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ออนไลน์ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในครัง้ นี ้มี 2 ประการ คือ 1) ศึกษาระดับของความเชื่อมัน่ ออนไลน์ใน
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรออนไลน์ 2) ศึกษาอิทธิพลพฤติกรรมผู้บริ โภค คุณค่า
การส่งมอบต่อผู้บริโภค และการทําการตลาดบนโลกดิจิทลั ที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ ในการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
12

12

12

12

คําสําคัญ: การตลาดดิ จิทลั , พฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค, คุณค่าผลิ ตภัณฑ์, การไว้วางใจ

Abstract
In today’s modern era, the digital marketing has used the internet to create the demands
on products that have been changed according to the digital media world or so-called the
digital marketing. With trend of its higher increase of growth, small and medium enterprises’
entrepreneurs (SMEs’ entrepreneurs) in Thai herbal cosmetic industry are then required to be
update in accommodating to such a rapid change by expanding their distribution channels to
be in line with any changes of their customer behavior and also respond to the captioned digital
marketing model. Consequently, it is necessary to explore and study the factors influencing and
affecting the on-line shopping trust of customer decision making for herbal product on-line
shopping. The objective of this research is to study the customer behavior’s influence, value
proposition, and digital marketing affecting the on-line shopping trust of SMEs in Thailand: 1) to
study the on-line shopping trust level of customers decision making for herbal product on-line
shopping, 2) to study the customer behavior’s influence, value proposition, and digital
marketing affecting the on-line shopping trust of customers decision making for herbal product
on-line shopping.
Keywords: Digital Marketing, Customer Behavior, Product Value, Trust

บทนํา
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketing) หมายถึง การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดกับลูกค้ าหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ เครื่ องมื ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ที่ถูกเชื่อมโยงเข้ าด้ วยกันผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต (Stokes, 2011) การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการสื่อสารแบบสองทาง กับกลุ่มเป้าหมายใน
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ไปยังทัว่ ทุกมุมโลก ตลอด 24 ชัว่ โมง สามารถติดต่อสื่อสาร โต้ ตอบ ปฏิสมั พันธ์กบั
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ลูกค้ าหรื อกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็ ว ต้ นทุนตํ่าแต่มีประสิทธิภาพ สามารถวัดผลได้ ทนั ที เป็ นรู ปแบบ
การตลาดแบบปฏิสมั พันธ์ ตวั ต่อตัว (One to One Marketing หรื อ Personalize Marketing) ที่ลกู ค้ าหรื อ
กลุ่ม เป้ าหมายสามารถกํ าหนดรู ปแบบสิ น ค้ า และบริ ก ารได้ ต ามความต้ องการของตนเอง ลูก ค้ าหรื อ
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื ้อจากข้ อมูลข่าวสารที่ได้ รับกิจกรรมทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้ วย
การตลาดผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Marketing) การโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising)
การตลาดผ่านตัวแทนโฆษณา (Affiliate Marketing) การตลาดผ่านเครื่ องมือค้ นหาทางอินเทอร์ เน็ต
(Search Engine Marketing) การปรั บแต่งเว็บไซต์เพื่ อเพิ่มอันดับในการค้ นหา (Search Engine
Optimization) การโฆษณาออนไลน์แบบจ่ายเมื่อคลิก (Pay Per Click) การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
(Social Media Marketing) การจัดการชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ (Online Reputation Management) และ
การประชาสัมพันธ์ผา่ นเว็บไซต์ (WebPR) (Stokes, 2011 )
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยั ได้ สร้ างกรอบแนวคิดของการวิจัยขึ ้นโดยเชื่อมโยงทฤษฎีและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการตลาดผ่านเว็บไซต์ การตลาดดิจิทลั คุณค่าที่รับรู้ ภาพลักษณ์องค์การ ความพึง
พอใจของผู้บริ โภค และประสิทธิภาพขององค์กรในรูปแบบการตลาดยุคดิจิทลั (Digital Marketing) ซึ่งมี
หลักการทําการตลาดที่เข้ าใจง่าย เข้ าถึงผู้บริโภคได้ เป็ นอย่างดีโดยอาศัยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
เป็ นเครื่ องมือช่องทางในการสื่อสารการตลาด อาทิ การสร้ างแบรนด์บน Facebook การทํากิจกรรมการ
ขายผลิ ตภัณ ฑ์บน YouTube และยังมี แนวคิดอื่นๆ มาประยุกต์ใ ช้ เช่น การตลาดรู ปแบบไวรั ล (Viral
Marketing) การตลาดเชิงเนื อ้ หา (Content Marketing) และการตลาดแบบเรี ยลไทม์ (Real-Time
Marketing) เป็ นต้ น กล่าวโดยสรุป คือ ผู้วิจยั ได้ กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่ ประกอบด้ วยตัวแปรต้ น
6 กลุม่ ที่สง่ ผลต่อความต่อเนื่องของความสัมพันธ์ในธุรกิจให้ บริการทดสอบและสอบเทียบ โดย
ประกอบด้ วยพฤติกรรมของลูกค้ า (Customer Behavior) คุณค่าที่สง่ มอบต่อลูกค้ า (Customer Value
Perception) การตลาดบนโลก ดิจิทลั (Digital Marketing) ที่สง่ ผลกระทบต่อตัวแปรตาม คือ ความ
เชื่อมัน่ ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ (Online Trust)

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของความเชื่อมัน่ ออนไลน์ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
สมุนไพรออนไลน์
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่าการส่งมอบต่อผู้บริ โภค และการทําการตลาดบน
โลกดิจิทลั ที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ ได้ ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคท่ามหาราช
ในกรุงเทพมหานคร
2. ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และข้ อมูลด้ านทัศนคติที่มีตอ่ ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดซึง่ มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดของผู้ให้ บริการตลาด ท่ามหาราช ในกรุงเทพมหานคร
3. ได้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และข้ อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการตลาดด้ านความพึงพอใจ
4. ผลจากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างแนวทางสําหรับผู้ประกอบการหรื อเจ้ าขององค์กรที่
มี รูปแบบธุรกิ จใกล้ เ คียงกับเนื อ้ หางานวิจัยนี ้ ในการกํ าหนดส่วนประสมทางการตลาดให้ เหมาะสมต่อ
สถานการณ์และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้บริโภค

