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บทคัดยอ่   
 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ในบริบทของปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร และปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ      
การวิจัยเอกสารจากบทความทั้งส้ิน 142 บทความ จากฐานข้อมูล EBSCO, Emerald, ProQuest และฐานข้อมูลทาง
วิชาการต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ต แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (ค่าร้อยละ) เพื่อน ามาสร้างเป็น
กรอบแนวคิดส าหรับงานวิจัยในอนาคต  

 
 ค ำส ำคัญ: กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ปัจจัยภายในองค์กร  ปัจจัยภายนอกองค์กร  พฤติกรรมผู้บริโภค ประสิทธิผล 
 

Abstract 
This study aims at presenting the literature review of the E-Marketing Strategies in the context of 

internal factors, external factors, and consumer behavior factors which affect the effectiveness in the 
business performance of goods and services in Thai teenagers through the online media. Methodology by 
documentary research 142 articles from EBSCO, Emerald, ProQuest, and various academic databases on 
the Internet were analyzed based on content analysis (frequency) in order to be a conceptual framework for 
future research.    
  
Keyword: E-Marketing Strategies, Internal Factors, External Factors, Consumer behavior, Effectiveness 
  
บทน า 

ปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เทคโนโลยี ของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลงไปอย่าง
มาก ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนมีรูปแบบและวิถีการ
ด าเนินชีวิตที่เปล่ียนแปลงตามไปด้วย โดยเฉพาะ
รูปแบบการใช้ชีวิต ที่มีการเค ล่ือนที่ตลอดเวลา         
มี พฤติ ก ร รมกา ร เปิ ด รั บ ส า รผ่ า นช่ อ ง ท า ง ส่ื อ             

ที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบประกอบกับ
แรงผลักดันจากพัฒนาการของเทคโนโลยีดังกล่าว    
ท าให้ผู้คนใกล้ชิดกับการส่ือสารผ่าน “ส่ืออินเทอร์เน็ต” 
เพิ่มขึ้นมากกว่าส่ืออื่น ๆ เป็นพิเศษ กลายมาเป็นส่วน
หนึ่งของชีวิตในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ก่อให้เกิด
นวัตกรรมการส่ือสารใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ 
“ส่ือสังคมออนไลน์” ที่ได้เข้ามามีบทบาท และส่งผ่าน
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อิทธิพลทางความคิดต่าง ๆ ด้วยวิธีที่สะดวกและ
รวดเร็วกว่าในอดีตที่ผ่านมา  

ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 
เป็นช่องทางการตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา ตามระดับการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่เปล่ียนแปลงทั้งจาก
การขยายโครงข่าย Broadband ซึ่ งท าให้  Internet       
มีความเร็วสูงขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์  ฐานข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)    
ที่ เ ป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่ ามหาศาลส าหรับ      
ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการใช้
ข้อมูลเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ และการน ามาใช้เป็น
สินค้าที่สร้างรายได้ให้กับกิจการ ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้
การซื้อขายบนอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าสูงและมีอัตราการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  นั้นมาจากการที่ผู้บริโภค        
ในปัจจุบันได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการซื้อ
ขายสินค้าทางออนไลน์ เช่น สามารถซื้อสินค้าและ
บริการได้อย่างความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถ
เลือกซื้อสินค้าได้หลากหลายมากขึ้น สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวสินค้าหรือบริการได้ดีขึ้น 
นอกจากนี้ยังสามารถซื้อสินค้าหรือบริการบางอย่างได้
ในราคาที่ถูกลงจากการแข่งขึ้นด้านราคาที่รุนแรง
ระหว่ า ง เว็ บ ไซต์  เ นื่ อ ง จ ากผู้ บ ริ โ ภคสามารถ
เปรียบเทียบราคาระหว่างเว็บไซต์ได้ทันที ดังนั้นใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดอิเ ล็กทรอนิกส์       
จึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การด าเนินการธุรกิจ
ผ่านส่ือออนไลน์มีโอกาสประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

กลุ่ม Generation Y หรือ Gen Y จัดว่าเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจส าหรับธุรกิจเป็นอย่างมาก    
เป็นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1981-2000 ซึ่งเป็นช่วงที่
โลกได้เข้าสู่ยุคสารสนเทศ ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีอายุ     
15-34 ปี ผู้บริโภคกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูง  
และเมื่อผนวกเข้ากับอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิตอล   
ท าให้พวกเขามีความต้องการและคาดหวังสูงกว่ากลุ่ม  
ที่เกิดก่อนหน้า การเติบโตของบริษัทประเภท start-up 
ทั่วโลกที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม 
Gen Y ในทุกมิติ ทั้งสินค้าและบริการ ยังท าให้ผู้บริโภค
กลุ่มนี้ รู้ ดี ว่ าตัวเองมีอ านาจการต่อรองอยู่ ในมือ 
(Economic Intelligigence Center, 2014: ออนไลน์)  

โดยคุณลักษณะเด่นที่สุดของกลุ่ม Gen Y ไทย คือ     
มีความคล่องตัวด้านเทคโนโลยี มักจะใช้ชีวิตประจ าวัน
อยู่กับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดเวลา นอกจากนี้ Gen Y ยังเป็นผู้ที่ฉลาดซื้อ 
สามารถค้นหาและเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ สินค้าที่
ต้ อ งการอย่ า งคุ้ มค่ าที่ สุ ด  ธุ ร กิ จ จึ ง ค ว ร เ ร่ ง ใ ห้
ความส าคัญกับกลุ่ม Gen Y เน่ืองจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่าจะยังคงมี
ขนาดใหญ่กว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ ในอนาคตอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทย
ผ่านส่ือออนไลน์   

