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ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาดออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
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บทคัดยอ (Abstract)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชอง
ทางการจั ด จำหน ายดิจ ิทั ลของกลุ มผลิ ตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจ ังหวัดอุบลราชธานี
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัด
จำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานี โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แบบสอบถามผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัด
อุ บ ลราชธานี จำนวน 400 ราย สถิ ติ ที ่ ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย ความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจ และสวน
ประสมการตลาดออนไลนมีตอการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว
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จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยใน 3 ลำดับแรก ไดแก ปจจัย
ดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการ
ใหบริการสวนบุคคล
คำสำคัญ (Keywords): ทัศนคติ; ความไววางใจ; สวนประสมการตลาดออนไลน; การตัดสินใจซื้อ
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)
ความก า วหน า ทางเทคโนโลยี ไ ด ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงอย า งรวดเร็ ว การค า ขายบน
อินเตอรเน็ต จึงไดกลายเปนชองทางการตลาดที่สำคัญของทั้งผูผลิต ผูคาสง ผูคาปลีก เพื่อสนองตอบ
ตอความตองการของลูกคาที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย (ศูนยพัฒนา
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พาณิชยอิเล็กทรอนิกส, 2562: 1) เทคโนโลยีอินเตอรเน็ต มีการพัฒนาอยางรวดเร็วสงผลใหผูใชงาน
ที่อยูในพื้นที่ตาง ๆ ทั่วโลกสามารถเชื่อมตอกันไดอยางไรขีดจำกัด จนกลายเปนโลกไรพรมแดน
(Globalization) เมื่อเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษยมากขึ้น
และมีผลทำใหตลาดในการซื้ อขายสิน ค าเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมของผู บริโภคจึงเปลี่ ยนแปลง
เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากทัศนคติซึ่งเกิดจากทั้งประสบการณโดยตรง และ
ทัศนคติที่เกิดจากอิทธิพลจากครอบครัวและคนรอบขางตลอดจนความไววางใจ (Schiffman and
Kanuk, 2010: 11) โดยความไววางใจในการซื้อสินคาผานชองทางดิจิทัลนั้น จะเกิดจากความตั้งใจที่
จะซื้อสินคา โดยเริ่มตนจากประสบการณที่เปนสวนบุคคลตอการใชเว็บไซตที่จะสรางการรับรูตอ
ผูใชบริการ โดยผูซื้อจะพัฒนาประสบการณที่ไดรับเปนความเชื่อของตนที่มีตอเว็บไซตในเรื่องตาง ๆ
ขึ้นมา ซึ่งความเชื่อเชิงบวกจะนำไปสูทัศนคติที่ดีในการใชบริการ กอใหเกิดความตั้งใจที่จะใชบริการ
ตลอดจนในที่สุดในกลายเปน ความตั้งใจซื ้อ (Salam, Iyer, Palvia and Singh 2005: 77) ทั้งนี้
การซื้อขายสินคาผานอินเตอรเน็ตเปนจุดมุงหมายใหมของผูซื้อและผูขายจากธุรกิจทุกรูปแบบกับ
ธุรกิจทุกขนาด (วิภาดา พิทยาวิรุฬห และณักษ กุสิสร, 2557: 83) การใชอินเตอรเน็ตในการซื้อขาย
และทำการตลาดจึงมีความสำคัญกับธุรกิจที่ตองการเขาสูตลาดมากขึ้น กลยุทธการทำการตลาดจึง
ตองมีการปรับเปลี่ยน รวมทั้งองคประกอบการตลาดดั้งเดิมกับจะตองผสมผสานความสามารถพิเศษ
ของเทคโนโลยี ทำใหเกิดองคประกอบการตลาดแบบใหม คือ สวนประสมทางการตลาดออนไลน
โดยการนำอินเตอรเน็ตมาใชในธุรกิจจึงเปนไปอยางแพรหลาย เนื่องจากเปนชองทางที่อำนวยความ
สะดวกและเอื้อประโยชนใหกับระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่อยูพื้นที่หางไกล โดยหากธุรกิจใด
ไมปรับตัวในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกสก็อาจจะมีความเสี่ยงของธุรกิจตนเองในอนาคต (ปวุฒิ
บุนนาค, 2557: 16)
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เชน หมูยอ กุนเชียง ไส
กรอก แหนมซี่โครง รวมไปถึงน้ำพริกรสชาติแบบอีสาน เปนของฝากที่สรางชื่อเสียงของจั งหวัด
อุบลราชธานี เนื่องจากมีกรรมวิธีเฉพาะตัว และไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวและประชาชนที่
เดินทางมาพักผอนที่จังหวัดอุบลราชธานี และแวะซื้อกลับไปเปนของฝาก ทำใหอุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี มีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดเปน
อยางมาก และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานีเปนที่ตองการของตลาด
เนื่องจากสามารถผลิตเปนคาสำเร็จรูปที่สามารถเพิ่มมูลคาไดหลากหลายชนิดดังที่กลาวขางตน
