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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและความสัมพันธของสFวนประสมทาง
การตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต
จํากัด โดยศึกษาจากกลุFมตัวอยFางจํานวน 400 คน ดJวยวิธีการสุFมตัวอยFางแบบโควตา ใชJแบบสอบถามเปMน
เครื่องมือการวิจัย ที่มีคFาความเชื่อมั่นเฉลี่ยเทFากับ 0.96 โดยสFวนประสมทางการตลาดมีคFาเทFากับ 0.95
ทัศนคติมีคFาเทFากับ 0.93 และคุณภาพเว็บไซตมีคFาเทFากับ 0.94 สถิติที่ใชJในการวิเคราะหขJอมูล คือ ความถี่
รJอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธเพียรสัน
ผลวิจัยพบวFา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสFวนประสมทางการตลาดตFอการเลือกใชJเว็บสําเร็จรูปชอป
อัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด กลุFมตัวอยFางใหJความสําคัญกับดJานพนักงานมากที่สุด ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับทัศนคติตFอการเลือกใชJเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด กลุFมตัวอยFางใหJความสําคัญ
กั บ ดJ า นความรูJ ความเขJ าใจมากที่ สุ ด และระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คุ ณภาพเว็ บไซตตF อการเลื อกใชJ เ ว็ บ
สําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด กลุFมตัวอยFางใหJความสําคัญกับดJานคุณภาพของระบบมากที่สุด
และปQจจัยสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซตตFอการเลือกใชJเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท
เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด พบวFา มีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01
คําสําคัญ: สFวนประสมทางการตลาด, สหสัมพันธเพียรสัน, เว็บสําเร็จรูป
Abstract
This research aims to study the level of marketing mix, attitude and website quality
and analysis correlation of marketing mix, attitude and website quality in choosing Shopup
website service of Netdesign Host company limited.The samples were selected 400 website
interested customer by quota sampling method. The author, questionnaires were used to
collect the data which analyzed by using Descriptive Statistics as frequency, percentage,
*

