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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยท าการศึกษาจากกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 300 คน โดยเก็บแบบสอบถามแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) กระจายเก็บตาม
เขตพื้นที่ให้บริการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ได้แก่ แหล่งชุมชน สถานที่ราชการ บริษัทเอกชน 
และสถาบันการศึกษา ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) ใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) คือ เพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi – Square) และสถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุ 30 - 39 ปี มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์
จากเว็บไซต์ Shop Online Tesco Lotus เหตุผลที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ มีสินค้า
หลากหลายชนิด ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ผ่าน
ช่องทางสมาร์ทโฟน ช่วงวันที่นิยมซื้อ คือ ไม่แน่นอนแล้วแต่โอกาส ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ออนไลน์ในแต่ละวันคือ 18.01 - 22.00 น. ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์เมื่อมีโอกาสพบสินค้าถูกใจ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือตัดสินใจเอง ความถี่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือ น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ 1 ครั้ง คือ 500 – 1,000 บาท มีการเตรียมรายการสนิค้าท่ีต้องการซื้อมา
ก่อนบ้างเป็นบางครั้ง ช าระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต จัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใช้บริการจากแหล่ง Website ศึกษาข้อมูลของสินค้าอุปโภคบริโภคก่อนการซื้อ และมีความ
พึงพอใจหลังจากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ และได้รับสินค้าแล้ว ในระดับมาก  

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
**  ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จาก
ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการรักษาความเป็น
ส่วนตัว รองลงมาคือ ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการให้บริการส่วนบุคคล 
ตามล าดับ  
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ จ าแนกตามอายุและรายได้ พบว่า เหตุผลที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ สินค้าอุปโภคบริโภค
ที่นิยมซื้อออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ในแต่ละวัน 
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ 1 ครั้ง 
ช าระค่าสินค้าด้วยวิธีอะไร สถานท่ีให้จัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าปลีกออนไลน์
ที่ท่านใช้บริการจากแหล่งใด ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ในโอกาสใด  มีความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่กับอายุและรายได้ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคจ าแนกตามอายุ  พบว่า  
มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคจ าแนกตามรายได้ พบว่า  
มีความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

ABSTRACT 

 This research study aimed to investigate the consumer behaviors in Mueang Chiang Mai District towards 
purchasing online consumer products from the modern trade stores. A total of 300 consumers who purchased 
online consumer products from the modern trade stores in Mueang Chiang Mai District were included in this 
study through convenience sampling.  The questionnaires were distributed in areas where the modern trade 
stores offered their delivery services for consumer products such as the communities, government buildings, 
private companies, and educational institutions in Mueang Chiang Mai District.  The instruments used in this 
study consisted of questionnaires and descriptive statistics e. g.  frequency, percentage and mean, including 
nonparametric statistics or Pearson Chi-Square and inferential statistics or One-way ANOVA. 
  The study found that most correspondents were females with a single status, aged 30- 39 years, 
holding a bachelor degree and working for the government/ state enterprises, with the income not more than 
20,000 Baht.  Most of them purchased online consumer products from the website Shop Online Tesco Lotus. 
Their main reasons for online purchases from the modern trade stores involved with an availability of numerous 
products, a choice of beauty and health products, and convenience of online consumer product shopping on 
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the smart phones, with uncertainty of purchasing dates depending on their situations.  The time range for this 
online shopping each day was between 6.01 - 10.00 p.m. and they would purchase online consumer products 
when those matched their interest. No one was to influence their purchasing decisions as they made their own 
decisions. The frequency for such online shopping was less than once per month and the average expenses for 
each online purchase ranged from 500- 1,000 Baht.   The list of wanted products was sometimes prepared in 
advance.  The payment was done by credit/ debit card and the purchased products through online shopping 
would be delivered to their home.  They also mentioned that they received the information of online stores 
from the websites whereas they would study the information of consumer products before any purchase. The 
satisfaction after purchasing online consumer products and receiving the products was at a high level. 
 The study result of electronic marketing mix affecting consumers toward purchasing online consumer 
products from the modern trade stores was overall at a high level with its mean equivalent to 3. 92 whereby 
the privacy management showed the highest mean, followed by place, product, promotion, price, and 
personalization service, respectively.  
 According to the tests on differences between consumer behaviors in Mueang Chiang Mai District 
towards purchasing online products from the modern trade stores ages and income, the reasons for purchasing 
online consumer products from the modern trade stores, time for using the internet to do online shopping 
each day, people involving decision making for online consumer products, average expenses for online 
customer products each time,  payment methods, places for a delivery of online product shopping, sources of 
information about online shopping stores, and situations where online consumer products were purchased the 
consumer behaviors in Mueang Chiang Mai District related between age and income showed a statistical 
significance of 0.01.  
 The tests on differences of the mean of marketing mix affecting consumers classified by age found 
that differences between products and promotion were shown with a statistical difference of 0.05. 
 The tests on differences of the mean of marketing mix affecting consumers classified by income found 
that differences between products and promotion revealed a statistical difference of 0.05. 

