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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและอิทธิ พลของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อสาหรั บเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ที่อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม จานวน 400 คน
ทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps), การยอมรับเทคโนโลยี (TAM), ความไว้วางใจ, การรับรู้
ความเสี่ ยง, คุณภาพการให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) รวมจานวนทั้งสิ้ น 84 ตัว
แปร ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบได้จานวน 8 ปั จจัย ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร, ความสะดวกสบาย, ความปลอดภัย,
ความไว้วางใจ, ผลิตภัณฑ์, ประสิ ทธิ ภาพ, การส่ งเสริ มการขาย และราคา เมื่อทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พหุ คูณ กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โ ภคในจังหวัดนครปฐมอย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ มี จ านวนทั้งหมด 8 ปั จ จัย โดยเรี ย งลาดับ จากค่ า
สัมประสิ ทธิ์ ของการถดถอยมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกสบาย (Beta = 0.518) รองลงมาคือ การติดต่อสื่ อสาร (Beta
= 0.412) ความปลอดภัย (Beta = 0.361) ความไว้วางใจ (Beta = 0.309) ประสิ ทธิ ภาพ (Beta = 0.302) ผลิตภัณฑ์ (Beta
= 0.255) ราคา (Beta = 0.190) และการส่ งเสริ มการขาย (Beta = 0.155) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากผลการวิจยั นี้
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ในการดาเนิ นกลยุทธ์ทางธุ รกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันธุ รกิจออนไลน์ การ
บริ หารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจออนไลน์ต่อไป
คาสาคัญ: การซื้ อสิ นค้าออนไลน์, การตัดสิ นใจซื้ อ, การวิเคราะห์องค์ประกอบ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the composition and influence of factors affecting consumers'
decision to shop online in Nakhon Pathom Province. It is a quantitative research. The questionnaire was used as a
tool for collecting data from a sample of 400 consumers who used to shop online living in Nakhon Pathom
province. The study was conducted on Online Marketing Mix Factors (6Ps), The Technology Acceptance Model
(TAM), Trust, Perceived Risk, Quality of Electronic Commerce Services (ES-QUAL & E-RECS-QUAL), a total of
84 variables. Were able to perform a factor analysis of 8 factors, namely Communication, Comfort, Security, Trust,
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Product, Efficiency, Promotion and Price. Analysis with the Multiple Linear Regression, the statistical significance
was determined at the 0.05 level. The results showed that Factors affecting consumers' decision to shop online in
Nakhon Pathom province with statistical significance. There were a total of 8 factors, ranked from the coefficient of
regression the most: Comfort (Beta = 0.518), Communication (Beta = 0.412), Security (Beta = 0.361), Trust (Beta =
0.309) Efficiency (Beta = 0.302), Product (Beta = 0.255), Price (Beta = 0.190), and Promotion (Beta = 0.155) were
statistically significant.
Keywords: Online Shopping, Purchasing Decision, Factor Analysis
1. บทนา
การเติ บโตของการใช้อินเตอร์ เน็ตได้สร้ างโอกาสและความท้าทายต่อธุ รกิ จเป็ นอันมาก ไม่ว่าจะเป็ น eCommerce, Application online ที่เปิ ดโอกาสให้ผบู ้ ริ โภคเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว อีกทั้งพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
ยุคใหม่กห็ นั มาเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้น มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง (สุ ธาทิพย์ ทัว่ จบ, 2562) และ
การขายสิ นค้าหรื อบริ การทางออนไลน์ระหว่างผูป้ ระกอบการกับผูบ้ ริ โภคโดยตรง (Business-to-Consumer : B2C) ที่