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
สมุนไพร (Medicinal plants) เป็ นผลิตผลธรรมชาติที่ได้ จากพืช สัตว์และแร่ธาตุ ที่ใช้ ผสมเป็ นยา
หรื อผสมกับสารอื่นตามตําหรับยาบํารุงร่างกาย โดยทัว่ ๆ ไปหมายถึง ยาที่ได้ จากพฤกษชาติ สัตว์หรื อแร่ ซึ่ง
มิได้ ผสมปรุ งหรื อแปรสภาพ โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศสหรัฐอเมริ กา (United
States Food and Drug Administration: US FDA) ได้ จดั ยาสมุนไพรอยู่ในกลุ่ม Quasi-Drug และได้ จดั
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีผลทําให้ เกิดความสวยงามอยู่ในกลุ่มของ Cosmeceuticals ส่วนในประเทศญี่ปนได้
ุ่ จดั ให้
มีข้อบังคับเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี ้ ซึ่งในปั จจุบนั ผู้บริ โภคหันมานิยมผลิตภัณฑ์เวชสําอางมากขึ ้น
ทํ า ให้ ผ ลิ ตภัณ ฑ์ เ วชสํ า อางมี แ นวโน้ ม เติบ โตอย่ างรวดเร็ ว โดยเฉพาะผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชสํ าอางธรรมชาติ
(Natural Cosmeceuticals) ด้ วยความสําคัญของธุรกิจเวชสําอางสมุนไพรที่ได้ รวมคุณสมบัติเครื่ องสําอาง
และหรื อยาไว้ ด้วยกัน จึงนับเป็ นผลิตภัณฑ์ซึ่งทําให้ ปัจจัยธุรกิจผลิตเวชสําอางขยายตัวรวดเร็ ว โดยสังเกต
ได้ จากความต้ องการของผู้บริ โภคและผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้ วตั ถุดิบจากธรรมชาติ ปลอด
สารเคมี
จากข้ อ มูล ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่า การใช้ ส มุน ไพรไทย หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ส่ว นผสมของ
สมุนไพรไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอางสมุนไพรไทยหรื อที่เรี ยกว่า ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรไทย
กําลังได้ รับความนิยมและมีอตั ราปริ มาณการใช้ สูงขึ ้นตามลําดับ แต่จากปั ญหาของสินค้ าลอกเลียนแบบ
สิ น ค้ า ไม่ ไ ด้ คุณ ภาพ การนํ า เข้ า อย่ า งผิ ด กฎหมาย และการได้ รั บ เครื่ อ งหมาย อย. จากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาที่ มี เ พี ย งแต่ ก ารขึ น้ ทะเบี ย นตํ า หรั บ ยาและการจดแจ้ ง กั บ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาเท่านัน้ ทํ าให้ ความภักดีตราสินค้ า คุณค่า และความน่าเชื่อถื อของสินค้ า
ประเภทนี ้หายไป ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้ านความภักดีตราสินค้ า
ของผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรไทย
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภค (Customer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งผู้บริ โภคค้ นหา
การซื ้อ การใช้ และการประเมินผลการใช้ สอยผลิตภัณฑ์และการบริ การ ซึ่งคาดว่า จะสนองความต้ องการ
ของเขากระบวนการตัดสินใจและการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื ้อและการใช้ สินค้ า (Kotler, 2012)
โดยพฤติกรรมผู้บริโภคมีประโยชน์ทางการตลาด 5 ประการ ดังนี ้ 1) ช่วยให้ นกั การตลาดเข้ าใจถึงปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภค 2) ช่วยให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องสามารถหาแนวทางการแก้ ไขพฤติกรรม
ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคในสังคมได้ ถกู ต้ องและสอดคล้ องกับความสามารถในการตอบสนอง
ของธุรกิจมากยิ่งขึ ้น 3) ช่วยให้ การพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทําได้ ดีขึ ้น 4) เพื่อ
ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคให้ ตรงกับชนิดของสินค้ าที่
ต้ องการ 5) ช่วยในการปรับปรุง กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆ เพื่อความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งขันด้ าน
พฤติกรรมผู้บริ โภคยุคใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ อภิรติ มณีเพ็ชรเจริ ญ (2556) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง
“พฤติกรรมการซื ้อรองเท้ าแฟชัน่ สตรี ชาวไทยและมุมมองของผู้ประกอบการร้ านรองเท้ าแฟชัน่ สตรี แบรนด์
ไทย” ผลจากการศึกษาพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคด้ านปั จจัยหลักในการเลือกจะให้ ความสําคัญโดยเน้ น
ไปที่การควบคุมคุณภาพเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ แบรนด์และสร้ างเอกลักษณ์ให้ กบั สินค้ าที่เป็ นหลัก
รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์
นอกจากนัน้ การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค (Consumer decision making) คือ การตัดสินใจซื ้อของ
ผู้บริ โภคที่จดุ การซื ้อขายซึ่งผู้บริ โภคสามารถมีบทบาทเป็ นผู้ซื ้อ ผู้ชําระเงินและเป็ นผู้ใช้ การจะตัดสินใจซื ้อ
ได้ นนต้
ั ้ องมีแรงจูงใจที่เป็ นตัวผลักดันให้ เกิดพฤติกรรมการซื ้อเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของบุคคลคน
นันได้
้ ซึง่ ในปั จจุบนั อินเทอร์ เน็ตได้ เข้ ามามีบทบาท มีความสําคัญและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อมากขึ ้น
โดยเฉพาะ ผู้บริโภคในสมัยนี ้จะใช้ อินเทอร์ เน็ตเป็ นแหล่งหาข้ อมูลเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจ แนวคิดนี ้
มีจึงความเชื่อมโยงกับ Jim Lecinski (2011) ที่ได้ อธิ บายแนวคิดเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความเป็ นจริ ง
ตามลําดับศูนย์หรื อ Zero Moment of Truth (ZMOT) ว่า การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคที่ใช้ อินเทอร์ เน็ตใน
ชีวิตประจําวันนันจะค้
้
นหาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจซื ้อสินค้ า โดยผู้บริ โภคจะค้ นหาข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต
เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ Michael Redbord (2011) ที่ได้ อธิบาย
ถึ ง กระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ของผู้บ ริ โ ภคว่า เป็ นกระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ แบบดัง้ เดิ ม ในขณะที่ เ มื่ อ
อินเทอร์ เน็ตก้ าวหน้ าขึ ้นผู้บริ โภคจะมีชอ่ งทางในการค้ นหาข้ อมูลมากขึ ้น จึงทําให้ พฤติกรรมในการตัดสินใจ
ซื ้อเปลี่ยนไป โดยผู้บริ โภคในยุคใหม่จะต้ องค้ นหาข้ อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้ าเพื่อพิจารณาก่อน (สุธาทร
สุทธิสนธิ์, 2555) หากเปรี ยบเทียบกับแนวคิดด้ านกระบวนการตัดสินใจซื ้อสินค้ าแบบดังเดิ
้ ม ขันตอนนี
้
้จะ
อยูใ่ นขันการค้