บทน ำ 

 ร้านค้าปลีกในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องมาเป็นร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade)  
ที่มีระบบการจัดการที่ดี ตลาดการค้าปลีกมกีารเปลี่ยนแปลงเรว็ ปัจจัยส าคัญคือสมารท์โฟน และอินเตอร์เน็ตเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพล
ส าคัญในการสั่งซื้อสินค้า การเข้าถึงเทคโนโลยีจากประชากร ที่มีมือถือ 91.9 ล้านเลขหมาย ใช้อินเตอร์เน็ต 56.1 ล้านคน  
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มีสมาร์ทโฟน 50 เปอร์เซ็นของมือถือทั้งหมด (สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) /DAAT, ไตรมาส 1 ประจ าปี 2558 : ออนไลน์) 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวท าให้บริษัทยักษ์ใหญ่ค้าปลีกต้องกลับมาคิดทบทวนกลยุทธ์ใหม่ คือการขยายทั้งหน้าร้านสาขาและหน้าร้าน
ออนไลน์ ตอบสนองตลาดค้าปลีกยุคใหม่ท่ีมีหลายช่องทางที่จะเข้าถึงผู้บริโภค 
 จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในภาคเหนือ และเป็นอันดับ 5 ของประเทศ
ไทย มีผู้ใช้มากถึง 1,342,672 เลขหมาย จังหวัดเชียงใหม่มีการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2559) จากตัวเลขทางสถิติจะเห็นได้ว่า ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสูง  
 จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราการเติบโตของตลาดด้านสินค้าและบริการสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาดที่เชื่อมระบบออนไลน์ แนวโน้ม
ในอนาคตเชียงใหม่จะมีมูลค่าการค้าแบบตลาดออนไลน์ที่เติบโตและขยายตัวสูง นอกจากนี้ยังพบว่า เชียงใหม่มีสถิติธุรกรรม  
การน าส่งพัสดุทางไปรษณีย์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อตลาดออนไลน์ ขยายตัวรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจดั้งเดิมยอดจ าหน่ายลดลง
ไปด้วย และจะมีผลมากขึ้นในอนาคต (วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ มองเศรษฐกิจเชียงใหม่ปี, 2562)  เชียงใหม่มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขนาด
เล็ก และใหญ่อยู่หลายแบรนด์ที่มีบริการส่งสินค้าจากการซื้อสินค้าออนไลน์ฟรีถึงบ้านลูกค้า โดยอ านวยความสะดวก  
แม้แต่การช าระค่าสินค้าที่สามารถจ่ายได้หลายช่องทาง  
 ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ว่า
เป็นอย่างไร เพื่อน าผลการศึกษาครั้งนี้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 
และท าให้สินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมมากขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1.  แนวคิดกำรวิเครำะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ

และการใช้ของผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ การเลือกบริการ แนวคิดหรือ
ประสบการณ์ที่จะท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ โดยค าถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ 1H  
ซึ่ งประกอบด้ วย  Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพื่ อค้นหาค าตอบ 7 ประการ  หรื อ  7Os  
ซึ่งประกอบด้วย Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations 

2.  ส่วนประสมกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing Mix) 
ส านักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2556) ได้กล่าวถึงส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ว่า

ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การให้บริการ
ส่วนบุคคล (Personalization) และการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) โดยส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกสท์ุกปัจจัยมีความ
เกี่ยวเนื่องกัน และมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
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วิธีกำรศึกษำ 
1. ขอบเขตกำรศึกษำ  
พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่   

เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ค าถามช่วยในการวิเคราะห์เพื่อค้นหาค าตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 6Ws1H 
ประกอบด้วย ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร ท าไมผู้บริโภคจึงได้ตัดสินใจซื้อ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 
ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด ผู้บริโภคซื้อที่ไหน และผู้บริโภคซื้ออย่างไร และค าถามเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย  
การส่งเสริมการตลาด การให้บริการส่วนบุคคล และการรักษาความเป็นส่วนตัว 

2. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
ในการศึกษา พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีก

สมัยใหม่ มีขั้นตอนที่ส าคัญ ได้แก่ รวบรวมข้อมูล สร้างแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลจัดท า  
และน าเสนอรายงาน 

3. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัย ท างาน หรือติดต่อธุระในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และเคยใช้บริการซื้อ

สินคา้อุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวน 300 ราย เก็บข้อมูลในช่วง  
1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559 โดยเก็บแบบสอบถามแบบสุ่มตามสะดวก (Convenience Sampling) 

4.วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จาก

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ใช้การวัดระดับการมีผล (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ 

ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ (Nonparametric Statistics) คือ  
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เพียร์สันไคสแควร์ (Pearson Chi – Square) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) โดยสามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังต่อไปนี้ 

ผลกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้บริโภคที่ตัดสินใจซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภคออนไลน์จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ในอ ำเภอเมือง
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 300 รำย ดังนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.7 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

66.7 มีอายุ 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.7 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  65.7 ประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 38.7 มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.7  มีสมาชิกในครอบครัวจ านวน 3 – 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา คิดเป็นร้อยละ 46.2 ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 71.3 ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยการเล่นผ่าน WiFi หรือซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 39.7  
ใช้อินเทอร์เน็ตในหนึ่งสัปดาห์เป็นเวลา  3 - 10 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 44.3 และใช้อินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากการใช้เกี่ยวกับงาน
คือใช้ในการพูดคุยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ( Line, Facebook) คิดเป็นร้อยละ 85.7 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภคออนไลน์จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 
จากผลการศึกษา  พบว่ า  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ซื้ อสินค้ าอุป โภคบริ โภคออนไลน์จาก เว็บไซต์  

http://shoponline.tescolotus.com คิดเป็นร้อยละ 26.3 เหตุผลที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ 
มีสินค้าหลากหลายชนิด คิดเป็นร้อยละ 50.3 ซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความงาม คิดเป็นร้อยละ 43.3 ซื้อสินค้าอุปโภค
บริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ผ่านช่องทางสมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 51.3 ช่วงวันที่นิยมซื้อ คือ ไม่แน่นอนแล้วแต่
โอกาส คิดเป็นร้อยละ 82.0 ช่วงเวลาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ในแต่ละวันคือ  18.01 - 22.00 น.  
คิดเป็นร้อยละ 51.3 ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์เมื่อมีโอกาสพบสินค้าถูกใจ คิดเป็นร้อยละ 72.3 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือตัดสินใจเอง คิดเป็นร้อยละ 79.0 ความถี่ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือ น้อยกว่า  
1 ครั้งต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 50.7 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ 1 ครั้ง คือ 500 – 1,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 53.0 มีการเตรียมรายการสินค้าที่ต้องการซื้อมาก่อนบ้างเป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 61.3 ช าระค่าสินค้าด้วยบัตร
เครดิต/บัตรเดบิต คิดเป็นร้อยละ 59.3 จัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 65.7 ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าปลีกออนไลน์ท่ีใช้บริการจากแหลง่ Website คิดเป็นร้อยละ 61.5 ศึกษาข้อมูลของสินค้าอุปโภคบริโภคกอ่น
การซื้อ คิดเป็นร้อยละ 83.7 และมีความพึงพอใจหลังจากซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ และได้รับสินค้าแล้ว ในระดับมาก  
คิดเป็นร้อยละ 54.3 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ในกำรเลือกซ้ือ
สินค้ำอุปโภคบริโภคออนไลน์จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ ใน 6 ด้ำน 

2.1 ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ค่าเฉลี่ย 4.14 ด้านการจัดจ าหน่าย ค่าเฉลี่ย 
4.10 และด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.92  
 2.2 ปัจจัยย่อยของส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลตอ่ผู้บริโภคมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ กระบวนการสั่งซื้อ
ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 4.24 มีบริการส่งฟรี ค่าเฉลี่ย 4.24 และสั่งซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ช่ัวโมง ค่าเฉลี่ย 4.21 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำที่พบของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรซ้ือสินค้ำอุปโภคบริโภคออนไลน์จำก
ร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ที่มีผลต่อผูบ้ริโภค 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว รองลงมาคือ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล และด้านราคาตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของผู้บริโภคในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อกำรซ้ือสินค้ำอุปโภค
บริโภคออนไลน์จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่จ ำแนกตำมอำยุ และรำยได้ต่อเดือน 

ผลการศึกษา พบว่า เหตุผลที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือ มีสินค้าหลากหลายชนิด มีค่า  𝑥2เท่ากับ 0.007  

มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.009 สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออ านวย มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.000 และมีการ

รับประกันสินค้า มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.001 สินค้าอุปโภคบริโภคที่นิยมซื้อออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ ผลิตภัณฑ์ส าหรับ 