เปิ ดโอกาสให้ผูผ้ ลิ ตได้ทาการตลาดขายสิ นค้าให้ผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายผ่านช่ องทางการขายสิ นค้าออนไลน์ จึ งเป็ น
ช่องทางที่สามารถสร้างโอกาสให้กบั ธุ รกิจได้อย่างมากมาย หลักสาคัญคือ การเลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม
กับธุ รกิ จ โดยช่ องทางการทาการตลาดออนไลน์ที่เป็ นที่นิยม (หทัยรัตน์ เกตุมณี ชยั รัตน์ และคณะ, 2562) ได้แก่
แพลตฟอร์ มอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Marketplace) ซึ่ งเป็ นเสมือนตลาดที่ผซู ้ ้ื อผูข้ ายใช้ซ้ื อขายสิ นค้ากัน และการซื้ อขาย
โดยตรงผ่านเว็บไซต์ผขู ้ าย หรื อช่องทาง Social media ของผูข้ าย (บูรณ์เมตต์ วิวฒั นานุกลู , 2564) นอกจากนั้นการซื้ อ
สิ นค้าทางออนไลน์ยงั สามารถช่วยให้การติดต่อ การสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าสามารถทาได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว
เป็ นการเชื่อมโยงกระบวนการดาเนิ นธุ รกิจเป็ นห่ วงโซ่ หรื อเครื อข่ายให้เกิดการประสานงานกันอย่างต่อเนื่ องในห่ วง
โซ่ อุปทาน เป็ นการสร้างความได้เปรี ยบในการพัฒนาธุ รกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสุ ดท้าย (End
Customer) ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้ดี (Koberg & Longoni, 2019)
การที่ธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) ของไทยได้เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดด ปั จจัยที่สาคัญ
มาจากการที่ธุรกิจต่าง ๆ มองว่า ปั จจุบนั e-Commerce เป็ นช่องทางการขายสาคัญในการเข้าถึงผูบ้ ริ โภค อีกทั้งยังมีการ
เข้ามาของผูใ้ ห้บริ การจากต่างประเทศ ทาให้เกิ ดการแข่งขันด้านการให้บริ การเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคให้ได้มากที่สุด ทั้งการมีระบบชาระเงินออนไลน์ (Online Payment) ที่พฒั นาไปอย่างมากทั้งในด้านความ
ปลอดภัยและความน่ าเชื่ อถือ หรื อการมี ระบบจัดการสิ นค้าและขนส่ งถึงปลายทางพร้ อมเก็บเงิ น (Warehouse &
Fulfillment) อี กทั้งสมาร์ ท โฟนราคาถูกยังถื อ เป็ นอี กหนึ่ งปั จ จัยที่ ท าให้ค นไทยเกื อ บทุ กระดับสามารถเข้าถึ ง
อินเทอร์ เน็ตได้ ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตส่ วนมากจึงสามารถใช้บริ การซื้ อสิ นค้าออนไลน์ได้ตลอด 24 ชัว่ โมงจากที่บา้ น ที่
ทางาน หรื อที่ใดก็ตามที่อินเทอร์ เน็ตเข้าถึง เพราะสามารถประหยัดเวลาในการออกไปเลือกซื้ อสิ นค้าเองตามห้างร้าน
ต่าง ๆ และยังเป็ นตัวเลือกที่ดีสาหรับผูบ้ ริ โภคที่ไม่มีเวลา อีกทั้งการซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในปั จจุบนั นั้น มี
ความน่ าเชื่อถือและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อน เช่น ในกรณี ที่สินค้ามีปัญหาชารุ ด เสี ยหาย หรื อส่ งผิดพลาด
หลายๆ บริ ษทั ก็มีนโยบายมารองรับปั ญหาเหล่านี้ แล้ว ด้วยการคืนเงินหรื อส่ งคืนสิ นค้า รวมถึงการมีระบบตรวจสอบ
การชาระเงินและสถานการณ์จดั ส่ งสิ นค้าอีกด้วย
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จากการที่มูลค่าภาคการค้าเป็ นธุ รกิจที่มีมูลค่า e-Commerce สู งที่สุดและมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่ อง โดย eCommerce ทาให้ผปู ้ ระกอบการสามารถขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่น ๆ ทัว่ ประเทศได้กว้างกว่าเดิมที่ขายได้เฉพาะใน
ภูมิภาคของตนเองเป็ นสาคัญ เป็ นหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยยกระดับและกระจายรายได้ของผูป้ ระกอบการซึ่ งส่ วนใหญ่
เป็ น SME ในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อและยังส่ งผลให้
รู ปแบบการดาเนิ นธุ ร กิ จการค้าขยายวงกว้างและซับซ้อนมากขึ้ น จากรู ปแบบการค้าเดิ มที่ มีลกั ษณะเป็ นเส้นตรง
กลายเป็ นห่ วงโซ่ อุปทานที่มีลกั ษณะแบบ networking เนื่ องจากลูกค้าไม่จาเป็ นต้องซื้ อจากร้านค้าปลีกเท่านั้น หรื อ
โรงงานผูผ้ ลิตก็สามารถขายสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง
สาหรับจังหวัดนครปฐมนั้น ตั้งอยูบ่ ริ เวณลุ่มแม่น้ าท่าจีน ซึ่ งเป็ นพื้นที่บริ เวณที่ราบลุ่มภาคกลาง อยูห่ ่ างจาก
กรุ งเทพมหานคร 56 กิโลเมตร ประชาชนมีรายได้ต่อหัว 256,501 บาทต่อปี รายได้ส่วนใหญ่ของจังหวัดมาจากสาขา
การผลิตอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็ นสาขาการขนส่ ง การขายปลีก ในด้านการเกษตรนั้น มีพ้ืนที่การเกษตร