้
นหาข้ อมูลและประเมินทางเลือกซึง่ ขันตอนดั
้
งกล่าวได้ เกิดขึ ้นบนอินเทอร์ เน็ตแล้ ว จึงกล่าวได้
ว่า การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคจะเกิดขึ ้นต่อเมื่อมีสินค้ ามากกว่าหนึ่งชนิดขึ ้นไป โดยเริ่ มจากความต้ องการ
ของผู้บริ โภค เมื่อมีความต้ องการแล้ วจึงเสาะแสวงหาข้ อมูลเพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจซื ้อ ในปั จจุบนั
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สามารถหาข้ อมูลผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตได้ ง่ายขึ ้นโดยผู้บริ โภคบางกลุ่มอาจตัดสินใจซื ้อสินค้ าตามที่
Influencer ได้ แนะนําไว้ ซึ่งขณะนี ้กํ าลังขยายวงกว้ างอย่างต่อเนื่อง หากผู้บริ โภคเชื่อถื อและไปซื ้อสินค้ า
เมื่อใช้ แล้ วพอใจในสินค้ านัน้ ก็จะทําให้ เกิ ดการซื อ้ ซํ า้ ต่อๆ ไป โดยจะเกิดพฤติกรรมผู้บริ โภค (Customer
Behavior) ดังนี ้ 1) การรับรู้ ความต้ องการ (PERC) 2) การแสวงหาความรู้ (KNOW) 3) การประเมิน
ทางเลือก (ASSE) 4) การตัดสินใจซื ้อ (DECIS) และ 5) พฤติกรรมหลังซื ้อ (BEAFT)
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) เป็ นรูปแบบใหม่ของการตลาดที่ใช้ ช่องทาง
ดิจิทลั เพื่อสื่อสารกับผู้บริ โภค เป็ นสื่อใหม่แต่ยงั คงใช้ หลักการตลาดดังเดิ
้ ม เพียงแต่เปลี่ยนแปลงช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้บริ โภคและการเก็บข้ อมูลของผู้บริ โภค โดย การตลาดดิจิทลั (Digital Marketing)
หมายถึง การพัฒ นาการของตลาดในอนาคตเกิ ดขึน้ โดยบริ ษัทดําเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่ผ่าน
ช่องทางสื่อสารดิจิทัล สามารถนํ าเสนอข้ อมูลแบบเรี ยลไทม์ ในการส่ง เสริ ม สินค้ าและบริ การโดยอาศัย
ช่องทางฐานข้ อมูลออนไลน์เพื่อเข้ าถึงผู้บริ โภคในเวลาที่รวดเร็ ว และมีความสัมพันธ์ กบั ความต้ องการที่มี
ความเป็ นส่วนตัวและใช้ ต้นทุนอย่างมี ประสิทธิ ภาพ ประกอบกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ทําให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสาร และความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนเข้ าสู่สงั คมออนไลน์
หรื อสื่อเชิงสังคม จึงกล่าวได้ ว่า การตลาดบนโลกดิจิทลั ช่องทางดิจิทลั เป็ นช่องทางที่สร้ างโอกาสอย่างยิ่ง
ทัง้ ลดต้ น ทุน และสร้ างโอกาสให้ ธุ ร กิ จ รายย่อย การเลื อกใช้ ช่องทางดิจิ ทัล จึง เป็ นเครื่ องมื อสื่ อสารที่ มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ประหยัด และเข้ าถึงผู้บริโภค ในการทําการตลาดบนโลกดิจิทลั กันต์ฐศิษฎ์
เลิศไพรงาม (2550) ได้ กําหนดตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั การตลาดดิจิทลั ดังนี ้ 1) การวิจยั (RESE) 2) การ
วางแผน (PLAN) 3) การตอบรับ (ACCE) 4) การมีสว่ นร่วม (CORP) และ 5) การตลาดทางตรง (DIMA)
ส่วนแนวคิดเกี่ ยวกับคุณค่าที่ ส่งมอบต่อผู้บริ โภค (Customer Value Perception) การรับรู้
(Perception) หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ ความเข้ าใจตามความรู้ สึกที่เกิดขึ ้นในจิตใจของตนเอง
ความสามารถในการเห็น การได้ ยินหรื อการเข้ าใจสิ่งต่างๆ (Guralnik, 1988; Growther, 1995) รวมไปถึง
ขันตอนกระบวนการรั
้
บรู้ ซึ่งคนเราจะมีสามารถแตกต่างกันไป มีการใช้ ความรู้ เดิม ประสบการณ์เดิมเป็ น
เครื่ องช่วยในการแปลความหมายสิ่งนันออกมาเป็
้
นความรู้ความเข้ าใจ (ปราณี รามสูต, 2528; ถวิล ธาราโภชน์, 2532; ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544) จึงกล่าวสรุ ปได้ ว่า การเกิดกระบวนการรับรู้ หรื อการรับรู้
(Perception) หมายถึง กระบวนการที่คนเรามองเห็น จัดการ สิ่งแวดล้ อมต่างๆ ที่มากระทบต่อประสาท
สัมผัสของคนเรา โดยใช้ ความรู้ เดิมหรื อประสบการณ์เดิมช่วยใน การตีความหมายออกมาในรู ปความคิด
ความรู้ความเข้ าใจ กระบวนการตีความหรื อการแปลความจากผลการสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้ าภายนอก
รอบตัวบุคคลโดยอาศัยประสบการณ์เดิม และการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องช่วยแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดและ
ความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องต่างๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ ้น ส่วนการรับรู้คณ
ุ ค่า (Perceived Value) หมายถึง
คุณค่าที่ทําให้ มนั่ ใจว่าคุณค่าและรับรู้ โดยผู้บริ โภค (Koller and Keller, 2009) ดังนัน้ องค์ประกอบที่ได้ รับ
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จากการรับรู้ คณ
ุ ค่าจึงเป็ นนามธรรม (Zeithaml, 1988) เช่น การรับรู้คณ
ุ ค่าที่มีระหว่างคุณภาพ (Quality)
ผลประโยชน์ (Benefits) สิ่งที่ใช้ แลกเปลี่ยน (Sacrifice) และราคา (Price) ซึ่งการรับรู้ราคาอาจจะเป็ นตัว
เงินและไม่ใช่ตวั เงิน (Monetary or Non-Monetary) (Ladhari and Morales, 2008) แนวคิดนี ้จึงคล้ ายคลึง
กับแนวคิดของ Monroe (1990) ที่ว่า คุณค่าที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ (Customer Perceived Value: CPV) หมายถึง
คุณค่าที่เกิดจากผลต่างระหว่างผลประโยชน์โดยรวมของคุณค่าทังหมด
้
(Total Customer Value) กับ
ต้ นทุนทังหมด
้
(Total Customer Cost) ซึ่งต้ นทุนที่ผ้ บู ริ โภคคาดว่าจะต้ องจ่ายเพื่อให้ ได้ สินค้ าและบริ การ
นัน้ การเสาะหาข้ อมูลเพื่อการประเมินของการได้ สินค้ าต้ นทุน (Kotler and Keller, 2009)
จึงกล่าวสรุ ปได้ ว่า คุณค่าที่รับรู้ (Perceived Value) เป็ นความรู้สึกของผู้บริ โภคที่คํานึงถึงคุณค่า
จากการเปรี ยบเทียบผลประโยชน์ที่คาดหวังไว้ โดยรวมกับต้ นทุนทังหมดที
้
่ต้องจ่ายไป เพื่อให้ ได้ สินค้ าและ
บริ การ และเป็ นความแตกต่างระหว่างคุณค่าที่ผ้ บู ริโภคได้ รับจากการเป็ นเจ้ าของและการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การเมื่อเปรี ยบเทียบกับต้ นทุนที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ในการได้ เป็ นเจ้ าของผลิตภัณฑ์ผ้ บู ริ โภคจะซื ้อสินค้ า
จากองค์กรที่นําเสนอคุณค่าสูงสุดที่เขารับรู้ ได้ โดยคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภครับรู้ (Customer Perceived Value:
CPV) หรื อคุณค่าที่ผ้ บู ริ โภคได้ รับ หมายถึง คุณค่าที่เกิดจากผลต่างระหว่างผลประโยชน์โดยรวมของคุณค่า
ทังหมด
้
(Total Customer Value) กับต้ นทุนทังหมด
้
(Total Customer Cost) ซึ่งตัวแปรของการรับรู้คณ
ุ ค่า
