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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่ อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่ านร้ านค้ า
ออนไลน์ 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงปริมาณ การเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้
ความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ผ่านวิธีการเลือกตัวอย่ างแบบตามสะดวก
(Convenience sampling) ประชากรคือผู้ท่เี คยใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบํารุงสุขภาพ
อย่างน้ อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยใช้ ขนาดตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพรรณนา
ทดสอบหาค่าความแตกต่างโดยใช้ t-test และ ANOVA F-test และหาความสัมพันธ์โดย
Pearson Correlation กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ อันได้ แก่ อายุ เพศ อาชีพ และ
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีอทิ ธิพลความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ท่แี ตกต่างกัน 2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้ านราคา ปั จจัยด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ปั จจัยด้ านส่งเสริมทางการตลาด ปั จจัยด้ าน
บุคลากร และปั จจัยด้ านกระบวนการ นอกจากนี้ ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการซื้อซํา้ ในอนาคต
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้ านค้ าออนไลน์ ส่วนประสมทางการตลาด ความพึงพอใจ การ
ซื้อซํา้
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บทนํา
การตลาดในปั จ จุ บั น หั น มาให้ ความสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค้ าหรื อ ผู้ บริ โ ภคเป็ นหลั ก
(Consumer-Based Marketing) โดยเลือกใช้ วิธีการตอบสนองผู้บริโภคให้ ได้ รับความพึงพอใจ
(Consumer Satisfaction) ในระดับสูงสุดเพื่อหวังให้ ผ้ ูบริโภคกลับมาซื้อสินค้ าของกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสภาวะการแข่งขันที่ต่างฝ่ ายต่างต้ องการแย่งชิงลูกค้ าให้ มาจงรักภักดีกับ
ตราสินค้ าของตน การแข่งขันที่รุนแรงนี้ไม่ได้ เกิดขึ้นเฉพาะเพียงระหว่างสินค้ าด้ วยกันเองเท่านั้น
แต่ ยั ง เกิด ขึ้ นกับ ช่ อ งทางการจั ด จํา หน่ า ยที่เ กิ ด ขึ้ นมาใหม่ อัน เนื่ อ งมาจากความก้ า วหน้ า ทาง
เทคโนโลยี
ร้ านค้ าออนไลน์ คือ ร้ านที่บริการซื้อขายสินค้ าและบริการทางอินเตอร์เน็ต หรือ ECommerce อย่างที่หลายคนใช้ กัน แม้ ว่ารูปแบบหรือเงื่อนไขของแต่ละที่จะแตกต่างกันไปแต่
หลักการโดยรวมแล้ วก็คือใช้ อินเตอร์เน็ตเป็ นสื่อกลางในการนําเสนอสินค้ าและบริการสู่สายตา
ผู้บริโภค การขายสินค้ าออนไลน์น้ันเกิดจากช่องทางในการซื้อขายและทําการตลาดปั จจุบันที่ได้
ปรั บ เปลี่ ย นไปตามพฤติ ก รรม และรู ป แบบการบริ โ ภคข้ อมู ล ข่ า วสารจากสื่ อ ต่ า งๆ ที่ ไ ด้
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของเทคโนโลยี ข้ อมูลจาก Ostrofsky (2011) อ้ างอิงใน
Internetworldstats
(2010) พบว่ ามีจํานวนผู้ ใช้ อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย 17 ล้ านคน
นอกจาก นี้ ยังระบุว่าคนไทยมีอตั ราการซื้อสินค้ าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 27% ในช่ วงสองปี (ปี 2007-2008) จากแนวโน้ มดังกล่ าวทําให้ ธุรกิจจํานวนมาก
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในหลากหลายรูปแบบ เช่น การทําพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การค้ าผ่านสังคมเครือข่ายออนไลน์ (Social Commerce) อีกทั้งปรับเปลี่ยนการประชาสัมพันธ์ท่ี
สนั บ สนุ นตัวห้ า งร้ านจากช่ องทางดั้ งเดิ มไปสู่ช่องทางอินเทอร์ เน็ตแบบออนไลน์ จะเห็นได้ ว่า
ประโยชน์ของการขายสินค้ าออนไลน์น้ันสามารถเห็นได้ ชัดในเรื่องต้ นทุนที่สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้
มากกว่ าธุรกิจประเภทอื่น โดยไม่จาํ เป็ นต้ องจ้ างพนักงาน ไม่จาํ เป็ นต้ องเสียเงินค่ าเช่ าพื้นที่ขาย
การขายมีความเป็ นอิสระ นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสและช่ องทางในการตลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้ วย
(Nielsen, 2009: ออนไลน์)
สําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Dietary Supplement Product) ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ รับประทานโดยตรง เพิ่มเติมจากการรับประทานอาหารหลัก สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพ
ปกติ มีหลายรูปลักษณะ เช่ น เม็ด แคปซูล ผงเกล็ด ของเหลว ยกเว้ นของเหลวที่รับประทาน
เพื่อให้ ได้ รสชาติ และกลิ่นรส จะไม่จัดเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น เครื่องดื่มซุปไก่และรังนก
สําหรับผู้บริโภคในประเทศไทยนั้นตื่นตัวกับกระแสการดูแลสุขภาพเป็ นอย่างยิ่งในช่วงหลายปี ที่
