
1 สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 รองศาสตราจารย์ ดร. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มคีวามสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

MARKETING MIX ON THE PERSPECTIVE OF CUSTOMER RELATED THE PURCHASING 
INTENTION OF WORKING-AGE EMPLOYEES VIA ELECTRONIC COMMERCE WEBSITES 

FOR CONSUMER PRODUCTS IN THE BANGKOK METROPOLITAN 
 

ปทุมพร ชินวงค1์ 
ณักษ์ กุลิสร2์ 

 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลวิจัย
พบว่าคนวัยท างานส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศหญิง อายุ 27 - 31 ปี การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
15,0001 – 20,000 บาท มีอาชีพข้าราชการ สถานภาพสมรส ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก มีความตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านช่องทางเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ ประเภท สินค้าอาหาร มากท่ีสุด และการ
ได้รับการแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีระดับ
การตั้งใจซื้อมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คนวัยท างานที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ
สถานภาพ แตกต่างกัน มีการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่าง
แน่นอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสถิติ 0.01 คนวัยท างานที่มี เพศ อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือนและสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีความตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสถิติ 0.01 และคนวัยท างานที่มี อายุ รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ สถานภาพและระดับการศึกษา 
แตกต่างกัน มีการได้รับการแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับสถิติ 0.01และ 0.05 ตามล าดับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้าโดยภาพรวมและรายด้านไดแ้ก่ ด้านความส าเร็จในการสนอบสนองความตอ้งการ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับและด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ มีความสัมพันธ์กับการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก
อย่างแน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการได้รับการแนะน า
จาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ค่อนข้างต่ าจนไปถึงในระดับต่ า 
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคและบริโภค  
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the marketing mix on the perspectives of customers related to the 
purchasing intention of working-age employees via electronic commerce websites for consumer products in 
the Bangkok metropolitan area for 400 customers. The findings of the research were as follows : most of the 
samples were employees, female, the aged between 27 to 31 years old, higher than bachelor's degree, with 
and average income 15,0001 to 20,000 Baht government offices and married status. In the field of the 
customer's perspective, the overall marketing mix were very good. Most respondents, we are willing to 
purchase consumer products via electronic website in type of food products and recurring recommendations 
from close friends or relatives with regard to buying consumer products via electronic commerce websites. 
The hypothesis testing results found that working people with the age, average monthly income and different 
marital status had intentions to purchase consumer products from an electronic commerce website with a 
significant statistical difference at a level of 0.01. Working age people in terms of the gender, age, average 
monthly income and different marital status intended to purchase consumer products via electronic 
commerce websites with a statistical significance of 0.01, and working people with an average monthly 
income, occupation, status and education levels were recommended by close friends or relatives and bought  
consumer products via an electronic commerce website at statistically significant levels of 0.01 and 0.05, 
respectively. The marketing mix on the perspectives of customers, as well as overall  completeness, customer 
values and caring  there was a relationship with the intention to purchase consumer products form an 
electronic commerce website and planned to buy a consumer product via commerce websites and recurring 
recommendations from close friends or relatives with regard to buying consumer products via electronic 
commerce websites at a statistically significant level of 0.01, revealing that both variables are correlated in 
the same direction and at a moderate level to a low level, respectively. 

 
Keywords: Marketing Mix Customer Perspective, Electronic Commerce Website, Consumer Products  
 

บทน า 
ในปัจจุบันน้ีไม่ว่าจะท าอะไรก็เรง่รบีไปหมดซะทุกเรื่องเพราะทุกคนต้องท างานแข่งกับเวลาจนในบางครัง้เราอาจจะละเลย

