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ปัจจยัที'ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื 8อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

 
นนันิกา เอียดมา 

 
บททดัย่อ 

 
การวิจัยนี +มีวัตถุประสงค์เพื9อศึกษาปัจจัยที9ส่งผลต่อการตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริม    

คอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ในเรื9องของ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ พฤติกรรมของผู้บริโภค และปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาด (6P) ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จําหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ด้านการบริการสว่นบคุลากร และด้านการรักษาความเป็นสว่นตวั โดย
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 405 คน ผ่านทางแบบสอบถามทางออนไลน์ และนําข้อมูลที9ได้มา
วิเคราะห์ผลทางสถิติตามวตัถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที9มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของผู้บริโภคจากการทําการวิจยัในครั +งนี + มี 4 ปัจจยั โดยเรียงลําดบัจาก
มากไปหาน้อย ดงันี + 1) ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด 2) ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  3) ปัจจยัด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตวั และ 4) ปัจจยัด้านราคา ตามลําดบั และพบว่าด้านระดบัการศกึษาและอาชีพ ส่งผลต่อ
การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นช่องทาง E-Marketplace เป็นเพราะกลุม่ผู้บริโภคที9มี
ระดบัการศกึษาสงู จะมีความรู้ ความคุ้นเคยในการซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนที9มากกวา่ รวมถึง
น่าจะมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเว็บไซต์ประเภท E-Marketplace เป็นอย่างดี ซึ9งในการใช้งานเพื9อ
ซื +อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางนี + ผู้บริโภคจําเป็นต้องมีความรู้ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ การสมคัรสมาชิก 
ขั +นตอนการชําระเงิน เป็นต้น ส่วนด้านอาชีพ โดยอาชีพที9ต่างกันย่อมมีการใช้ชีวิต ความชื9นชอบ และ
แรงจงูใจในการตดัสินใจซื +อที9แตกต่างกนัออกไป อีกทั +งยงัมีหน้าที9ความรับผิดชอบที9แตกต่างกนั เช่น คนที9
ทํางานบางอาชีพไม่มีเวลา การซื +อของผ่านช่องทางนี +จึงเป็นทางเลือกที9ดี และเหตผุลในการเลือกซื +อผ่าน
ช่องทาง E-Marketplace เพราะมีกระบวนการซื +อสินค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว ซึ9งประเภทที9เลือกซื +อสว่นใหญ่
เป็นแบบผง มีความบ่อยในการซื +อคือ 1 ครั +งต่อเดือน ซึ9งจะซื +อเพียง 1 – 2 ชิ +นต่อครั +ง และค่าใช้จ่ายครั +งละ
ตํ9ากวา่ 500 บาท โดยตวัเองเป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่การซื +อมากที9สดุ ซึ9งปัจจยัด้านพฤติกรรมการตดัสนิใจซื +อด้าน
ความบอ่ยครั +งในการซื +อ และคา่ใช้จ่ายในการซื +อ มีผลตอ่การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน
ผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

 
คาํสาํคัญ: ตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัอยู่ในยุคที9ระบบเศรษฐกิจและสงัคมที9จําเป็นต้องพึ9งพาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื9องมือ
สนบัสนุนหลกัในการทํางาน โดยเฉพาะที9เกี9ยวข้องกับการค้า การลงทุน การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทําให้
พบว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นองค์ประกอบที9สําคัญที9นํามาใช้เป็นเครื9องมือในการกับเคลื9อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคม ซึ9งการนําเทคโนโลยีดิจิทลัเข้ามาเป็นเครื9องมือพฒันาเศรษฐกิจที9ตั +งอยู่บนพื +นฐานโดย
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การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ ทั +งการผลิต การค้า และการบริการ ที9สามารถเชื9อมโยงและเอื +อเฟื+อ
ประโยชน์ในรูปแบบตา่ง ๆ มากขึ +น โดยการเพิ9มประสิทธิภาพให้กบัธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสาระสนเทศ ทําให้
การออกแบบหน่วยธรุกิจมีขนาดเลก็ลง และสามารถเชื9อมโยงธรุกิจตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้งา่ยขึ +น 

เทคโนโลยีดิจิทลัที9ใช้กันเพิ9มมากขึ +นนั +น เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ทําให้ในปัจจุบนัทุก ๆ อย่างที9ใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัส่งผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสงัคม ที9ทุกคน
สามารถเข้าถงึแหลง่ข้อมลู แหลง่เรียนรู้ การตลาด และการบริการตา่ง ๆ ในรูปแบบใหม่ นอกจากนั +นยงัเกิด
การแลกเปลี9ยนสินค้าและบริการทั +งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสะดวกมากยิ9งขึ +น โดยเฉพาะการ
ทําธุรกิจซื +อขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ที9เรียกว่าอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นวิธีการทําธุรกรรมทาง
ธุรกิจผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ9งเติบโตขึ +นอย่างต่อเนื9องเพราะสามารถใช้งานได้ทั9วทุกที9บนโลกทําให้
ผู้ ประกอบการธุรกิจสามารถใช้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
โดยเฉพาะธุรกิจ E-Marketplace Platform ที9ทําหน้าที9เสมือนตลาดออนไลน์ให้ผู้ ขายมาใช้พื +นที9วางขาย
สินค้าโดยจะดงึดดูลกูค้าให้เข้ามาซื +อสินค้าในตลาด ที9ทําให้เกิดการปรับพฤติกรรมของผู้บริโภคให้คุ้นเคย
กบัการค้าในรูปแบบใหม ่และสร้างความเชื9อมั9นในการซื +อสนิค้าออนไลน์ 