แม่และเด็ก มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.000 ช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ในแต่ละวัน มีค่า

 𝑥2เท่ากับ 0.000 ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.002 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยใน

การซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ 1 ครั้ง มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.000 วิธีที่ใช้ในการช าระค่าสินค้า มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.004 สถานท่ี

ให้จัดส่งสินค้าจากการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.008 และแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ใช้

บริการ คือ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายโฆษณา มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.003 และSMS มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.005 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผล
การศึกษาทุกข้อท่ีกล่าวมามีความสัมพันธ์กับอายุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

ผลการศึกษา พบว่า เหตุผลที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือ มีช่ือเสียงและเป็นที่นิยมของคนทั่วไป มีค่า 𝑥2

เท่ากับ 0.002 สินค้าอุปโภคบริโภคที่นิยมซื้อออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ คือ หนังสือ เพลง และภาพยนตร์ มีค่า 𝑥2เท่ากับ 

0.006 โอกาสในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ คือ เป็นของขวัญให้ตัวเองในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด วันส าคัญ มีค่า  𝑥2

เท่ากับ 0.008 และเมื่อมีสินค้าตัวใหม่ออกมา มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.001 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ 1 ครั้ง  

มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.000 และวิธีช าระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์ มีค่า 𝑥2เท่ากับ 0.000 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลการศึกษาทุก
ข้อที่กล่าวมามีความสัมพันธ์กับรายได้ต่อเดือนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ส่วนที่ 5 กำรศึกษำควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำเฉลี่ยส่วนประสมกำรตลำดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในอ ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ในกำรเลือกซื้อสินค้ำอุปโภคบริโภคออนไลน์จำกร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ จ ำแนกตำมอำยุ และรำยได้ต่อเดือน 

ผลการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยเรื่อง มีบริการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ทดสอบค่าสถิติความแปรปรวน 
ANOVA ได้ค่า F-Test เท่ากับ 3.152 ค่า P-Value เท่ากับ 0.044 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 
29 ปี มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ปัจจัยย่อยเรื่อง มีบริการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของร้านได้  
ได้ค่า F-Test เท่ากับ 5.394 ค่า P-Value เท่ากับ 0.005 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี  
และอายุ 40 ปีขึ้นไป มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยเรื่อง  
ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ได้ค่า F-Test เท่ากับ 3.163 ค่า P-Value 
เท่ากับ 0.045 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 30 
– 39 ปี ปัจจัยย่อยเรื่อง ความเป็นมืออาชีพของพนักงานขายที่คอยให้ค าปรึกษาต่างๆ ได้ค่า F-Test เท่ากับ 4.859 ค่า P-Value 
เท่ากับ 0.008 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี และ 40 ปีขึ้นไป มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่
มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ปัจจัยย่อยเรื่อง การน าเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ได้ค่า F-Test เท่ากับ 5.593 ค่า P-Value เท่ากับ 
0.004 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี และ 40 ปีขึ้นไป มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
ระหว่าง 30 – 39 ปี ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับ
ช่วงอายุท่ีต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยเรื่อง มีบริการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของร้านได้ ทดสอบค่าสถิติ
ความแปรปรวน ANOVA ได้ค่า F-Test เท่ากับ 3.275 ค่า P-Value เท่ากับ 0.039 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป ด้านราคา ปัจจัยย่อยเรื่อง ค่าขนส่งสินคา้ 
ได้ค่า F-Test เท่ากับ 3.025 ค่า P-Value เท่ากับ 0.050  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 
บาท มากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ 20,001 – 40,000 บาท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ และด้านราคา  
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อในระดับช่วงรายได้ที่ต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

ในภาพรวมการศึกษานี้ พบว่า พฤติกรรมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามแนวคิดที่เกี่ยวข้องคือ ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด 
ผู้บริโภคซื้อที่ไหน ผู้บริโภคซื้ออย่างไร สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสาวนีย์ ใจมูล (2554) ที่ได้ท าการศึกษา พฤติกรรมของคน
วัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อเครื่องส าอางออนไลน์ แต่แนวคิดที่ว่า ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย ผู้บริโภคซื้ออย่างไร 
ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ ไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสาวนีย์ ใจมูล (2554) 

ส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคออนไลน์จากร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ของผู้บริโภคในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ด้านการจัดจ าหน่าย  
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และด้านผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เสาวนีย์ ใจมูล (2554) ที่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มี
ผลต่อการซื้อ 3 ล าดับแรก คือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 