ผ่านมาไม่ ว่าจะใช้ รูปแบบกิจกรรมใดก็ตาม เช่ น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การ
ออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การเสริมรับประทานเสริมอาหารเพื่อ
ประโยชน์ท่ปี รารถนา เป็ นต้ น ทั้งนี้กเ็ พื่อต้ องการให้ ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้ เจ็บ นอกจากนี้แล้ วการมีสขุ ภาพดีจากภายในยังส่งผลต่อรูปลักษณ์ผ่านนอกทั้งรูปร่ างที่
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สมส่วน ผิวพรรณที่เปร่ งปรั่ง และบุคลิกภาพที่ดี ในปั จจุ บันมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้ รับการ
รับรองทางการแพทย์และถูกจําหน่ ายในร้ านขายยาทั่วไป เพื่อให้ ผ้ ูบริโภคที่ขาดสารอาหารหรือ
ต้ องการเติมเต็มสารอาหารประเภทนั้นได้
การสํารวจตลาดสินค้ าเพื่อสุขภาพในประเทศไทย พบว่า ช่องทางที่ได้ รับความนิยมใน
การซื้อสินค้ าเพื่อสุขภาพมาจากช่องทางรูปแบบร้ านค้ า (Non-Grocery Retailers) โดยร้ านค้ าขาย
สินค้ าประเภทสุขภาพและความงาม(Health and Beauty Retailers) เภสัชกร และร้ านขายยา เป็ น
ช่องทางที่มีอทิ ธิพลมากที่สดุ ส่วนช่องทางการขายออนไลน์ซ่ึงถือเป็ นประเภทไม่มีร้านค้ าหรือหน้ า
ร้ าน มีอตั ราส่วนยอดขายประมาณ 2.1% ของช่องทางจัดจําหน่ายทั้งหมด และหากแบ่งประเภท
สินค้ าเพื่อสุขภาพ จะพบว่า ช่องทางขายสินค้ าออนไลน์น้ันจะจําหน่ายสินค้ าอยู่ 4 ประเภท ได้ แก่
สารอาหารสํา หรั บ นั กกีฬ า (17.5%) วิต ามิน และเสริ ม อาหาร (3.5%) เสริ ม อาหารประเภท
สมุนไพร (2.8%) และยาสําหรับรักษาโรค (1.7%) โดยวัดจากผู้บริโภคที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ กล่าว
มาผ่านช่ องทางออนไลน์เทียบกับช่ องทางการจัดหน่ ายทั้งหมด จากงานวิจัยในอดีตจะพบว่าแม้
ช่องทางการขายสินค้ าออนไลน์จะสนับสนุนธุรกิจให้ มีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นได้ แต่
สําหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับยังไม่ เป็ นที่ดึงดูดใจให้ ผ้ ูบริโภคซื้อผ่ านช่ องทางร้ านค้ า
ออนไลน์ซ่ึงอาจเป็ นเพราะจุ ดอ่อนบางอย่ างของร้ านค้ าออนไลน์ในปั จจุ บัน เช่ น การขาดความ
น่าเชื่อถือและความปลอดภัยของร้ านค้ าออนไลน์ เป็ นต้ น (Euromonitor International, 2012:
ออนไลน์)
ทางผู้วิจัยประเมินปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จของธุรกิจร้ านค้ าออนไลน์ เช่ น
การจัดวางสินค้ าที่มีความหลากหลาย Ostrofsky (2011) พบว่าการจัดเรียงผลิตภัณฑ์ท่มี ีความ
หลากหลายเป็ นวิถีทางที่ดึงดูดผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของร้ านค้ าออนไลน์ได้ Hinz, Eckert and Skiera
(2011) พบว่าเมื่อเพิ่มความหลากหลายในการวางสินค้ าจะนําไปสู่การเพิ่มความต้ องการซื้อของ
ลูกค้ าแต่ละคนได้ การสัมภาษณ์ผ้ ูประกอบการของ การนําเสนอสินค้ าที่มีความหลากหลายซึ่งหา
ได้ ยากในท้ องตลาดทั่วไปถือเป็ นข้ อได้ เปรียบที่มีเหนือร้ านค้ าในท้ องตลาดและ E-manufacturers
ให้ แก่ร้านค้ าออนไลน์ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ การส่งสัญญาณให้ ลูกค้ าทราบถึงความน่ าเชื่อ
และความปลอดภัยของร้ านค้ า อย่างที่ทราบกันดีว่าจุดอ่อนสําคัญของร้ านค้ าออนไลน์ขนาดเล็ก
และขนาดกลางคือ ขาดความน่ า เชื่ อ ถือ ผู้ บ ริ โ ภคมัก มี ข้ อ กัง วลที่จ ะซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหาร
ออนไลน์ Ostrofsky (2011) อ้ างอิงใน Weill and Vialte (2001) แนะนําว่าการสร้ างแบรนด์
ร้ านค้ าออนไลน์ท่ลี ูกค้ าพร้ อมมอบความไว้ วางใจจึงจะเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของร้ านค้ า
ออนไลน์ผ้ ูขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ การนําเสนอข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจและ
มีความน่าเชื่อถือ และเห็นด้ วยอย่างยิ่งว่าการมอบข้ อมูลที่ถูกต้ องสามารถสร้ างแรงจูงใจในการซื้อ
สินค้ าในร้ านค้ าออนไลน์ของพวกเขา และยังทําให้ ลูกค้ าได้ สนิ ค้ าที่เหมาะสมกับความต้ องการของ
เขาด้ วย เมื่อลูกค้ ามีความพึงพอใจกับสินค้ าก็ส่งผลต่อการซื้อซํา้ ในอนาคตต่อไป การเชื่อมโยงเข้ า
กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ การบูรณาการร้ านค้ าออนไลน์ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็ นจุดแข็ง
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ที่สาํ คัญของร้ านค้ าออนไลน์ซ่ึงสร้ างความได้ เปรียบในการแข่งขันเป็ นอย่างยิ่ง Kurtzman and
Rifkin (2001) เชื่อในบริบทนี้เช่นเดียวกัน การนําเสนอบริการที่มีคุณภาพ การสร้ างมาตรฐาน
ร้ านค้ าออนไลน์ของตนให้ มีคุณภาพการบริการที่แตกต่างจากร้ านค้ าทั่วไปสามารถยกระดับร้ านค้ า
ออนไลน์น้ันให้ เหนือกว่ าคู่แข่งได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Chung (2001) ที่ได้ ให้ บทสรุป
ความสําเร็จของ E-Commerce ไว้ ว่าการบริการคือหัวใจของความสําเร็จในธุรกิจนี้
ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจเป็ นอย่ างยิ่งต่ อปั จ จัยที่ส่งผลต่ อความสําเร็จในธุ รกิจ ร้ านค้ า
ออนไลน์ ท่ีข ายผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ ม อาหาร และหั ว ใจของความสํา เร็จ ในธุ รกิจ ก็คือ ความเข้ า ใจใน
พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อจะได้ ตอบสนองต่อความต้ องการของผู้บริโภคให้ เกิดความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากนี้การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเห็นว่ าการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ า
ออนไลน์ยังไม่เป็ นที่นิยมนัก ทั้งที่ดูเป็ นช่องทางที่มีศักยภาพในการทําตลาดเป็ นอย่างยิ่ง จึงทําให้
เกิดประเด็นที่น่าศึกษาคือ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคที่ซ้ ือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทาง
ร้ า นค้ า ออนไลน์ งานวิ จั ย นี้ ได้ ร วบรวมข้ อ มู ล งานวิจั ย ในอดี ต ที่บ่ ง ชี้ ถึ ง ปั จ จั ย ต่ า งๆที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสําเร็จของการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ และนํามาปรับใช้
กับบริบทของผู้บริโภคชาวไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะทํา การศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพล
ต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยหวัง
เป็ นอย่ างยิ่งว่ า งานวิจัยเรื่องนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่ องทาง
ขายออนไลน์ ใ นการนํา ผลการศึ ก ษาไปใช้ ต่ อ ยอดในการทํา ธุ ร กิจ รวมทั้ง ผู้ ท่ีส นใจจะนํา ผล
การศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจใน
การซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจในการซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์

วิธีดาํ เนินการวิจยั
1. แบบของการวิ จัยปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการซื้ อผลิ ต ภัณฑ์เสริ ม
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ใช้ ระเบียบวิธวี ิจัยเชิงปริมาณ
2. ประชากร ได้ แก่ผ้ ู เคยใช้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
อย่างน้ อย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
3. ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง ใช้ สตู รการคํานวณเพื่อกําหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ความเชื่อมั่น 95% จากสูตรของ Yamane (1973) อ้ างอิงใน กัลยา วานิชย์บัญชา
(2543) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่ าจะเป็ น (Non-probability sampling) ผ่าน
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วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) โดยอาศัยความสมัครใจของ
ผู้เข้ าร่วมวิจัย
4. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ในครั้ งนี้ การวิ จั ย ในเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) มีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลทางแบบสอบถามออนไลน์ (Online
Questionaire)
5. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
5.1 แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ผู้วิจัยได้ ทาํ การเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล โดยวิธกี ารเก็บข้ อมูลคือ การใช้ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ (Online)
6. การวิเคราะห์ ข้อมู ลแบ่ งเป็ น 2 ประเภท คือ 1.สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistic) เครื่องมือทางสถิติสาํ หรับการวิเคราะห์ทุกตัวแปร เช่น ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อย
ละ (Percentage) เครื่องมือทางสถิติสาํ หรับเฉพาะหน่วยการวัด Interval และ Ratio Scales
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตั ว แปรอิส ระและตั ว แปรตามในสมมติ ฐานที่ต้ัง ไว้ โดยใช้ วิ ธีก ารทางสถิติ ท่ีใ ช้ ใ นการทดสอบ
สมมติฐานพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ผู้วิจัยได้ กาํ หนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.05 สําหรับ
สถิติเชิงอนุ มานที่ใช้ ในงานวิจัยนี้ประกอบด้ วย ในการวัดความสัมพันธ์ของตัวแปร ผู้วิจัยใช้ สถิติ
t-Test ในการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ใช้ สาํ หรับ
การทดสอบข้ อมูลที่มีการแจกแจงแบบปกติ (Normal Distribution) สําหรับตัวอย่าง 2 กลุ่ม มี 2
ลักษณะคือเป็ นตัวอย่างที่อสิ ระกัน (Independent Samples) และตัวอย่างที่สมั พันธ์กนั ในการ
ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรโดยใช้ t-test สิ่งสําคัญที่จะต้ องพิจารณา คือ
ความแปรปรวนของประชากรเท่ากันหรือไม่ (Homogeneity of Variance) และในการทดสอบว่า
ความแปรปรวนของประชากรจะแตกต่างกันหรือไม่น้ัน จะต้ องใช้ การทดสอบความแปรปรวนของ