ในขณะที9กลุม่สินค้าอื9น ๆ การเติมโตที9ลดลงในช่วงหลงัเกิดโรคระบาดโควิด 19 เช่น ตลาดสขุภาพ
ความงามตวัเลขติดลบ ในปี 2020 แต่กลุ่มตลาดอาหารและสขุภาพกลบัสร้างการเติบโตที9โดเด่น ซึ9งใน
ประเทศไทยตลาดวิตามินและอาหารเสริมมีมลูคา่ 25,269 ล้านบาทที9เติบตวัเลขเฉลี9ย 8%  โดยตลาดที9กิน
สว่นแบ่งมากที9สดุคือ ตลาดคอลลาเจน  สง่ผลให้อตุสาหกรรมคอลลาเจนเติบโตสงูขึ +น 5.9% ต่อปี จึงตอก
ยํ +าว่า คอลลาเจน ยังคงเป็นตลาดที9ทรงอิทธิพลอย่างมากในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2564) 

ดงันั +น เพื9อให้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนเติบโต พฤติกรรมของผู้บริโภคและการตอบสนอง
ต่อความต้องการสงูสดุ ผู้ วิจยัจึงต้องพฒันาและศึกษาปัจจยัที9ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพื9อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ ซื +อ และชว่ยพฒันาศกัยภาพสําหรับผู้ขาย 

 
วัตถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื9อศกึษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์แตกตา่งกนั โดยจําแนกเป็น เพศ อาย ุการศกึษาขั +นสงูสดุ 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที9สง่ผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาด
กลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
            2. เพื9อศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคที9ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
            3. เพื9อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P) ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา 
ปัจจยัด้านช่องทางในการจดัจาหน่าย ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ปัจจยัด้านการให้บริการสว่นบคุคล 
และปัจจยัด้านการรักษาความเป็นส่วนตวั ที9ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน
ผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 
นิยามศัพท์ 

เทคโนโลยี ดิ จิทัล  คือ  เทคโนโลยี ที9 เ กิดจาก เทคโนโลยี  3 ด้าน ไ ด้แ ก่  โทรคมนาคม 
(Telecommunication) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการแพร่ภาพกระจายเสียง (Broadcast) ร่วมกนั  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื9อสารหรือโทรคมนาคมที9นํามาใช้ในการจดัทําระบบสารสนเทศสื9อสารข้อมลู และเผยแพร่สารสนเทศ  

อินเทอร์เน็ต (Internet) คือเครือขา่ยคอมพิวเตอร์ที9มีขนาดใหญ่ ที9เกิดจากเครือขา่ยเลก็ ๆ มากมาย
ทั +งจากส่วนบุคคลหรือจากองค์กรมารวมกนัเป็นเครือข่ายเดียวกนัทั +งโลก โดยใช้ภาษาสื9อสารกนัระหว่าง
คอมพิวเตอร์ที9เรียกวา่ โพรโทคอล (protocol)  

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) คือ ธุรกรรมทกุประเภทที9เกี9ยวข้องกบักิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
ทั +งการซื +อขายและการบริการผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตทั +งในระดบัสว่นบคุคลและองค์กร  

ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Electronics Marketplace (E-Marketplace) เว็บไซต์
สื9อกลางการติดต่อซื +อขายที9รวบรวมสินค้าและร้านค้า โดยสามารถนําข้อมลูธุรกิจและข้อมลูสินค้าไปใสไ่ด้ 
โดยเปิดให้ผู้ ซื +อ-ผู้ขายเข้ามาทําการติดตอ่ซื +อ-ขาย แลกเปลี9ยนข้อมลูสนิค้าและบริการ  

คอลลาเจน (collagen) คือ เส้นใยโปรตีนชนิดหนึ9งที9ประกอบด้วยกรดอะมิโนที9พบในร่างกาย
มนษุย์ เป็นองค์ประกอบหลกัของผิวหนงั ขน เส้นผม เส้นเอ็น กล้ามเนื +อ และเลบ็ ซึ9งมนษุย์สามารถสร้างขึ +น
เองได้ตามธรรมชาติ  
 
ขอบเขตการวจัิย 

งานวิจยัฉบบันี +ทําการศึกษาเกี9ยวกบัปัจจยัที9ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) โดยใช้ปัจจยั 3 ปัจจยัตอ่ไปนี + 
            1. ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที9แตกต่างกัน โดยจําแนกเป็น เพศ อายุ การศึกษาขั +นสูงสุด 
อาชีพ และรายได้ตอ่เดือน 
 2. ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ ความบ่อยครั +ง ปริมาณการซื +อ ค่าใช้จ่าย และ ผู้ มี
อิทธิพล 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (6P) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางในการจดัจําหน่าย การ
สง่เสริมการตลาด การให้บริการสว่นบคุคล และการรักษาความเป็นสว่นตวั  
 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจัิยทีHเกีHยวข้อง 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ถือเป็นความหลากหลายและแตกต่างเกี9ยวกบับคุคล เช่น เพศ 

อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสในการทางาน เป็นต้น โดยจะแสดงถึงความ
เป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซึ9งความแตกต่างและหลากหลายของบุคคล นี + สามารถบ่งชี +
ลกัษณะพฤติกรรมการแสดงออกที9แตกตา่งกนั การตดัสินใจที9แตกตา่งกนัที9มีสาเหตมุา จากความแตกตา่ง
ทางด้านประชากรศาสตร์หรือความเป็นมาของบคุคลนั9นเอง (วชิรวชัร งามละมอ่ม, 2558) 
 พฤตกิรรมผู้บริโภค 
 การตัดสินใจซื +อว่าเป็นการทําให้ บุคคลหนึ9งสร้างภาพลักษณ์ของตนเองโดยผ่านคุณสมบัติ
คณุลกัษณะของสินค้าตราสินค้าหรือการ บริการ เหตผุลในการซื +อผลิตภณัฑ์หรือบริการที9ตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและเกิดความคุ้มค่ามากที9สดุ ในกระบวนการตดัสินใจผู้บริโภคมีวิธีการตดัสินใจที9มี
ความหลากหลาย โดยการตดัสินใจขึ +นอยู่กบัอารมณ์ความรู้สกึในการได้มาของสินค้า ไม่ได้คํานึงถึงด้าน
ราคาเพียงอย่างเดียว สถาพแวดล้อมในขณะที9กําลงัตดัสินใจซื +อมีผลทําให้สินค้านั +น ๆ ไม่ได้ถกูพิจารณา
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เพียงราคา คณุสมบติั การใช้งาน ดีไซน์ แตย่งัรวมไปถงึความรู้สกึที9ดี การได้รับการยอมรับของคนภายนอก
ที9มองผา่นการใช้สนิค้านั +น ๆ (Hawkins, Best and Coney, 2004) 
 ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 สํานกัพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กลา่วไว้ เกี9ยวกบัหลกัการ
ตลาด 6P ของ E-Commerce หรือเกี9ยวกับกลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาดสําหรับการขายสินค้าผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) โดยมีรายละเอียดที9แตกต่างจาก การทําการตลาดแบบ 
Offline Marketing โดยมีรายละเอียดดงันี + 
 1. Product แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สินค้าดิจิตอล (Digital Product) เช่น ซอฟต์แวร์ เพลง 
หนังสือดิจิตอลซึ9งส่งสินค้าได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต และสินค้าที9ไม่ใช่ดิจิตอล (Physical Product) เช่น 
เสื +อผ้า เครื9องประดบั ซึ9งต้องมีการจดัส่งผ่านช่องทางการขนส่งให้ถึงมือผู้ ซื +อการค้าทางออนไลน์ ลกูค้าไม่
สามารถจบัต้องเลือกสินค้าได้ก่อนจะได้แต่เพียงแค่ดรููปภาพและคําบรรยาย เราต้องให้ภาพที9ชดัเจนและ
รายละเอียดของสินค้า เพื9อเป็นข้อมลูในการตดัสินใจให้มากที9สดุ แต่ต้องไม่เกินความจริง รูปภาพชดัเจน 
ไม่มวั มืดดา วางตําแหน่งภาพสมดลุ มีทั +งขนาด preview และ Full หากเป็นสินค้าบริการต้องให้เห็นส่วน
สําคญัของการบริการที9มีระดบั มีคณุภาพ บรรยากาศที9ดีการเขียนข้อความบรรยายต้องเขียนให้กระชบัได้ 
ใจความและเชิญชวน 
 2. Price การวางขายสินค้าบน E-Commerce จะมีราคาถกูหรือแพง ขึ +นอยู่กบัสินค้า ซึ9งเมื9อนามา
รวมกบัคา่ขนสง่ แล้วถ้ามีราคาเพิ9มมากขึ +น อาจะทาให้ความน่าสนใจลดลงหรือลกูค้าเปลี9ยนใจได้อาจใช้วิธี
ปรับราคาให้ตํ9าเมื9อรวมค่าขนส่งแล้วยงัคงตํ9ากว่าหรือเท่ากบัตลาด หากไม่สามารถปรับเรื9องราคาให้เน้น
ความสะดวกจากการสั9งซื +อ การสง่เสริมการขายหากราคาที9แจ้งยงัไม่รวมค่าขนสง่ต้องบอกให้ลกูค้าทราบ
วา่ยงัไมไ่ด้รวมคา่จดัสง่ และให้ข้อมลูด้านการจดัสง่ด้วย 
 3. Place การนําเสนอเวบ็ไซต์ เพื9อให้ผู้สนใจเข้าชมและเลือกใช้บริการ ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทาง
อินเทอร์เน็ตตา่ง ๆ ในประเทศและตา่งประเทศ  
 4. Promotion การสง่เสริมการขาย เป็นหลกัการสําคญัที9จะดงึดดูความสนใจของลกูค้าให้เกิดการ
ติดตามอย่างต่อเนื9องและสั9งซื +ออย่างสมํ9าเสมอโดยมีการเปลี9ยนแปลงเป็นประจําการให้ส่วนลดตาม
ปริมาณการสั9งซื +อให้สทิธิแก่สมาชิกหรือลกูค้าประจํา 
 5. Personalization การให้บริการสว่นบคุคล เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเว็บไซต์กบัลกูค้า
ที9เป็นสมาชิกและไมเ่ป็นสมาชิก การทกัทาย การให้ความรู้สกึและให้การปฏิบติัที9ดี 
 6. Privacy สิ9งที9ลกูค้าต้องการมากที9สดุ คือ การรักษาความเป็นสว่นตวัการรักษาความเป็นสว่นตวั
จงึเป็นสิ9งที9ธรุกิจต้องยดึมั9นเป็นจรรยาบรรณตอ่ลกูค้าโดยมีการปฏิบติัตามประกาศนโยบายรักษาความเป็น
ส่วนตวัที9ให้ไว้จะต้องให้ลกูค้าเป็นผู้ เข้าถึงและสามารถแก้ไขได้เพียงผู้ เดียว ตรวจสอบข้อมลูส่วนตวัของ
ลกูค้าจากสถาบนัหน่วยงานที9ไว้วางใจและเชื9อถือได้ 

 
สมมตฐิานการวจัิย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์สง่ผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 2. พฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลต่อการตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทาง
ตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace)  
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 3.. ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่น
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace)  
 
กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที' 1.6 กรอบวิจยั 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 
 ลักษณะประชากร การกาํหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ที9ผู้ วิจยัเลือกใช้ และกําหนดเป็นประชากรกลุม่เปา้หมาย ในการศกึษาและ
วิจัยในครั +งนี + คือ ประชากรทั9วไปที9เคยซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) รายใดรายหนึ9ง 

ในการวิจยัจะกําหนดกลุม่ตวัอยา่งตามกรณีที9ไมท่ราบจํานวนประชากร และตั +งสมมติฐานวา่ขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) โดยผู้ วิจยัใช้สตูรการคํานวณขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างเพื9อประมาณสัดส่วนของ ประชากรสําหรับทําการวิจัยครั +งนี +โดยกําหนดให้ระดับความ
แปรปรวน (P) สงูสดุ คือ 50% หรือ 0.5 และโอกาสที9จะไมเ่กิดเหตกุารณ์ (q) เทา่กบั 50% หรือ 0.5 กําหนด
ระดับความเชื9อมั9นที9 95%โดยสามารถคํานวณ และกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตร  n = (Z2 
pq)/e2  จะได้เป็น 384.16 ตวัอยา่ง 

ปัจจัยพฤตกิรรมการซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจน 
1. ความบอ่ยครั +งในการซื +อ (กี9เดือนครั +ง) 
2. ปริมาณการซื +อตอ่ครั +ง 
3. คา่ใช้จ่ายในการซื +อตอ่ครั +ง 
4. ใครมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซื +อ 
 
 

การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลาง

พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
 (E-Marketplace) 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ( 6 P’s) 
1.  ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
2. ด้านราคา (Price) 
3. ด้านชอ่งทางจดัจําหน่าย (Place) 
4. ด้านการสง่เสริมการขาย (Promotion) 
5. ด้านการบริการกรสว่นบคุลากร (Personalization) 
6. ด้านการรักษาความเป็นสว่นตวั (Privacy) 
 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  
เพศ (Sex) อาย ุ(Age) ระดบัการศกึษา (Education)  
อาชีพ (Occupation) รายได้ตอ่เดือน (Income) 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรต้น 
 



 

 

 6 

 เพื9อให้ผลการวิจยัที9แม่นยํามากขึ +นผู้ วิจยัจึงกําหนดขนาดของกลุ่มประชากรเพิ9มขึ +นอีก 5% เป็น
จํานวนรวมทั +งสิ +น 405 ตวัอยา่ง 
 เครืHองมือทีHใช้ในการวจัิย 
 ง า น วิ จั ย นี +เ ป็ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ( Quantitative Research) โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) แบบออนไลน์เป็นเครื9องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  
ตารางทีH  1 เกณฑ์การกําหนดค่านํ +าหนกัคะแนนสําหรับระดบัความคิดเห็นและระดบัการตดัสินใจซื +อใน
ระดบัตา่ง ๆ 

คะแนนเฉลีHย ระดับความคดิเหน็/ระดับการตัดสินใจซื Uอ 
4.21 – 5.00 ผู้บริโภคเห็นด้วยมากที9สดุ /ซื +ออยา่งแน่นอน 
3.41 – 4.20 ผู้บริโภคเห็นด้วยมาก /น่าจะซื +อ 
2.61 – 3.40 ผู้บริโภคเห็นปานกลาง /ไมแ่น่ใจ 
1.81 – 2.60 ผู้บริโภคเห็นน้อย /ไมน่่าจะซื +อ 
1.00 – 1.80 ผู้บริโภคเห็นน้อยที9สดุ /ไมซื่ +ออยา่งแน่นอน 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัได้จดัทําแบบสอบถามแบบออนไลน์ และกระจายแบบสอบถามดงักล่าวผ่านช่องทางสงัคม
ออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที9เคยซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ซึ9งใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2564 – เดือน
มกราคม 2565 
 การวเิคราะห์ข้อมูล  

จะใช้การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลกัษณะทางด้าน
ประชากาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนประสมทางการตลาด 6P ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) เกี9ยวกับระดับความคิดเห็น รวมถึงการตัดสินใจ และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics)  

 
ผลการวจัิย 

ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์  
ตารางทีH 2 แสดงลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอยา่ง  

ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

1. เพศ   41 – 50 ปี 6 1.5 
ชาย 62 15.3 มากกวา่ 50 ปี 2 .5 
หญิง 343 84.7 รวม 405 100.0 

รวม 405 100.0 3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
2. อาย ุ   ตํ9ากวา่ปริญญาตรี 30 7.4 

ตํ9ากวา่ 20 ปี 23 5.7 ปริญญาตรี 333 82.2 
20 – 30 ปี 311 76.8 สงูกวา่ปริญญาตรี 42 10.4 

31 – 40 ปี 63 15.6 รวม 405 100.0 
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ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

ลักษณะ 
ประชากรศาสตร์ 

จาํนวน 
(คน) 

สัดส่วน 
(%) 

4. อาชีพ   5. รายได้เฉลี9ยตอ่เดือน   
นกัเรียน/นกัศกึษา 82 20.2 น้อยกวา่ 10,000 บาท 61 15.1 
รับราชการ 41 10.1 10,000 – 20,000 บาท 159 39.3 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 16 4.0 20,001 – 30,000 บาท    84   20.7 
พนกังานบริษัท 201 49.6 30,001 – 40,000 บาท 48 11.9 
ธรุกิจสว่นตวั 40 9.9 40,001 – 50,000 บาท 16 4.0 
อื9น ๆ 25 6.2 มากกวา่ 50,000 บาทขึ +นไป 37 9.1 
รวม 405 100.0 รวม 405 100.0 

ข้อมูลเกีHยวกับพฤตกิรรมการการตัดสินใจซื Uอ 

     
ภาพที& 1 กราฟประเภทของผลติภณัฑ์อาหารเสริม

คอลลาเจน 
ภาพที& 2 กราฟเหตผุลหลกัในการตดัสนิใจซื Cอ 

  

     
ภาพที& 3 แผนภมูิความบอ่ยครั Cงในการซื Cอ ภาพที& 4 แผนภมูิปริมาณการซื Cอตอ่ครั Cง 
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ภาพที& 5 แผนภมูิคา่ใช้จา่ยในการซื Cอตอ่ครั Cง ภาพที& 6 แผนภมูิผู้ ทีKมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซื Cอ 

 
ค่าเฉลีHยและส่วนเบีHยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอสิระ  

ตารางทีH  3 ค่าเฉลี9ยและส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (6P) ของธรุกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 

Variables Mean SD แปลค่า 
1. ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 

