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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลและเส้นการเดินทางของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์
ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Forms เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่             
การหาค่าสถิติร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติ t  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์
สัน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
โรบินสัน มากกว่าระดับปริญญาตรี และในระดับปริญญาตรีมีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน
มากกว่า ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (2) ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และ
พนักงานบริษัทเอกสารชน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากว่า อาชีพค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว (3) การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ด้าน Google AdWords และด้าน Viral Marketing ไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสัน ส่วนด้าน Web Banner และ ด้าน Blog มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการ
ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า (4) เส้นการเดินทางของลูกค้า ด้านการรับรู้, 
ด้านการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ, ด้านการซื้อสินค้าและบริการ และด้านการใช้งานสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความ
ภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า 
 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล เส้นการเดินทางของลูกค้า ความภักดี 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study digital marketing communications and a customer journey model that 
correlated with online shopping loyalty through the Robinson website. The number of samples used in 
this research consisted of 400 samples using online questionnaires via Google Forms as the data 
collection tools. The statistics used to analyze the data were as follows: finding percentage statistics, 
Standard Deviation Analysis of differences using a t-test, one-way ANOVA to compare pair differences and 
correlation analysis used Pearson's simple correlation statistics. The results revealed the following: (1) 
consumers with an educational level below a Bachelor's degree had an effect on the loyalty of online 
shopping through Robinson's website. more than a Bachelor's degree and at the Bachelor’s degree level, 
and it had a greater effect on the loyalty of online shopping through the Robinson website; (2) at the 
postgraduate level, consumers with student occupations, students, civil servants or state enterprise 
employees and document company employees which affected the loyalty of online shopping through 
the Robinson website; (3) occupations in trading or owning their own businesses and on the digital 
marketing communication side, Google AdWords and Viral Marketing, had no relationship.to the loyalty of 
purchasing products through the Robinson website, in the web banner and blog. There was a low level of 
correlation in purchasing goods through the Robinson website; (4) customer journey perception aspect, 
comparison for decision making, aspects of purchasing goods and services and the use of products or 
services. There was a low level of correlation in the purchase of goods through the Robinson website. 
 
Keywords: Digital Marketing Communication, Customer Journey Model, Loyalty 
 

บทน า 
เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนารวดเร็วและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางในทุก

วงการ และกลายเป็นเครื่องมือส าคัญในการท างานทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา อุตสาหกรรม สาธารณสุข พาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม การวิจัยและพัฒนา เศรษฐกิจการเมืองและส่วนราชการ รวมถึงการเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์อย่างมาก จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นสาเหตุให้ธุรกิจร้านค้าต่างๆ ในปัจจุบัน
แตกต่างไปจากเดิม ซึ่งจากเดิมขายผ่านทางหน้าร้านโดยผูบ้ริโภคต้องเดนิทางมาเลอืกซื้อสินในร้านเท่าน้ัน การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ได้อย่างมีข้อจ ากัด เนื่องจากระยะทาง เวลา สภาพภูมิประเทศ จึงท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการซื้อสนิค้าลดลง และร้านค้าเอง
ก็เสียโอกาสในการขายไปด้วย แต่ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้และพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกบนอินเตอร์เน็ต หรือพานิช
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางระหว่างผู้จ าหน่ายและกลุ่มผู้บริโภค ท าให้มี
ช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการบนอินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น อัตราการเติบโตของ e-Commerce ในประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นธุรกิจแบบ B2B B2C B2G โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตมากถึง 14.04% ซึ่งมากที่สุดในอาเซี่ยน เพราะคน
ไทยใช้เวลาไปกับอินเตอร์เน็ตมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และกิจกรรมที่ท ามากที่สุด 1 ใน 5 คือการช้อปปิ้งออนไลน์ 
(MyCloudFulFillment, 2563) จากการส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตปี 2562 ของประชากรไทย 66.4 ล้านคน พบว่า
คนไทยใช้อินเตอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 10 ช่ัวโมง 22 นาที และมีมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ต 47.5 ล้านราย คิดเป็น 70% จากประชากร
ทั้งหมดและเติบโตสูงกว่า 150% นับตั้งแต่ปี 2554 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563b) ประเทศไทยมีมูลค่า 
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e-Commerce แบบ B2C รวมกว่า 46.51 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มจากปี 2560 ถึง 99.61% และคาดว่าจะโตอย่างก้าว
กระโดดอีกครั้งในปี 2563 จากพฤติกรรม New Normal ที่คนไทยซื้อ-ขายของออนไลน์มากข้ึน (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ , 2563c) ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล  (Digital Marketing Communication)ของ
ผู้ประกอบการนั้นมีความส าคัญต่อการเพิ่มมูลค่า e-Commerce  ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นรูปแบบการสื่อสารการตลาด
สมัยใหม่ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและเลือกใช้สินค้าจากการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตและเข้าใจเส้นการ
เดินทางของลูกค้า (Customer Journey Model) ตั้งแต่การรับรู้ การเปรียบเที่ยบเพื่อตัดสินใจ การซื้อสินค้าและบริการ การ
ใช้งานสินค้า โดยเส้นทางดังกล่าวจะสามารถช่วยให้เข้าใจบริบทผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าผู้บริโภครู้จักแบรนด์
และสินค้าจากไหน ค้นหาจากช่องทางไหนบ้าง อะไรที่เป็นเหตุผลท าให้ตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อซ้ า ไปจนถึงการจงรักภักดี
ต่อแบรนด์และสินค้านันๆ เว็บไซต์โรบินสัน เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ท่ีเป็นตัวกลางระหว่างผู้จ าหน่ายและ
กลุ่มผู้บริโภค ที่ก าลังได้รับความนิยมในการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ที่เน้นความ
สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความพร้อมในเรื่องของสินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง เหมือนยก
โรบินสันไปไว้ท่ีบ้าน โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพจากแบรนด์โดยตรง มีบริการส่งสินค้าฟรีทั่วประเทศแบบไม่มี
ขั้นต่ า (Brandinside, 2562)  