งานวิจัยนี้เปMนสFวนหนึ่งของวิทยานิพนธในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เรื่อง การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอลระหวFางสFวนประสมทางการตลาดกับปQจจัยการตัดสินใจ
ที่มีผลตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
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mean, standard deviation and Pearson correlation. Reliability of questionnaires was 0.96 by
marketing mix was 0.95 , attitude was 0.93 and quality website was 0.94. The results of the
study showed that choosing Shopup website service of Netdesign Host company limited ,
people marketing mix were ranked at high level and cognitive attitude were ranked at high
level and system quality were ranked at high level. Considering the relationship between
marketing mix, attitude and website quality showed that it is related.
Keywords: Marketing Mix, Correlation, Website service
บทนํา
การซื้อขายสินคJาและบริการผFานอินเทอรเน็ตหรือธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-COMMERCE) ใน
ประเทศไทยนั้น มีมูลคFาเพิ่มขึ้น นั่นคือ ตั้งแตFปo พ.ศ. 2557 จํานวน 2 ลJานลJานบาท (2,033,493.35 ลJานบาท)
ปo พ.ศ. 2558 จํานวน 2.245 ลJานลJานบาท (2,245,147.02 ลJานบาท) และปo พ.ศ. 2559 จํานวน 2.560 ลJาน
ลJานบาท (2,560,103.36 ลJานบาท) (สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2560) โดยมีจํานวนเว็บไซตที่มีการออกเครื่องหมายรับรองผูJประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสที่มีแนวโนJมเพิ่มขึ้นทุกปo ในปo พ.ศ. 2559 จํานวน 6,008 เว็บไซต ปo 2560 จํานวน 8,923
เว็บไซต และปo พ.ศ. 2561 จํานวน 12,837 เว็บไซต (กรมพัฒนาธุรกิจการคJา กระทรวงพาณิชย, 2561) ซึ่ง
เว็บไซตสําเร็จรูปนับเปMนทางเลือกหนึ่งในการสรJางเว็บไซตที่เจJาของธุรกิจสามารถบริหารจัดการขJอมูลภายใน
เว็บไซตไดJเอง โดยผูJใหJบริการไดJสรJางระบบการจัดการ เชFน ระบบจัดการสินคJา ระบบซื้อสินคJา ระบบจัดการ
สมาชิก ระบบชํา ระเงิน และระบบติด ตFอเรา เปMน ตJน จึงเหมาะสํา หรับ บุคคลทั่วไปที่ ไมFมีความรูJหรื อความ
เชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมสําหรับสรJางเว็บไซต แตFมีความตJองการจะเว็บไซตสําหรับใชJธุรกิจเปMนของ
ตนเอง
จะเห็นไดJวFาจํานวนผูJใหJบริการเว็บสําเร็จรูปในการดําเนินธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีจํานวนมาก
พฤติกรรมผูJบริโภคที่เปลี่ยนไป การตัดสินใจของผูJบริโภคจะพิจารณาจากหลายปQจจัย ทั้งปQจจัยสFวนประสมทาง
การตลาดในดJานผลิตภัณฑ ราคา ชFองทางการจัดจําหนFาย การสFงเสริมการตลาด พนักงานที่ใหJบริการ ลักษณะ
ทางกายภาพและดJานกระบวนการ (พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท, 2557) คุณภาพของ
เว็บไซตในดJานคุณภาพของขJอมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการและคุณภาพสFวนที่ติดตFอกับ
ผูJใชJงาน (ปพน เลิศชาคร, 2559) รวมทั้งหากผูJบริโภคมีทัศนคติในดJานความรูJความเขJาใจ ความไวJวางใจใน
ผลิตภัณฑและการใชJบริการที่ดีกับผลิตภัณฑและผูJใหJบริการแลJวจะเปMนการกระตุJนใหJเกิดการตัดสินใจเลือกใชJ
บริการเพิ่มมากขึ้น (ฉกาชาต สุขโพธิ์เพ็ชร, 2558)
จากขJอมูลขJางตJน ผูJวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และ
คุณภาพเว็บไซต ศึกษาความสัมพันธระหวFางสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตตFอการ
เลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด เพื่อเปMนแนวทางผูJประกอบการเขJาใจถึง