กลุ่มตัวอย่างด้ วยสถิติ ANOVA F-Test ในการทดสอบ F-Test ถ้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิต (Significant) คือบอกเพียงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้ อย 1 คู่ท่มี ีค่าแตกต่างกันแต่จะไม่บอกว่า
เป็ นคู่ใด ซึ่งเราจะต้ องทําการทดสอบสหสัมพันธ์ Pearson Correlation
เพื่อเปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้ านส่งผลอย่างมีนัยสําคัญต่อ
ความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ และความตั้งใจใน
การซื้อซํา้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ในอนาคต
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สรุปผลการวิจยั
1. ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ท่สี ดุ อายุ 20 - 29 ปี เพศหญิง
สถานภาพโสด พนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายได้ ระหว่าง 20,000
– 40,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มใหญ่ท่สี ดุ ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านช่องทางร้ านค้ า
ออนไลน์ รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมานาน 1 ปี - 3 ปี รู้จักกับช่ องทางขายสินค้ า
ออนไลน์ผ่านสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ใช้ เครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภท Facebook มี
ค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประมาณ 1,501 – 2,500 บาท และมี
ความเห็น ต่ อ แนวโน้ มจะซื้ อผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารอี ก ในอนาคตว่ า ซื้ อแน่ น อน ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ อันได้ แก่ อายุ เพศ อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่ างกันมีผลต่ อความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์ท่แี ตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
กล่ าวคือ ผู้ บริ โภคที่มีอายุ เพศ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่ างกันจะมีผลต่ อความพึ งพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์อย่ างแตกต่ างกันไป แต่ อย่ างไรก็ตาม ผลการวิจัย
พบว่าสถานภาพ และระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์ท่แี ตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้ วย ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา
ด้ านช่ องทางการจัดจําหน่ าย ด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านภาพลักษณ์ และ
ด้ านกระบวนการจัดการ พบว่ าทุกปั จจัยล้ วนมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์ ในอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 กล่าวคือเมื่อร้ านค้ า
ออนไลน์ผ้ ูขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯ มีการวางกลยุทธ์ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมาก
เท่าไรจะยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้นตาม
ปั จจัยแรงกระตุ้นภายนอกหรือส่วนประสมทางการตลาดล้ วนส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่าน
ร้ านค้ าออนไลน์มีความสัมพันธ์ในความตั้งใจในการซื้อซํา้ ในอนาคต
นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ผ่านร้ านค้ าออนไลน์มีความสัมพันธ์ในความตั้งใจในการซื้อซํา้ ในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 กล่ า วคื อเมื่อ ผู้ บ ริ โ ภคมี ค วามพึ ง พอใจในการซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ มอาหารฯผ่ า นร้ า นค้ า
ออนไลน์มากเท่าใดยิ่งส่งผลต่อแนวโน้ มความตั้งใจในการซื้อซํา้ ของผู้บริโภคในอนาคต

อภิปรายผล
1. ปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ท่แี ตกต่างกันมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์ท่แี ตกต่างกัน
ผู้บริโภคที่มีอายุ เพศ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์อย่างแตกต่างกัน ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
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ชมภูนุช นรินทรางกูล ณ อยุธยา และวรเดช ณ กรม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ าสําเร็จรูปในตลาดไนท์บาซาร์ จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ ซึ่งได้ แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ มีอทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อเสื้อผ้ าสําเร็จรูป เมื่อประยุกต์ทางทฤษฎีกส็ อดคล้ องเช่นเดียวกับ ฉัต
ยาพร เสมอใจ (2550) ที่ได้ เขียนไว้ ในหนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค และอธิบายว่าพฤติกรรมของ
บุคคลได้ รับอิทธิพลจากปั จจัยเฉพาะของบุคคล เช่ น อายุ เพศ อาชีพ รายได้ ปั จจัยส่วนบุคคล
(personal factor) การตัดสินใจของผู้ซ้ ือได้ รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลทางด้ านต่าง ๆ
ได้ แก่ อายุ วัฏจักรชีวิต อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิตและแนวคิด
ส่วนบุคคล
แต่ อย่ างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่ าสถานภาพ และระดับการศึกษาของผู้บริ โภคที่
แตกต่ า งกัน ไม่ ส่ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจการซื้ อผลิ ต ภั ณฑ์เ สริ ม อาหารฯผ่ า นร้ า นค้ า ออนไลน์ ท่ี
แตกต่างกัน ทั้งนี้ปัจจัยด้ านสถานภาพไม่ได้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจการซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์ สถานภาพที่แตกต่างกันนี้หมายถึงสถานภาพโสด แต่งงานแล้ ว
หม่าย หรือหย่าร้ าง เนื่องจากความแตกต่างด้ านสถานภาพไม่ได้ มีความเกี่ยวข้ องกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารและช่ องทางการจัด จําหน่ าย ผู้ บ ริ โภคในทุ กสถานภาพจึงไม่ ได้ มีความ
แตกต่างกันด้ านความพึงพอใจอย่างมีนัยสําคัญ เช่นเดียวกับปัจจัยด้ านระดับการศึกษาซึ่งเหตุผล
สอดคล้ องกันกับปัจจัยเรื่องสถานภาพ กล่าวคือระดับการศึกษาไม่ได้ ส่งผลต่อความพึงพอใจการ
ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์ เนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ด้านระดับ
การศึกษาสําหรับกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้ มีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากส่วนใหญ่
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ในต่อความพึงพอใจในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์
ร้ านค้ าออนไลน์ผ้ ูขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบํารุงสุขภาพมีความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้ านค้ าออนไลน์สามารถดึงดูงให้ ผ้ ูบริโภคเข้ ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และ
จั บ จ่ า ยใช้ ส อยได้ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความปลอดภัย จากผลิ ต ภั ณ ฑ์เ สริ มอาหารของร้ า นค้ า
ออนไลน์ และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารให้ คุณประโยชน์ตามที่ร้านค้ าออนไลน์ให้ ข้อมูลและสาธิต
สินค้ าเอาไว้ มากเท่าไรจะยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Weathers and Makienko (2006) พบว่าจํานวนสินค้ าที่เสนอขาย
สัมพันธ์เชิงบวกต่อความสําเร็จของร้ านค้ าออนไลน์ และสมวงศ์ พงศ์สถาพร (2550) ได้ เขียน
หนังสือเกี่ยวกับการตลาดบริการโดยอ้ างอิงผลการศึกษาของ Parasuraman, Zeithaml และ Berry
ว่า ความพึงพอใจของลูกค้ า (Consumer satisfaction) มักเกี่ยวข้ องกับ คุณภาพของการบริการ
(Service quality) เป็ นอย่างมาก Zeithaml et.al (2002) ได้ กาํ หนดมุมมองของคุณภาพการ
บริการไว้ ดังนี้ รูปแบบการใช้ งานของลูกค้ า ความเป็ นส่วนตัวและความเชื่อมั่นของลูกค้ า ความ
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น่าเชื่อถือของร้ านค้ าออนไลน์ และการออกแบบเว็บไซต์ Zeithaml, Parasuraman and Malhotra
(2002) พบว่าคุณภาพของการบริการเป็ นกุญแจสําคัญของการประสบความสําเร็จในธุรกิจร้ านค้ า
ออนไลน์ เนื่องจากเป็ นตัวผลักดันความพึงพอใจของลูกค้ า การซื้อซํา้ และการตัดสินใจบอกต่อ
Sebora, Lee and Sukasame (2009) พบว่าความเชื่อถือในคุณภาพการบริการของร้ านค้ า
ออนไลน์ ซึ่งแสดงออกผ่านการที่ผ้ ูบริโภคได้ รับบริการที่ดีจากร้ านค้ าออนไลน์ เช่ น การที่ร้านค้ า
ออนไลน์สามารถให้ คาํ แนะนําอย่างถูกต้ องและเป็ นข้ อมูลที่มีเสถียรภาพ การอัพเดตเว็บไซต์อยู่
เสมอเพื่อให้ ข้อมูลในเว็บไซต์ทันสมัยและเป็ นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด ความถูกต้ องของ
การรับคําสังซื้อสินค้ าออนไลน์และรับชําระเงินของร้ านค้ าออนไลน์ สิ่งเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์ต่อ
ความสําเร็จของผู้ประกอบการร้ านค้ าออนไลน์ในประเทศไทย
ร้ านค้ าออนไลน์มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ราคาคุ้มค่าและเหมาะสมจําหน่าย คิดราคา
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถูกกว่าร้ านค้ าทั่วไป และสามารถต่อรองราคาได้ มากกว่าร้ านค้ าทั่วไปมาก
เท่าไรจะยิ่งส่งผลต่ อความพึงพอใจของผู้บริ โภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ Ostrofsky (2011) มองว่าหนทางนี้ส่งเสริมให้ ร้านค้ าออนไลน์มีความสามารถในการ
ทํา กํา ไรได้ เ ป็ นอย่ า งดี และการเติ บ โตของกลุ่ ม ผู้ ป ระกอบการร้ านค้ า ออนไลน์ ย่ิ ง ผลั ก ดั น
ประสิทธิผลจากรูปแบบนี้ได้ คือสินค้ าในร้ านจึงไม่ จาํ เป็ นต้ องใช้ ห้องเก็บของ คุณสมบัติน้ ีของ
ร้ านค้ าออนไลน์ทาํ ให้ สามารถร้ านค้ าสามารถสั่งซื้อสินค้ าจากซัพพลายเออร์เมื่อมีการขายให้ แก่
ลูกค้ าได้ ทั้งการประหยัดต้ นทุนในส่วนนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ กับกลยุทธ์ด้านราคา เช่น การ
ขายสินค้ าในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง เป็ นต้ น จะทําให้ ร้านค้ าสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ผ้ ูบริโภคได้ มาก