เว็บไซต์โรบินสันถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีโอกาสเติบโตและสามารถขยายฐานลูกค้าออนไลน์ได้ในอนาคตเมื่อ
เปรียบเทียบจากมูลค่า e-Commerce ในประเทศไทยปี 2559 – 2560 ของอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการค้าส่ง จ าแนก
ตามประเภทสินค้าและบริการ โดยในปี 2559 มีมูลค่า e-Commerce อยู่ที่  257, 663.57 ล้านบาท ปี 2560 มีมูลค่า           
e-Commerce อยู่ที่  258,449.92 ล้านบาท และปี 2561 มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่มูลค่า e-Commerce ที ่
991,781.57 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2562) เนื่องจากเว็บไซต์โรบินสัน ยังเป็นแพลตฟอร์ม
การช้อปปิ้งออนไลน์ ที่คนไทยยังนิยมน้อยอยู่เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ จากรายงานผลการส ารวจผู้ใช้อินเตอร์เน็ตใน
ประเทศไทยปี 2562 พบว่าช่องทางการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ยอดนิยมของผู้ซื้อคนไทยยังเป็น เว็บไซต์ Shopee และ 
Lazada (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563d) จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยด้าน
ต่างๆ ที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อาจเป็นเพราะเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้บริโภคมีเส้นการเดินทางก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้า  
(Customer Journey Model) ได้แก่ การรับรู้ การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ การซื้อสินค้าและบริการ การใช้งานสินค้าหรือ
บริการ  รวมถึงรูปแบบการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Communication) ได้แก่ Google AdWords, 
Viral Marketing, Web Banner, Blog เป็นต้น  

 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
1. พื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน 
2. เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์             

โรบินสัน 
3. เพื่อศึกษาเส้นการเดินทางของลูกค้า ที่มคีวามสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน แตกต่างกัน  
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2. การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Communication) ประกอบด้วย Google AdWords, 
Viral Marketing, Web Banner, Blog มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน 

3. เส้นการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey Model) ประกอบด้วย การรับรู้ การเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ 
การซื้อสินค้าและบริการ การใช้งานสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์               
โรบินสัน 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์หมายถึง การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