ปQจจัยตFาง ๆ และใชJ เปMนแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธและวางแผนทางการตลาดยังจะสFงผลใหJธุรกิ จ
สามารถดํารงอยูFไดJ รวมถึงเปMนแนวทางใหJกับผูJสนใจในธุรกิจเว็บสําเร็จรูป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตตFอการ
เลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวFางสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตตFอการ
เลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพ บริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใชJในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูJสนใจทําเว็บไซตของบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด จํานวน
1,391 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
ตัวแปรสFวนประสมทางการตลาด ไดJแกF ดJานผลิตภัณฑ, ดJานราคา, ดJานชFองทางการจัดจําหนFาย
ดJานการสFงเสริมการตลาด, ดJานบุคลากร, ดJานลักษณะทางกายภาพและดJานกระบวนการ
ตัวแปรทัศนคติ ไดJแกF ดJานความรูJความเขJาใจ, ดJานความนFาเชื่อถือไวJวางใจและดJานการใชJบริการ
ตัวแปรคุณภาพเว็บไซต ไดJแกF ดJานคุณภาพของขJอมูล, ดJานคุณภาพของระบบ, ดJานคุณภาพของ
การบริการและดJานคุณภาพสFวนติดตFอผูJใชJงาน
3. ขอบเขตดJานเวลา
กําหนดระยะเวลาในการวิจัย ระหวFางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562
การทบทวนวรรณกรรม
สวนประสมทางการตลาด
สF ว นประสมทางการตลาดเปM น องคประกอบที่ สํ า คั ญในการทํ า การตลาด ทํ าใหJ อ งคกรสามารถ
วางแผน กําหนดและควบคุมเพื่อใหJตอบสนองความตJองการกลุFมเปwาหมายไดJสูงสุด และยังเปMนเครื่องมือที่มี
อิ ทธิ พลตF อการเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ที่ สF งผลตF อการเติ บโตของยอดขายกํ า ไรและความพึ งพอใจของ
ผูJบริโภคนําเสนอโดย Pogorelova, Yakhneeva, Agafonova และ Prokubovskaya (2016) แนวคิดสFวน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7 ดJานหรือ 7P’s ดังนี้
ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สินคJาและบริการที่องคกรธุรกิจคิดคJน พัฒนาและผลิตออกสูFตลาด
เพื่อตอบสนองความตJองการของผูJบริโภค (พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท, 2557)
ราคา (Price) หมายถึง สิ่งที่ผูJบริโภคตJองจFายออกไปเพื่อแลกกับผลิตภัณฑ ซึ่งแสดงถึงมูลคFาในรูป
จํานวนเงิน (วันดี รัตนกายแกJว, 2554)
การจัดจําหนFาย (Place) หมายถึง การอํานวยความสะดวกในการซื้อสินคJาและบริการของลูกคJาใหJ
มีความสะดวกสบายสูงสุดดJวยการสFงมอบสินคJาและบริการภายในเวลาที่ลูกคJาตJองการ (พิริณฎา หลวงเทพ
และ ประสพชัย พสุนนท, 2557)
การสFงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดตFอสื่อสารขJอมูลระหวFางผูJขายกับผูJบริโภค
เพื่อสรJางทัศนคติ กระตุJนและจูงใจใหJเกิดการซื้อ (พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท, 2557)
บุคลากร (People) หมายถึ ง พนักงานผูJ ใหJ บริ การเปMน ปQ จจั ย สํา คั ญที่ จะชF วยใหJธุ ร กิจ ประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งจะผFานกระบวนการคัดเลือก การฝ|กอบรม และการจูงใจ
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ลักษณะทางกายภาพ (Physical) หมายถึง การออกแบบวางผังสํานักงานใหJเปMนระเบียบเรียบรJอย
เหมาะสมกับลักษณะของบริษัท จะชFวยสรJางเสริมภาพลักษณที่ดีและแขFงแกรFงใหJกับธุรกิจ (พิริณฎา หลวงเทพ
และ ประสพชัย พสุนนท, 2557)
กระบวนการ (Process) หมายถึง การออกแบบและการวางระบบเพื่อใหJเกิดคุณภาพในการบริการ
ดJวยความรวดเร็วและสรJางความประทับใจใหJกับลูกคJา (พิริณฎา หลวงเทพ และ ประสพชัย พสุนนท, 2557)
อาจกลFาวไดJวFา สFวนประสมทางการตลาด เปMนเครื่องมือที่สําคัญทางการตลาดในการทําธุรกิจใหJ