ขึ้น
ร้ านค้ าออนไลน์ท่ที าํ ให้ ผ้ ูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถใช้ บริการได้ ตลอด 24
ชั่วโมง สามารถเลือกสินค้ าตรงตามความต้ องการมากที่สุด และผู้บริ โภครู้จักร้ านค้ าออนไลน์
ประเภทต่างๆ ผ่านการโฆษณาในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเท่าไรจะยิ่งส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Greenstin and
Vasarhelyi (2002) พบว่าประสิทธิผลในการใช้ งานเว็บไซต์ท่สี ามารถทําให้ ลูกค้ าเข้ าใจได้ และใช้
งานได้ โดยง่าย จะส่งผลให้ ผ้ ูบริโภคลดการเปลี่ยนใจไม่ซ้ ือสินค้ าลง The International Trade
Center (2001) ระบุว่าการบูรณาการร้ านค้ าออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทอื่น
มอบโอกาสให้ ร้านค้ าออนไลน์ได้ ส่อื สารกับลูกค้ าแบบทันต่อเวลา
ร้ านค้ า ออนไลน์ ท่ี นํา เสนอบทความที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สุ ข ภาพอย่ า ง
สมํ่าเสมอ มีการเชื่อมต่อบริการด้ วยเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถทําให้ ผ้ ูบริโภคเข้ าถึงร้ านค้ า
ออนไลน์ได้ มากขึ้น และร้ านค้ าออนไลน์มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสมํ่าเสมอมากเท่าไรจะ
ยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ
Ehrensberger (2013) ที่ระบุว่าร้ านค้ าออนไลน์สามารถใช้ ประโยชน์จากฐานข้ อมูลลูกค้ าที่มีอยู่ได้
ร้ านค้ าออนไลน์มีโอกาสในการรวบรวมข้ อมูลผู้บริโภคจํานวนมากซึ่งไม่ใช่ เพียงแต่ ลูกค้ าเท่านั้น
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แต่ยังมีผ้ ูเยี่ยมชมเว็บไซต์ท่ยี ังไม่ได้ ซ้ ือสินค้ าจากร้ านค้ าออนไลน์ไปอีกด้ วย The International
Trade Center (2001) ระบุว่าการที่ร้านค้ าออนไลน์สามารถทํางานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ได้
โดยง่ายทําให้ มีช่องทางมากมายที่จะโปรโมทเว็บไซต์ให้ เพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จ
ร้ านค้ าออนไลน์สามารถตอบข้ อสักถามหรือข้ อโต้ แย้ งได้ อย่างเชี่ยวชาญ ครบถ้ วน และ
ตรงประเด็นเพื่อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ผ้ ูบริโภคได้ มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริษัท
อย่ างถูกต้ องตรงไปตรงมา และสามารถแนะนําวิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เกิดประสิทธิผล
สูงสุดได้ มากเท่าไรจะยิ่งส่ งผลต่ อความพึ งพอใจของผู้ บริ โภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ ไ ด้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของWeill and Vitale (2001) พบศักยภาพของร้ านค้ าออนไลน์ว่า การ
นําเสนอข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการตัด สินใจของผู้ บ ริ โภคสามารถเพิ่ มรายได้ และกําไรจาก
ยอดขายสินค้ าที่จับต้ องได้ กล่าวคือความสามารถในการนําเสนอข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคจึงเป็ นจุดแข็งของร้ านค้ าออนไลน์ขนาดเล็กและขนาดกลางได้ Ehrensberger
(2013) ระบุ ว่า จุ ด แข็ง ของธุ รกิจ ร้ า นค้ า ออนไลน์ ป ระการที่ส องคือ ร้ า นค้ า ออนไลน์ ส ามารถ
นําเสนอข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจ ร้ านค้ าออนไลน์สามารถเพิ่มข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ผลิ ตภัณฑ์ท่ีขายอยู่ น้ันได้ โดยง่ าย และนี่คือประโยชน์ท่ีมีความจําเป็ นต่ อธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริ ม
อาหารเป็ นอย่ างยิ่ง เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมักไม่ ใช่ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ าน
อาหารและยา ดังนั้นแล้ วจึงต้ องการความรู้ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็ น
อย่างมาก
ผู้บริโภคมองว่ าเมื่อมีลูกค้ าจํานวนมากมารีวิวผลิตภัณฑ์เป็ นตัวชี้วัดความน่ าเชื่อถือ
ให้ แก่ร้านค้ าออนไลน์ ผู้บริโภคมองว่ าร้ านค้ าออนไลน์จาํ เป็ นต้ องมีประกาศนียบัตรจากบริษัท
ตรวจสอบเว็บไซต์ท่ีน่าเชื่อถือเพื่อรับรองถึงความปลอดภัย และร้ านค้ าออนไลน์สามารถจดจํา
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ โภคได้ สร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ ูบริโภคมากเท่าไรจะยิ่งส่งผลต่ อ
ความพึ ง พอใจของผู้ บริ โ ภคมากขึ้ นตาม ซึ่ ง ผลงานวิ จั ย นี้ ได้ สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของ
Ehrensberger (2013) คือ ร้ านค้ าออนไลน์สามารถเลือกจัดวางลักษณะของผลิตภัณฑ์ได้ ทุกเวลา
ลักษณะของธุรกิจร้ านค้ าออนไลน์มีการเปลี่ยนแปลงการจัดวางผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้ ทุกเวลา และ
ไม่ได้ มีความยุ่งยาก นอกจากนี้ Weill and Vialte (2001) ยังกล่าวถึงการส่งสัญญาณให้ ลูกค้ า
ทราบถึงความน่าเชื่อและความปลอดภัยของร้ านค้ า โดยแนะนําว่าการสร้ างแบรนด์ร้านค้ าออนไลน์