มนุษย์ในด้านพฤติกรรม (สันทัด เสริมศรี, 2559) ค าว่า demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ demo หมายถึง 
ประชาชน ส่วน graphy ตรงกับค าที่มีความหมายเดียวกันกับค า Writing Up, Description ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึง การ
เขียนบรรยายพรรณนาถึงรูปร่างลักษณะที่มีความหมายเดียวกับ  “ศาสตร์” ในภาษาไทย เมื่อน า 2 ค ามารวมกันจะได้
Demography (ประชากรศาสตร์) หมายถึง วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับประชากร ที่มีการวิเคราะห์ขนาดโครงสร้างการกระจายตัว
และการเปลี่ยนแปลงของประชากร ที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมในแต่ละพื้นที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2560) 
อธิบายว่า ทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับลักษณะของผู้บริโภค เช่น เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ 
การศึกษา เป็นต้น ซึ่งลักษณะประชากรศาสตร์จะถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มของผู้บริโภคที่นิยมมากท่ีสุด และยังสามารถ
ใช้ในการแบ่งส่วนการตลาดที่ง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล  (Digital Marketing Communication) การ
สื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล คือ การสื่อสารการตลาดที่พัฒนามาจากสมัยก่อน โดยเป็นการท าการตลาดแทบทั้งหมดผ่านการ
สื่อสารดิจิทัล เป็นรูปแบบใหม่ของการตลาดที่ใช้ช่องทางดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภค แม้จะเป็นสื่อรูปแบบใหม่แต่ยังคงใช้
หลักการตลาดดั้งเดิม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคและการเก็บข้อมูลของผู้บริโภค (บุญฑริกา 
ตั้งอุดมสิริ, 2560) การตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ก็คือการแนะน าสินค้าหรือแบรนด์ผ่านช่องทางอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน โดยใช้ช่องทางการตลาดแบบดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ผู้ส่งสาร
สามารถตรวจสอบผลการตอบสนองจากผู้รับสารได้ทันทีหลังจากที่ประชาสัมพันธ์  เนื่องจาผู้รับสารจะสามารถเข้าถึงสื่อได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง ผลของความรวดเร็วของการส่งสารและรับสารดังกล่าว ท าให้ผู้ส่งสารได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วในการน ามา
วิเคราะห์ถึงปัญหา กระแสดราม่าต่างๆ รวมถึงความพึงพอใจของสินค้าและแบรด์ เพื่อจะได้มาปรับใช้และเลือกเครื่องมือมาใช้
ในการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด (Kinnovation, 2563) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) เส้นการเดินทางของ
ลูกค้า  (Customer Journey Model) เป็นการเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในทุกมิติตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ 
ขั้นตอนการรับรู้ข้อมูลสินค้า การตัดสินใจซื้อ การซื้อสินค้า การน าสินค้าไปใช้ และหลังใช้สินค้าแล้วรู้สึกอย่างไร ซึ่งข้อมูล
ทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการน ามาออกแบบพัฒนาตัวสินค้า วิธีการสื่อสาร รูปแบบการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ประสบการณ์ที่ดี อยากกลับมาซื้อซ้ า หรือไปถึงเป้าหมายสูงสุดคือ ช่วยเป็นกระบอกเสียงให้องค์กร (ธนาคารกสิกรไทย, 2561) 
เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) จะบอกถึงเส้นการเดินทางที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าและบริการได้
อย่างละเอียด ในยุคปัจจุบันข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก หากศึกษาและน าข้อมูลจากเส้นการเดินทางของลูกค้า  
(Customer Journey Model) มาใช้ได้อย่างถูกจุด จะช่วยท าให้การลงทุนมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในธุรกิจได้มากข้ึน 
(Ourgreenfish, 2561) 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการท าธุรกรรมซื้อขาย หรือ
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ 
รวมถึงใช้เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงร้านค้า, สินค้าและบริการได้ทุกที่ทุก
เวลา ตลอด 24 ช่ัวโมง ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมทางออนไลน์ หมายถึง กิจกรรมที่กระท าขึ้นบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตระหว่างบุคคล ร้านค้า รวมถึงองค์กรเอกชนและองค์กรของรัฐ มีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การค้าขาย การ
ติดต่อสื่อสารงานราชการ เช่น การซื้อขายสินค้าบนเว็บไซต์ การสมัครสมาชิกบนระบบออนไลน ์การท าสัญญาซื้อขายบนระบบ
ออนไลน์ การท าธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร การสื่อสารรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบออนไลน์ 
การท าระบบตอบ-ถามข้อมูลอัตโนมัติบนเครือข่าย เป็นต้น (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563a) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความภักดี ที่ผ่านมานักวิจัยต่างตระหนักถึงบทบาทของการศึกษาความจงรักภักดีภายใต้
บริบทของการตลาด (AAKER, 1991) โดยงานวิจัยส่วนใหญ่ต่างค้นพบว่าความจงรักภักดีเป็นเรื่องส าคัญของกิจกรรมทาง
การตลาดของ ธุรกิจ และจากการศึกษาของ (Bowen & Shoemaker, 2003 ) แสดงให้เห็นว่าความจงรักภักดีของลูกค้า 
สามารถท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าในธุรกิจการบริการ โดยหากธุรกิจสามารถรักษาฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นได้ 5% จะท าให้ธุรกิจ
ได้รับผลก าไรเพิ่มขึ้น 25-100 % (Reichheld, 1993) 

ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์โรบินสัน เว็บไซต์โรบินสัน(โรบินสันออนไลน์, 2563) เป็นแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ที่
เป็นตัวกลางระหว่างผู้จ าหน่ายและกลุ่มผู้บริโภค ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เน้นความสะดวกสบาย การ
เข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุม มีความพร้อมในเรื่องของสินค้าแบรนด์ชั้นน าและบริการที่หลากหลายรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีเคยซื้อสินค้า

ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดตัวอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560) และได้ก าหนดค่า
ความเชื่อมั่นที่  95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่าง 
15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในรูปแบบของ Web Page ผ่าน 
Google Forms หลังจากนั้นจากนั้นจะน า Link หรือ QR Code ไปส่งผ่านให้กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเกณฑ์เพื่อรวมแบบสอบถาม
ทั้ง 400 ตัวอย่าง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15 – 34 ปี สถานภาพโสด 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่างกัน 
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- ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่าง
กันจากผลการิวเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสัน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้บริโภคที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ระดับการศึกษา 