เวลาในเรื่องส่วนตัวไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ การเข้าครัวท าอาหารเองหรือแม้กระทั่งการซื้อของใช้ส่วนตัวหรือของ
ใช้ในชีวิตประจ าวันที่ใช้ทุกวันบางทีเราอาจจะมีการลืมซื้อ หรือหมดไปกะทันหันโดยที่เราไม่สามารถออกไปซื้อได้ทั นทีทันใดใน
ช่วงเวลานั้นเลยท าให้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้าช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของชีวิตเราในหลายๆเรื่องและได้
ยอมรับว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันวันของคนเรามากข้ึนทุกวัน นอกจากนี้ในประเทศไทยยังก้าวสู่ระบบ 4G 
แบบเต็มรูปแบบอย่างรวดเร็วทันใจอย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นได้จากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอพพลิเคช่ัน
ต่างๆมีความรวดเร็วมากยิง่ขึ้นจึงสะท้อนท าให้เห็นการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซมียอดขายประมาณ 2-3 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงขึ้น
ในทุกๆ ปี และหากเปรียบเทียบในสัดส่วนต่อ GDP ในระยะ 2 ปีข้างหน้าหรือในปี 2563 อาจจะอยู่ใน 25 เปอร์เซ็นต์ หรือ 1 ใน 4 
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ของ GDP  จึงท าให้ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์มีความส าคัญตอ่เศรษฐกิจเป็นอย่างมากในอนาคตและประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่
ยุคดิจิทัลแบบเต็มตัวโดยท าให้มูลค่าเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาทเพิ่มเป็น 24 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนและคิดเป็นสัดส่วน
เป็น 19 เปอร์เซ็นต์จาก GDP ที่มีมูลค่า 16 ล้านล้านบาทซึ่งเติบโตที่สุดในรอบ 5 ปี เลยเป็นที่มาที่ท าให้รัฐบาลสนับสนุนให้มี
อินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านและเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั่นเอง (มติชนออนไลน์ , 2561) แต่นักการตลาดก็มีความสนใจเกี่ยวกับด้าน
แนวความคิดที่ว่า ( Thought variables) ในการซื้อสินค้าต่างๆได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและมีอิทธิพลก่อตัวของ
ทัศนคติต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งได้มีการศึกษาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างของทัศนคติและพฤติกรรม  ซึ่งได้มีทฤษฎีการ
กระท าด้วยเหตุผล ได้อธิบายว่าความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมขึ้นอยู่กับตัวก าหนดสองลักษณะ ได้แก่ ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม 
และปัจจัยทางสังคมที่บุคคลจะมีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงโดยที่ความส าคัญของปัจจัยทั้งสองอาจแตกต่างกันตามแต่ละบุคคล 
(วาระดี ชาญวิรัตน์, 2559,มกราคม - เมษายน) เมื่อมีการแข่งขันที่สูงในยุคปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงควรมีการตรวจสอบบทบาท
ทางการตลาด ที่จะช้ีให้เห็นถึงสาเหตุของการไม่ประสบความส าเร็จของธุรกิจ คือปัญหาที่การตลาดที่ใช้กลยุทธ์ที่ผิด การไม่เข้า
ใจความต้องการของลูกค้าท่ีแท้จริง ล้วนเป็นสาเหตุท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในธุรกิจ เมื่อมีการแข่งขันที่สูงจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์
ด้านการตลาดเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง จึงควรมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้มีความแตกต่างเหนือคู่แข่ง
และสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าที่มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา (บทวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจ, 2560) จึงให้มีการพัฒนา 
ผลิต คิดค้น สรรหาวัตถุดิบและกลวิธีใหม่ๆ เพื่อผลิตสินค้าให้มีความแตกต่าง เพื่อค้นหาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า 
ทั้งนี้เพื่อจะได้ท าการผสมผสานบริการตามกระแสความนิยมของตลาด โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริ โภค 
(7C’s) ซึ่งได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ต้นทุน (Cost of Customer) ความสะดวก (Convenience) การ
ติดต่อส่ือสาร(Communication) การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ความสบาย (Comfortable) และความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (Complete)  ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค จากข้อมูลข้างต้นจึงท าให้
ผู้วิจัยอยากทราบว่าการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อขายสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งก็ได้พบว่ากลุ่มคนวัยท างานนั่นได้มีการซื้อ
สินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์เป็นจ านวนสัดส่วนที่มากที่สุด (เจาะพฤติกรรมนักช้อปออนไลน์ , 2556) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ              
ผู้ประกอบกิจการและพัฒนาด้านเว็บไซต์พาณิชย์ เพื่อให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการที่ตั้งใจซื้อสินค้าเพื่อจะได้น ามา
ปรับปรุงและพัฒนา วางแผนกลยุทธ์ความต้องการของกลุ่มคนวัยท างานได้และสามารถน าผลที่ได้มาเพิ่มช่องทางการตลาด                 
ได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
ด้านต้นทุน ด้านความสะดวก ด้านความสบาย ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ กับการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ สถานภาพ 
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   1.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก ความสบาย การ
ติดต่อส่ือสาร การดูแลเอาใจใส่และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวิจัย  
1. การตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุน ด้านความ