บริ การนัน้ จะรู้ จักกันในชื่อของ SERVQUAL Model โดยในการประเมินคุณภาพมีคําถามประกอบการ
ประเมิน 5 มิติคือ ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง (Responsiveness) การให้ ความมัน่ ใจ
(Assurance) การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) และการสัมผัสได้ (Tangible)
โมเดลการรับรู้คณ
ุ ค่าโดยการเปรี ยบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ได้ รับจากคุณภาพบริ การกับเงินที่ใช้
ในการแลกเปลี่ยนในลักษณะความคุ้มค่าเงิน (Value for Money) ก็เป็ นอีกแนวคิดหนึ่ง หลักการคือ ความ
สมดุลระหว่างคุณภาพและราคา (Lee, Yoon, and Lee, 2007) แต่เป็ นราคาที่สมเหตุสมผล (reasonable
price) คุ้มค่ากับบริ การที่ได้ รับจากธุรกิจและสามารถรักษาผู้บริ โภคที่ภกั ดีให้ รับรู้คณ
ุ ค่าด้ านราคา (Koller
and Keller, 2006) ล้ วนแต่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความตังใจซื
้ ้อเพื่อประเมินความยุติธรรมของ
ราคา (Schiffman and Kanuk 2007; Solomon, 2007) ทังนี
้ ้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
สามารถสรุปการรับรู้คณ
ุ ค่าบริ การว่า หมายถึง การประเมินการรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าที่รับรู้ ดังนัน้ ในการวิจยั
ครัง้ นี ้จึงใช้ การวัดองค์ประกอบการรับรู้ คณ
ุ ค่าบริ การ (Perception of Service Value) การรับรู้คณ
ุ ค่า
คุณภาพบริ การ (Service Quality) และการรับรู้คณ
ุ ค่าความคุ้มค่าเงิน (Value for Money) โดยผู้วิจยั ได้ นํา
แนวคิดของ Aaker (1991) Keller (2008) และ Kotle (2012) มาใช้ ในงานวิจยั นี ้เนื่องจากมีงานวิจยั ที่ใช้
และสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว อาทิ Campbell (2002) Johan et al. (2007) Kunal and Boonghee
(2010) และ Hsiang-Ming et al. (2011) ผู้วิจยั จึงสรุปถึงแนวคิดคุณค่าตราสินค้ านัน้ ซึ่งประกอบด้ วย การ
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ตระหนักรู้ จกั ชื่อตราสินค้ า คุณภาพที่ถูกรับรู้ การสร้ างปั จจัยเชื่อมโยงตราสินค้ า รวมทัง้ การสร้ างความ
ภักดีตอ่ ตราสินค้ าและสินทรัพย์อื่นๆ
ในด้ านแนวคิดที่ เกี่ ยวกับความเชื่ อมั่นที่มี อิทธิ ผ ลต่อการตัดสินใจ (Online Trust) ) Giddens
(2002) ได้ ให้ ความหมายของความภักดีในตราสินค้ า (Brand Loyalty) ว่า ผู้บริ โภครับรู้ ถึงความแตกต่าง
ทางด้ านคุณลักษณะ ภาพลักษณ์ ความภักดีในตราสินค้ า และทัศนคติที่ดีซึ่งผู้บริ โภคมีต่อตราสินค้ า เป็ น
ระดับ ของทั ศ นคติ ใ นเชิ ง บวกของผู้ บริ โ ภคที่ มี ต่ อ ตราสิ น ค้ า โดยจะต้ อ งมี พั น ธะ หรื อ ความผู ก พั น
(Commitment) ที่มีอิทธิพลต่อการสร้ างความพึงพอใจ หรื อความไม่พึงพอใจ (Consumer Satisfaction or
Dissatisfaction) เป็ นการรับรู้ในเรื่ องของคุณภาพของสินค้ า (Perceived Quality) และเป็ นการสะสมจาก
ประสบการณ์การใช้ ตราสินค้ ามาเป็ นเวลาระยะหนึ่ง (Experience Accumulation) เช่นเดียวกับ Hawkins
and Coney (2001) Mowen and Minor (1998) และ Assael (1995) ที่มีความคิดว่า ความภักดีในตรา
สินค้ าเป็ นความตังใจ
้ และเป็ นพฤติกรรมการซื ้อสินค้ าในตราสินค้ าเดิมที่เกิดขึ ้นซํ ้าๆ ซึ่ง Peter and Olson
(1993) Schiffman and Kanuk (1991) และ Berkman, Lindquist, and Sirgy (1996) ก็ได้ กล่าวว่า
ความภักดีใ นตราสิ นค้ าทํ าให้ เ กิ ดความรู้ สึกผูกพัน โดยปั จจัยที่ จ ะสร้ างให้ เ กิ ดความภักดี ต่อตราสิ น ค้ า
นอกจากเรื่ องของความพึงพอใจแล้ ว ยังมีเรื่ องของการรับรู้ที่แตกต่างกันของผู้บริ โภค ซึ่ง Aaker (2002) ได้
ให้ ความหมายไว้ ว่า การวัดความผูกพันของผู้บริ โภค (Brand Commitment) ที่มีผลต่อตราสินค้ าจะต้ องมี
บทบาทต่อการตัดสินใจของผู้บริ โภค และ Assael (1994) ได้ กล่าวว่า ความภักดีในตราสินค้ า (Brand
Loyalty) เป็ นผลจากการเรี ยนรู้ของผู้บริ โภคตราสินค้ าที่สามารถทําให้ เกิดทัศนคติที่ดีตอ่ ตราสินค้ านัน้ จึง
สรุปได้ วา่ ความผูกผันต่อตราสินค้ าส่งผลต่อความตังใจและพฤติ
้
กรรมการซื ้อสินค้ าซํ ้าอย่างต่อเนื่อง
ส่วนการวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ า (Measuring Brand Loyalty) Jacoby and Chestnut (1978)
และ Mowen (1995) ได้ แบ่งวิธีการวัดแนวทางหลักไว้ ว่า การวัดความภักดีตอ่ ตราสินค้ าที่ดจู ากพฤติกรรม
การซื ้อซํ ้าเพียงอย่างเดียวนัน้ จะไม่สามารถวัดผลได้ อย่างแม่นยําในการตัดสินใจเลือกซื ้อของผู้บริ โภค จึง
เป็ นแนวคิดเกี่ ยวกับความภักดีตราสินค้ าที่มีความสอดคล้ องกันกับแนวคิดของ Hawkins (2010) และ
Kotler (2010) นอกจากนี ้ ยังพบงานวิจยั ของ Arslan and Altuna (2010) ซึ่งสรุ ปภาพรวม ไว้ ว่า การที่จะ
ทําให้ ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรไทยประสบความสําเร็ จ เป็ นที่ต้องการในตลาด เป็ นที่ยอมรับและอยู่ใน
ใจของผู้บริ โภค ต้ องเริ่ มจากการสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การหรื อธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้ ว แต่เพียงการ
สร้ างความภั ก ดี ต ราสิ น ค้ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ วชสํ า อางสมุ น ไพรไทยเพี ย งอย่ า งเดี ย วคงทํ า ให้ ธุ ร กิ จ ประสบ
ความสําเร็ จได้ ยาก ธุรกิจจึงจําเป็ นต้ องคํานึงถึงการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าโดยอาศัยปั จจัยด้ านจิตวิทยา
และรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสอดคล้ องกับการใช้ ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรไทยและต้ องจัดการ
สื่อสารไปยังผู้บริ โภคด้ วยเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาดเพื่อแจ้ งข่าวสาร จูงใจ และเตือนความทรงจํา
ของผู้บริ โภคให้ นกึ ถึงผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรไทยอยูใ่ นใจเสมอ
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กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากกรอบแนวคิดผู้วิจยั สามารถตังสมมุ
้ ตฐิ านได้ ดงั นี ้
H1: พฤติกรรมผู้บริโภค (Customer Behavior) มีผลต่อการตลาดบนโลกดิจิทลั (Digital Marketing)
H2: คุณค่าที่สง่ มอบต่อผู้บริ โภค (Customer Value Perception) มีผลต่อการตลาดบนโลกดิจิทลั
(Digital Marketing)
H3: การทําตลาดบนโลกดิจิทลั (Digital Marketing) มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ในการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
4