796,662 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 58.78 ของพื้นที่ท้ งั จังหวัด (สานักงานจังหวัดนครปฐม, 2563) การเกษตรเป็ นการผลิตที่
สาคัญ มีศกั ยภาพสู ง มีการเรี ยนรู ้วิทยาการและนาเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาใช้มากขึ้น ผลผลิตที่สาคัญนอกจาก
ข้าวแล้วคือ ผลไม้ที่มีชื่อเสี ยงจานวนมาก และการแปรรู ปผลผลิต ทาให้มีปริ มาณพอที่จะสามารถจาหน่ายไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ซึ่ งช่องทางหนึ่ งในการจาหน่ ายสิ นค้าไปยังผูบ้ ริ โภคโดยตรงคือ ช่องทางออนไลน์ ดังนั้น ผูว้ ิจยั
สนใจที่จะศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม เพื่อนาข้อมูล
และผลการศึกษาที่เป็ นประโยชน์ต่อโซ่ อุปทานที่เกี่ยวกับลูกค้าคนสุ ดท้าย เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการห่ วงโซ่
อุ ป ทาน การวางแผนกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ออนไลน์ การเข้าสู่ ธุ ร กิ จ ออนไลน์ ห รื อ การปรั บ ปรุ งธุ ร กิ จ ออนไลน์ ข อง
ผูป้ ระกอบการต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดนครปฐม
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยทาการศึกษาจากประชากร คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคที่ เคยซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ที่
อาศัยอยูใ่ นจังหวัดนครปฐม ซึ่ งไม่ทราบจานวนประชากรเป้ าหมายที่แน่ นอน จึ งใช้สูตรการกาหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างแบบกรณี ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ชดั คือ สู ตรของ Cochran (1977) ในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั กาหนดระดับ
ความเชื่ อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิ นร้อยละ 5 สามารถคานวณจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งใช้ได้เท่ากับ
384.16 หรื อได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน ดังนั้น สาหรับในงานวิจยั นี้ ผวู ้ ิจยั ทาการเก็บกลุ่มตัวอย่างจริ งพร้อม
ค่าเผือ่ ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล จึงกาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูล คือ 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจยั นี้ คือ แบบสอบถาม ประกอบไปด้วย ข้อมูลทัว่ ไปของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ, พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ จานวน 6 ข้อ, ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix: 6Ps) (Chang &
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Meyerhoefer, 2020) การยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, Bagozzi &
Warshaw, 1989) ความไว้วางใจ (Trust) (Stern, 1997) การรับรู้ความเสี่ ยง (Perceived Risk) (Hoyer & MacInnis,
2010) คุณภาพการให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) (Parasuraman, Zeithaml, &
Malhotra, 2005) รวมจานวน 84 ข้อ และการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ จานวน 5 ข้อ ทาการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และหาค่าความเชื่อมัน่
ในการวิเคราะห์สถิติ ผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่ งเป็ นเทคนิควิธีทางสถิติที่จะ
จับกลุ่มหรื อรวมกลุ่มหรื อรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุ่มเดียวกันซึ่ งความสัมพันธ์เป็ นไปได้ท้ งั ทางบวก
และทางลบตัวแปรภายในองค์ประกอบเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กนั สู งส่ วนตัวแปรที่ต่างองค์ประกอบจะสัมพันธ์กนั
น้อยหรื อไม่มี สามารถใช้ได้ท้ งั การพัฒนาทฤษฎีใหม่หรื อการทดสอบหรื อยืนยันทฤษฎีเดิม โดยในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) สกัดองค์ประกอบสาคัญด้วยวิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบสาคัญของตัวแปร (Principle Components Analysis: PCA) แล้วใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method) เพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปรและลดจานวนตัวแปรที่
มีอยูเ่ ดิมให้มีการรวมกันได้ และเพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่ วม ที่จะสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัว
แปรต่ า ง ๆ โดยที่ จ านวนองค์ป ระกอบร่ ว มที่ ห าได้จ ะมี จ านวนน้อ ยกว่า จ านวนตัว แปรนั้น จึ ง ท าให้ ท ราบว่ า มี
องค์ประกอบร่ วมอะไรบ้าง และตัดปั จจัยที่มีความเหมือนหรื อคล้ายกันออกไป เพื่อกาหนดให้เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ควรให้น้ าหนักในการดูแล เอาใจใส่ ในปั จจัยนั้น ๆ และหลังจากนั้นจึงนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรอิสระใน
การวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป
จากนั้นจึงทาการวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) โดยนาปั จจัยที่ได้
จากการสกัดด้วยวิธี Factor Analysis ไปหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐม โดยกาหนดให้ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
4. ผลการวิจัย
ในการศึ กษาวิจัย ครั้ งนี้ ได้ท าการศึ กษากลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคที่ เคยซื้ อ สิ นค้าทางออนไลน์ที่ อ าศัย อยู่ในจังหวัด
นครปฐม กลุ่ม ตัวอย่างจานวน 400 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุร ะหว่าง 41-60 ปี
สถานภาพสมรส การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พเป็ นเจ้าของธุ รกิ จ/ผูป้ ระกอบการ และรายได้ระหว่าง 15,00030,000 บาท
พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม พบว่า เว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันที่
กลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐมมีการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์มากที่สุด คือ Shopee และ Lazada ผูม้ ีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์มากที่ สุด คือ ตนเอง เหตุผลในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ คือ ต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ ว ไม่มีเวลาหาซื้ อเอง ประเภทสิ นค้าที่ซ้ื อทางออนไลน์มากที่สุด คือ แฟชัน่ ช่องทางในการชาระ
เงิ นเมื่ อซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ที่นิยมมากที่ สุด คื อ เก็บเงิ นปลายทาง บริ การขนส่ งที่ เลื อกใช้ในการซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์มากที่สุด คือ แล้วแต่ผขู ้ ายกาหนด
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การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) นั้น จะเป็ นการวิเคราะห์เพื่อทาการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กนั
ให้อ ยู่ในกลุ่ มเดี ย วกัน หรื อ ปั จจัย (Factor) เดี ย วกัน เพื่อ ลดจานวนตัวแปร ในการนี้ ผูว้ ิจัย ได้ท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิ งสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) สกัดองค์ประกอบสาคัญด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบสาคัญของตัวแปร (Principle Components Analysis: PCA) แล้วใช้การหมุนแกนแบบมุมฉาก
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ แมกซ์ (Varimax Method) เพื่อศึกษาโครงสร้างของตัวแปรและลดจานวนตัวแปรที่
มีอยูเ่ ดิมให้มีการรวมกันได้ และเพื่อศึกษาว่าองค์ประกอบร่ วม ที่จะสามารถอธิ บายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัว
แปรต่ า ง ๆ โดยที่ จ านวนองค์ ป ระกอบร่ ว มที่ ห าได้จ ะมี จ านวนน้ อ ยกว่ า จ านวนตัว แปรนั้ น ท าให้ ท ราบว่ า มี
องค์ประกอบร่ วมอะไรบ้าง และตัดปั จจัยที่มีความเหมือนหรื อคล้ายกันออกไป เพื่อกาหนดให้เป็ นสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการ
ควรให้น้ าหนักในการดูแล เอาใจใส่ ในปั จจัยนั้น ๆ และหลังจากนั้นจึงนาองค์ประกอบดังกล่าวไปเป็ นตัวแปรอิสระใน
การวิเคราะห์ความถดถอยต่อไป
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ระดับความคิดเห็ นต่อปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ผ่านทางออนไลน์ ประกอบไปด้วย 5 ปั จจัย คื อ 1) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ (6Ps) ได้แก่ (1)
ผลิตภัณฑ์ (2) ราคา (3) ช่องทางการจัดจาหน่าย (4) การส่ งเสริ มการขาย (5) การให้บริ การส่ วนบุคคล (6) การรักษา
ความเป็ นส่ วนตัว, 2) การยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ได้แก่ (1) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (2) การรับรู้ถึงความ
ง่ายในการใช้งาน (3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (4) ความตั้งใจในการใช้งาน, 3) ความไว้วางใจ (Trust) ได้แก่ (1) การ