สะดวก ด้านความสบาย ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ                   
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
1. ทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้ใช้แนวความคิดของ ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ (2553) เป็นแนวทางการสร้าง

แบบสอบถามที่ศึกษาในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพในวัยท างานของ
เขตกรุงเทพมหานครที่ตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยทฤษฎีได้กล่าวถึง ขนาด โครงสร้าง 
การกระจายตัว การเปล่ียนแปลง การย้ายถิ่นฐาน การรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกัน ท าให้เป็นผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
ในทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 

2. ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ได้ใช้แนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ส่วน
ประประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า หมายถึง ส่ิงที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการในเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบไปด้วย 1.คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 2.ต้นทุน 3.ความสะดวก 4.ความสบาย 5.การติดต่อส่ือสาร 6.การดูแล
เอาใจใส่ 7.ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ จึงได้เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าที่เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ทฤษฎีการตั้งใจซื้อ ได้ใช้แนวความคิดของ Marini F. (1993) กล่าวว่า การตั้งใจซื้อ หมายถึง การตั้งใจซื้อเป็นการ
แสดงถึงการเลือกใช้บริการนั้นๆเป็นตัวเลือกแรกและเป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความภักดีของลูกค้าซึ่งเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภค
และบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) กล่าวว่า ส าหรับกระบวนการ
ทางการตลาดออนไลน์ของสินค้าและบริการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Product Information) ค าส่ังซื้อ (Order) 
ใบก ากับสินค้า (Invoice) การช าระเงิน ( Payment Process) และการบริการลูกค้า (Customer service) หรือรวมไปถึงการ
ด าเนินการซื้อขายสินค้าไปทุกรูปแบบผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดผ่านระบบส่ือสารโทรคมนาคม              
ค าจ ากัดความของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้นิยามต่างไว้นั้นอันเนื่ องมาจากในแง่มุมมองของนักอินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกกันว่า
อินเตอร์นอต (Internaut) จะได้ค าตอบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการซื้อขายสินค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถ้าถาม
นักการส่ือสารจะได้ค าตอบว่า พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการใช้ระบบส่ือสารในการส่งโมษณา สินค้าและบริการไปยังลูกค้า โดยการ
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ใช้ระบบส่ือสารของลูกค้าในการส่ังซื้อสินค้าและการจ่ายเงิน ถ้าถามผู้ใช้บริการก็จะได้ค าตอบว่าการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือการ
ให้บริการเป็นแบบห้างร้านต่างๆในการโมษณาประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆให้ผู้บริโภคหาซื้อหรือดูโมษณาของสินค้า และยัง ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าให้กับเจ้าของกิจการและยังให้บริการหลังการขายกับผู้บริโภคอีกด้วย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท างานที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นอายุเฉล่ีย

ของผู้บริโภคที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่วัยท างานแบบเต็มตัว (Mcnamara & Pitt-Catsouphes, 2014, September ) ซึ่งไม่
ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ คนวัยท างานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีอายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็น
อายุเฉล่ียของผู้บริโภคที่เพิ่งจบการศึกษาและเข้าสู่วัยท างานแบบเต็มตัว ที่เคยใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างโดยการใช้สูตร แบบกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรและได้ก าหนดค่าความ
เชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยทางผู้วิจัยได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก 15 
คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นการเลือกใช้เฉพาะผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ

อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยท่ีเคยส่ังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดอันดับอีคอมเมิร์ซรายใหญ่
ของประ เทศไทย 5 อันดับแรกที่ ขาย สินค้ าอุป โภคและบริ โภคและเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ยวข้ องได้ แก่ www.lazada.co.th, 
www.shopee.co.th,www.jd.co.th,www.central.co.th,www.wemall.com (สถานการณ์ของผู้น าร้านค้าอีคอมเมิร์ซใน
ประเทศไทย, 2562)  

ขั้นที่ 2 ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยจะท าการโพสต์ลิงค์แบบสอบถาม
ออน ไลน์ ไว้ตาม ช่องทางออนไลน์ และชุม ชุมออน ไลน์ที่ นิ ยม ใช้ ในประ เทศ ไทย ได้ แก่  www.facebook.com,Line 
application,www.panthip.com ให้เพื่อให้ผู้ที่เคยส่ังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านช่องทางเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครตอบจนครบจ านวนท่ีต้องการทั้งหมด 400 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนท่ี1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ส่วนตัว

ต่อเดือน อาชีพและสถานภาพ ซึ่งแบบสอบถามจะมีข้อค าถามแบบมีค าตอบให้เลือกหลายข้อ (Multiple Choices) โดยให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว ในแต่ละข้อค าถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นเพศชาย และเพศหญิง 
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราอันตรภาคหรือมาตราช่วง (Ordinal Scale) โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น                

กลุ่มเรียงล าดับ รวมไปถึงแบ่งช่วงระยะห่างได้ดังนี้ คือ ช่วง 22 - 26 ปี ช่วง 27 – 31 ปี ช่วง 32 -36 ปี ช่วง 37 – 41 ปี และ                  
42 ปีขึ้นไป (Mcnamara & Pitt-Catsouphes, 2014, September )   

3. ระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่งกลุ่มข้อมูล และจัด
อันดับ ดังนี้ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 
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4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมาตราเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยแบ่งกลุ่มข้อมูล และจัดอันดับ
ของข้อมูลได้ดังนี้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 15,001 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท และ 
40,001 บาทขึ้นไป (วิพรรณ ประจวบเหมาะ, 2557) 

5. อาชีพ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบมนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งข้อมูลได้ดังนี้ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือ
เจ้าของกิจการ ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น 

6. สถานภาพใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น โสด สมรส / อยู่ด้วยกัน 
และหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่  

ส่วนที ่2 : แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า จ านวน 29 ข้อ ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้า
จะได้รับ จ านวน 5 ข้อ ต้นทุน จ านวน 4 ข้อ ความสะดวก จ านวน 4 ข้อ ความสบาย จ านวน 4 ข้อ การติดต่อส่ือสาร จ านวน 4 ข้อ 
การดูแลเอาใจใส่ จ านวน 3 ข้อ และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จ านวน 5 ข้อ โดยมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน(Interval Scale) ซึ่งเป็นแบบ Liker Scale มี 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบสอบถามเป็นแบบ Semantic Differential Scale โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale Method) และใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบประเภทอันตราภาคช้ัน (Interval Scale) จ านวน 3 ข้อ  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จัดหมวดหมู่เพื่อทราบลักษณะ ได้แก่  
   1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบลักษณะประชากรทั่วไปโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงผลเป็นค่าร้อย

ละ (Percentage) 
    1.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า และ การตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่บงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้วิธีทางสถิติ 
   2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t - test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มที่ เพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ  
   2.2 สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One -way Analysis of Variance หรือ One - way ANOVA) ใช้เพื่อ

ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้แก่ ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ              
ด้านการศึกษา ด้านราย ด้านอาชีพ และสถานภาพ 

   2.3 สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อใช้หา
ค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่เป็นอิสระจากกันโดยใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 2 
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง มี อายุ 27 - 31 ระดับ

การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 15,0001 – 20,000 บาท อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส /              
อยู่ด้วยกัน  
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
คุณค่าที่ลูกค่าจะได้รับ ต้นทุน ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ การดูแลเอาใจใส่ การติดต่อส่ือสาร  ความสบาย  อยู่ใน
ระดับดีมาก ตามล าดับ ด้านส่วนความสะดวก อยู่ในระดับดี 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ และ

สถานภาพแตกต่างกันของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่  1.1 คนวัยท างานที่มี เพศแตกต่ างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า คนวัยท างานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศหญิงมีการตั้งใจซื้อสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรก
อย่างแน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับค าแนะน าจาก 
เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.3 คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาพบว่า คนวัยท างานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
อันดับแรกอย่างแน่นอนและการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 คนวัยท างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน คนวัยท างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
อันดับแรกอย่างแน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิก ส์และการได้รับ
ค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่1.5 คนวัยท างานที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน คนวัยท างานที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็ นอันดับแรกอย่าง
แน่นอนและการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.6 คนวัยท างานที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน คนวัยท างานที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
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อิเล็กทรอนิกส์ ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่าง
แน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อน
สนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
ผ่านเว็บไซต์อิเล็กทรอนิกส์ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์กับการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภค
และบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวมเพิ่มขึ้น จะมีการวางแผนตั้งใจจะซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอนเพิ่มขึ้นในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์ กับการตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งตอ่ไป ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า กับการ
ตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจจะซื้อ
สินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า กล่าวคือ ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวมที่
เพิ่มขึ้น จะมีการตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไปเพิ่มขึ้นในระดับต่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า มีความสัมพันธ์ กับการได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิท 
หรือ ญาติพี่น้องจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของลูกค้า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภค
และบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า กล่าวคือ ถ้าส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวมที่เพิ่มขึ้น จะมีการได้รับ
ค าแนะน าจากเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นในระดับ
ค่อนข้างต่ า ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
คนวัยท างานที่มีเพศแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน  

ในด้าน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01โดยเพศหญิงมีการตั้งใจซื้อสูงกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจาก เพศหญิงและเพศชาย มีการรับสารและ
ส่ือสารที่ต่างกัน เมื่อเพศหญิงเกิดการช่ืนชอบจึงท าให้เพศหญิงมีโอกาสกลับมาซื้อสินค้าในครั้งถัดไปมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ               
สุภัสสรณ์ กิจวรสกุลชัย (2550) และสอดคล้องกับ สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์ (2555) กล่าวว่า เพศหญิงมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อส่ิงของ
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ต่างๆและบริการอินเทอร์เน็ตเพื่อพูดคุยกับเพื่อนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงมีโอกาสเข้าเว็บไซต์ที่เป็น Social commerce 
มากกว่าเพศชาย 

คนวัยท างานที่มีอายุแตกต่างกันมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน 
ในทุกด้านคือ การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน ใน
ครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ 
ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มอายุ 22-26ปีเป็นกลุ่มที่มีการตั้งใจซื้อมากท่ีสุด เนื่องจากกลุ่มอายุ 22-26ปี เป็นกลุ่มที่เริ่มมี
หน้าที่การงานก าลังจะมั่นคงและมีก าลังซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่มีความจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุภัสสรณ์ กิจวรสกุลชัย (2550) ได้กล่าวว่า กลุ่มคนวัยท างานมีความจ าเป็นต่อสินค้าอุปโภคและบริโภคและมีความ
สนใจในสินค้าแปนผันตามอายุ เช่นเด็กต้องการเส้ือผ้า วัยรุ่นต้องการเสื้อผ้า เป็นต้น และ สอดคล้องกับ สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์ (2555) 
ได้ศึกษา ทัศนคติและความตั้งใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การซื้อคูปองในครั้งถัดไปและการได้รับการแนะน าจากเพื่อนสนิท ผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทาง
สังคมออนไลน์ แตกต่างกัน 

คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างมีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แตกต่างกัน ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน
และการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมี
การตั้งใจมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มวัยท างานที่การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีนั่น จะเป็นกลุ่มที่มีความ
รับผิดชอบสูงในต าแหน่งหน้าที่การงานจึงมีความรับผิดชอบสูงตามหน้าที่การงานไปด้วย จึงท าให้มีเวลาน้อย เลยเกิดการซื้อสินค้า
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความสะดวกและสบายกว่า ซึ่งสอดคล้องกับ ลินจง โพชารี (2550) ได้ศึกษา 
ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว [ E-
Tourism] พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน E-Tourism แตกต่างกัน 

คนวัยท างานที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน ในทุกด้าน คือการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็น
อันดับแรกอย่างแน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับ
ค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยกลุ่มที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการ
ตั้งใจซื้อมากท่ีสุด ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มรายได้ตัง้กล่าวมีรายได้น้อย จึงต้องมีการวางแผนตั้งใจซื้อสินค้า เพื่อให้ได้ราคาถูกและประหยดั 
จึงได้เกี่ยวข้องไปถึงการช่ืนชอบในสินค้าในการกลับมาซื้อซ้ าและการบอกต่อให้กับเพื่อน ญาติพี่น้องคนสนิท ซึ่งสอดคล้องกับ สุ
นิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทาง
สังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อสินค้าและ
บริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน 

คนวัยท างานที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่าง
กัน ในด้าน การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอยา่งแน่นอนและการ
ได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่ างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดย กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีการตั้งใจซื้อมากท่ีสุด ในด้าน
การได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วน
กลุ่มธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ มีการตั้งใจซื้อมากที่สุดในด้านการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มนี้ สามารถจัดการกับเวลามีการเลิกงานท่ีตรงเวลาหรือเลิก
เร็วกว่าอาชีพอื่นๆเลยท าให้มีเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตในการวางแผนซื้อสินค้าและแนะน าบอกต่อให้กับเพื่อนหรือญาติพี่น้องที่
สนิท ซึ่งสอดคล้องกับ สุนิฏฐา ภู่พงศ์พันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่าน
เว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจ
ซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน 

คนวัยท างานที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตั้งใจซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
แตกต่างกัน ในทุกด้าน คือ การวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่าง
แน่นอน ในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อน
สนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย คนวัยท างานที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน มีการตั้งใจซื้อมากที่สุดในด้านการวางแผน
ตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน ส่วนวัยท างานที่มีสถานภาพ
โสดมีการตั้งใจซื้อมากท่ีสุดในด้านในครั้งต่อไปท่านตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการ
ได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้เนื่อง
หากเป็นกลุ่มวัยท างานที่มีครอบครัวซึ่งมีภาระสูงจึงจ าเป็นต้องการวางแผนในการซื้อสินค้าไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยที่สินเปลือง
เท่ากับคนโสดได้ ซึ่งสอดคล้องกับ ลินจง โพชารี (2550) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า
และบริการ ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการท่องเที่ยว [E-Tourism] พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่าน E-Tourism แตกต่างกัน ส่วนกลุ่มวัยท างานที่โสดจะมีการตั้งใจซื้อในครั้งถัดไป และมีการ
แนะน าเพื่อนหรือญาติ มาซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากกลุ่มวัยท างานที่โสดนั้นจะชอบมี
การซื้อสินค้า ผ่าน Social commerce เพราะว่าจะมีสินค้าหลากหลายให้เสือกซื้อและมีการลดราคา ซึ่งสอดคล้องกับ สุนิฏฐา               
ภู่พงศ์พันธ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง ทัศนคติและความตั้งใจซื้อคูปองส่วนลดค่าสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคม
ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีสถาพโสดมีการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน Social commerce แตกต่างกัน มี
ความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์พาณิชยกรรมทางสังคมออนไลน์ แตกต่างกัน 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดบัต่ า ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณค่า
ที่ลูกค้าจะได้รับ มีความสัมพันธ์กับการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ
แรกอย่างแน่นอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปาน
กลางไปจนถึงระดับต่ า ทั้งนี้ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ โดย
การที่ สินค้ามีความสวยงามมองชัดทุกมุมของสินค้า มีมาตรฐานและระบบที่ปลอดภัย มีสินค้าหลากหลายในเว็บไซต์ มีการ
สอบถามทุกครั้งเมื่อได้รับสินค้า เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์มกีารตดิตามช่วยเหลือ พนักงานเต็มใจให้บริการเวลาสอบถามข้อมูล 
ลูกค้าได้บริการที่ดี เช่น ส่งของแบบรวดเร็วไม่มีรอยแตกหัก ลูกค้ามีความประทับใจเมื่อได้รับสินค้า ลูกค้ามีความประทับใจกับ
พนักงานท่ีจัดส่งสินค้า ลูกค้ามีความพึงพอใจกับคุณภาพและบริการของเว็บไซต์ ลูกค้ามีความพึงพอใจจะกลับมาใช้บริการเว็บไซต์
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อีกครั้ง ท าให้กลุ่มคนวัยท างานมีการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s)ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับดีมาก  