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ซึ่งเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม
จากกลุม่ ตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี ้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ ประชากรของประเทศไทยที่มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไป รวมทังสิ
้ ้น 50,799,738
คน ซึง่ ประกอบด้ วย ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 10,376,753 คนและประชากร
ในส่วนภูมิภาคจํานวน 40,422,985 คน และกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั กําหนดโดยการใช้ เกณฑ์
ประมาณ 20 เท่าของตัวแปรในโมเดล (สุภมาส อังศุโชติ และคณะ, 2552) งานวิจยั นี ้มีตวั แปรสังเกตได้
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จํานวน 20 ตัว คูณด้ วย 20 รวมขนาดตัวอย่าง จํานวน 400 ตัวอย่าง ผู้วิจยั จึงได้ เก็บข้ อมูลโดยแบ่งเป็ น
ผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 ตัวอย่างและผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จํานวน
400 ตัวอย่าง รวม 800 ตัวอย่าง โดยใช้ การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขันตอน
้
(Multi-Stage Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการใช้ แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ซึง่ ประกอบด้ วย ข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยพฤติกรรมของลูกค้ า ข้ อมูลที่เกี่ยวกับ
ปั จจัยการตลาดบนโลกดิจิทลั ข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยคุณค่าที่สง่ มอบต่อลูกค้ าและข้ อมูลที่เกี่ยวกับความ
เชื่อมัน่ ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ
รวบรวมจากเอกสาร บทความจากหนังสือ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ
และ 2) ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรของประเทศไทยที่
มีอายุ 15 ปี ขึ ้นไปในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 400 ตัวอย่างและในส่วนภูมิภาค จํานวน
400 ตัวอย่าง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ใช้ สถิติ ซึง่ ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้ างเชิงสาเหตุ (Structural Equation Model: SEM)

สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิ จัยพบว่า ความเชื่ อมั่น ในการตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ า ออนไลน์ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ส มุน ไพร
(ONTRU) อยู่ในระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.5 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ความสามารถ (ABLI)
อยู่ในระดับปานกลางมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.49 ความมีคณ
ุ ธรรม (MERI) ความภักดี (LOYA) และด้ าน
ประสบการณ์การใช้ (USEE) อยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.67 3.82 และ 3.97 ตามลําดับ ดัง
แสดงในตาราง 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลของระดับของความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าของผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรออนไลน์
(n=400)
ตัวแปร
ความสามารถ (ABLI)
ความมีคณ
ุ ธรรม (MERI)
ความภักดี (LOYA)
ประสบการณ์การใช้ (USEE)
รวม

M
3.49
3.67
3.82
3.97
3.75

SD
.91
.85
.73
.71
.80

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

แบบจําลองสมการโครงสร้ างอิทธิพลพฤติกรรมผู้บริโภค คุณค่าการส่งมอบต่อผู้บริ โภค และการทํา
การตลาดบนโลกดิจิทัล มี ผลต่อความเชื่ อมั่นในการตัดสินใจซือ้ สินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไ ด้
ดําเนินการปรับแก้ (Adjust Model) มีความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากดัชนีความ
กลมกลืน (Fit Index) ดังนี ้ χ2 = 207.67, df = 112, p-value = .00000, χ2 / df = 1.85, RMSEA = .048,
p-value for Test of Close Fit = .73, NFI = .99, IFI = 1.00, RMR = .017, SRMR = .030, CFI = 1.00,
GFI = .95, AGFI = .91, CN = 288.37 โดยพบการประมาณค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (Coefficient) ของตัว
แปรที่เกิดขึ ้นในแบบจําลอง ดังแสดงในภาพที่ 2 และตารางที่ 2
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ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้ างอิทธิพลพฤติกรรมผู้บริ โภค คุณค่าการส่งมอบต่อ
ผู้บ ริ โ ภค และการทํ าการตลาดบนโลกดิ จิ ทัล มี ผ ลต่อความเชื่ อมั่น ในการตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้ า ออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรการตลาดบนโลกดิจิทลั ในโมเดลเชิงสาเหตุ อิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้ อม และอิทธิพลรวม ที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย
ตัวแปรผล
การตลาดดิจิทลั
ตัวแปรสาเหตุ
TE
DE
พฤติกรรมผู้บริโภค 0.594*
0.594*
คุณค่า
0.868**
0.868**
การตลาดดิจิทลั
ค่าสถิติ