ประสบความสําเร็จ ประกอบไปดJวย ผลิตภัณฑ ราคา ชFองทางการจัดจําหนFาย การสFงเสริมการตลาด บุคลากร
ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ นํามาวางแผนกําหนดกลยุทธเพื่อใหJตอบสนองกับความตJองการของ
ผูJบริโภคกลุFมเปwาหมายใหJเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ทัศนคติ
โชติกา วารนิช (2556) กลFาววFา ทัศนคติเปMนความคิด ความเขJาใจและความรูJสึกที่มีอิทธิพลตFอ
พฤติกรรมและแสดงออกของบุคคลที่มีตFอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ทัศนคติประกอบดJวยองคประกอบ 3 ประการ (ฉัตราพร เสมอใจ, 2556) คือ
1. ความรูJความเขJาใจ (Cognitive) องคประกอบดJานการรับรูJ ความเขJาใจที่แตFละบุคคลมีตFอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งถูกเก็บสะสมมาจากประสบการณในอดีต แสดงออกมาในรูปแบบของความเชื่อ
2. ความรูJสึก (Affective) องคประกอบดJานนี้เปMนภาวะทางอารมณและความรูJสึกที่เกี่ยวกับคน
ความคิดหรือจุดประสงคที่มีตFอสิ่งเรJาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แสดงออกมาในรูปแบบของความรูJสึกที่ดีหรือไมFดี
3. พฤติกรรม (Behavior) มีความสัมพันธตFอเนื่องกับสFวนของความรูJสึก เปMนแนวโนJมของบุคคลที่
จะแสดงออกตFอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลังจากประเมินคFา จะกระทําตFอสิ่งเรJาตามความเชื่อของตน พฤติกรรมจึงเปMนสิ่ง
สะทJอนของทัศนคติที่แสดงออกมาทางการกระทํา
อาจกลFาวไดJวFา ทัศนคติจึงมีอิทธิพลตFอการเลือกใชJบริการหรือซื้อสินคJา แบFงเปMนดJานความรูJความ
เขJาใจ ดJานความรูJสึกและดJานพฤติกรรม
คุณภาพเว็บไซต
เสาวคนธ หอมสุด (2557) กลFาววFา คุณภาพของเว็บไซตคือสิ่งที่องคกรเห็นความสําคัญในการ
ควบคุมและพัฒนา เพราะหากเว็บไซตมีคุณภาพที่ดีจะสFงผลใหJลูกคJาเกิดความไวJวางใจ เกิดความพึงพอใจ เกิด
ความจงรักภักดี ทําใหJองคกรอยูFรอดและประสบความสําเร็จในที่สุด
ปQจจัยสําคัญในการประเมินคุณภาพของเว็บไซตที่มีผลตFอการตัดสินใจซื้อสามารถแบFงเปMนใน ดJาน
คุณภาพของขJอมูล ดJ านคุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริ การ และคุณภาพของสFวนที่ติด ตFอผูJใชJงาน
(ปพน เลิศชาคร, 2559)
คุณภาพของขJอมูล หมายถึง ขJอมูลสามารถใชJงานไดJงFาย มีความนFาเชื่อถือ ความเหมาะสมกับการ
ใชJงาน ตอบสนองไดJอยFางรวดเร็วและตรงกับความตJองการ (เมทินี จันทรกระแจะ, 2558)
คุณภาพของระบบ หมายถึง การรักษาความปลอดภัยและความเปMนสFวนตัว การเขJาถึงเว็บไซตไดJ
งFายและรวดเร็ว (เสาวคนธ หอมสุด, 2557)
คุณภาพของการบริการ หมายถึง คุณภาพของการบริการจะสามารถวัดไดJจากความพึงพอใจของ
ผูJบริโภคเมื่อไดJรับการบริการตรงตามความคาดหวัง (ปพน เลิศชาคร, 2559)
คุณภาพของสFวนที่ติดตFอผูJใชJ หมายถึง การออกแบบสFวนติดตFอผูJใชJงานควรเนJนเรื่องการจัดวาง
และการออกแบบองคประกอบตFางๆในตัวโปรแกรม ใหJแสดงผลบนหนJาจอคอมพิวเตอรไดJอยFางมีคุณภาพและ
อํานวยความสะดวกในการใชJงานแกFผูJใชJแลJว (เฉลิมพันธ ธโนปจัย, 2558)
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อาจกลFาวไดJวFา คุณภาพของเว็บไซต สามารถแบFงออกเปMน 4 ดJาน คือ ดJานคุณภาพของขJอมูล
ดJานคุณภาพของระบบ ดJานคุณภาพของการบริการ และดJานคุณภาพของสFวนที่ติดตFอผูJใชJ
งานวิจัยที่เกี่ยวข)อง
Pogorelova et al. (2016) ไดJศึกษาเรื่อง สFวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส พบวFา สFวนประสมทางการตลาดในดJานบุคลากรและการใหJบริการมีอิทธิพลที่สําคัญตFอผูJบริโภค
เปMนอยFางมาก
โชติกา วารณิช (2556) ไดJศึกษาเรื่อง การรับรูJทัศนคติและพฤติกรรมของผูJบริโภคตFอบริการ
KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบวFา กลุFมตัวอยFางมีทัศนคติของผูJบริโภคตFอบริการ