สื่ อสาร (2) ความใส่ ใจและการให้ (3) การให้ขอ้ ผูกมัด (4) การให้ความสะดวกสบาย (5) การแก้ไขสถานการณ์ขดั แย้ง,
4) การรับรู้ความเสี่ ยง (Perceived Risk) ได้แก่ (1) ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (2) ความเสี่ ยงด้านประสิ ทธิ ภาพ (3)
ความเสี่ ยงทางด้านการเงิน (4) ความเสี่ ยงทางด้านสั งคม (5) ความเสี่ ยงทางด้านจิตใจ (6) ความเสี่ ยงด้านเวลา, 5)
คุณภาพการให้บริ การพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-S-QUAL & E-RECS-QUAL) ได้แก่ (1) ความมีประสิ ทธิ ภาพ (2)
การสนองตอบต่อความต้องการ (3) ความพร้อมใช้งานของระบบ (4) ความเป็ นส่ วนตัว (5) การตอบสนองต่อการใช้
บริ การ (6) ความสามารถในการจัดหาสิ่ งทดแทน (7) ด้านการติดต่อ รวมมีจานวนทั้งหมด 84 ข้อคาถาม
จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธีการหมุนแกนแบบ Varimax สามารถจัดกลุ่มปั จจัยใหม่
ได้ จานวน 8 ปั จจัย ได้แก่ 1) การติดต่อสื่ อสาร (Communication) ประกอบด้วย ความรวดเร็ วในการติดตาม รวดเร็ ว
ในการตอบปั ญหา ช่ องทางการติ ดต่อที่ สะดวก การตอบสนองต่อการทางานที่ รวดเร็ ว ข้อมูลไม่ ผิดพลาด การส่ ง
ข่าวสารให้ทราบความเคลื่อนไหว, 2) ความสะดวกสบาย (Comfort) ประกอบด้วย สามารถซื้ อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
ค้นหาสิ นค้าได้สะดวก การใช้งานทาได้ง่าย, 3) ความปลอดภัย (Security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยในการทา
ธุ รกรรมทางออนไลน์ การปกปิ ดพฤติกรรมการใช้งานส่ วนตัว การโจรกรรมจากการใช้งานทาได้ยาก การชาระเงิน
ปลอดภัย ไม่เผยแพร่ ขอ้ มูลส่ วนตัว, 4) ความไว้วางใจ (Trust) ได้แก่ มีความมัน่ ใจในการใช้งาน ผูข้ ายรับผิดชอบใน
ความผิดพลาด การทางานมีความถูกต้อง การยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่วิตกกังวลในการใช้งาน, 5) ผลิตภัณฑ์
(Product) ประกอบด้วย สิ นค้าจัดเรี ยงอย่างเหมาะสม ได้รับสิ นค้าเป็ นไปตามที่ระบุ สิ นค้าที่วางขายมีรายละเอียดอย่าง
เพียงพอ สิ นค้ามีให้เลือกหลากหลาย 6) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ประกอบด้วย ระบบมีความเสถียร ต่อเนื่ อง ไม่
ล้มเหลว รับและแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ส่ งสิ นค้าได้ตรงเวลาที่ตอ้ งการ 7) การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) ได้แก่
การแนะนาสิ นค้าน่ าสนใจ มีส่วนลดพิเศษ มีการจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย ไม่โฆษณาที่บิดเบือนเกินจริ ง มีการลด
ราคา และ 8) ราคา (Price) ได้แก่ มีสินค้าให้เลือกในราคาหลายระดับ ราคาขายระบุชดั เจน มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โดย
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ตัวแบบนี้ สามารถอธิ บายการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐมได้ร้อยละ 88.00 และ
เมื่อนาปั จจัยทั้ง 8 มาทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า ปั จจัยที่
มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ มี จานวน 8
ปั จจัย โดยเรี ยงลาดับจากค่าสัมประสิ ทธิ์ ของการถดถอย (Beta Coefficient) ที่มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ
กับตัวแปรตามมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกสบาย (Beta = 0.518) รองลงมาคือ การติดต่อสื่ อสาร (Beta = 0.412)
ความปลอดภัย (Beta = 0.361) ความไว้วางใจ (Beta = 0.309) ประสิ ทธิ ภาพ (Beta = 0.302) ผลิตภัณฑ์ (Beta = 0.255)
ราคา (Beta = 0.190) และการส่ งเสริ มการขาย (Beta = 0.155) ตามลาดับ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 1 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม
Standardized
Unstandardized Coefficients
Coefficients
ตัวแปร
t
B
Std. Error
Beta
ค่าคงที่
3.998
0.010
385.337
การติดต่อสื่ อสาร
0.244
0.010
0.412
23.499
ความสะดวกสบาย
0.307
0.010
0.518
29.537
ความปลอดภัย
0.214
0.010
0.361
20.580
ความไว้วางใจ
0.183
0.010
0.309
17.657
ผลิตภัณฑ์
0.151
0.010
0.255
14.567
ประสิ ทธิภาพ
0.179
0.010
0.302
17.257
การส่ งเสริ มการขาย
0.092
0.010
0.155
8.831
ราคา
0.113
0.010
0.190
10.859
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Sig.