 1. แยกตำมช่วงอำยุ 
 เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มอีายุ 
30-39 ปี คือบริการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า และมีบริการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของร้านได้ ดังนั้น ร้านค้าควรมีบริการรับคืน
หรือเปลี่ยนสินค้าเมื่อมีสินค้าช ารุดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ และมีช่องทางติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทางทั้งทาง
ออนไลน์ ออฟไลน์ โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆที่เป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าอายุไม่เกิน 29 ปีซึ่งมีความถนัดใน
การใช้ช่องทางการติดต่อท่ีหลากหลาย 

เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่มีอายุ 
30-39 ปี คือมีบริการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของร้านได้ ดังนั้น ร้านค้าควรมีช่องทางติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง ลูกค้า
บางรายที่เป็นผู้สูงอายุอาจมีข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ จึงควรเน้นช่องทางออฟไลน์เป็นหลักด้วยเช่นเดียวกับช่องทาง
ออนไลน์ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าอายุ 40 ปีขึ้นไป ลูกค้ากลุ่มนี้อาจไม่ต้องการบริการแนะน าสินค้าที่ถูกใจ แต่ต้องการบริการ
แนะน าจากพนักงานเพื่อช่วยเหลือลูกค้า หรือ คลายความกังวลในการซื้อสินค้า 

เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุไม่เกิน 29 ปี เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 30-39 ปี คือ ความเป็นมืออาชีพของพนักงานขายที่คอยให้ค าปรึกษาต่างๆ และการน าเสนอสินค้าไปยังลูกค้า
โดยตรง ดังนั้นร้านค้าควรเสนอสินค้าหรือให้ค าปรึกษาการใช้บริการ มีข้อมูลครบถ้วนทั้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ 
ข้อมูลด้านบริการหลังการขาย หรือข้อมูลวิธีการใช้งานสินค้านั้นว่าสินค้ามีความเหมาะสมกับใคร ใช้งานในลักษณะไหน เน้นให้
พนักงานขายโพสขายสินค้าของร้านค้าตามช่องทางออนไลน์ให้ตรงกับแหล่งเวปไซต์ที่ผู้บริโภคที่มีอายุไม่เกิน 29 ปีนิยมใช้บริการ 

เนื่องจากผู้บริโภคที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปเห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า
ผู้บริโภคที่มีอายุ 30-39 ปี คือ ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ ความเป็นมือ
อาชีพของพนักงานขายท่ีคอยให้ค าปรึกษาต่างๆ และการน าเสนอสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรง ดังนั้น ร้านค้าควรเลือกสื่อท่ีตรงกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้สูงอายุเพราะลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วตามเทรนสังคมผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย ควรน าเสนอสินค้าและบริการ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาให้คนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น การมีบริการส่งสินค้าถึงบ้านเป็นสิ่งที่ส าคัญ
เพราะคนกลุ่มนี้ชอบซื้อสินค้าแต่อาจไม่มีก าลังในการขนสินค้า ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีความรู้มากขึ้น ดูแลตัวเองมากขึ้น ใช้อินเตอร์เน็ต
มากขึ้น และเป็นผู้มีอ านาจในการซื้อของเข้าบ้าน 

2. แยกตำมรำยได้ต่อเดือน 
เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป คือ มีบริการสอบถามข้อมูลจากพนักงานของร้านได้ ดังนั้น ร้านค้าควรมีช่องทาง
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ติดต่อสอบถามหลากหลายช่องทาง ร้านค้าควรเสนอหรือให้ค าแนะน าสินค้า โดยให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าก่อน
ตัดสินใจซื้อ ข้อมูลด้านบริการหลังการขาย รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า 

เนื่องจากผู้บริโภคที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท เห็นว่า ปัจจัยย่อยด้านราคาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่าผู้บริโภคที่
มีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 40,000 บาท คือ ค่าขนส่งสินค้า ดังนั้นร้านค้าควรมีการให้ส่วนลดในกรณีที่ซื้อสินค้าออนไลน์ที่พิเศษ
กว่าการซื้อจากร้านค้า มีโปรโมช่ันราคาพิเศษสม่ าเสมอเพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจ า มีการให้ส่วนลดตามปริมาณการสั่งซื้อ ร้านค้า
ควรมีส่วนลดค่าขนส่งเมื่อซื้อสินค้าครบตามยอดที่ก าหนด หรือไม่คิดค่าขนส่ง ร้านค้าสามารถจัดโปรโมช่ันส่งเสริมการขายร่วมกับ
บริษัทบัตรเครดิตในการช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนสินค้าได้ เพื่อเพ่ิมยอดข 
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