
285วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563)

ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาดออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคา

ของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

Attitude, trust and online marketing mix to purchasing decision of 

meat processing products cluster in Ubon Ratchathani 

 

ฐิติพร อุนใจ∗ วันวิสา มากดี∗∗ 

Thitiphon Unchai, Wunwisa Makdee 

 

Received: August 27, 2020 Revised: October 20, 2020 Accepted: October 20, 2020 

 

บทคัดยอ (Abstract) 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชอง

ทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัด

จำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีเคยตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัด

อุบลราชธานี จำนวน 400 ราย สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถี ่ รอยละ 

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจ และสวน

ประสมการตลาดออนไลนมีตอการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยใน 3 ลำดับแรก ไดแก  ปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการ

ใหบริการสวนบุคคล 

คำสำคัญ (Keywords): ทัศนคติ; ความไววางใจ; สวนประสมการตลาดออนไลน; การตัดสินใจซ้ือ

สินคา 

 

Abstract 

 The objective of this research was to study the factors to purchasing 

decision by digital distribution channel of meat processing products cluster in Ubon 

Ratchathani. by the quantitative method. The populations were product consumers 

who have made a purchase decision by digital distribution channel in Ubon 

Ratchathani, entrepreneur of meat processing products cluster in Ubon Ratchathani 

and website trial users. The Research tools are questionnaire for product consumers 

who have made a purchase decision by digital distribution channel in Ubon 

Ratchathani, with 400 sample size.  The statistics used to analyze data included 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The research results show as 

follow:  ( 1 )  The factors of attitude, trust and online marketing mix to purchasing 

decision of meat processing products cluster in Ubon Ratchathani were at high level, 

in the top 3 viz online marketing mix in distribution channel, product and personal 

service. 

Keywords: Attitude; Trust; online marketing mix; Purchasing decision 

 

บทนำ (Introduction) 

 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดม ีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร ็ว การคาขายบน

อินเตอรเน็ต จึงไดกลายเปนชองทางการตลาดท่ีสำคัญของท้ังผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก เพ่ือสนองตอบ

ตอความตองการของลูกคาที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (ศูนยพัฒนา
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2562: 1) เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต มีการพัฒนาอยางรวดเร็วสงผลใหผูใชงาน

ที่อยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลกสามารถเชื่อมตอกันไดอยางไรขีดจำกัด จนกลายเปนโลกไรพรมแดน 

(Globalization) เมื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษยมากข้ึน 

และมีผลทำใหตลาดในการซื้อขายสินคาเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู บริโภคจึงเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากทัศนคติซึ่งเกิดจากทั้งประสบการณโดยตรง และ

ทัศนคติที่เกิดจากอิทธิพลจากครอบครัวและคนรอบขางตลอดจนความไววางใจ (Schiffman and 

Kanuk, 2010: 11) โดยความไววางใจในการซ้ือสินคาผานชองทางดิจิทัลนั้น จะเกิดจากความตั้งใจท่ี

จะซื้อสินคา โดยเริ่มตนจากประสบการณที่เปนสวนบุคคลตอการใชเว็บไซตที่จะสรางการรับรูตอ

ผูใชบริการ โดยผูซ้ือจะพัฒนาประสบการณท่ีไดรับเปนความเชื่อของตนท่ีมีตอเว็บไซตในเรื่องตาง ๆ 

ข้ึนมา ซ่ึงความเชื่อเชิงบวกจะนำไปสูทัศนคติท่ีดีในการใชบริการ กอใหเกิดความตั้งใจท่ีจะใชบริการ

ตลอดจนในที่สุดในกลายเปนความตั้งใจซื ้อ (Salam, Iyer, Palvia and Singh 2005: 77)  ทั้งนี้ 

การซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ตเปนจุดมุงหมายใหมของผูซื้อและผูขายจากธุรกิจทุกรูปแบบกับ

ธุรกิจทุกขนาด (วิภาดา พิทยาวิรุฬห และณักษ กุสิสร, 2557: 83) การใชอินเตอรเน็ตในการซ้ือขาย

และทำการตลาดจึงมีความสำคัญกับธุรกิจที่ตองการเขาสูตลาดมากขึ้น กลยุทธการทำการตลาดจึง

ตองมีการปรับเปลี่ยน รวมท้ังองคประกอบการตลาดดั้งเดิมกับจะตองผสมผสานความสามารถพิเศษ

ของเทคโนโลยี ทำใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม คือ สวนประสมทางการตลาดออนไลน 

โดยการนำอินเตอรเน็ตมาใชในธุรกิจจึงเปนไปอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนชองทางที่อำนวยความ