1.1 ผลติภณัฑ์มีความหลากหลาย 4.4173 .76184 มากที9สดุ 
1.2 ผลติภณัฑ์มีคณุภาพ  4.1802 .83820 มาก 
1.3 ผลติภณัฑ์มีการให้ข้อมลูที9ละเอียดครบถ้วน  4.2099 .87195 มาก 
1.4 ผลติภณัฑ์คอลลาเจนเป็นตราเดียวกนักบัที9วางขายผา่น

ช่องทาง offline เช่น ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น 
4.2148 .90147 มากที9สดุ 

1.5 ผลติภณัฑ์คอลลาเจนมีคณุสมบติัตรงตามข้อมลูบนเวบ็ไซต์ 
E-Marketplace 

4.2617 .84762 มากที9สดุ 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price) 
2.1 ราคาผลติภณัฑ์มีหลายระดบัราคาให้เลือก 4.3877 .78371 มากที9สดุ 
2.2 ราคาผลติภณัฑ์มีราคาที9ตํ9ากวา่แหลง่จําหน่ายอื9นทั9วไป 4.2765 .85745 มากที9สดุ 
2.3 ทา่นสามารถเปรียบเทียบราคาได้สะดวก 4.3728 .82459 มากที9สดุ 
2.4 ราคาของผลติภณัฑ์ที9ซื +อคุ้มคา่กบัคณุสมบติัที9ได้รับ 4.2173 .81884 มากที9สดุ 
2.5 มีการระบรุาคาผลติภณัฑ์อยา่งชดัเจน 4.3457 .90325 มากที9สดุ 

3. ปัจจัยด้านการจัดจาํหน่าย (Place) 
3.1 มีความหน้าเชื9อถือ 3.9802 .82029 มาก 
3.2 มีความสวยงาม น่าใช้งาน ดงึดดูความสนใจ 4.2617 .81182 มากที9สดุ 
3.3 มีขั +นตอนการซื +อขายสะดวก และปลอดภยั 4.2741 .79382 มากที9สดุ 
3.4 มีการจดัสง่ที9รวดเร็ว สามารถตรวจสอบ/ติดตามพสัดไุด้ 4.3778 .82833 มากที9สดุ 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 เจ้าของร้านมีการจดัโปรโมชั9นอยา่งสมํ9าเสมอ (ลด แลก 

แจก แถม) 
4.0296 .83198 มาก 

ตํ#ากว่า )** 

บาท 

48.1% 

500 –

4,*** บาท 

32.1% 

1,001 – 1,500 บาท 

14.1% 

มากกว่า 4,)** บาท 

5.7% 

ค่าใช้จ่ายในการซื @อต่อครั@ง 

ตัวท่านเอง 

76.8% 

สมาชิกครอบครัว 

3.2% 

เพืHอน 

14.8% 

ดารา/ศิลปิน 

4.7% 

.อื#น ๆ

0.5%

ผู้ทีIมีอทิธิพลต่อการตดัสนิใจซื @อ
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Variables Mean SD แปลค่า 
4.2 มีการโฆษณาแนะนําสนิค้าอยา่งตอ่เนื9อง และเข้าถงึได้งา่ย 4.1309 .75790 มาก 
4.3 เงื9อนไขสว่นลดบตัรสมาชิกเพื9อสะสมแต้มตา่ง ๆ ใช้งานได้

จริง 
3.9975 .80068 มาก 

4.4 เงื9อนไขคปูองสว่นลด ใช้งานได้จริง 3.9951 .79601 มาก 
4.5 เงื9อนไขสว่นลดกบับตัรเครดิต ใช้งานได้จริง 4.1259 .88522 มาก 

5. ปัจจัยด้านการบริการส่วนบุคลากร (Personalization)  

5.1 มีการให้ข้อมลูขา่วสาร โปรโมชั9นแก่สมาชิกอยา่งสมํ9าเสมอ 3.9457 .75256 มาก 
5.2 มีช่องทางติดตอ่สื9อสารกบัผู้จดัจําหน่ายได้ตลอด 24 ชั9วโมง 3.9827 .76895 มาก 
5.3 มีช่องทางติดตอ่กบัเจ้าหน้าที9 Contact Center ได้ตลอด 24 

ชั9วโมง 
3.7284 .87048 มาก 

6. ปัจจัยด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy)  

6.1 มีการเก็บข้อมลูความลบัของลกูค้าได้อยา่งปลอดภยั เช่น 
ชื9อ อีเมล ที9อยู ่เบอร์ติดตอ่ เป็นต้น 

4.1531 .89070 มาก 

6.2 มีการแจ้งนโยบายความเป็นสว่นตวัอยา่งชดัเจน 4.2198 .86380 มากที9สดุ 
6.3 มีการเปิดเผยความลบัของลกูค้าเพื9อดําเนินธรุกรรมให้เสร็จ

ลลุว่งเทา่นั +น เชน่ การจดัสง่สนิค้า 
4.3012 .84322 มากที9สดุ 

 
ค่าเฉลีHยและส่วนเบีHยงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 

ตารางทีH 4 แสดงคา่เฉลี9ยและสว่นเบี9ยงเบนมาตรฐานตวัวดัของตวัแปรตาม 
Variables Mean SD แปลค่า 

การตัดสินใจซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทาง E-Marketplace 
หากทา่นมีโอกาสตดัสนิใจใหม ่ทา่นจะซื +อผลติภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนผา่นช่องทาง E-Marketplace 

4.3259 .80065 ซื +อแน่นอน 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื Uอผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลา

เจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
ตารางทีH 5 แสดงคา่เฉลี9ยและคา่สว่นเบี9ยงเบนมาตรฐานของเพศกบัการตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

เพศ N Mean SD Sig. 
ชาย 62 4.1452 .78608 

0.053 
หญิง 343 4.3586 .80002 

ตารางทีH 6 แสดงคา่เฉลี9ยและคา่สว่นเบี9ยงเบนมาตรฐานของอายกุบัการตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

อายุ N Mean SD Sig. 
ตํ9ากวา่ 20 ปี 23 4.1739 .65033 

0.486 
20 – 30 ปี 311 4.3441 .81555 



 