KTB Netbank ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นจากมากไปหานJอย ไดJแกF ดJานความ
นึกคิด ดJานความรูJสึก และดJานการกระทํา ตามลําดับ
เสาวคนธ หอมสุด (2557) ไดJศึกษาปQจจัยที่มีอิทธิพลตFอความตั้งใจซื้อซ้ําของลูกคJาตFอพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสประเภท B2C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวFา คุณภาพของเว็บไซต ทั้ง 3 ดJานเปMนปQจจัยที่มี
อิทธิพลตFอความตั้งใจซื้อซ้ํา ที่อยูFในระดับมาก ไดJแกF ดJานคุณภาพของระบบ ดJานคุณภาพของขJอมูล และดJาน
คุณภาพของการบริการ
วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปMนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขJอมูลจากการ
สํารวจ (Survey Research) และดําเนินการวิจัย
2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ลูกคJาที่มีความสนใจทําเว็บไซตที่มีการติดตFอเขJามาที่บริษัท เน็ต
ดีไซน โฮสต จํากัด จํานวน 1,391 คน (บริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด, 2561) ผูJวิจัยไดJกลุFมตัวอยFางจํานวน
400 คนโดยใชJสูตรการคํานวณของยามาเนF (Taro Yamane) (ประสพชัย พสุนนท, 2555) ดJวยคFาความ
เชื่อมั่น 95% และคFาความคลาดเคลื่อนเทFากับ 5% และการคัดเลือกตัวอยFาง ดJวยวิธีการสุFมตัวอยFางแบบ
โควตา (Quota Sampling) โดยแบFงสัดสFวนประชากรตามจํานวนผูJสนใจที่ติดตFอเขJามาในแตFละเดือน
เครื่องมือที่ใชJในการเก็บรวบรวมขJอมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยเชิญผูJทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จํานวน 3 ทFาน เพื่อหาคFาดัชนีความสอดคลJองของขJอคําถามแตFละขJอกับวัตถุประสงค
(Index of Item - Objective Congruence : IOC) ซึ่งมีคFาอยูFระหวFาง 0.67 – 1.00 และการตรวจสอบความ
เชื่อมั่น (Reliability) ใชJวิธีแบบ Alpha Coefficient ไดJคFาสัมประสิทธิ์แอลฟ‡า (Alpha Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach) เฉลี่ยเทFากับ 0.96 โดยสFวนประสมทางการตลาดมีคFาเทFากับ 0.95 ทัศนคติมีคFาเทFากับ
0.93 และคุณภาพเว็บไซตมีคFาเทFากับ 0.94
3. การเก็บรวบรวมขJอมูล
ผูJวิจัยไดJเก็บรวบรวมขJอมูลจากกลุFมตัวอยFาง จํานวน 400 คน โดยการสรJางแบบสอบถามแบบ
ออนไลนโดยใชJ Google Form และสFงเปMนลิงก (Link) ใหJแกFกลุFมตัวอยFางที่มีความสนใจทําเว็บไซตที่มีการ
ติดตFอเขJามาที่บริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
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4. การวิเคราะหขJอมูล
การวิเคราะหขJอมูลใชJโปรแกรม SPSS (Statistic Package for Social Science) และใชJสถิติใน
การวิเคราะห ดังนี้
4.1 การวิเคราะหขJอมูลดJานประชากรศาสตรของผูJตอบแบบสอบถามและระดับความคิดเห็น
ของสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซต โดยใชJสถิติเชิงพรรณนา ไดJแกF ไดJแกF คFาความถี่
(Frequency) คFารJอยละ (Percentage) คFาเฉลี่ย (X̅ ) คFาสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 การวิเคราะหความสัมพันธระหวFางตัวแปร โดยใชJสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
(Pearson’s correlation)
ผลการวิจัย
จากการศึ กษาวิ จั ย เรื่ อง ความสั มพั น ธระหวF า งสF ว นประสมทางการตลาด ทั ศนคติ และคุ ณภาพ
เว็บไซตที่มีผลตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด ผูJวิจัยสรุปผลการวิจัย
ไดJดังนี้
ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตที่สFงผล
ตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
ตารางที่ 1 คFาเฉลี่ยและสFวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซต
ตัวแปร