 

 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

 4.01 3.68 3.93 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี

 

4.01 - 0.323** 

(0.000) 

0.079 

(0.418) 

ปริญญาตร ี 3.68  - -0.243* 

(0.012) 

สูงกว่าปริญญาตร ี 3.93   - 

 
 - ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่างกันจากผล
การิวเคราะห์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน
มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05, ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน มากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05, ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่อความ
ภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

อาชีพ 

 

 

นักเรียน /  

นักศึกษา 

ข้าราชการ /  

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ค้าขาย / ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว 

อ่ืนๆ 

 3.86 3.90 3.91 3.57 4.07 

นักเรียน / นกัศึกษา 3.86 - -0.046 

(0.731) 

-0.54 

(0.662) 

0.284* 

(0.041) 

-0.216 

(0.191) 

ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 3.90  - -0.008 

(0.949) 

0.330* 

(0.016) 

-0.170 

(0.299) 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.91   - 0.338** 

(0.007) 

-0.162 

(0.293) 

ค้าขาย / ประกอบธุรกิจสว่นตัว 3.57    - -0.500** 

(0.003) 

อื่นๆ 4.07     - 
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สมมติฐานข้อที่ 2 การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Communication) ประกอบด้วย Google 
AdWords, Viral Marketing, Web Banner, Blog มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน 
พบว่า  

- การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล ด้าน Google AdWords และด้าน Viral Marketing ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความ
ภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสัน 

 

การสื่อสารการตลาด 
แบบดิจิทัล 

ความภักดีในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  

สถิต ิ
ท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้า 
ที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์

โรบินสัน 

ท่านจะกลับมาซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์โรบินสันใน

อนาคตแน่นอน 

ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จัก 
และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน

เว็บไซตโ์รบินสัน 

Google Adwords 

Pearson 
Correlatio

n 

/ x / 

Viral Marketing x / / 

Web Banner / / / 

Blog / / / 

โดยรวมทุกด้าน / / / 

 
สมมติฐานข้อที่  3 เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) ประกอบด้วย การรับรู้ การ

เปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ การซื้อสินค้าและบริการ การใช้งานสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน พบว่า 

- เส้นการเดินทางของลูกค้า ด้านการรับรู้, ด้านการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ, ด้านการซื้อสินค้าและบริการ และด้าน
การใช้งานสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันระดับต่ า 

 

เส้นการเดินทางของลูกค้า 

ความภักดีในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  

สถิต ิ
ท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้า 
ที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต ์

โรบินสัน 

ท่านจะกลับมาซื้อสินค้าผ่าน
เว็บไซตโ์รบินสันในอนาคต

แน่นอน 

ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จัก 
และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน

เว็บไซตโ์รบินสัน 

การรับรู ้

Pearson 
Correlation 

/ / / 

การเปรยีบเทียบ 
เพื่อตัดสินใจ 

/ / / 

การซื้อสินค้าและบริการ / / / 

การใช้งานสินค้าหรือบริการ / / / 

โดยรวมทุกด้าน / / / 
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สรุปผลและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลและเส้นการเดินทางของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อความ

ภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่างกัน 
   1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ  ท่านมี

ความเชื่อมั่นต่อสินค้าท่ีซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซตโ์รบินสนั, ท่านจะกลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน, ท่าน
แนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

   1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ ท่านมี
ความเชื่อมั่นต่อสินค้าท่ีซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซตโ์รบินสนั, ท่านจะกลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน, ท่าน
แนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

   1.3 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ ท่าน
มีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน, ท่านจะกลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน , 
ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จากสมุติฐานข้อ 1.1 – 1.3 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า เนื่องจาก
ปัจจุบันมีหลายแพลทฟอร์มที่มีการแข่งขันด้วยระบบการซื้อขายออนไลน์ท่ีสามารถตอบสนองและเข้าถึงการใช้งานได้อย่างง่าย 
สะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย สามารถท ารายการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563a) การซื้อขายออนไลน์เป็นการท าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า
และบริการบนอินเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง  ๆ รวมถึงการ
ติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและ
ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อ-ขายสินค้าผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต, การสมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์, การตกลงท าสัญญาซื้อ-ขาย หรือสัญญาตกลงตามข้อบังคับต่าง ๆ บน
เครือข่าย, การโอนเงินด้วยระบบอัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย, การสื่อสารรับ-ส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครือข่ายการสื่อสาร 
และการสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น 