 

 10 

อายุ N Mean SD Sig. 
31 – 40 ปี 63 4.3016 .79585 

41 – 50 ปี 6 4.0000 .63246 
มากกวา่ 50 ปี 2 5.0000 .00000 

ตารางทีH  7 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานของการศึกษากับการตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ระดับการศึกษา N Mean SD Sig. 
ตํ9ากวา่ปริญญาตรี 30 3.9333 .94443 

0.020 ปริญญาตรี 333 4.3544 .78423 
สงูกวา่ปริญญาตรี 42 4.3810 .76357 

ตารางทีH  8 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานของอาชีพกบัการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

อาชีพ N Mean SD Sig. 
นกัเรียน/นกัศกึษา 82 4.1707 .84335 

0.019 

รับราชการ 41 4.6341 .66167 

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 16 4.3125 .79320 
พนกังานบริษัท 201 4.3632 .82002 

ธรุกิจสว่นตวั 40 4.3750 .70484 
อาชีพอิสระ 16 3.9375 .68007 

อื9น ๆ 9 4.0000 .70711 

ตารางทีH 9 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานของรายได้กบัการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

รายได้ N Mean SD Sig. 
น้อยกวา่ 10,000 บาท 61 4.2131 .66118 

0.216 

10,000 – 20,000 บาท 159 4.4340 .85335 

20,001 – 30,000 บาท 84 4.2619 .79333 
30,001 – 40,000 บาท 48 4.3333 .72445 

40,001 – 50,000 บาท 16 4.4375 .51235 

มากกวา่ 50,000 บาทขึ +นไป 37 4.1351 .94757 
 

จากตารางที9 5 – 9 ทดสอบปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ จะเห็นได้วา่ ปัจจยัด้านการศกึษา และปัจจยั
ด้านอาชีพที9แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ที9ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 เนื9องจากมีค่า Sig เท่ากบั 0.020 
และ 0.019 ตามลําดบั  

 
 



 

 

 11 

การวิเคราะห์� ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื Uอผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
ตารางทีH 10 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าสว่นเบี9ยงเบนมาตรฐานของความบอ่ยครั +งในการซื +อกบัการตดัสินใจซื +อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ความบ่อยครัUงในการซื Uอ N Mean SD Sig. 
1 เดือนครั +ง 271 4.4022 .75316 

0.000 
2 เดือนครั +ง 79 4.3165 .79331 

3 เดือนครั +ง 20 3.6500 1.03999 
นานกวา่ 3 เดือนครั +ง 35 4.1429 .84515 

ตารางทีH 11 แสดงคา่เฉลี9ยและคา่สว่นเบี9ยงเบนมาตรฐานของปริมาณในการซื +อตอ่ครั +งกบัการตดัสินใจซื +อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ปริมาณในการซื Uอต่อครัUง N Mean SD Sig. 
1 - 2 ชิ +น 306 4.3693 .77939 

0.176 
3 - 4 ชิ +น 75 4.2400 .83569 
5 – 6 ชิ +น 17 4.0000 .93541 

มากกวา่ 6 ชิ +น 7 4.1429 .89974 

ตารางที' 12 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานของค่าใช้จ่ายในการซื +อต่อครั +งกบัการตดัสินใจ
ซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ค่าใช้จ่ายในการซื Uอต่อครัUง N Mean SD Sig. 
ตํ9ากวา่ 500 บาท 195 4.4462 .74676 

0.034 
500 – 1,000 บาท 130 4.2000 .87515 

1,001 – 1,500 บาท 57 4.2456 .76253 

มากกวา่ 1,500 บาท 23 4.2174 .79524 

ตารางทีH  13 แสดงค่าเฉลี9ยและค่าส่วนเบี9ยงเบนมาตรฐานของผู้ มีอิทธิพลในการซื +อกับการตดัสินใจซื +อ
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นชอ่งทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ผู้มีอทิธิพลในการซื Uอ N Mean SD Sig. 
ตวัทา่นเอง 311 4.3826 .80616 

0.062 

สมาชิกครอบครัว 13 4.1538 .98710 

เพื9อน 60 4.2000 .70830 
ดารา/ศิลปิน 19 4.0000 .74536 

อื9น ๆ 2 3.5000 .70711 
 

 จากตารางที9 10 – 13 พบว่า ความบ่อยครั +งในการซื +อ และค่าใช้จ่ายในการซื +อต่อครั +งผลต่อการ
ตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Marketplace) ที9ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 0.05 มีคา่ sig. เทา่กบั 0.000 และ 0.034 ตามลําดบั  
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การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพืHอศึกษาปัจจัยทีHมีอิทธิ
ต่อการตัดสินใจซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทาง E-Marketplace 

ตารางทีH 14 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
Coefficients a 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.263 .205  6.154 .000 
ด้านผลติภณัฑ์ .171 .068 .173 2.524 .012 

ด้านราคา .176 .074 .176 2.369 .018 
ด้ายการจดัจําหน่าย .044 .069 .041 .634 .526 

ด้านการสง่เสริมการตลาด .201 .068 .187 2.968 .003 
ด้านการบริการสว่นบคุลากร -.012 .059 -.011 -.197 .844 

ด้านการรักษาความเป็นสว่นตวั .146 .057 .152 2.537 .012 

จากตารางที9  14 เมื9อพิจารณาค่า Sig. สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที9มีอิทธิต่อการตัดสินใจซื +อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที9ระดบั 0.05 (T-Test ของปัจจยัที9มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05) มีทั +งหมด 4 ปัจจยั 
โดยเรียงลําดบัจากค่าสมัประสิทธิ�ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปหาน้อย คือ ปัจจยั
ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านการรักษาความเป็น
สว่นตวั ตามลําดบั 

สรุปและอภปิรายผล 
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์กับการตัดสินใจซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริคอลลาเจนผ่าน

ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 
 จากผลการวิจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุม่ตวัอย่าง สามารถแบง่ ออกเป็นเพศชาย คิด
เป็น 15.3% เพศหญิง คิดเป็น 84.7%  ของกลุ่มตวัอย่างตามลําดบัส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ20 - 30 ปี คิด
เป็น 76.8% ของกลุ่มตวัอย่าง มีระดบัการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็น 82.2% โดยประกอบอาชีพ
เป็นพนกังานบริษัท คิดเป็น 49.6% มีรายได้เฉลี9ยตอ่เดือน 10,000 - 20,000 บาท คิดเป็น 39.3% 

ข้อมูลเกีHยวกับพฤตกิรรมกับการตัดสินใจซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

พฤติกรรมการการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) โดยสรุป ประเภทของผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนที9เลือกซื +อผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ของกลุ่มตวัอย่าง มากที9สดุเป็นอนัดบั 1 คือ 
แบบผง คิดเป็น 79.51% อนัดบัสองคือ แบบเม็ด คิดเป็น 52.35% และอนัดบัสามคือ แบบเจลลี9 คิดเป็น 
24.20% เหตุผลหลักในการตัดสินใจซื +อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกซื +อผ่านช่องทางนี +เพราะมี
กระบวนการซื +อสินค้าง่าย สะดวก รวดเร็ว คิดเป็น 86.91% ความบ่อยครั +งในการซื +อของกลุม่ตวัอย่างสว่น
ใหญ่ซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผา่นตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์อยา่งน้อยคือ 1 ครั +ง/เดือน 
คิดเป็น 66.9% ปริมาณการซื +อของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านตลาด
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กลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ตอ่ครั +ง คือ 1 – 2 ชิ +น คิดเป็น 75.6% คา่ใช้จ่ายในการซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) ตอ่ครั +งของกลุม่ตวัอยา่ง สว่น
ใหญ่ซื +อตอ่ครั +งในราคาที9ตํ9ากวา่ 500 บาท คิดเป็น 48.1% และผู้ ที9มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซื +อมากที9สดุคือ 
ตวัทา่นเอง คิดเป็น 76.8%  

เมื9อทดสอบปัจจยัด้านพฤติกรรมการตดัสินใจซื +อด้วย One- Way ANOVA พบวา่ ความบอ่ยครั +ง
ในการซื +อ และค่าใช้จ่ายในการซื +อต่อครั +ง ค่าสถิติ F-Test มีค่า sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.034 ตามลําดบั 

ซึ9งมีคา่น้อยกวา่ระดบันยัสําคญัที9 α = 0.05 แสดงวา่ มีผลตอ่การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริมคอลลา
เจนผา่นช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ปัจจัยทีHมีอทิธิพลการตัดสินใจซื Uอผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาด
กลาง พาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) 

ปัจจัยที9มีอิทธิต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนลน์ผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที9ระดบั 0.05 (T-Test ของปัจจยัที9มีคา่ 
Sig. น้อยกวา่ 0.05) มีทั +งหมด 4 ปัจจยั ได้แก่ 

1. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  (Product) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจน
ผ่านทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ทั +งในเรื9องความหลากหลาย มีคณุภาพ มี
การให้ข้อมูลที9ละเอียดครบถ้วน นอกจากนั +นผลิตภัณฑ์คอลลาเจนเป็นตราเดียวกันกับที9วางขายผ่าน
ช่องทาง offline เช่น ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์คอลลาเจนมีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลบน
เวบ็ไซต์ E-Marketplace 

2. ปัจจยัด้านราคา (Price) ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านทาง
ตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เนื9องจากราคาผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที9ซื +อผ่าน
เว็บไซต์ e-marketplace ที9เคยซื +อมีหลายระดับราคาให้เลือก และยังมีราคาที9ตํ9ากว่าราคาจากแหล่ง
จําหน่ายอื9น ๆ ทั9วไป สามารถเปรียบเทียบราคาได้ง่าย สะดวก ราคาที9จ่ายไปคุ้มค่ากับคุณสมบัติของ
ผลติภณัฑ์ที9ได้รับ และทางเวบ็ไซต์ E-Marketplaceอ มีการระบรุาคาที9ชดัเจน สะดวกตอ่การตดัสนิใจ 

3. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ส่งผลต่อการตดัสินใจซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผ่านทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) มีอิทธิพลจากที9บนเว็บไซต์ E-
Marketplace มีการจัดโปรโมชั9นอย่างสมํ9าเสมอ (ลด แลก แจก แถม) มีการโฆษณาแนะนําสินค้าอย่าง
ตอ่เนื9อง และเข้าถึงได้ง่าย มีสว่นลดบตัรสมาชิกเพื9อสะสมแต้ม คปูองสว่นลดและบตัรเครดิต ใช้งานได้จริง 
ซึ9งสอดคล้องกับวิจัยของ สุนิสา ตรงจิตร์ (2559) พบว่าปัจจัยด้าน การส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซื +อสินค้าออนไลน์ผ่าน ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) มีอิทธิพล
จากเงื9อนไขโปรโมชั9นส่วนลด กบับตัรเครดิตมีความเหมาะสม ใช้งานได้จริงเงื9อนไขส่วนลดสาหรับสมาชิก
เว็บไซต์มีความเหมาะสม ใช้งานได้จริงเงื9อนไขคูปองส่วนลดมีความเหมาะสม ใช้งานได้จริงสื9อโฆษณา
ออนไลน์ เช่น Facebook fan page IG เข้าถึงได้ง่ายสื9อโฆษณา เช่น โฆษณาโทรทศัน์, แผ่นป้ายโฆษณา 
เข้าถึงได้ง่ายเจ้าของ เว็บไซต์มอบสว่นลดพิเศษในวนัพิเศษ หรือเทศกาลตา่ง ๆ และมีการให้ข้อมลูข่าวสาร 
โปรโมชั9น แก่สมาชิกผา่นทาง E-mail หรือ SMS โดยตรง 