IE
-

ความเชื่อมัน่ ออนไลน์
TE
DE
IE
0.762** 0.387**
0.228*
0.657** 0.577**
0.107**
0.428** 0.428**
-

χ2 = 1098.55, df = 166, χ2 / df = 6.61, p-value = 0.000, CFI = 0.97, AGFI
= 0.33, RMSEA = 0.061, RMR = 0.035

หมายเหตุ: DE = direct effect, IE = indirect effect, TE = total effect
* หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (1.960 ≤ t-value < 2.576)
** หมายถึง นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t-value ≥ 2.576)
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จากแบบจําลองโครงสร้ างอิทธิ พลของพฤติกรรมผู้บริ โภค คุณค่าที่ส่งมอบและการตลาดบนโลก
ดิจิทลั ที่มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ตาม
ตารางที่ 2 พบว่า 1) การทําการตลาดบนโลกดิจิทลั (DIGMA) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ความเชื่อมัน่
ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ONTRU) ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .98 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 2) พฤติกรรมผู้บริโภค (CUSBE) มีอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกต่อ ความ
เชื่อมัน่ ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ONTRU) ผ่านความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจ
ซื ้อสินค้ าออนไลน์ (ONTRU) ที่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .58 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3) คุณค่าที่สง่ มอบต่อผู้บริ โภค (CUVPE) มีอิทธิพลทางอ้ อมเชิงบวกต่อความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจซื ้อ
สินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ONTRU) ผ่านความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ ที่คา่
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .42 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 4) พฤติกรรมผู้บริโภค (CUSBE) มี
อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการทําการตลาดบนโลกดิจิทลั (DIGMA) ที่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .59
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) คุณค่าที่สง่ มอบต่อผู้บริ โภค (CUVPE) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อการทําการตลาดบนโลกดิจิทลั (DIGMA) ที่คา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .43 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี ้สามารถสรุปประเด็นได้ ดงั นี ้ พฤติกรรมผู้บริ โภค (Customer Behavior) มีผลต่อ
การตลาดบนโลกดิจิทลั (Digital Marketing) สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ Kunal and Boonghee (2010)
และ Hsiang-Ming et al. (2011) ซึ่งกล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภคมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาโมเดลเชิง
สาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ เพราะพฤติกรรมผู้บริ โภคเป็ นอีกปั จจัย
หนึ่ง ที่ ผ้ ูบริ โภคในปั จจุบันใช้ เป็ นเกณฑ์ ในการตัดสิน ใจซื อ้ สิน ค้ าหรื อบริ การที่ เกิ ดจากการรั บรู้ ถึ งความ
ต้ องการ การประเมินทางเลือกของผู้บริ โภค ที่มีอิทธิพลต่อ การตลาดบนโลกดิจิทลั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
ความเชื่อมโยงของตราสินค้ าและความภักดีและเกิด ความเชื่อมัน่ ออนไลน์ในการตัดสินใจซื ้อ มีผลต่อการ
รับรู้ในภาพลักษณ์ตราสินค้ า พฤติกรรมผู้บริโภคนันๆ
้ รวมถึงความคาดหวังผลที่ได้ จากการใช้ ตราสินค้ านัน้
จะส่งผลต่อการรับรู้ ในคุณภาพของสินค้ าที่เชื่อมโยงกับตราสินค้ า ซึ่งจะส่งผลต่อความภักดีของผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรและจะสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยสอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั
ที่ว่า คุณค่าตราสินค้ ามีอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมส่งผ่านการสื่อสารการตลาดบนโลกดิจิทัลไปยังความ
เชื่อมัน่ ออนไลน์ ต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้ าผลิตภัณฑ์ผ่านทางปั จจัย การตลาดบนโลกดิจิทลั ซึ่ง สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ พรพรรณ ตาลประเสริ ฐ (2559) ที่พบว่า การตลาดแบบดิจิทลั ด้ านเว็บไซต์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภคกลุม่ ธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถทําให้ กลุ่มเป้าหมายเกิดทัศนคติ ที่ดี
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และความน่า เชื่ อ ถื อ ส่ ว นการออกแบบเนื อ้ หาเว็ บ ไซต์ ที่ นํ า เสนอข้ อ มูล ต่อ เพื่ อ นํ า เสนอการขายนี ไ้ ด้
สอดคล้ องกับแนวคิดของ ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2553) ที่วา่ ในยุคการตลาดแบบดิจิทลั ผู้บริ โภค สามารถค้ นหา
ข้ อมูลต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ สะดวกและรวดเร็ วมากขึ ้น และยังได้ สอดคล้ องกับ อธิ ธรรมมาชีวะ (2555)
ที่ได้ การศึกษาปั จจัยความเชื่อมัน่ ออนไลน์ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ และมีอิทธิพลต่อปั จจัยความเชื่อมัน่
ในการตัดสินใจที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจผ่านปั จจัยทาง การตลาดบนโลกดิจิทลั ที่ระดับ .01 ในภาพรวม
ของทังประเทศไทยที
้
่ได้ ค้นพบว่า มีความสอดคล้ องกับความต้ องการและความรู้สึกนึกคิด
ส่วนคุณค่าที่ ส่งมอบต่อผู้บริ โภค (Customer Value Perception) ที่มีผลต่อการตลาดบนโลก
ดิจิทลั (Digital Marketing) นัน้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Elena and José (2005) และ Narumon and
Gerard (2010) ที่พบว่า ประสบการณ์ จะเป็ นตัวเชื่อมโยงคุณค่าที่ส่งมอบและสร้ างความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับคุณค่าที่ส่งมอบ โดยความรู้ เกี่ ยวกับตราสินค้ า และการรู้ จกั ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
คุณค่าที่สง่ มอบภาพ ส่วนลักษณ์ตราสินค้ ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณค่าที่ส่งมอบ และภาพลักษณ์ตรา
สินค้ าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคุณค่าที่ส่งมอบ ทังนี
้ ้ คุณค่าที่ส่งมอบโดยรวมมีความสัมพันธ์ กับ
การตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค จะช่วยอํานวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายตราสินค้ าของ
ผู้ผลิต รวมทังส่
้ งผลให้ เกิดความไว้ วางใจและการแสดงความภักดีของผู้บริ โภค (Johan et al., 2007; นวพร
สุคมั ภีรานนท์, 2550; พิชิต ปาลกะ, 2551)
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยคุณค่าที่ส่งมอบต่อผู้บริ โภค เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ที่อยู่
ในใจผู้บริ โภค จึงเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ ของตราสินค้ าในความทรงจําของผู้บริ โภคและความเชื่อที่
ผู้บริ โภคมีตอ่ ตราสินค้ า (Brand Beliefs) ทังในด้
้ านความเชื่อทางด้ านประโยชน์ใช้ สอย (Functional) และ
ความเชื่อทางด้ านสัญลักษณ์ (Symbolic) ของตราสินค้ านัน้ (Aaker, 1996; George and Charles, 2000)
และเป็ นการเชื่อมโยงสัญลักษณ์ ของภาพลักษณ์ตราสินค้ า ซึ่งจะส่งผลต่อการปรับปรุ งและการใช้ งานใน
อนาคตของตราสินค้ า (Dongjin et al., 2010; Luca and Sara, 2011) จึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ
ปิ ณณ์ดา ศรี เนตร (2549) ที่พบว่า กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์หรื อการสื่อสาร และการบริ การ เพื่อการสร้ าง
ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่มเป๊ ปซี่และโค้ กในประเทศไทยนัน้ ได้ ใช้ กลยุทธ์ ในการสร้ างตราสินค้ า 3
กลยุทธ์ ได้ แก่ การสร้ างภาพลักษณ์ ตราสินค้ า การสร้ างประสบการณ์ผ่านตราสินค้ า และการสร้ างความ
ภัก ดี ใ นตราสิ น ค้ า ดัง นัน้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ความพึ ง พอใจ และความภัก ดี ของผู้บ ริ โ ภคมี ผ ลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์อย่างมีนยั สําคัญ การมุง่ เน้ นไปที่การสร้ างความภักดีซงึ่ เป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาว
จะเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันในตลาด (Yu-Te et al., 2012)
การทําตลาดบนโลกดิจิทลั (Digital Marketing) มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์ (Online Trust) ใน
การตัดสินใจซือ้ สินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร จากสมมติฐานการวิจัยที่ว่า ปั จจัย การตลาดบนโลก
้ ความสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Suhwan et al. (2011) Jason and Melanie (2010)
ดิจิทลั ไทยนันมี
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Simon et al. (2009) และเสาวลักษณ์ วงษ์ ราช (2551) ที่ได้ กล่าวถึงแรงจูงใจว่า มีอิทธิพลต่อทัศนคติใน