X̅
4.16
4.08
3.98
4.16
4.17
4.37
4.12
4.23
4.06
4.15
4.06
3.96
4.12
4.12
4.18
4.12
4.06

สวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ (X1)
ราคา (X2)
ชFองทางการจัดจําหนFาย (X3)
การสFงเสริมการตลาด (X4)
พนักงาน (X5)
ลักษณะทางกายภาพ (X6)
กระบวนการใหJบริการ (X7)
ทัศนคติ
ความรูJความเขJาใจ (Y1)
ความไวJวางใจ (Y2)
การใชJบริการ (Y3)
คุณภาพเว็บไซต
คุณภาพของขJอมูล (Y4)
คุณภาพของระบบ(Y5)
คุณภาพของการบริการ (Y6)
คุณภาพสFวนติดตFอกับผูJใชJ (Y7)

S.D.
0.502
0.551
0.598
0.571
0.631
0.584
0.636
0.583
0.546
0.627
0.596
0.660
0.618
0.625
0.642
0.692
0.682

แปรผล
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 1 พบวFา สFวนประสมทางการตลาดภาพรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 4.16
เมื่อพิจารณารายดJาน พบวFา ดJานพนักงานมีคFาเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = 4.37, S.D. = 0.584) ในขณะที่ดJานราคามี
คFาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X̅ = 3.98, S.D. = 0.598)
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ทัศนคติภาพรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 4.06 เมื่อพิจารณารายดJาน พบวFา ดJานความรูJ
ความเขJาใจมีคFาเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = 4.15, S.D. = 0.627) ในขณะที่ดJานการใชJบริการมีคFาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X̅ =
3.96, S.D. = 0.660)
คุณภาพเว็บไซต ภาพรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณารายดJาน พบวFา ดJา น
คุณภาพของระบบ มีคFาเฉลี่ยสูงที่สุด (X̅ = 4.18, S.D. = 0.642) ในขณะที่ดJานคุณภาพสFวนติดตFอผูJใชJ มี
คFาเฉลี่ยต่ําที่สุด (X̅ = 4.06, S.D. = 0.682)
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวFางสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และคุณภาพเว็บไซตที่
สFงผลตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด โดยใชJวิธีสถิติสหสัมพันธเพียรสัน
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวFางสFวนประสมทางการตลาด ทัศนคติและคุณภาพเว็บไซตตFอการเลือกใชJบริการ
เว็บสําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด
X1
X2
X3
X4
X5

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

1.000

0.621**

0.563**

0.562**

0.411**

0.584**

0.512**

0.324**

0.492**

0.503**

0.459**

0.468**

0.479**

0.594**

1.000

0.813**

0.756**

0.559**

0.700**

0.639**

0.484**

0.739**

0.672**

0.676**.