สะดวกและเอ้ือประโยชนใหกับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจท่ีอยูพ้ืนท่ีหางไกล โดยหากธุรกิจใด

ไมปรับตัวในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกสก็อาจจะมีความเสี่ยงของธุรกิจตนเองในอนาคต (ปวุฒิ  

บุนนาค, 2557: 16) 

 อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เชน หมูยอ กุนเชียง ไส

กรอก แหนมซี่โครง รวมไปถึงน้ำพริกรสชาติแบบอีสาน เปนของฝากที่สรางชื่อเสียงของจังหวัด

อุบลราชธานี เนื่องจากมีกรรมวิธีเฉพาะตัว และไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวและประชาชนท่ี

เดินทางมาพักผอนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี และแวะซ้ือกลับไปเปนของฝาก ทำใหอุตสาหกรรมอาหาร

แปรรูปจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเปน

อยางมาก และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานีเปนท่ีตองการของตลาด 

เนื่องจากสามารถผลิตเปนคาสำเร็จรูปที่สามารถเพิ่มมูลคาไดหลากหลายชนิดดังที่กลาวขางตน 
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ขอแนะนำในการพัฒนากลุมจากการดำเนินกิจกรรมของกลุ มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจาก

เนื ้อสัตว จังหวัดอุบลราชธานี ภายใตโครงการสรางและพัฒนาเครือขายและการรวมกลุม

อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร ปงบประมาณ 2560 พบวา ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริม

การจำหนายสินคาผานชองทางดิจิทัลของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว จังหวัด

อุบลราชธานี เพื่อใหสามารถบริหารชองทางการจัดจำหนายใหมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดวาสามารถท่ีจะพัฒนาศักยภาพของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป

อาหารจากเนื้อสัตว จังหวัดอุบลราชธานีไดจึงไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชอง

ทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนำ

ผลการวิจัยเสนอแนะความตองการของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัด

จำหนายดิจิทัลตอผูประกอบการกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานเีพ่ือ

ทำการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective) 

 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของ

กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods) 

 1. รูปแบบการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) 

 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัด

อุบลราชธานี การกำหนดขนาดกลุมตัวอยางสำหรับการวิจัยครั ้งนี้ใชสูตรของ Taro Yamane 

(1973) ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 400 ราย 

 3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

สินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัด

อุบลราชธานี เปนเครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมายแลวนำขอมูลมา
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ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563)

วิเคราะห เพื่อหาขอสรุปจากการศึกษา โดยขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีอยู 2 

ประเภท คือ 

  3.1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากกลุม

ตัวอยางโดยตรง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ขอมูลในสวนนี ้ ผู ว ิจัยไดรวบรวมจาก

เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ รายงาน การคนควาวิจัย และเว็บไซต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

สำนักหอสมุดตาง ๆ และทางระบบอินเทอรเน็ต 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปน

หนังสือนำเพ่ือขอเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑท่ีเคยตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการ

จัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธาน ี

  4.2 กำหนดการสุมตัวอยางแบบงาย จากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคย

ตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานี 

  4.3 ดำเนินการแจกแบบสอบถามตามพ้ืนท่ีท่ีกำหนดไว  

  4.4 นำแบบสอบถาม และขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถาม ท่ีรวบรวมจากกลุม

ตัวอยางท้ังหมด มาตรวจสอบความเรียบรอยวาคำตอบมีความสมบูรณทุกขอทุกตอน 

  4.5 ลงรหัสข อม ูล (Coding) เพ ื ่อเตร ียมไปใช ในการว ิเคราะห ข อม ูลด วย

คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

  4.6 นำแบบสอบถามท่ีไดมาวิเคราะหและนำเสนอในข้ันตอนตอไป 

 5. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

  5.1 สถิติท่ีใชหาคุณภาพเครื่องมือ ไดแก 

  5.1.1 การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี

ความสอดคลอง IOC (Index of Item-Objective Congruence) ของผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน  

  5.1.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปทดลอง (Try 

out) กับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง คือ นำไปทดสอบใชกับผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคา

ผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะใกลเคียงกันกับ

กลุมตัวอยางจำนวน 50 ชุด แลวนำขอมูลจากการทดลองใชมาหาคุณภาพของแบบสอบถาม โดยใช
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คาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Conbach’s    Alpha Coefficient) (ประสิทธิ ์ สุวรรณรักษ, 

2555: 216)  

 การทดสอบคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบวา ปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจ 

และสวนประสมการตลาดออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจาก

เนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี มีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดานทัศนคติ .80  ดานความ