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค
ผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางไปจนถึงระดับต่ า ทั้งนี้ ด้าน
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ โดยการที่ เป็นเว็บไซต์ที่มีช่ือเสียง
เป็นที่รู้จัก มีรูปลักษณ์เว็บไซต์ที่ทันสมัยเช่นรูปภาพสินค้าท่ีสวยงามมองชัดทุกมุมมองของสินค้า มีมาตรฐานและระบบที่ปลอดภัย มี
สินค้าหลากหลายในเว็บไซต์ รูปถ่ายสินค้าในเว็บไซต์เหมือนสินค้าจริง พนักงานเต็มใจให้บริการเวลาสอบถามข้อมูล ลูกค้าได้รับ
บริการที่ดี เช่น ส่งของแบบรวดเร็วและไม่มีรอยแตกหัก ลูกค้ามีความประทับใจเมื่อได้รับสินค้า ลูกค้ามีความประทับใจกับพนักงาน
ที่ส่งสินค้าและลูกค้ามีความพึงพอใจกับคุณภาพและบริการของเว็บไซต์ ท าให้กลุ่มคนวัยท างาน ตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s)ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า (7C’s) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับดีมาก 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้าโดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ กับการได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้อง
ท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างต่ า ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีความสัมพันธ์กับการได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลางไปจนถึงระดับค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 
ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ โดยการที่ เป็นเว็บไซต์ที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จัก มีรูปลักษณ์เว็บไซต์ที่ทันสมัยเช่นรูปภาพสินค้าที่สวยงาม
มองชัดทุกมุมมองของสินค้า มีมาตรฐานและระบบที่ปลอดภัย มีสินค้าหลากหลายในเว็บไซต์ รูปถ่ายสินค้าในเว็บไซต์เหมือนสินค้า
จริง พนักงานเต็มใจใหบ้ริการเวลาสอบถามข้อมูล ลูกค้าได้รับบริการที่ดี เช่น ส่งของแบบรวดเร็วและไม่มีรอยแตกหัก ลูกค้ามีความ
ประทับใจเมื่อได้รับสินค้า ลูกค้ามีความประทับใจกับพนักงานที่ส่งสินค้าและลูกค้ามีความพึงพอใจกับคุณภาพและบริการของ
เว็บไซต์ ท าให้กลุ่มคนวัยท างานได้รับค าแนะน าจากเพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับ กรวิทย์ หินหมื่นไวย (2555) ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(7C’s)ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา พบว่า เรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ของลูกค้า (7C’s) มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครราชสีมา อยู่ในระดับดีมาก 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากการวิจัย 
1 .ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดโดยวางกลุ่มเป้าหมายที่