   1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ 
ท่านมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน, ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โร
บินสันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยมีเฉพาะข้อ ท่านจะ
กลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
โรบินสันมากกว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีผลต่อความภักดีในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซตโ์รบนิสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีระดบัการศกึษาสูงกว่าปริญญาตรี อาจเป็นเพราะผู้ที่มีการศึกษาสูง
กว่า ท าให้มีทัศนคติ แนวคิด การวิเคราะห์ถึงปัญหาและประสบการณ์ที่ดีที่ ได้สัมผัสจากการใช้บริการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2558) กล่าวว่า การศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าให้คนมี
ความคิด ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกต่างกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี เพราะ
เป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจสารได้ดี แต่จะเป็นคนท่ีไม่เช่ืออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ 
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   1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ  ท่านมี
ความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า  

      - ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันใน
หัวข้อท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  

      - ผู้บริโภคที่มีอาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โร
บินสันในหัวข้อท่านมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว 

      - ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันใน
หัวข้อท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

      - ผู้บริโภคที่มีอาชีพค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โร
บินสันในหัวข้อท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพอ่ืนๆ  

   1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ ท่านจะ
กลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

   1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ  ท่าน
แนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โร
บินสันในหัวข้อท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากกว่า  ผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  อาจเป็นเพราะผู้ที่มีอาชีพหรือสถานภาพทางสังคมแตกต่างกัน ย่อมมีค่านิยมและสังคมที่แตกต่างกันไป ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีของ กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2558) กล่าวว่า อาชีพหรือสถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลอย่าง
ส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่
ต่างกัน  และจากทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) ของเดอร์เฟอร์ (DeFleur, 
1996) ได้เสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกต่างระหว่างปัจเจกบุคคล คือเกิดจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมท าให้เกิด
ทัศนคติ ค่านิยมและความเช่ือถือท่ีรวมเป็นลักษณะทางจิตวิทยาส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไป 

   1.6 ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยแตกต่างกัน มีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ 
ท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซตโ์รบินสัน, ท่านจะกลับมาซื้อสินค้าผ่านเว็บไซตโ์รบินสันในอนาคตแน่นอน
, ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะสินค้าที่ปรากฎบนเว็บไซต์โรบินสันมีความหลากหลาย มีการจัดกลุ่มสินค้าออก
เป็นหมวดหมู่ตั้งแต่สินค้าทั่วไปที่มีราคาไม่แพงไปจนถึงสินค้าแบรนด์ช้ันน า จึงท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าและสั่งซื้อได้เกือบทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตามความหลากหลายของหมวดหมู่สินค้าท่ีปรากฎบนเว็บไซต์โรบินสันรายได้เฉลี่ยนจึงไม่ใช่เหตุผลในการเข้ามา
ใช้ระบบการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันตามทฤษฎีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์โรบินสัน (โรบินสันออนไลน์, 2563) 
เว็บไซต์โรบินสันเป็นแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งออนไลน์ท่ีเป็นตวักลางระหว่างผู้จ าหน่ายและกลุม่ผูบ้ริโภค ที่ตอบโจทย์พฤติกรรม
ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันท่ีเน้นความสะดวกสบาย การเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุม มีความพร้อมในเรื่องของสินค้าแบรนด์ชั้นน า
และบริการที่หลากหลายรูปแบบตลอด 24 ช่ัวโมง และจากงานวิจัยของ (พรพรรณ ตาลประเสริฐ, 2559) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
อิทธิพลของการตลาดแบบดิจิทัลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคกลุ่มธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตจังหวัด
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กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เพราะมีรายการ
ส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง เดือนละ 1 – 2 ครั้ง ราคาครั้งละ 501 – 1,000 บาท สาเหตุที่เลือกซื้อคือ
ต้องการความสะดวกสบายเนื่องจากสามารถเลือกซื้อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านอุปกรณ์ Smart Phone 

2. การสื่ อสารการตลาดแบบดิจิทั ล  (Digital Marketing Communication) ประกอบด้วย  Google 
AdWords, Viral Marketing, Web Banner, Blog มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โร
บินสัน 

   - การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน”  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่
ได้ตั้งไว้ โดยมีความความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภค
ได้รับการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลโดยรวมทุกด้านในระดับที่ดีขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อท่านมีความเช่ือมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

   - การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านจะกลับมาซื้อผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน”  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้ง
ไว ้โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมีได้รับการ
สื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลโดยรวมทุกด้านในระดบัท่ีดีขึ้นจะมคีวามสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
โรบินสันในข้อ ท่านจะกลับมาซื้อผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน เพิ่มขึ้นในระดับต่ า  

   - การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน”  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการ
วิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคมี
ได้รับการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลโดยรวมทุกด้านในระดับที่ดีขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ  ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จัก
และซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันเพิ่มขึ้นในระดับต่ า อาจเป็นเพราะว่าในปัจจุบันเทคโนโลยมีการพัฒนาและเติบโต
อย่างรวดเร็ว มีการน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเครือข่ายและอุปกรณ์การสื่อสาร เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงของผู้ให้บริการ จึงท า
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอุปกรณ์สื่อสารได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่มีบทบางต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน 
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงรูปแบบของการสื่อสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  อาทิ เช่นมีการใช้เครื่องมือ Google 
AdWords, Viral Marketing, Web Banner, Blog ซึ่งเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเหล่านี้ สามารถกระตุ้นการซื้อขายและ
การค้นหาสินค้า และหาข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้ใช้ที่เคยซื้อและเคยใช้บริการ หาวิธีการใช้งาน ไปจนถึงเกิดความภักดีใน
การซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ จากงานวิจัยของ (ทิพวรรณ วงษ์ทองค า, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ , & สันทัด ทอง
รินทร์, 2562) ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร การสื่อสารการตลาดออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการซื้อสินค้าจากลาซาด้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฐน ีคงห้วยรอบ, 2559) ได้ศึกษา
เรื่อง การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ LAZADA ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์เว็บไซต์ LAZADA มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ ความถี่
ในการซื้อสินค้า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและจะกลับมาซื้อสินค้าซ้ า โดยใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งจากทฤษฎีความจงรักภักดี (STONE, WOODCOCK, & MACHTYNGER, 2000) ได้แบ่งความ
จงรักภักดีออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้

   - ความจงรักภักดีด้านอารมณ์ (emotional loyalty) หมายถึง ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น และ ความปรารถนา
ดีของผู้ใช้งานท่ีมีต่อสินค้าหรือบริการของธรุกิจ ภายใต้สภาวะจิตใจที่รู้สึกยินดีเมื่อได้ใช้บริการ   
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   - ความจงรักภักดีที่เกิดจากเหตุผล (rational loyalty) หมายถึง การที่ผู้ใช้งานได้รับการบริการและ รู้สึกช่ืนชอบ
เต็มใจที่ได้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และเติมเต็มในสิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ 
จากความภักดีด้านอารมณ์ (emotional loyalty) และความจงรักภักดีที่เกิดจากเหตุผล (rational loyalty) ซึ่งในปัจจุบัน
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล มาช่วยในการสร้างความเช่ือมั่นที่ส่งผลต่ออารมณ์ และเหตุผล เช่น ให้
ข้อมูลบนเว็บไซต์ หรือ Blog ที่ถูกต้องและอ้างอิงถึงเหตุผลได้ การใช้ Google AdWords ในการสร้างค าค้นหาสินค้าท่ีง่ายและ
ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภค การสร้าง Viral Marketing ที่สื่อถึงอารมณ์และความรู้สึกในการใช้บริการ
และซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ การสาธิตวิธีการใช้สินค้า ซึ่งเป็นการสอบสนองความต้องการข้องผู้บริโภคและรูสึกยินดีในการใช้
บริการไปจนถึงเกิดความภักดี 

3. เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) ประกอบด้วย การรับรู้ การเปรียบเทียบเพ่ือ
ตัดสินใจ การซ้ือสินค้าและบริการ การใช้งานสินค้าหรือบริการ มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสัน 

   - เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน” ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคไดส้ัมผัสเสน้การเดนิทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน ในระดับที่ดีขึ้นจะมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อท่านมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าที่ซื้อออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์โรบินสันเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

   - เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านจะกลับมาซื้อผ่านเว็บไซต์โรบินสันในอนาคตแน่นอน” ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กล่าวคือ 
เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสเส้นการเดินทางของลูกค้า   (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน ในระดับที่ดีขึ้นจะมี
ความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อท่านจะกลับมาซื้อผ่านเว็บไซต์โรบิ นสันใน
อนาคตแน่นอนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า 

   - เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการ
ซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อ “ท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน” ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 กล่าวคือ เมื่อผู้บริโภคได้สัมผัสเส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) โดยรวมทุกด้าน ในระดับที่ดี
ขึ้นจะมีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันในข้อท่านแนะน าให้ผู้อื่นรู้จักและซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสันเพิ่มขึ้นในระดับต่ า อาจเป็นเพราะเนื่องจากปัจจุบันเส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer 
Journey Model) มีความส าคัญต่อการซื้อสินค้าและส่งผลต่อความภักดีในอนาคต ซึ่งเป็นการศึกษากระบวนตั้งแต่จุดเริ่มต้น
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคก่อนที่จะเข้าถึงสินค้าและบริการ ไปจนถึงการใช้สินค้าหรือบริการแล้วเกิดความประทับใจ เกิด
ประสบการณ์ที่ดีในทุกๆ จุดที่สัมผัส  จึงท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้ขาย รวมถึงโรบินสันเอง จะต้องพัฒนาเว็บไซต์และรูปแบบ
การขายให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับเส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) จากการใช้เครื่องมือค้นหา
อย่าง Google AdWords ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์จะต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนใช้งานง่ายและมีความสวยงาม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย (พิชชาอร พงษ์โสภณ & นิภา นิรุตติกุล, 2562)ได้ศึกษาเรื่อง แบบจ าลองการเดินทางของผู้บริโภคใน
การเลือกซื้อสินค้า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสินค้าแฟช่ันเครื่องแต่งกายของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย   พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพฤติกรรมการซื้อสินค้า โดยเริ่มจากการถูกกระตุ้น การรับรู้ด้วยปัจจัยด้านราคา ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมทางการตลาด ท าการค้นหาข้อมูลโดยพิจารณาจากประสบการณ์การซื้อสินค้าของตนเอง พิจารณาสินค้าจากปัจจัย
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ด้านราคา วัตถุดิบ การออกแบบ และความน่าเชื่อถือของตราสินค้า ท าการซื้อสินค้าผ่านตลาดกลางออนไลน์ มีพฤติกรรมหลัง
ซื้อสินค้าคือจะท าการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ได้รับกับราคาที่ช าระไป เปรียบเทียบสินค้ากับเง่ือนไขที่คาดหวัง และ
ประเมินความพึงพอใจต่อสินค้าที่ได้รับโดยพิจารณาจากปัจจัยด้านราคา การแสดงความจงรักภักดีคือจะท าการซื้อสินค้ากับ
ผู้ขายรายเดิมช้ าและบอกต่อไปยังบุคคลอื่นที่รู้จัก และจากทฤษฎีเส้นการเดินทางของลูกค้า  (ธนาคารกสิกรไทย, 2561) กล่าว
ว่า เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model) จะบอกถึงเส้นการเดินทางที่ผู้บริโภคจะมาซื้อสินค้าและบริการ
ได้อย่างละเอียด ในยุคปัจจุบันข้อมูลถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก หากศึกษาและน าข้อมูลจากเส้นการเดินทางของลูกค้า  
(Customer Journey Model) มาใช้ได้อย่างถูกจุด จะช่วยท าให้การลงทุนมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในธุรกิจได้มากข้ึน
และส่งผลต่อความภักดีในอนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลและเส้นการเดินทางของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีใน

การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน ผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังนี้ 
ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
1. ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  

มากว่า ระดับปริญญาตรี และในระดับปริญญาตรีมีผลต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  มากว่า 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จากผลการวิจัยข้างต้น เป็นไปได้ว่านักเรียน/นักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์โรบินสันมากที่สุด ทางโรบินสันควรพัฒนาสื่อในลักษณะที่เป็น Viral Marketing ที่เป็นกระแสในเชิงสร้างสรรค์ใน
ปัจจุบัน หรือมีกิจกรรมทางการตลาดแบบในรูปแบบออนไลน์ เช่น การกดไลค์ กดแชร์ บน Facebook หรือ YouTube เพื่อ
รับคูปองส่วนลดการซื้อสินค้าจากเว็บไซต์โรบินสัน เป็นต้น เพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้ Social Media ค่อนข้างสูง 

2. ผู้บริโภคที่มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกสารชน มีผล
ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์โรบินสัน มากว่า อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ทางโรบินสันควร
พัฒนารูปแบบของสื่อการตลาดแบบดิจิทัลให้เหมาะสมและครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น  โดยอาจเริ่มจากการสื่อสาร
การตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งการจัดแคมเปญ หรือ โปรโมช่ันส าหรับผู้ที่มีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว ที่ต้องการซื้อของผ่านเว็บไซต์โรบินสันในราคาส่งหรือคูปองส่วนลดโรบินสันออนไลน์จากการสมัครสมาชิก 

การสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล (Digital Marketing Communication)  
1. ด้าน Google AdWords พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสัน  อาจเป็น

เพราะการสร้างคีเวิร์ดค้นหาสินค้าน้อยเกินไป หรือยังไม่ตรงและสอดคล้องกับสินค้าบนเว็บไซต์โรบินสัน จึงท าให้การลงทุนใน 
Google AdWord ไม่มีประสิทธิภาพ ทางโรบินสันควรลงทุนในด้าน Google AdWord เพิ่ม เพื่อสร้างคีย์เวิร์ดการค้นหาสินค้า
และการบริการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันให้ตรงและสอดคล้องกับพฤติกรรมการค้าหาของผู้บริโภคมากข้ึน 

2. ด้าน Viral Marketing พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อความภกัดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสัน อาจเป็นเพราะ
โรบินสันไม่ได้น าเสนอสื่อที่เป็น Viral Marketing เช่น การน าเสนอสินค้าและรูปแบบการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสัน
เท่าที่ควร  หรืออาจเป็นเพราะสื่อท่ีน าเสนอไม่มีความดึงดูด ไม่มีความน่าสนใจและการน าเสนอท่ีไม่ต่อเนื่อง ทางโรบินสันควร
ควรพัฒนาสื่อประเภท Viral Marketing ให้ตื่นตาตื่นใจกับการรับสื่อ สะท้อนให้เห็นความจ าเป็นและเหตุผลว่าท าไม่ต้องซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันและเป็น Viral ที่เป็นกระแสทันเหตุการณ์ปัจจุบันในลักษณที่เป็นเชิงสร้างสรรค์ 

