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  บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
มีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแบบออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัเชียงใหม่ ตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้เคยซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแบบออนไลน์ ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 250 
ราย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียสองกลุ่ม 
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอยูใ่นช่วงอาย ุ15-24 
ปี ประกอบอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และรายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 10,000 บาท ในส่วนของพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแบบออนไลน์ พบว่า ส่วน
ใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามซ้ือผลิตภณัฑ์กลุ่มดูแลสุขภาพ โดยวตัถุประสงคใ์นการซ้ือส่วนใหญ่คือซ้ือ
ให้ตนเอง  ซ่ึงช่องทางการรับขอ้มูลและติดต่อผูข้ายเพื่อซ้ือคือผา่นทางเฟซบุค ความถ่ีในการซ้ือคือ ต ่า
กวา่หรือเท่ากบั 2 คร้ังต่อปี และมูลค่าการซ้ือต่อคร้ังอยูร่ะหวา่ง 501-1,000 บาท  

ผลการศึกษาการให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีผลต่อ
การซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแบบออนไลน์ พบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการรักษาความเป็น
ส่วนตวั โดยหวัขอ้ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือการรับรองการไม่เผยแพร่ขอ้มูลรายช่ือ เลขท่ีบญัชี ท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท์ และอีเมลของลูกคา้ อนัดบัท่ีสองคือการไม่ส่งเอกสาร ข่าวสารไปยงัอีเมลของ
ลูกคา้โดยไม่ไดรั้บอนุญาต และอนัดบัท่ีสามคือการมีสัญลกัษณ์ความปลอดภยั เช่น การรับรองโดย
กรมพฒันาธุรกิจ  
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จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียโดยใช้สถิติ Independent T-test และ One way ANOVA  
พบว่าผูบ้ริโภคต่างกลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
มากท่ีสุด โดยเฉพาะหัวขอ้ความหลากหลายของรูปแบบผลิตภณัฑ์ ความหลากหลายของประเภท
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์น าเขา้จากต่างประเทศและตรายี่ห้อเป็นท่ีรู้จกั นอกจากน้ีผูบ้ริโภคต่างกลุ่มกนั
ยงัให้ความส าคญัในดา้นการรักษาความเป็นส่วนตวัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัในหัวขอ้มีระบบการ
ทกัทายหรือ log in ส าหรับลูกคา้สมาชิก การรับรองความปลอดภยัจากเวบ็ไซตแ์ละการไม่ส่งเอกสาร 
ขอ้ความหรือเมลโดยไม่ได้รับอนุญาต และด้านการให้บริการส่วนบุคคลก็ให้ความส าคญัแตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัในหวัขอ้มีป๊อปอพัสินคา้ท่ีผูใ้ชบ้ริการเคยสั่งซ้ือหรือสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เผือ่มีการสั่งซ้ือ
ซ ้ า 

ส่วนขอ้แนะน าท่ีไดจ้ากการศึกษาคือหากตอ้งการตอบสนองความตอ้งการลูกคา้จ าแนก
ตามอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือนและมูลค่าการซ้ือต่อคร้ังก็ควรตอบสนองในดา้นท่ีลูกคา้กลุ่มนั้นให้
ความส าคญัมากกวา่กลุ่มอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั เป็นตน้วา่กลุ่มลูกคา้อายุมากกวา่ 25 ปีให้ความส าคญักบั
หัวข้อความหลายหลายของผลิตภัณฑ์มากกว่ากลุ่มอ่ืน ดังนั้ นก็ต้องจัดให้สินค้าท่ีร้านมีความ
หลากหลายนัน่เอง 
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ABSTRACT 
 
This independent study aimed at investigating the electronic marketing mix affecting 

online purchasing of food supplement products of consumers in Chiang Mai province. The research 
samples were 250 consumers who had placed orders on and got information about food supplement 
products from the internet.  The samples lived in Chiang Mai province.  Then all acquired data was 
analyzed using descriptive statistics including frequency, percentage, mean, independent t-test, one-
way anova and comparing means. 

The findings showed that most questionnaire respondents were female, 15-24 years 
old.  Most were high school or university students, with the average monthly income of not 
exceeding 10,000 baht. Most of them had bought healthcare supplement products for themselves 
and spent  501-1,000 baht per order.  They placed 2 orders per year. The popular means for getting 
information and contacting suppliers was Facebook.   

Electronic marketing mix that affected online purchasing of food supplement products 
the most was privacy, and the highest score was that suppliers kept consumers’ information such as 
bank account number, address, telephone number or e-mail confidential.  The second highest score 
was that suppliers would not send out mails to customers without permission, and the third was 
suppliers had safety license registered with the government. 
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From Independent T-test and One way ANOVA analyisis, the results showed that 
different groups of consumers had statistically different opinion towards product the most, 
especially in the aspects of variety of product types, variety of product forms, products being made 
overseas and that the brand was well-known.  Also, different groups of consumers had statistically 
different opinion towards privacy, especially in the aspects of log-in system, safety warranty, and 
not sending out mails without customers’ permission.  Lastly, different groups of consumers  had 
statistically different opinion towards personalisation, especially in the aspect of pop-up ads on 
website about the last product that customers bought or other products that customers might be 
interested in for re-ordering 

 For suggestions, if suppliers wanted to response to consumers by specifying on their 
age, career, income per month and value of products they bought, suppliers should response to the 
marketing mix that they found the most important.  For example, the group of more than 25 years 
old responded the most to variety of products, suppliers then should provide variety of products for 
this group. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