4. ปัจจยัด้านการรักษาความเป็นสว่นตวั (Private) สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื +อผลติภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผ่านทางตลาดกลาง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ทั +งในเรื9องของการเก็บข้อมูล
ความลับของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เช่น ชื9อ อีเมล ที9อยู่ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น ได้อย่างปลอดภัยมีการ 
เปิดเผยข้อมลูความลบัของลกูค้าเพื9อดาเนินธุรกรรมตา่ง ๆ ให้สําเร็จลลุว่งเทา่นั +น เช่น การจดัสง่สินค้า เป็น
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ต้น มีการชี +แจงนโยบายความเป็นส่วนตวัอย่างชดัเจน สอดคล้องกบังานวิจยัของ ไพศาล เกรียงเชิดศกัดิ� 
(2552) พบวา่ คณุภาพด้านความเป็นสว่นตวัเป็นบริการที9มีคณุภาพที9สดุเนื9องจากการรักษาข้อมลู ที9ดีที9ทํา
ให้ผู้ใช้บริการพงึพอใจ 

สําหรับการวิเคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์มีด้านระดบัการศกึษา และอาชีพ ที9ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื +อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-
Marketplace) เป็นเพราะกลุม่ผู้บริโภคที9มีระดบัการศกึษาสงูหรือระดบัปริญญาตรีขึ +นไป เนื9องจากจะมีการ
สั9งซื +อสินค้าออนไลน์ที9มากกว่า จึงมีการใช้งานเว็บไซต์ประเภท E-Marketplace มากกว่า และการใช้งาน 
E-Marketplace ผู้บริโภคจําเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจที9จะการเข้าใช้งานเว็บไซต์ในระดบัหนึ9ง เช่น การ
สมคัรสมาชิก การใส่ข้อมลูการชําระเงิน ขั +นตอนการสั9งซื +อ เป็นต้น ซึ9งสอดคล้องกับผลที9เกิดขึ +นที9ว่ายิ9งมี
ระดับการศึกษาที9สูงจะมีแนวโน้มที9จะตัดสินใจซื +อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) สูงขึ +น ซึ9งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที9 พบว่า 
ระดบัการศึกษาที9แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจซื +อซื +อสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และตรงกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ�ไพรทอง (2556) ที9ทําการศึกษา
ปัจจยัที9สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซื +อเสื +อผ้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ พบวา่ ระดบัการศกึษา ที9ตา่งกนัมีการ
ตดัสินใจซื +อเสื +อผ้าจากร้านค้าออนไลน์แตกต่างกัน และด้านอาชีพ โดยอาชีพที9ต่างกันย่อมมีการใช้ชีวิต 
ความชื9นชอบ และแรงจงูใจในการตดัสนิใจซื +อสนิค้าหรือบริการที9แตกตา่งกนัออกไป อีกทั +งยงัมีหน้าที9ความ
รับผิดชอบที9แตกตา่งกนั เช่น บางอาชีพไมมี่เวลาในการไปเดินเลือกซื +อของ จงึสง่ผลตอ่ซื +อผลติภณัฑ์อาหาร
เสริมคอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เป็นต้นสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สณิุสา ตรงจิตร์ (2559) ที9 พบวา่ อาชีพที9แตกตา่งกนัมีผลตอ่การตดัสนิใจซื +อซื +อสนิค้าออนไลน์
ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Marketplace) และสอดคล้องกบังานวิจยัของ จฑุารัตน์ 
เกียรติรัศมี (2558) ที9ได้ศกึษาปัจจยัที9มีผลต่อการซื +อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั9นออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าอาชีพต่างกัน มีระดบัการตดัสินใจใช้โมบายแอพพลิเคชั9นซื +อ
สนิค้าออนไลน์ แตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กว้างขึ +นโดยการเพิ9มกลุม่ตวัอย่างไปยงัต่างจงัหวดัมากขึ +น
หรือครอบคลมุทั9วประเทศ เพื9อให้ครอบคลมุประชากรผู้ ซื +อสนิค้าผา่นทางตลาดกลางพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 
(E-Marketplace) ได้มากขึ +น 

2. ควรเพิ9มเครื9องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื9น ๆ เช่น การสัมภาษณ์เจาะลึก (In- depth 
Interview) การสนทนากลุม่ (Focus Group) เพื9อเข้าถงึความต้องการ ความคาดหวงั จากความรู้สกึ ความ
คิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเชิงลกึจากกลุ่มตวัอย่างมากยิ9งขึ +นให้ได้รับรู้ถึงข้อมลูเชิงลกึ และความต้องการที9
แท้จริงของกลุ่มผู้ ซื +อ เพื9อจะนํามาพฒันาแอพพลิเคชั9น ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ +นและตอบโจทย์ความ
ต้องการของกลุม่ผู้บริโภคมากยิ9งขึ +นตอ่ไปในอนาคต 

3. ควรศึกษาปัจจัยอื9น ๆ ที9มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื +อสินค้าผ่านช่องทางตลาดกลาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพิ9มเติมจากตัวแปรอิสระทั +ง 6 ตัวที9จะสามารถอธิบายการ
ตดัสินใจซื +อผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ได้มากขึ +น เช่น ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการใช้ อินเตอร์เน็ต ในเรื9องของระยะเวลาที9ใช้งาน ช่วงเวลาที9ใช้งาน และอปุกรณ์ที9ใช้เชื9อมต่อ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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4. ควรศกึษาเพิ9มเติมวา่ปัจจยัใดมีความสมัพนัธ์ตอ่ความพงึพอใจในการซื +อผลิตภณัฑ์อาหารเสริม
คอลลาเจนผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เพื9อผู้ จะได้นําข้อลมา
วิเคราะห์และพฒันากระบวนการขาย กลยทุธ์ต่าง ๆ ที9จะจงูใจ และรักษาความภกัดีในการซื +อสินค้าผ่าน
ช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) ในอนาคต เช่น เปรียนเทียบการซื +อผ่าน
ช่องทางอื9น ๆ 
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