปล่ียน
สินคา้ได ้เม่ือสินคา้ยงัไม่ถูกส่งไป หรือ หากเกิดความเสียหายเม่ือไดรั้บสินคา้ ทั้งตวักล่อง หรือ ขวด ก็
ตาม ทั้งน้ีอาจจดัรายการส่งเสริมการขาย เช่น ส่วนลดพิเศษ เม่ือซ้ือ 2 ช้ินข้ึนไป  

แต่ส าหรับการท าการตลาดกับลูกค้าท่ี มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีควรเน้น
ผลิตภณัฑท่ี์มี อย.และป้ายฉลากรวมถึงการสร้างเวบ็ไซตท่ี์มีขอ้มูลรายละเอียดท่ีชดัเจน มีกระบวนการ
สั่งซ้ือท่ีเขา้ใจง่าย ไม่ยุ่งยาก การสร้างเวบ็ไซต์ให้มีความน่าเช่ือถือพร้อมทั้งน้ีควรเก็บขอ้มูลส่วนตวั
ของลูกค้าเป็นความลับและแสดงจุดยืน เพื่อประกาศให้ลูกค้าได้รับรู้ว่า ข้อมูลของลูกค้าจะเป็น
ความลบัไม่เปิดเผยใดๆทั้งส้ิน หรือน าระบบรับรองความปลอดภยัขอ้มูลเขา้มาใช ้

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
ส าหรับผูท่ี้สนใจอาจน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากศึกษาคร้ังน้ีในส่วนของความแตกต่างดา้น

การศึกษา รายได้ และอายุ น าไปวิเคราะห์หรือศึกษาเชิงลึกเพิ่มมากข้ึนเพื่อจะได้ออกแบบกลยุทธ์
ทางดา้นการส่งเสริมการตลาดเฉพาะรายบุคคลต่อไป  

 