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

จากตารางที่ 1 สามารถสรุ ปได้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ มี จานวน 8 ปั จจัย ได้แก่ ความสะดวกสบาย การติ ดต่อสื่ อสาร ความปลอดภัย
ความไว้วางใจ ประสิ ทธิ ภาพ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการส่ งเสริ มการขาย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สามารถ
เขียนสมการพยากรณ์ ได้ดงั นี้
Y = 3.998 +0.244(X1) +0.307(X2) +0.214(X3) +0.183(X4) +0.151(X5) +0.179(X6) +0.092(X7) +0.113(X8)
โดย X1 หมายถึง การติดต่อสื่ อสาร
X2 หมายถึง ความสะดวกสบาย
X3 หมายถึง ความปลอดภัย
X4 หมายถึง ความไว้วางใจ
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X5 หมายถึง ผลิตภัณฑ์
X6 หมายถึง ประสิ ทธิภาพ
X7 หมายถึง การส่ งเสริ มการขาย
X8 หมายถึง ราคา
Y หมายถึง การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ในรู ปแบบของกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ตามภาพที่ 1 ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การติดต่อสื่ อสาร (Communication)  = 0.412
ความสะดวกสบาย (Comfort)  = 0.518
ความปลอดภัย (Security)  = 0.361
ความไว้วางใจ (Trust)  = 0.309

การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม

ผลิตภัณฑ์ (Product)  = 0.255
ประสิ ทธิภาพ (Efficiency)  = 0.302
การส่ งเสริ มการขาย (Promotion)  = 0.155
ราคา (Price)  = 0.190

ภาพที่ 1 สรุ ปกรอบแนวคิดการวิจยั ที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis)
5. การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้ปัจจัยใหม่ จานวน 8 ปั จจัย ผูว้ ิจยั จึงได้ทาการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงเส้นพหุ คูณ (Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า ปั จจัยใหม่ท้ งั 8 มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
ทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้
5.1 การติดต่อสื่ อสาร (Communication) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในจัง หวัด นครปฐม ทั้ง ในเรื่ อ งของ การให้ข ้อ มู ล สิ น ค้า ทางออนไลน์ ที่ ชัด เจน ผูบ้ ริ โ ภคสามารถติ ด ตามข้อ มู ล
ตรวจสอบการซื้ อสิ นค้าได้ การมีช่องทางที่สะดวกในการติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดของสิ นค้า
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เพิ่ ม เติ ม หรื อ ข้อ มู ล ที่ ส งสั ย จากผูข้ ายได้ ความรวดเร็ ว ในการตอบปั ญ หาของลู ก ค้า และการให้ค าแนะน าหรื อ
ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ มี การระบุเรทติ้งทาให้มีความน่ าเชื่ อถือและรี วิวให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การได้
สอดคล้องกับ Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) ที่พบว่า การติดต่อของผูค้ า้ หรื อผูใ้ ห้บริ การจะสามารถ
ตอบสนองและแก้ไขปั ญหาของลูกค้าแบบออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูค้ า้ และผูใ้ ห้บริ การ
ผ่านเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การได้ปรึ กษาหรื อสอบถามเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อการให้บริ การ
เป็ นคุณภาพการให้บริ การในการขายสิ นค้าออนไลน์ สอดคล้องกับ Sejin Ha & Leslie (2012) ที่พบว่า ข้อมูลสิ นค้า
และบริ การมีอิทธิ พลต่อความพึงพอใจในการใช้บริ การทางออนไลน์
5.2 ความสะดวกสบาย (Comfort) มี ผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดนครปฐม ในเรื่ องของ การซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์สามารถทาได้ง่าย มีเมนูการใช้งานต่าง ๆ ที่สามารถเรี ยกใช้
ได้อย่างรวดเร็ ว สามารถซื้ อสิ นค้าได้ทุกสถานที่ ทาให้ซ้ื อสิ นค้าที่หาไม่ได้ตามท้องตลาด การสั่งซื้ อสิ นค้าทาได้สาเร็ จ