3. ด้าน  Web Banner พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า อาจเป็นเพราะทางโรบินสันใช้เครื่องมือด้าน Web Banner ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทาง
โรบินสันควรสร้าง Banner ประเภท “Call to Action” ชักชวนให้ผู้บริโภคคล้อยตาม เช่น จองวันนี้, ดูเพิ่มเติม, เช็คราคา
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วันน้ี เป็นต้น หรือควรลงทุนบน Google AdWord เพิ่มเติม เมื่อผู้บริโภคค้นหาสินค้าต่างๆ รูป Banner จะปรากฏในหน้าแรก
ของการค้นหา 

4. ด้าน Blog พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันระดับต่ า อาจเป็นเพราะทางโรบินสันใช้เครื่องมือด้าน Web Banner ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทางโรบิน
สันควรสร้าง Content ให้ดึงดูดน่าสนใจ มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนอ้างที่น่าเชื่อถือ หรือใช้ผู้ที่มีช่ือเสียงในการเล่าเรื่องถึง
ประสบการณ์ที่ดี และความประทับใจการใช้สินค้าท่ีซื้อจากเว็บไซต์โรบินสัน 

เส้นการเดินทางของลูกค้า  (Customer Journey Model)  
1. ด้านการรับรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมีความสัมพันธ์ไปใน

ทิศทางเดียวกันระดับต่ า อาจเป็นเพราะทางโรบินสันใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ทางโรบินสันควรว่าจ้างบริษัทหรือผู้ที่มีความเชียวชาญในการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบดิจิทัล  เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรพัฒนาสื่อแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม ให้มีความน่าสนใจ ตามลักษณะและพฤติกรรมการรับ
สื่อของผู้บริโภค 

2. ด้านการเปรียบเทียบเพื่อตัดสินใจ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า ทางโรบินสันควรมีการพัฒนาและน าเสนอสื่อประเภทให้ความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
และการสาธิตวิธีการใช้สินค้า สาธิตการซื้อจากเว็บไซต์โรบินสันท่ีถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลครบถ้วนและมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 

3. ด้านการซื้อสินค้าและบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า ทางโรบินสันควรพัฒนาเว็บไซต์ให้ดูทันสมัย สวยงาม ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เป็น
ล าดับขั้นตอน และควรเพิ่มช่องการการช าระสินค้าด้วย QR CODE เพื่อความสะดวกในการช าระสินค้าผ่านโทรศัพท์มือถือใน
ยุคปัจจุบัน 

4. ด้านการใช้งานสินค้าหรือบริการ พบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์โรบินสันโดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระดับต่ า ทางโรบินสันควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สามาถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 
ในการให้ข้อมูลผู้บริโภคระหว่างใช้สินค้าหากเกิดข้อสงสัย ควรมีการตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนส่งให้ผู้บริโภค และมี
ระบบจัดการเครมสินค้าท่ีรวดเร็ว 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตากรุณาช่วยเหลือและความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดจนการให้ค าแนะน า

และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับการปรับแก้ไขข้อบกพร่องจากคณะกรรมการผู้ควบคุมสารนิพนธ์ ผู้วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ที่ได้ให้ความเมตตากรุณาเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือช้ีแนะแนวทาง             
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการท าสารนิพนธ์นี้ด้วยความเอาใจใส่ตลอดมา ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ 
เสรีรัตน์ และรองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา ที่กรุณาให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผู้วิจัย ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

คณาจารย์และกรรมการบริหารหลกัสูตร คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งอาจารย์
พิเศษทุกท่านที่ได้มอบความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการท าสารนิพนธ์ และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตการท างานให้
ประสบความส าเร็จได้ 

เจ้าหน้าท่ีบัณฑิตวิทยาลัยและเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ส าหรับข้อมูลตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครั้ง
นี้รวมถึงความช่วยเหลือแนะน าให้ผู้วิจัยตลอดมา 
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ทุกข้อมูลที่ได้จากทุกท่านล้วนเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลครั้งนี้ เพื่อนสาขาการตลาดและการจัดการ (XMBA 18) ทุกท่านที่มอบ
ความจริงใจ มิตรภาพท่ีอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่พบกันจนถึงวันน้ี ทั้งข้อแนะน า ค าปรึกษา และค าติชม 

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอน้อมร าลึกถึงคุณของบิดามารดาและครูอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอนให้ความรู้เป็นก าลังใจและให้การ
สนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีตลอดมา 
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