มีอายุ 22-26 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดย
คนวัยท างานที่มีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน และมีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีการวางแผนตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด ส่วนคนวัยท างานเพศหญิง ที่มีอายุ 22-26 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท มีสถานภาพโสด จะมีการตั้งใจจะซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งต่อไป
มากที่สุด และคนวัยท างานที่มีอายุ 22-26 ปี มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีสถานภาพโสดและมีอาชีพพนักงานเอกชน จะมีการได้รับค าแนะน าจาก เพื่อนสนิท หรือ ญาติพี่น้องท่านจะซื้อสินค้าอุปโภคและ
บริโภคผ่านเว็บไซต์พาณิชย์มากที่สุด จึงควรมุ่งเน้นท าการตลาดกับกลุ่มเป้าหมายนี้โดยตรงเพราะว่ามีการตั้งใจซื้ อสินค้าผ่าน
เว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรให้ความส าคัญกับบริการหลังการขาย เช่น การส่ง
ของที่รวดเร็วและไม่มีรอยแตกหัก หรือแม้กระทั่งการโทรสอบถามความพึงพอใจในการบริการจัดส่งเพราะหากลูกค้ามี ความพึง
พอใจจะกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งหากลูกค้ามีความประทับใจมากเท่าไหร่โอกาสที่จะกลับมาซื้อของเพิ่มก็จะมีมากตามไป
ด้วยเช่นกัน 

3. ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรพัฒนาเว็บไซด์ให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น เพราะยิ่งเว็บไซต์มีช่ือเสียงมากเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดความมั่นใจกับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับบริการหลัง
การขายเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์มีการติดตามช่วยเหลือจะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ า
ท าให้เกิดยอดขายของเว็บไซต์ได้ 

5. ด้านต้นทุน ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญด้านราคาที่ถูกกว่าหาก
เทียบกับการทีต่้องเดินไปซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อ เพราะจะท าให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเมื่อเห็นราคาที่ถูกแถมไม่ต้องเสียเวลาใน
การเดินทาง 

6. ด้านการติดต่อส่ือสาร ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับช่องทางที่
ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ 24 ชม. เนื่องจากยุคนี้มีการแข่งขันที่สูงยิ่งหากผู้ประกอบการมีความรวดเร็วในการให้ข้อมูลก็ยิ่งจะ
ท าให้ลูกค้ามีการตั้งใจที่จะซื้อสินค้าได้รวดเร็วข้ึนและเพิ่มการตัดใจให้รวดเร็วข้ึนอีกด้วย 

7. ด้านความสบาย ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับการตกแต่ง
เว็บไซต์ให้สวยงามและทันสมัย เพราะจะท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น ประทับใจและดูใช้งานง่ายจึงยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าใน
เว็บไซต์ 

8. ด้านความสะดวกผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรให้ความส าคัญกับการมบีริการส่งที่
เร็ดรวดเนื่องการการแข่งขันทางด้านอิคอมเมิซที่สูงการจัดส่งที่รวดเร็วในปัจจุบันนี้มีความส าคัญอย่างมากโดยระบบขนส่งทุกแห่งก็
ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลนี้เช่นกัน ยิ่งเมื่อมีการจัดส่งที่รวดเร็วเท่าใดก็จะเกิดความประทับกับลูกค้ามากเท่านั้น ยอดการ
ส่ังซื้อสินค้าก็มากตามมาด้วยเช่นกัน 
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9. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าผ่านเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ควรท าการตลาดกับสินค้าประเภทอาหาร เช่น อาหารสด 
ผัก ผลไม้ เนื้อหมู เป็นต้น เนื่องจากลูกค้ามีการตั้งใจซื้อสินค้าประเภทนี้มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ สินค้าของใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่ 
ยาสระผม ผงซักฟอก เป็นต้น สินค้าสุขภาพและความงาม เช่น โลช่ัน ครีมบ ารุงผิว ยารักษาโรค เป็นต้น และสินค้าเครื่องดื่มเช่น 
น้ าเปล่า น้ าผลไม้ น้ าอัดลม เป้นต้น ผู้ประกอบจึงควรให้ความส าคัญและท าการตลาดเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดการสนใจและกลับมาซื้อ
สินค้าอีกครั้ง 
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