0.734**

0.679**

0.708**

1.000

0.839**

0.637**

0.807**

0.710**

0.613**

0.750**

0.769**

0.745**

0.727**

0.802**

0.744**

1.000

0.598**

0.689**

0.717**

0.498**

0.700**

0.640**

0.693**

0.698**

0.754**

0.726**

1.000

0.681**

0.800**

0.606**

0.662**

0.612**

0.730**

0.586**

0.681**

0.563**

1.000

0.764**

0.682**

0.735**

0.772**

0.768**

0.703**

0.753**

0.806**

1.000

0.629**

0.750**

0.736**

0.806**

0.703**

0.738**

0.713**

1.000

0.607**

0.577**

0.712**

0.586**

0.628**

0.564**

1.000

0.715**

0.890**

0.884**

0.822**

0.876**

1.000

0.815**

0.731**

0.763**

0.754**

1.000

0.852**

0.909**

0.818**

1.000

0.801**

0.825**

1.000

0.813**

X6
X7
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

1.000

** มีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 พบวFา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกัน โดยมี คFาสหสัมพันธภายในสFวนประสมทาง
การตลาดแตFละดJานมีคFาอยูFระหวFาง 0.411 ถึง 0.839 มีความสัมพันธทางบวกอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 คFาสหสัมพันธภายในทัศนคติแตFละดJานอยูFระหวFาง 0.324 ถึง 0.772 มีความสัมพันธทางบวกอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และคFาสหสัมพันธภายในคุณภาพเว็บไซตแตFละดJานอยูFระหวFาง 0.459 ถึง
0.909 มีความสัมพันธทางบวกอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของสFวนประสมทางการตลาดตFอการเลือกใชJบริการเว็บ
สําเร็จรูปชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด พบวFา ปQจจัยสFวนประสมทางการตลาด ในภาพรวมอยูFในระดับ
มาก โดยผูJบริโภคไดJใหJความสําคัญกับดJานพนักงานและการใหJบริการ อยูFในระดับมากที่สุด หากพนักงานผูJใหJ
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บริการมีประสิทธิภาพที่ดี ทําใหJผูJบริโภคเกิดความพึงพอใจในบริการจะสFงผลเกิดการตัดสินใจเลือกใชJบริการ
ของผูJบริโภคไดJ ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ Pogorelova et al. (2016) ไดJศึกษาเรื่อง สFวนประสมทาง
การตลาดสํา หรั บ ธุ ร กิจ พาณิ ช ยอิเ ล็ กทรอนิกส พบวF า สF ว นประสมทางการตลาดในดJ า นบุ คลากรและการ
ใหJบริการมีอิทธิพลที่สําคัญตFอผูJบริโภคเปMนอยFางมาก
จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของทัศนคติตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอปอัพ
บริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด พบวFา ในดJานความรูJความเขJาใจ ความไวJวางใจและการใชJบริการ โดยภาพรวม
อยูFในระดับมาก แสดงใหJเห็นวFา ทัศนคติเปMนตัวจูงใจที่มีอิทธิพลตFอผูJบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชJบริการ หาก
ผูJบริโภคมีทัศนคติที่ดีกับสินคJาและบริการแลJวยFอมตัดสินใจเลือกใชJบริการไดJงFาย ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ
โชติกา วารณิช (2556) ไดJศึกษาเรื่อง การรับรูJทัศนคติและพฤติกรรมของผูJบริโภคตFอบริการ KTB Netbank
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พบวFา กลุFมตัวอยFางมีทัศนคติของผูJบริโภคตFอบริการ KTB Netbank
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีระดับความคิดเห็นจากมากไปหานJอย ไดJแกF ดJานความนึกคิด ดJาน
ความรูJสึก และดJานการกระทํา ตามลําดับ เมื่อผูJบริโภคมีความรูJความเขJาใจในผลิตภัณฑและบริการ เห็นถึง
ความสําคัญและประโยชนที่จะไดJรับแลJวจะทําใหJผูJบริโภคเกิดการตัดสินใจเลือกใชJบริการในที่สุด
จากผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของคุณภาพเว็บไซตตFอการเลือกใชJบริการเว็บสําเร็จรูปชอป
อัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด พบวFา ในดJานคุณภาพของระบบ คุณภาพของขJอมูล คุณภาพของการบริการ
และคุณภาพสFวนติดตFอกับผูJใชJ อยูFในระดับมาก กลFาวไดJวFา คุณภาพเว็บไซตในทุกดJานตFางมีความสําคัญตFอการ
ตัดสินใจของผูJบริโภค คุณภาพระบบที่ดีมีความปลอดภัยยFอมสรJางมั่นใจใหJแกFผูJบริโภคไดJตัดสินใจเลือกใชJ
บริการ ซึ่งสอดคลJองกับงานวิจัยของ เสาวคนธ หอมสุด (2557) ไดJศึกษาปQจจัยที่มีอิทธิพลตFอความตั้งใจซื้อซ้ํา
ของลูกคJาตFอพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเภท B2C ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวFา คุณภาพของเว็บไซต ทั้ง 3
ดJานเปMนปQจจัยที่มีอิทธิพลตFอความตั้งใจซื้อซ้ํา ที่อยูFในระดับมาก ไดJแกF ดJานคุณภาพของระบบ ดJานคุณภาพ
ของขJอมูล และดJานคุณภาพของการบริการ
ข)อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. จากผลการวิจัย พบวFา สFวนประสมทางการตลาดที่มีผลตFอการเลือกใชJตFอการเลือกใชJบริการเว็บ
สําเร็จรูป ชอปอัพบริษัท เน็ตดีไซน โฮสต จํากัด พบวFา ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยูFในระดับมาก โดยลูกคJา
ใหJความสําคัญกับพนักงานและกระบวนการใหJบริการ มากที่สุด ดังนั้นผูJประกอบการควรใหJความสําคัญกับ
การพัฒ นาบุคลากรทั้งดJา นความรูJความสามารถเกี่ยวกับ เว็บสํ าเร็จ รูปและพัฒนาทักษะการใหJบริการใหJ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหJลูกคJาเกิดความพึงพอใจและนําไปสูFการตัดสินใจใชJบริการเพิ่มมากขึ้น
2. ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการสัมภาษณเชิงลึก เชFน การสัมภาษณลูกคJาที่ใชJบริการเปMน
ประจํา เพราะจะทําใหJไดJขJอมูลที่มีความละเอียดและมีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถนํามาแกJไขและพัฒนาคุณภาพ
การบริการใหJกับความตJองการของผูJบริโภค
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