ที่ลูกค้ าพร้ อมมอบความไว้ วางใจจึงจะเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของร้ านค้ าออนไลน์ผ้ ูขาย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ การสร้ างความน่าเชื่อถือและความรับประกันความปลอดภัยให้ แก่ลูกค้ า
จะขับเคลื่อนแบรนด์ร้านค้ าได้ เป็ นอย่างดี วิธีการทําให้ ลูกค้ ามีความเชื่อถือต่อร้ านค้ าออนไลน์มี
หลากหลายวิธี หนึ่งในวิธีการสร้ างความเชื่อมั่นให้ แก่ลูกค้ าคือการรับประกันหากสินค้ าไม่ได้ ผล
ยินดีคืนเงิน วิธนี ้ ีมีผลพลอยได้ ทาํ ให้ ลูกค้ ายินดีท่จี ะทดลองใช้ สนิ ค้ าใหม่ๆมากยิ่งขึ้น
ร้ านค้ าออนไลน์ท่ีทาํ ให้ ผ้ ูบริ โภคทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริ การได้ ในเวลาที่
รวดเร็ว ร้ านค้ าออนไลน์ทาํ ให้ ผ้ ูบริโภคสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกค้ ารายอื่นได้
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และ ร้ านค้ าออนไลน์มีการติดต่อผู้บริโภคอยู่สมํ่าเสมอเพื่อดูผลตอบรับ(Feedback) ของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์มากเท่าไรจะยิ่งส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคมากขึ้นตาม ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Ussahawanitchakit and Intakhan (2010) พบว่าความสามารถ
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีของผู้ บริโภคสามารถขับเคลื่อน
ความสําเร็จของร้ านค้ าออนไลน์ได้ Colton et.al (2010) พบว่าการกําหนดเป้ าหมายทางการ
ตลาดมีความสัมพันธ์อย่ างมีนัยสําคัญต่ อตัวแปรตัวผลักดันความสําเร็จของร้ านค้ าออนไลน์คือ
ความแข็งแกร่งของแบรนด์สนิ ค้ าและความสัมพันธ์อนั ดีต่อคู้ค้า และ Ehrensberger (2013) ที่
พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจที่ร้านค้ าออนไลน์มีการติดต่อผู้บริโภคอยู่สมํ่าเสมอเพื่อดูผลตอบ
รับ
ปั จจัยแรงกระตุ้นภายนอกหรือส่วนประสมทางการตลาดล้ วนส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่าน
ร้ านค้ าออนไลน์มีความสัมพันธ์ในความตั้งใจในการซื้อซํา้ ในอนาคต นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่า
เมื่อผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฯผ่านร้ านค้ าออนไลน์มากเท่าใดยิ่ง
ส่งผลต่อแนวโน้ มความตั้งใจในการซื้อซํา้ ของผู้บริโภคในอนาคต ซึ่งผลงานวิจัยนี้ได้ สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของศิโสภา อุทศิ สัมพันธ์กุล (2553) ระบุว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสลับซับซ้ อนมาก
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคจะเกี่ยวข้ องกับทัศนคติท่ดี ี ประสบการณ์จากการทดลองใช้ ครั้งก่อน
และอิทธิพลภายนอก เช่ น การโฆษณา การส่งเสริมการขาย พนักงานขาย การบอกต่อ เป็ นต้ น
ซึ่งปั จจัยเหล่ านี้ส่งผลไปยังพฤติกรรมการซื้อ การใช้ สินค้ า ความรู้สึกพึ งพอใจหลังจากการใช้
แล้ วเปลี่ยนเป็ นทัศนคติท่ดี ีต่อตราสินค้ า เพื่อการกลับมาซื้ออีกในอนาคต พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจซื้อซํา้ 2 ปัจจัย ได้ แก่ ความพึงพอใจของลูกค้ า และความชื่นชอบในตราสินค้ า และมี
ตัวแปรมาก่อนทั้งสิ้น 5 ปั จจัย ได้ แก่ ตัวแปรด้ านมูลค่าสุทธิท่ลี ูกค้ าคาดหวัง คุณภาพการบริการ
ความเป็ นธรรมในการให้ บ ริ ก าร ส่ ว นลดในครั้ งต่ อ ไป และการบอกต่ อเชิ ง บวกทางออนไลน์
Alhassan G. Abdul-Muhmin (2011) ทําการศึกษาเรื่อง Repeat Purchase Intentions in
Online Shopping: The Role of Satisfaction, Attitude, and Online Retailers’ Performance
เพื่อศึกษาหาบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ ทัศนคติ คุณลักษณะด้ านการใช้ งาน
และความตั้งใจซื้ อซํ้าในการซื้อสินค้ าผ่ านช่ องทางออนไลน์ โดยงานวิจัยฉบับนี้ทาํ การวิจัยเชิ ง
ปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นชาวซาอุดิอาระเบีย โดยการแจกแบบสอบถามจํานวน 436 ตัวอย่าง
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมและทัศนคติต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อซํา้ ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เช่นเดียวกับที่ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องได้ นาํ มาอ้ างอิง Wayne D. Hoyer
(1984) ทําการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภค(Consumer decision making)
ในการซื้อสินค้ าผ่านร้ านค้ าครั้งหนึ่ง ผู้บริโภคต้ องทําการตัดสินใจหลายอย่าง เนื่องจากพฤติกรรม
ซื้อสินค้ าของผู้บริโภคที่ไปร้ านค้ าหรือห้ างสรรพสินค้ า ไม่ได้ เลือกซื้อสินค้ าเพียงสินค้ าหมวดหมู่
เดียว และในสินค้ าแต่ละหมวดหมู่ยังต้ องมีการเลือกเปรียบเทียบระหว่างตราสินค้ า และยังมีการ
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ตัดสินใจในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้ องอีก เช่น การเดินทาง ระยะเวลาเดินทาง จํานวนเงินที่ต้องใช้ เป็ น