ไววางใจ .89 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ .86 สวนประสมทางการตลาด

ออนไลน ดานราคา .82 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจำหนาย .89 สวน

ประสมทางการตลาดออนไลน ดานการสงเสริมการตลาด .79 สวนประสมทางการตลาดออนไลน 

ดานการรักษาความเปนสวนตัว .88 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวน

บุคคล .87 การตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูป

อาหารจากเนื ้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี .91 และเครื่องมือในการวิจัยทั้งฉบับ .96 ถือวาเปน

เครื่องมือท่ีมีคุณภาพและนำไปใชในการวิจัยได   

 5.2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

 

ผลการวิจัย (Research Results) 

 จากการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. ขอมูลท่ัวไปของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูตอบแบบสอบถามจากจำนวนท้ังหมด 400 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 80.75 มี

สถานภาพโสด รอยละ 65.00 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.75 สวนใหญมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ำกวา 10,000 บาท รอยละ 43.75 

 2. ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนาย

ดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี พบวา  

 2.1 ดานทัศนคติ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.01) โดยพิจารณาเปน

รายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก เนื้อหาท่ีใหขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับสินคามี

ผลตอการตัดสินใจซื้อ (x� = 4.17) รองลงมา คือ การสื่อสารดวยภาพหรือการเลาเรื่องดวยภาพมีผล
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ตอการตัดสินใจซื้อ (x� = 4.03) และสนใจกราฟฟกที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เขาใจงาย (x� = 3.97) 

ตามลำดับ 

 2.2 ดานความไววางใจ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี ่ยอยู ในระดับมาก (x� = 3.85) โดย

พิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนจะ

ไดสินคาที่มีคุณภาพตามตองการ (x� = 3.89) รองลงมา คือ การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนใน

ปจจุบันมีความปลอดภัย (x� = 3.85) การซ้ือสินคาผานรานคาออนไลนมีความนาเชื่อถือและไววางใจ

ได (x� = 3.84) ตามลำดับ 

 2.3 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานราคา โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = 4.02) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ดังนี้ สามารถ

เปรียบเทียบราคาไดงาย (x� = 4.05) รองลงมา คือ ราคาสินคาถูกกวาซ้ือดวยวิธีอ่ืน (x� = 4.04) และ

ความชัดเจนในการแสดงราคา (x� = 4.00) ตามลำดับ 

 2.4 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายโดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.10) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 

ลำดับ ดังนี้ มักจะเขาเว็บไซตหลักของรานคาในการซ้ือสินคา (x� = 4.13) รองลงมา คือ สนใจสินคาใน

รานคาออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วในการคนหา (x� = 4.12) และสนใจสินคาโดยพิจารณา

จากความนาเชื่อถือของรานคาออนไลน (x� = 4.10) ตามลำดับ 

 2.5 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย โดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.10) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 

ลำดับ ดังนี้ มักจะเขาเว็บไซตหลักของรานคาในการซ้ือสินคา (x� = 4.13) รองลงมา คือ สนใจสินคาใน

รานคาออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วในการคนหา (x� = 4.12) และสนใจสินคาโดยพิจารณา

จากความนาเชื่อถือของรานคาออนไลน (x� = 4.10) ตามลำดับ 

 2.6 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.07) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 

ลำดับ ดังนี้ สนใจสินคาผานรานคาออนไลนเนื ่องจากความหลากหลายของโปรโมชั่น (x� = 4.17) 

รองลงมา คือ การบริการหลังการขายที่ดี (x� = 4.12) และการโฆษณาออนไลนนาสนใจ (x� = 4.08) 

ตามลำดับ 
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 2.7 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานการรักษาความเปนสวนตัว โดย

ภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.01) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหา

นอย 3 ลำดับ ดังนี้ การแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการมีระบบรักษาความปลอดภัย (x� = 4.06) 

รองลงมา คือ การเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาเปนความลับ (x� = 4.02) และการขออนุญาตลูกคา

เพ่ือสงขอมูลขาวสารไปยังอีเมลลของลูกคา (x� = 4.00) ตามลำดับ 

 2.8 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล โดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.06) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 

ลำดับ ดังนี้ สนใจรานคาท่ีมีใหคำแนะนำ คำปรึกษา เก่ียวกับขอสงสัยตาง ๆ (x� = 4.14) รองลงมา คือ 

สนใจรานคาออนไลนมีการแนะนำขอมูลที่เหมาะสมแกลูกคา (x� = 4.08) และสนใจรานคาที่การ

สรางความประทับใจในรปูแบบตาง ๆ (x� = 4.06) ตามลำดับ 

 2.9 ภาพรวมของทุกดาน โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.02) โดย

พิจารณาเปนรายดานเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ดังนี้ สวนประสมทางการตลาดออนไลน 

ดานชองทางการจัดจำหนาย (x� = 4.10) รองลงมาคือ สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดาน

ผลิตภัณฑ (x� = 4.07) และสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล (x� = 

4.06) ตามลำดับ ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดานภาพรวม 

ดานภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

x� S.D ระดับ 

  ดานทัศนคติ  4.01 .55 มาก 

  ดานความไววางใจ 3.85 .69 มาก 

  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ 4.07 .60 มาก 

  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานราคา 4.02 .62 มาก 

  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัด

จำหนาย 
4.10 .62 

มาก 

  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการสงเสริม

การตลาด 
4.02 .65 

มาก 
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  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการรักษาความเปน

สวนตัว 
4.01 .68 

มาก 

  สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวน

บุคคล 
4.06 .61 

มาก 

รวม 4.02 .49 มาก 

 3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุม

ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานชอง

ทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

ดานการตัดสินใจซ้ือสินคาผานชองทางการจัดจำหนาย

ดิจิทัล 

ระดับความคิดเห็น 

x� S.D ระดับ 

ตองการซ้ือสินคาผานรานคาออนไลนโดยไมมีขอจำกัด

ดานเวลา 
4.09 .81 

มาก 

ตองการซ้ือสินคาผานรานคาออนไลนเพราะความ

สะดวกสบาย 
4.18 .77 

มาก 

มักจะคนหาสินคาผานอินเทอรเน็ต 4.09 .82 มาก 

มักจะคนหารานคาออนไลนท่ีมีความนาเชื่อถือ 4.09 .81 มาก 

สามารถเปรียบเทียบราคากอนสั่งซ้ือ 4.16 .81 มาก 

เลือกซ้ือสินคาจากรานคาออนไลนท่ีมีสินคาใหเลือกอยาง

หลากหลาย 
4.15 .79 

มาก 

ตัดสินใจซ้ือสินคาเม่ือไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ

จากทางราน 
3.99 .86 

มาก 

ตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานคาออนไลนท่ีจัดสงรวดเร็ว 4.10 .81 มาก 

ตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานคาท่ีมีบริการหลังการขายอยาง

เหมาะสม 
4.06 .82 

มาก 

ตัดสินใจซ้ือสินคาจากรานคาออนไลนอีกครั้งเนื่องจากไดรับ

การบริการท่ีดี 
4.12 .80 

มาก 

รวม 4.10 .59 มาก 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของ

กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก (x� = 4.10) โดยพิจารณาเปนรายดานเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ดังนี้  ตองการ

ซ้ือสินคาผานรานคาออนไลนเพราะความสะดวกสบาย (x� = 4.18) รองลงมาคือ สามารถเปรียบเทียบ

ราคากอนสั ่งซื ้อ (x� = 4.16) และเลือกซื ้อสินคาจากรานคาออนไลนที ่ม ีสินคาใหเลือกอยาง

หลากหลาย (x� = 4.15) ตามลำดับ 

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion) 

 จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาดออนไลนตอการ

ตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยนำมา

อภิปรายผลไดดังนี้ 

 1. ดานทัศนคติ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากขอรายการท่ี

อยูในระดับมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก เนื้อหาที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสินคามีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือ การสื่อสารดวยภาพหรือการเลาเรื่องดวยภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ และสนใจ

กราฟฟกที ่มีเนื ้อหาสั ้น กระชับ เขาใจงาย ทั ้งนี ้อาจเกิดจากทัศนคติสามารถสงผลทำใหเกิด

พฤติกรรมการซื้อสินคานั้น ผูบริโภคจำเปนตองมีความรู การรับรู ความเขาใจ และมีความเชื่อท่ี

เกี่ยวกับสินคานั้น ๆ ซึ่งจะสงผลอาจจะมีแนวโนมในการตัดสินใจที่จะซื้อสินคานั้น ๆ สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ศิวัช จันทนาสภาภรณ (2554) ไดทําการศึกษาทัศนคติที่มีตอการเปดรับสื่อออนไลน

บนเครือขายสังคมออนไลนกรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผลการวิจัย

พบวา ทัศนคติที่มีตอการเปดรับสื่อออนไลนบนเครือขายสังคมออนไลนมากที่สุดคือดานความรูสึก 

รองลงมาคือ ดานการกระทํา และดานความคิด 

 2. ดานความไววางใจ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากขอ

รายการที่อยูในระดับมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนจะได

สินคาที่มีคุณภาพตามตองการ การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนในปจจุบันมีความปลอดภัย และ

การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนมีความนาเชื่อถือและไววางใจได ทั้งนี้อาจเกิดจากความไววางใจ 

เปนความรูสึกอันสามารถเกิดขึ้นไดจากความสัมพันธที่ใกลชิดที่เกิดโดยการติดตอสื่อสารระหวางผู

ใหบริการกับลูกคา ลูกคาที ่เกิดความไววางใจ จะทำใหเกิดความรู สึกที ่มั ่นใจหรือเชื ่อมั ่นตอ

องคประกอบตาง ๆ ของสินคาหรือบริการรวมไปถึงผูใหบริการ สอดคลองกับงานวิจัยของ พิศุทธิ์ 

อุปถัมภ (2556) ไดทําการศึกษาความไววางใจและลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลนที่สงผลตอ
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ความตั้งใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลน ผลการวิจัยพบวา ลักษณะธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน

ดานการบอกตอสงผลตอความตั้งใจซื้อสินคาผานสื่อสังคมออนไลนมากที่สุด รองลงมาคือ ความ

ไววางใจตอธุรกิจผานสื่อสังคมออนไลน 

 3. ดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

โดยใน 3 ลำดับแรก ไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัด

จำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสม

ทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดทำชองทางการจัด

จำหนายออนไลน คือ การจัดทำเว็บไซตตองมีโดเมนท่ีจดจำงาย ใชงานงาย สวยงาม รวดเร็ว รวมถึง

ตองสะดวกสบายในการสั่งซื้อ ทั้งนี้การมีเว็บไซตจะทำใหรานคานาเชื่อถือ และจะเปนประโยชนตอ

การใหขอมูลเบื้องตนแกลูกคากอนซ้ือ หรือมีการซ้ือซ้ำไดหลังจากท่ีลูกคาซ้ือสินคาจากชองทางปกติ

ไปทดลองใชจนพอใจแลว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  

(E-Marketplace)  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื ้อสินคาออนไลนผาน

ชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Marketplace) คือ ชองทางการจัดจำหนาย ทั้งนี้

ชองทางการจัดจำหนายแสดงถึงประสิทธิภาพของเว็บไซตและการนำเสนอสินคาผานหนาเว็บ และ

สอดคลองกับงานวิจัยของดวงใจ ธรรมนิภานนท (2557) ไดทำการศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาด

ผลิตภัณฑความงามผานชองทางการคาแบบดิจิทัล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด

ออนไลน ผูตอบใหความสำคัญตอปจจัย 6 ดานโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับ คือ ดาน

ชองทางการจำหนาย ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานการรักษาความเปนสวนตัว ดานการ

ใหบริการสวนบุคคล และดานผลิตภัณฑ โดยปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เว็บไซตใชงานงาย 

สะดวก รวดเร็วในการคนหาเลือกและสั่งซ้ือสินคา 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions) 

 1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัยสำหรับนำไปประยุกตใช 

 ขอคนพบจากงานวิจัยดานปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาด

ออนไลนตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี 

เมื่อแยกรายยอยทั้ง 8 ดาน พบวา ผูประกอบการสามารถใชนโยบายจากตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัด

จำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสม
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ทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ตามลำดับ ท้ังนี้ผูประกอบการสามารถกำหนด

กลยุทธในการจัดการธุรกิจ ดังนี้ 

 1.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจำหนายสามารถ

กำหนดกลยุทธในการจัดการธุรกิจโดย การมีเว็บไซตหลักของรานคาในการจำหนายสินคา การสราง

รานคาออนไลนที่ใชงานงาย สะดวก รวดเร็วในการคนหา และการสรางความนาเชื่อถือของรานคา

ออนไลนของตน 

 1.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ สามารถกำหนดกลยุทธ

ในการจัดการธุรกิจโดย นำเสนอสินคาที่หลากหลายแกลูกคาในชองทางการจัดจำหนายในรานคา

ออนไลน และการสรางความนาเชื่อถือของสินคา เชน สงเสริมใหลูกคารีวิว สินคา เปนตน แลให

ความสำคัญกับการอธิบายรายละเอียดสินคาท่ีหนาเว็บไซตรวมท้ังการตอบคำถามท่ีรวดเร็ว 

 1.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคลสามารถ

กำหนดกลยุทธในการจัดการธุรกิจโดย ใหคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ ของลูกคา 

และแนะนำขอมูลที่เหมาะสมแกลูกคาแตละคน รวมทั้งสรางความประทับใจใหกับลูกคาในรูปแบบ

ตาง ๆ 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 ควรนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวิจัยและพัฒนาชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลให

กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานีตอไป 
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