ไม่ลม้ เหลว การค้นหาสิ นค้าที่หลากหลายทาได้ง่าย ทาได้ตลอด 24 ชัว่ โมง ประหยัดเวลาในการออกไปซื้ อสิ นค้าตาม
สถานที่ ต่ า ง ๆ ท าให้ ไ ด้รั บ ความสะดวกสบายมากขึ้ น มี ช่ อ งทางการรั บ ช าระเงิ น หลากหลาย มี บ ริ ก ารจัด ส่ ง ที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ทาให้คิดว่าจะเรี ยนรู ้การใช้งานหากมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และเห็นว่ามีความจาเป็ นในการซื้ อสิ นค้า
ทางออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับ Luarn and Lin (2005) และ Gu, Lee and Suh (2009) พบว่า การใช้งานที่ง่ายส่ งผล
เชิงบวกต่อความตั้งใจในงานของผูใ้ ช้บริ การ สอดคล้องกับ Liébana, Luna & Montoro-Rios (2017) ที่พบว่า ความง่าย
ในการใช้งานส่ งผลต่อระดับการยอมรับ และเป็ นตัวกาหนดความตั้งใจที่จะใช้บริ การของผูบ้ ริ โภค
5.3 ความปลอดภัย (Security) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐม ในเรื่ องของ ความปลอดภัยในการทาธุ รกรรม การชาระเงิน มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้ องผูใ้ ช้
การรั กษาข้อมูลส่ วนตัวของลูกค้าเป็ นความลับ การปกปิ ดพฤติกรรมการใช้งาน การปกปิ ดข้อมูลสาคัญ เช่ น บัตร
เครดิต บัตรเดบิ ต ไม่แชร์ ขอ้ มูลส่ วนตัวไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่ งการรับรู้ความเสี่ ยงที่สูงในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์จะ
ส่ งผลต่อความตั้งใจในการซื้ อลดลง (Pavlou, 2003) สอดคล้องกับ ปาริ ชาต ประภาสัย (2559) ที่พบว่า ความปลอดภัย
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
5.4 ความไว้วางใจ (Trust) มี ผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐม ในเรื่ องของ การเป็ นที่ ยอมรับการซื้ อสิ นค้า การจ่ายเงิ นทางออนไลน์ ความมัน่ ใจ หากเกิ ดความเสี ยหาย
น่ าจะได้รับผลกระทบน้อย ไม่วิตกกังวลในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ หากเกิ ดความเสี ยหายจากการซื้ อสิ นค้าผูข้ ายจะ
รับผิดชอบเอง มีระบบการคืนสิ นค้ากรณี ที่มีปัญหา ซึ่ ง Morgan & Hunter (1994) เห็นว่าความไว้วางใจเป็ นความ
มัน่ ใจในการดาเนิ นการของผูเ้ กี่ยวข้อง ความน่าเชื่อถือในเว็บไซต์จะทาให้ผบู ้ ริ โภคคลายความกังวลลง (McKnight &
Chervany (1998) สอดคล้องกับ วรวีร์ เธี ยรธนเกี ยรติ (2560), ศิ ริลกั ษณ์ โรจนกิ จอานวย (2564) ที่ พบว่า ความ
ไว้วางใจมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
5.5 ผลิ ตภัณฑ์ (Product) มี ผลเชิ งบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐม ในเรื่ องของ สิ นค้าที่ ขายบนออนไลน์มีความหลากหลาย มี ขอ้ มูลรายละเอียดพอเพียง มี การจัดเรี ยงอย่าง
เหมาะสม ภาพสิ นค้ามีรูปลักษณ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม การได้รับสิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
การซื้ อทางออนไลน์ได้สินค้ามีคุณภาพเทียบเท่ากับที่ซ้ื อตามร้านค้าทัว่ ไป สอดคล้องกับ วศิรา สู้สกุลสิ งห์ (2563),
ภูษณ สุ วรรณภักดี (2561) ที่พบว่า ผลิตภัณฑ์มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
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5.6 ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัด
นครปฐม ในเรื่ องของ การให้บริ การได้อย่างมี เสถียรภาพต่อเนื่ องไม่ลม้ เหลว การรั บ-ส่ งคาสั่งการทางานได้อย่าง
ถูกต้อง แสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง คาสั่งซื้ อตรงตามข้อมูลที่ ป้อนเข้าสู่ ระบบ มี ความตั้งใจในการจัดส่ งสิ นค้าเป็ น
อย่างดี ไม่แตกหักเสี ยหายง่าย สามารถส่ งสิ นค้าได้ตรงตามที่ตอ้ งการ มีการติดตามหลังการขายอย่างสม่าเสมอ ซึ่ ง
Parasuraman, Zeithaml, & Malhotra (2005) พบว่า ความมีประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันมีความสะดวก
ในการใช้งานและง่ายต่อการทารายการมี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ สอดคล้องกับ ปิ ยะพงษ์ โรจน์
นภาลัย (2561) ที่พบว่า คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูลมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์
5.7 การส่ งเสริ มการขาย (Promotion) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
จังหวัดนครปฐม ในเรื่ องของ การจัดโปรโมชัน่ ที่หลากหลาย การลดราคา มีส่วนลดพิเศษ มีการแนะนาผลิตภัณฑ์หรื อ
สิ นค้าที่น่าสนใจและมีคุณค่า ไม่โฆษณาและส่ งเสริ มการขายที่บิดเบือนไปจากความเป็ นจริ ง สอดคล้องกับ ธนาศักดิ์
ข่าวระโทก (2560), ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ที่พบว่า การส่ งเสริ มการขายมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทาง
ออนไลน์
5.8 ราคา (Price) มีผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐม ใน
เรื่ องของ มีสินค้าให้เลือกราคาได้หลายระดับ สิ นค้าที่ขายระบุราคาที่ชดั เจน มีค่าจัดส่ งที่เหมาะสม การได้รับสิ นค้า
ตรงตามรู ปภาพที่แสดง สอดคล้องกับ วศิรา สู ้สกุลสิ งห์ (2553), ธิ คณา ศรี บุญนาค (2562) ที่พบว่า ราคา มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการ
จากผลการศึกษาวิจยั นี้ ที่พบว่า ความสะดวกสบาย (Beta = 0.518) รองลงมาคือ การติดต่อสื่ อสาร
(Beta = 0.412) เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดนครปฐมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริ โภคคานึงถึงด้านความสะดวกสบายในการซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์เป็ นหลัก ไม่
ว่าจะเป็ นในเรื่ องของ การใช้งานทาได้ง่าย มีเมนูที่ใช้ได้สะดวกสามารถเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว การสั่งซื้ อสิ นค้าทาได้
ส าเร็ จ ไม่ ล ้ม เหลว การค้น หาสิ น ค้า ที่ ห ลากหลายท าได้ง่ า ย ท าได้ต ลอด 24 ชั่ว โมง มี ช่ อ งทางการรั บ ช าระเงิ น
หลากหลาย มีบริ การจัดส่ งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนั้นในด้านการติดต่อสื่ อสารจะต้องสามารถให้ขอ้ มูลสิ นค้าที่
ชัดเจน ลูกค้าสามารถทาการติดตามข้อมูลและตรวจสอบการซื้ อสิ นค้าได้ การมีช่องทางการติดต่อที่สะดวกต่อลูกค้าที่
ต้องการขอความช่วยเหลือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรื อข้อมูลที่สงสัย ในการตอบนั้นจะต้องกระทาด้วยความ
รวดเร็ ว สามารถให้คาแนะนาหรื อข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ การเอาใจใส่ ต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้ารู ้สึกสะดวกสบาย
อบอุ่นใจในการใช้บริ การ ต้องแสดงให้เห็นถึงความจริ งใจและพร้อมให้ความช่วยเหลือ มีความกระตือรื อร้นในการ
แก้ไขปั ญหาของลูกค้าที่ได้รับสิ นค้าผิดพลาด การระบุเรทติ้งทาให้มีความน่าเชื่อถือและรี วิวให้ลูกค้าตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การได้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ต่อไป
ควรทาการขยายขอบเขตของงานวิจยั ให้กว้างขึ้น โดยใช้ปัจจัยที่ สกัดได้จากงานวิจยั นี้ 8 ปั จจัย
ได้แก่ ความสะดวกสบาย การติดต่อสื่ อสาร ความปลอดภัย ความไว้วางใจ ประสิ ทธิ ภาพ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการ
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ส่ งเสริ มการขาย โดยทาการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่น หรื อครอบคลุมทัว่ ประเทศเพื่อให้ครอบคลุมประชากรผู ้
ซื้ อสิ นค้าทางออนไลน์ได้มากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก และความต้องการที่มีความละเอียดขึ้นของกลุ่มผูซ้ ้ื อ
สิ นค้าทางออนไลน์ ควรทาการวิจยั เชิ งคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาการขายสิ นค้าทาง
ออนไลน์ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้นต่อไป
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