ต้ น ผู้บริโภคจึงไม่ต้องการใช้ ความคิดในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งมาก เพราะต้ องตัดสินใจ
หลายอย่าง สําหรับด้ านการซื้อซํา้ เป้ าหมายหลักของการตัดสินใจซื้อซํา้ ไม่ได้ ต้องการทางเลือกที่ดี
ที่สดุ แต่ต้องการทางเลือกที่สร้ างความพึงพอใจมากที่สดุ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในทางวิชาการ
ในปั จจุ บันพฤติกรรมของผู้บริโภคมีแนวโน้ มที่จะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการธุรกิจร้ านค้ าออนไลน์ เพื่อเพิ่มมุมมองด้ านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาด
ร้ านค้ าออนไลน์ ผู้ท่สี นใจอาจเลือกศึกษาการขายสินค้ าและการบริการที่มีข้อจํากัดหรือยังเป็ นเรื่อง
ใหม่ต่อตลาดออนไลน์ต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้
งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพผ่ านร้ านค้ าออนไลน์ ซึ่งเป็ นการศึกษาโดยมุ่งเน้ นเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทบํารุง
ร่ างกายเพียงเท่านั้น แต่ อย่ างไรก็ตามองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ นี้สามารถต่ อยอดไปได้ โดย
ประยุ กต์ใช้ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้ บริ โภค กับธุรกิจประเภทอื่น และเป็ นแนวทางให้ ผ้ ู ท่ีสนใจในธุรกิจ
ร้ านค้ าออนไลน์ และ/หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ นาํ ข้ อมูลเหล่านี้ไปใช้ ในการศึกษาครั้งต่อไป โดยมี
แนวปฎิบัติดังต่อไปนี้
ร้ านค้ าออนไลน์ผ้ ูขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพควรมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในร้ านค้ าออนไลน์เพื่อดึงดูงให้ ผ้ ูบริโภคเข้ ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และจับจ่าย
ใช้ สอยได้ ควรแสดงให้ เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
ร้ านค้ าออนไลน์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขายต้ องให้ คุณประโยชน์ตามที่ได้ ให้ ข้อมูลและสาธิตไว้
ร้ านค้ าออนไลน์ควรมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ราคาคุ้มค่ าและเหมาะสมจําหน่ าย กําหนดราคา
ผลิ ต ภั ณฑ์เสริ มอาหารถู กกว่ า ร้ า นค้ า ทั่ว ไป และสามารถต่ อ รองราคาได้ มากกว่ า ร้ า นค้ า ทั่ว ไป
ร้ านค้ าออนไลน์ควรให้ บริการได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ควรมีสินค้ าตรงตามความต้ องการมากที่สุด
และควรประชาสัมพันธ์ผ่านการโฆษณาในช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ร้ านค้ าออนไลน์ควร
นําเสนอบทความที่เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์หรือสุขภาพอย่างสมํ่าเสมอ มีการเชื่อมต่อบริการด้ วย
เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ ส ามารถทํา ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคเข้ า ถึง ร้ า นค้ า ออนไลน์ ไ ด้ ม ากขึ้น และร้ า นค้ า
ออนไลน์ควรมีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสมํ่าเสมอ ร้ านค้ าออนไลน์ควรสามารถตอบข้ อสัก
ถามหรื อข้ อโต้ แย้ งได้ อย่ างเชี่ยวชาญ ครบถ้ วน และตรงประเด็นเพื่ อสร้ างความเชื่อมั่นให้ แ ก่
ผู้บริโภค มีการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริษัทอย่ างถูกต้ องตรงไปตรงมา และสามารถ
แนะนําวิธีการบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุด นอกจากนี้ ผู้บริโภคมองว่ าเมื่อมี
ลูกค้ าจํานวนมากมารีวิวผลิตภัณฑ์เป็ นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือให้ แก่ร้านค้ าออนไลน์ ผู้บริโภคมอง
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ว่าร้ านค้ าออนไลน์จาํ เป็ นต้ องมีประกาศนียบัตรจากบริษัทตรวจสอบเว็บไซต์ท่นี ่าเชื่อถือเพื่อรับรอง
ถึงความปลอดภัย และร้ านค้ าออนไลน์สามารถจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริโภคได้ จะสร้ างความ
ประทับใจให้ แก่ ผ้ ู บริ โภคมาก ร้ านค้ าออนไลน์ท่ีทาํ ให้ ผ้ ู บริ โภคทราบข้ อมู ลเกี่ยวกับสินค้ าและ
บริการได้ ในเวลาที่รวดเร็ว รวมถึงร้ านค้ าออนไลน์ควรทําให้ ผ้ ูบริโภคสามารถติดต่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับลูกค้ ารายอื่นได้ และดูผลตอบรับ(Feedback) ของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้
ปัจจัยแรงกระตุ้นภายนอกหรือส่วนประสมทางการตลาดล้ วนส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค
นอกจากนี้ยังพบว่าความพึงพอใจในการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพผ่านร้ านค้ าออนไลน์
มีความสัมพันธ์ในความตั้งใจในการซื้อซํา้ ในอนาคต นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้บริโภคมี
ความพึ ง พอใจในการซื้ อผลิ ต ภัณ ฑ์เ สริ ม อาหารฯผ่ า นร้ า นค้ า ออนไลน์ ม ากเท่ า ใดยิ่ง ส่ ง ผลต่ อ
แนวโน้ มความตั้งใจในการซื้อซํา้ ของผู้บริโภคในอนาคต
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