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ข อแนะนำในการพั ฒ นากลุ มจากการดำเนิ น กิจ กรรมของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป อาหารจาก
เนื ้ อ สั ต ว จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ภายใต โ ครงการสร า งและพั ฒ นาเครื อ ข า ยและการรวมกลุ ม
อุตสาหกรรมในรูปแบบคลัสเตอร ปงบประมาณ 2560 พบวา ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริม
การจำหนายสินคาผานชองทางดิจิทัลของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตว จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อใหสามารถบริหารชองทางการจัดจำหนายใหมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงโอกาสทางการตลาดวาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของกลุมอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารจากเนื้อสัตว จังหวัดอุบลราชธานีไดจึงไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชอง
ทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำ
ผลการวิจัยเสนอแนะความตองการของผูบริโภคที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัด
จำหนายดิจิทัลตอผูประกอบการกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
ทำการพัฒนาชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของ
กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methods)
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research)
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัด
อุ บ ลราชธานี การกำหนดขนาดกลุ มตั วอย างสำหรับ การวิจัย ครั้งนี้ใชสูตรของ Taro Yamane
(1973) ไดจำนวนตัวอยางเทากับ 400 ราย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
สินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัด
อุบลราชธานี เปนเครื่องที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมายแลวนำขอมูลมา
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วิเคราะห เพื่อหาขอสรุปจากการศึกษา โดยขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มีอยู 2
ประเภท คือ
3.1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอมูลในสวนนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมจากกลุม
ตัวอยางโดยตรง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมขอมูล
3.2 ข อมู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) ขอมูล ในสว นนี้ ผูว ิจ ัย ไดร วบรวมจาก
เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ รายงาน การคนควาวิจัย และเว็บไซต โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
สำนักหอสมุดตาง ๆ และทางระบบอินเทอรเน็ต
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
4.1 ทำหนังสือขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปน
หนังสือนำเพื่อขอเก็บขอมูลกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคยตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการ
จัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานี
4.2 กำหนดการสุมตัวอยางแบบงาย จากกลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑที่เคย
ตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานี
4.3 ดำเนินการแจกแบบสอบถามตามพื้นที่ที่กำหนดไว
4.4 นำแบบสอบถาม และขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม ที่รวบรวมจากกลุม
ตัวอยางทั้งหมด มาตรวจสอบความเรียบรอยวาคำตอบมีความสมบูรณทุกขอทุกตอน
4.5 ลงรหั ส ข อ มู ล (Coding) เพื ่ อ เตรี ย มไปใช ใ นการวิ เ คราะห ข  อ มู ล ด ว ย
คอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป
4.6 นำแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหและนำเสนอในขั้นตอนตอไป
5. สถิติที่ใชในการวิจัย
5.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 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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คาสั มประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค (Conbach’s Alpha Coefficient) (ประสิทธิ์ สุว รรณรักษ,
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 ้ อสั ตวจ ังหวัด อุบลราชธานี .91 และเครื่องมือในการวิจ ัย ทั้ งฉบับ .96 ถือวาเปน
เครื่องมือที่มีคุณภาพและนำไปใชในการวิจัยได
5.2 ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
ผลการวิจัย (Research Results)
จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามจากจำนวนทั้งหมด 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 เนื้อหาที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสินคามี
ผลตอการตัดสินใจซื้อ (x� = 4.17) รองลงมา คือ การสื่อสารดวยภาพหรือการเลาเรื่องดวยภาพมีผล

วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
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ตอการตัดสินใจซื้อ (x� = 4.03) และสนใจกราฟฟกที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ เขาใจงาย (x� = 3.97)
ตามลำดับ

2.2 ด า นความไว วางใจ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ย อยูในระดับ มาก (x� = 3.85) โดย
พิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ไดแก การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนจะ
ไดสินคาที่มีคุณภาพตามตองการ (x� = 3.89) รองลงมา คือ การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนใน

ปจจุบันมีความปลอดภัย (x� = 3.85) การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนมีความนาเชื่อถือและไววางใจ

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 ราคาสินคาถูกกวาซื้อดวยวิธีอื่น (x� = 4.04) และ

ความชัดเจนในการแสดงราคา (x� = 4.00) ตามลำดับ
2.4 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายโดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.10) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3

ลำดับ ดังนี้ มักจะเขาเว็บไซตหลักของรานคาในการซื้อสินคา (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 มักจะเขาเว็บไซตหลักของรานคาในการซื้อสินคา (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 สนใจสินค าผานร านคาออนไลนเนื ่องจากความหลากหลายของโปรโมชั่ น (x� = 4.17)

รองลงมา คือ การบริการหลังการขายที่ดี (x� = 4.12) และการโฆษณาออนไลนนาสนใจ (x� = 4.08)
ตามลำดับ
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2.7 ส ว นประสมทางการตลาดออนไลน ปจ จัย ดานการรักษาความเปน สว นตัว โดย
ภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.01) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหา
นอย 3 ลำดับ ดังนี้ การแจงใหลูกคาทราบเกี่ยวกับการมีระบบรักษาความปลอดภัย (x� = 4.06)
รองลงมา คือ การเก็บขอมูลสวนตัวของลูกคาเปนความลับ (x� = 4.02) และการขออนุญาตลูกคา
เพื่อสงขอมูลขาวสารไปยังอีเมลลของลูกคา (x� = 4.00) ตามลำดับ
2.8 สวนประสมทางการตลาดออนไลน ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคล โดยภาพรวม

แลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (x� = 4.06) โดยพิจารณาเปนรายขอเรียงจากระดับมากไปหานอย 3

ลำดับ ดังนี้ สนใจรานคาที่มีใหคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ (x� = 4.14) รองลงมา คือ
สนใจรานคาออนไลนมีการแนะนำขอมูลที่เหมาะสมแกลูกคา (x� = 4.08) และสนใจรานคาที่การ

สรางความประทับใจในรูปแบบตาง 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 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดานภาพรวม
ระดับความคิดเห็น
ดานภาพรวม
S.D
ระดับ
x�
ดานทัศนคติ
4.01 .55
มาก
ดานความไววางใจ
3.85 .69
มาก
สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ
4.07 .60
มาก
สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานราคา
4.02 .62
มาก
สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัด
มาก
4.10 .62
จำหนาย
มาก
สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการสงเสริม
4.02 .65
การตลาด
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สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการรักษาความเปน
มาก
4.01 .68
สวนตัว
สวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวน
มาก
4.06 .61
บุคคล
รวม
4.02 .49
มาก
3. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุม
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานชอง
ทางการจัดจำหนายดิจิทัลของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
ดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนาย
ดิจิทัล
ตองการซื้อสินคาผานรานคาออนไลนโดยไมมีขอจำกัด
ดานเวลา
ตองการซื้อสินคาผานรานคาออนไลนเพราะความ
สะดวกสบาย
มักจะคนหาสินคาผานอินเทอรเน็ต
มักจะคนหารานคาออนไลนที่มีความนาเชื่อถือ
สามารถเปรียบเทียบราคากอนสั่งซื้อ
เลือกซื้อสินคาจากรานคาออนไลนที่มีสินคาใหเลือกอยาง
หลากหลาย
ตัดสินใจซื้อสินคาเมื่อไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอ
จากทางราน
ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาออนไลนที่จัดสงรวดเร็ว
ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาที่มีบริการหลังการขายอยาง
เหมาะสม
ตัดสินใจซื้อสินคาจากรานคาออนไลนอีกครั้งเนื่องจากไดรับ
การบริการที่ดี
รวม

ระดับความคิดเห็น
S.D
ระดับ
x�
มาก
4.09
.81
4.18

.77

4.09
4.09
4.16

.82
.81
.81

4.15

.79

3.99

.86

4.10

.81

4.06

.82

4.12

.80

4.10

.59

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวา ดานการตัดสินใจซื้อสินคาผานชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลของ
กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (x� = 4.10) โดยพิจารณาเปนรายดานเรียงจากระดับมากไปหานอย 3 ลำดับ ดังนี้ ตองการ
ซื้อสินคาผานรานคาออนไลนเพราะความสะดวกสบาย (x� = 4.18) รองลงมาคือ สามารถเปรียบเทียบ