เชิงบวกกับ พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีสว่ นช่วยสร้ างแรงบันดาลใจซึง่ มีผลต่อกลไกลการรับรู้ที่ได้ จากการสื่อสาร
และสร้ างความสัมพันธ์ ความไว้ วางใจที่นําไปสูค่ วามพึงพอใจ ความนับถือตนเองและลดความขัดแย้ ง โดย
ผลิตภัณฑ์เวชสําอางสมุนไพรเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดแด่นในตัวเอง ดังนัน้ การสร้ างแรงจูงใจจากจุดเด่นจะ
ส่งผลต่อการเลื อกซื อ้ เครื่ องสํ าอางสมุนไพรไทย นอกจากการสร้ างแรงจูงใจแล้ ว การสร้ างการรับรู้ การ
เรี ยนรู้ ความเชื่อและทัศนคติ นับว่ามีความสําคัญ เพราะการสร้ างแรงจูงใจคงไม่ประสบผลสําเร็ จเท่าที่ควร
ในการที่จะสร้ างพึงพอใจและความภักดีในตราสินค้ าได้ จะมาจากการสร้ างการรับรู้ ด้ วยการสื่อสารผ่าน
เครื่ องมือในการสื่อสารทางการตลาด เช่น การโฆษณาเป็ นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ และต้ องใช้ ค่าใช้ จ่ายสูงแต่ก็
ได้ ผลตอบรับในเรื่ องความพึงพอใจและความภักดีได้ สงู เช่นกัน (กัญญา สิงหเสนี, 2548; Bashar et al.,
2011; Belaid and Behi, 2011; Hong-Youl et al., 2011)
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมัน่ ออนไลน์ (Online Trust) ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่ต้องทําควบคู่ไปกับการสร้ างคุณค่าตราสินค้ าให้ เกิดความ
เชื่อมั่น แต่ต่างกันตรงที่ปัจจัยด้ านจิตวิทยาจําเป็ นต้ องทําผ่านเครื่ องมือการสื่อสารทางการตลาด จึงจะ
สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงให้ ผ้ บู ริ โภคที่ใช้ ของตราสินค้ า นับเป็ นบทบาทหนึ่งในการสื่อสาร
เพื่ อ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของตราสิ น ค้ า เนื่ อ งจากตราสิ น ค้ า มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ สื่ อ ในการสร้ างความ
น่าเชื่อถือของตราสินค้ า จึงสอดคล้ องกับ Musa et al. (2011) และ Elyria and My (2011) ที่พบว่า ปั จจัย
การทํ าตลาดบนโลกดิจิทลั มี อิทธิ พ ลทางตรงต่อปั จ จัย ความเชื่ อมั่นออนไลน์ใ นการตัดสิน ใจซือ้ สิน ค้ า
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดย มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งปั จจัยดังกล่าว มีอิทธิพลที่ทําให้ ตราสินค้ ามี
ความน่าเชื่อ จะช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของผู้บริ โภคให้ เพิ่มขึน้ และเมื่อ
ผู้ บ ริ โ ภคเชื่ อ ว่ า ตราสิ น ค้ า มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ ก็ จ ะเกิ ด การซื อ้ ซํ า้ ๆ ในตราสิ น ค้ า นัน้ ดัง นัน้ การสร้ าง
ประสบการณ์ให้ กบั ผู้บริ โภคจึงเป็ นการสร้ างแรงจูงใจที่มีอิทธิผลต่อการรับรู้ ความเชื่อและทัศนคติในเรื่ อง
ของราคาสิ น ค้ า หรื อบริ ก ารและยัง ส่ ง ผลต่อ การตัดสิ น ใจซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ของผู้บ ริ โ ภค กล่า วได้ ว่า จาก
ผลการวิจยั ที่กล่าวมาแล้ วนัน้ สอดคล้ องกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ ว่า เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ปรับปรุ งและพัฒนาตังแต่
้ กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูปวัตถุดิบ
สมุนไพร การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ และการผลิตที่เป็ นผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ป ซึ่งต้ องผ่านมาตรฐานการ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) มาตรฐานการผลิต (Good Manufacturing Practice: GMP) และ
ได้ การรับรองการขึ ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา (อย.) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ มานันมี
้
คุณภาพ (Ruth and Joe, 2001; อัญชลี บุตรวิชา, 2551)
นอกจากนี ้ จากสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั ้ การทําตลาดบนโลกดิจิทลั มีผลต่อความเชื่อมัน่ ออนไลน์
ในการตัดสินใจซื ้อสินค้ าออนไลน์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ นนพบว่
ั้
า มีความ
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สอดคล้ องกับการสื่ อสารทาง การทํ าตลาดบนโลกดิจิทัล ที มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อภาพลักษณ์ ตราสิน ค้ า
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ กล่าวคือ การสื่อสารทางการตลาดจึงเป็ นช่องทางที่จะสร้ าง
การรั บรู้ ความน่าเชื่ อ ถื อ ความสะดวกสบายและความคุ้ม ค่า และสามารถสร้ างความชื่ น ชอบ ความ
ไว้ วางใจและน่าเชื่อถือของข้ อมูลที่ส่งผ่านไปให้ แก่ผ้ บู ริ โภคที่จะส่งผลต่อการสร้ างมูลค่าในความรู้ สึกของ
ผู้บริโภค ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ โชคชัย รุ่ งวิวฒ
ั น์ศิลป์ (2551) ที่พบว่า ผู้บริ โภคที่มีการรับรู้ในคุณค่า
ที่สง่ มอบต่อผู้บริ โภคของตราสินค้ าสูงจะมีความคุ้นเคยในตราสินค้ า อาจกล่าวได้ ว่า การส่งเสริ มการตลาด
อยู่ตลอดเวลานัน้ สามารถสร้ างการรั บรู้ และการยอมรับในผลิตภัณฑ์ไ ด้ จึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
สุพฤกษา ท่าสระ (2551) ที่กล่าวว่า ผู้บริ โภครู้จกั เครื่ องสําอางสมุนไพรจากสื่อโทรทัศน์ เหตุผลสําคัญที่ซื ้อ
เครื่ องสําอางสมุนไพร เพราะต้ องการทดลองใช้ เครื่ องสําอางสมุนไพร และ จากงานวิจัยของ จิตราภรณ์
วันใจ (2548) ทําให้ พบสาเหตุที่ผ้ บู ริ โภคใช้ เครื่ องสําอางสมุนไพรไทยเพราะต้ องการทดลองใช้ และตัดสินใจ
ซื อ้ จากสื่ อ โฆษณาเครื่ อ งสํ า อางสมุน ไพรไทยที่ ส ร้ างความน่ า เชื่ อ ถื อ โดยสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ
นงคราญ ไชยบาล (2550) ที่พบว่า ปั จจัยด้ านการส่งเสริ มการตลาด การรู้จกั เครื่ องดื่มกระชายดําจากการ
บอกต่อ จากข้ อมูลข้ างต้ นนันพบความสอดคล้
้
องกับผลการศึกษาวิจยั ที่พบว่า ปั จจัยด้ านการสื่อสารทาง
การตลาดบนโลกดิจิทลั มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
และภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ในส่วนภูมิภาคไว้ วางใจในตราสินค้ าและเกิดทัศนคติความภักดีในตรา
สินค้ า (Auken, 2002)
จากปั จ จัย พฤติกรรมของผู้บ ริ โภคที่ ส่ ง ผลต่อภาพลักษณ์ ตราสิ น ค้ าซึ่ง เกี่ ย วกับความภักดี ของ
ผู้บริ โภคและการซือ้ ซํ ้า แสดงให้ เห็นว่า ภาพลักษณ์ ตราสินค้ ามีผลกระทบเชิงบวกกับการแสดงออกของ
ความจงรักภักดีของผู้บริ โภคและพันธะสัญญาที่จะให้ บริ การในตลาด (Ike-Elechi and Zhenzhen, 2009)
การสร้ างความคุ้น เคยในตราสิ น ค้ า จะทํ า ให้ ผ้ ู บ ริ โ ภคมี ทัศ นคติ ใ นเชิ ง บวกต่อ ภาพลัก ษณ์ ต ราสิ น ค้ า
ผลิตภัณฑ์เวชสมุนไพร ซึ่งสอดคล้ องกับ พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ บัวศรี (2557) ที่พบว่า รูปแบบของการ
โฆษณาด้ านรูปแบบการสร้ าง โดยตราสินค้ าจะเป็ นตัวเชื่อมโยงภาพลักษณ์ตราสินค้ ากับผู้บริ โภคและเป็ น
ภาพสะท้ อนของตราสินค้ านันๆ
้ ภายในความคิดและความรู้สึกของผู้บริ โภค (Kerin and Peterson, 1998)
และจากข้ อมูลข้ างต้ น ได้ พบความสัมพันธ์ของปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์
ซึ่งการรับรู้ ของผู้บริ โภคที่ มีต่อความน่าเชื่ อถื อตราสินค้ า ผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นผลมาจากการเชื่อมโยงของ
ข้ อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคที่มีตอ่ การใช้ ผลิตภัณฑ์
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ข้ อเสนอแนะ
1. การทําการตลาด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ควรให้ ความสําคัญในการสร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ า
ผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ บู ริโภค ควรเน้ นการส่งเสริ มโดยการสร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ า โดยใช้ เครื่ องมือการ
สื่อสารทางการตลาดเป็ นสื่อกลาง และการตลาดทางตรง
2. การทําการตลาดเพื่อสร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ให้ แก่ผ้ บู ริโภค ควรเน้ นการส่งเสริม
ปั จจัยด้ านจิตวิทยาให้ แก่ผ้ บู ริโภค
3. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์ ควร
คํานึงถึงปั จจัยด้ านคุณค่าความน่าเชื่อถือตราสินค้ า รูปแบบการดําเนินชีวิต ปั จจัยด้ านจิตวิทยา ซึง่ จะ
ส่งผลถึงภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
4. การเปรี ยบเทียบโมเดลเชิงสาเหตุของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้ าผลิตภัณฑ์
สามารถใช้ รูปแบบการทําการตลาดที่เน้ นรู ปแบบให้ ผ้ บู ริโภคมีสว่ นร่วมและการทํากิจกรรมที่กระตุ้นความ
สนใจของผู้บริ โภค เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการเรี ยนรู้และเป็ นแรงจูงใจในตัวผลิตภัณฑ์
5. การสร้ างภาพลักษณ์ตราสินค้ าของผลิตภัณฑ์ ควรทําการตลาดเชิงรุกการผ่านการสื่อสารทาง
การตลาดดิจิทลั ซึง่ จะช่วยสะท้ อนให้ เห็นถึงพฤติกรรมการใช้ สินค้ าประเภทผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริโภคยังขาด
ความมัน่ ใจและความเชื่อในตัวผลิตภัณฑ์
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