ราคาก อ นสั ่ ง ซื้ อ (x� = 4.16) และเลื อ กซื ้ อ สิ น ค า จากร านค า ออนไลน ท ี ่ ม ี ส ิ น ค าให เ ลื อ กอย าง

หลากหลาย (x� = 4.15) ตามลำดับ

อภิปรายผลการวิจัย (Research Discussion)
จากผลการวิจัยเรื่อง ทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาดออนไลนตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี ผูวิจัยนำมา
อภิปรายผลไดดังนี้
1. ดานทัศนคติ โดยภาพรวมแลวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลำดับจากขอรายการที่
อยูในระดับมากไปหานอย 3 ลำดับแรก ไดแก เนื้อหาที่ใหขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับสินคามีผล
ตอการตัดสินใจซื้อ การสื่อสารดวยภาพหรือการเลาเรื่องดวยภาพมีผลตอการตัดสินใจซื้อ และสนใจ
กราฟฟ กที ่ มี เ นื ้ อหาสั ้ น กระชั บ เข า ใจง า ย ทั้งนี้อาจเกิดจากทัศนคติส ามารถส งผลทำให เ กิ ด
พฤติกรรมการซื้อสินคานั้น ผูบริโภคจำเปนตองมีความรู การรับรู ความเขาใจ และมีความเชื่อที่
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 การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนจ ะได
สินคาที่มีคุณภาพตามตองการ การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนในปจจุบันมีความปลอดภัย และ
การซื้อสินคาผานรานคาออนไลนมีความนาเชื่อถือและไววางใจได ทั้งนี้อาจเกิดจากความไววางใจ
เปนความรูสึกอันสามารถเกิดขึ้นไดจากความสัมพันธที่ใกลชิดที่เกิดโดยการติดตอสื่อสารระหวางผู
ให บ ริ การกั บ ลู กค า ลู กค า ที ่ เ กิ ดความไว ว างใจ จะทำใหเกิดความรูส ึกที่มั่น ใจหรือเชื่อมั่ น ต อ
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 ดานชองทางการจั ด
จำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องจากการจัดทำชองทางการจัด
จำหนายออนไลน คือ การจัดทำเว็บไซตตองมีโดเมนที่จดจำงาย ใชงานงาย สวยงาม รวดเร็ว รวมถึง
ตองสะดวกสบายในการสั่งซื้อ ทั้งนี้การมีเว็บไซตจะทำใหรานคานาเชื่อถือ และจะเปนประโยชนตอ
การใหขอมูลเบื้องตนแกลูกคากอนซื้อ หรือมีการซื้อซ้ำไดหลังจากที่ลูกคาซื้อสินคาจากชองทางปกติ
ไปทดลองใชจนพอใจแลว สอดคลองกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร (2559) ไดทำการศึกษาเรื่อง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลนผานชองทางตลาดกลางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
(E-Marketplace) ผลการวิ จั ยพบว า ป จ จัย ที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจซื้อสิน คาออนไลนผาน
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 รวดเร็วในการคนหาเลือกและสั่งซื้อสินคา
ขอเสนอแนะการวิจัย (Research Suggestions)
1. ขอเสนอแนะจากงานวิจัยสำหรับนำไปประยุกตใช
ขอคนพบจากงานวิจัยดานปจจัยดานทัศนคติ ความไววางใจ และสวนประสมการตลาด
ออนไลนตอการตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อแยกรายยอยทั้ง 8 ดาน พบวา ผูประกอบการสามารถใชนโยบายจากตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานชองทางการจัด
จำหนาย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานผลิตภัณฑ และปจจัยดานสวนประสม
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ทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคล ตามลำดับ ทั้งนี้ผูประกอบการสามารถกำหนด
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
ความสำคัญกับการอธิบายรายละเอียดสินคาที่หนาเว็บไซตรวมทั้งการตอบคำถามที่รวดเร็ว
1.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดออนไลน ดานการใหบริการสวนบุคคลสามารถ
กำหนดกลยุทธในการจัดการธุรกิจโดย ใหคำแนะนำ คำปรึกษา เกี่ยวกับขอสงสัยตาง ๆ ของลูกคา
และแนะนำขอมูลที่เหมาะสมแกลูกคาแตละคน รวมทั้งสรางความประทับใจใหกับลูกคาในรูปแบบ
ตาง ๆ
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรนำผลการวิจัยไปใชประกอบการวิจัยและพัฒนาชองทางการจัดจำหนายดิจิทัลให
กลุมผลิตภัณฑแปรรูปอาหารจากเนื้อสัตวจังหวัดอุบลราชธานีตอไป
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