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเหตุที่ส่งผลต่อ
กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่น
ไทยผ่านส่ือออนไลน์   

3. เพื่อพัฒนาตัวแบบโมเดลเชิงสาเหตุ กลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทย
ผ่านส่ือออนไลน์   
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี ที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในองค์กร ปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจผ่านส่ือออนไลน์ ซึ่งสามารถแสดงได้ 
ดังรูปที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ปัจจัย 
ภายใน
องค์กร 

ปัจจัย 
ภายนอก
องค์กร 

ปัจจัย
ทางด้าน
พฤติกรรม

กลยุทธ์
การตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ 

ประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธรุกจิของ
สินค้าและบรกิารตอ่
วัยรุ่นไทยผ่านสื่อ
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สมมติฐานของการวิจัย 
สมมติฐานข้อที่  1: ปัจจัยภายในองค์กรมีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์                            
สมมติฐานข้อที่ 2: ปัจจัยภายนอกองค์กรมีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์                            
สมมติฐานข้อที่ 3: ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค  
มีอิทธิพลทางตรงต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์                           
สมมติฐานข้อที่ 4: กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์     
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลในการด าเนินการ
ธุรกิจสินค้าและบริการของวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 
บทคว ามนี้ เ ป็ น ก า ร ศึ กษ า แ ล ะทบทวน

วร รณกรรมที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ กลยุ ทธ์ ก า รตลาด
อิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นวิธีการวิจัยแบบ Documentary 
Research โดยใช้บทความทั้งส้ิน 295 บทความ และ
สามารถน ามาใช้ได้จริง 142 บทความ โดยมีแหล่งที่มา
ของบทความจากฐานข้อมูล EBSCO Emerald 
ProQuest และฐานข้อมูลทางวิชาการต่าง ๆ ทาง 
Internet แล้วน าข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การใช้ Content Analysis (ค่าร้อยละ) และสามารถ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ เพื่อน ามาสร้างเป็นแนวคิด
และทฤษฎีในการวิจัยได้ดังนี้ 
 

1. การทบทวนวรรณกรรม 
1.1  ตัวแปรเหตุของกลยุทธ์การตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (E-marketing Strategies) 
จากการทบทวนวรรณกรรมจะพบตัวแปรเหตุ  

ที่ ส่ งผลต่อกลยุทธ์การตลาดอิ เ ล็กทรอนิกส์  ที่มี

ความ สัมพันธ์กันประกอบกันท าให้ เกิดกลยุทธ์      

ทางการตลาดขององค์กรและสะท้อนไปถึงประสิทธิผล     

ในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่น

ไทยผ่านส่ือออนไลน์ ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 1 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 ตัวแปรเหตุของกลยทุธ์ทางการตลาดและ
อ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.) 

ปัจจัย 
ภายใน
องค์กร 

ปัจจัย 
ภาย 
นอก
องค์กร 

ปัจจัย 
ทางด้าน
พฤติกรร
มผู้บริโภค 

Louden & Delta Bitta 
(1993)    

Schiffman and Kanuk 
(2004)    

Jansen,Van Den Bosch, 
&  Volberda, (2005)     

Hawkins & 
Mothersbaugh (2007)    

Kotler & Keller (2016)    
 

จากการศึกษาองค์ประกอบของกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ตัวแปรเหตุของกลยทุธ์
ทางการตลาดที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่ท าการศึกษา ได้แก่ 
ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) ปัจจัย
ภายนอกองค์กร (External Factors) และปัจจัย
ทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตัวแปรเหตุทั้ง 3 ตัวแปร      
ในล าดับต่อไป 
 

1.2 ตัวแปรกลยุทธ์ทางการตลาด 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ

ต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปจัจยักลยุทธ์
ก า รตลาดอิ เ ล็ กท รอนิ ก ส์  พบว่ า  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ห้
ความส าคัญกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการ
ผ่านส่ือออนไลน์ที่น่าสนใจหลายท่าน ดังรายละเอียด
ตาม ตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ตัวแปรกลยุทธ์ทางการตลาดและอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ 
ปี ค.ศ.) 

กล
ยุท

ธ์ผ
ลิต

ภัณ
ฑ ์

กล
ยุท

ธ์ร
าค
า 

กล
ยุท

ธ์ก
าร
จัด

จ า
หน

่าย
 

กล
ยุท

ธ์ก
าร
ส่ง
เส
ริม
กา
รต
ลา
ด 

กล
ยุท

ธ์ก
าร
ใช
้พน

ักง
าน

ขา
ย 

กล
ยุท

ธ์ก
าร
บร

รจ
ุภัณ

ฑ ์

กล
ยุท

ธส์
ิ่งแ
วด

ล้อ
มท

าง
กา
ยภ

าพ
 

MarGrath (1987)        
Philip Kotler 
(1997)        

Wheelen & 
Hunger (2006)        

Payne  (2006)                                   
Lovelock & 
Wright (2007)                    

Hitt et al., (2007)        
Wheelen L. 
Thomas & 
Hunger J David 
(2012)                        

       

Armstrong & 
Kotler (2015)        

Kotler & Keller 
(2016)          

 

จากแนวคิด ทฤษฎี ดังกล่าวสรุปได้ว่า กลยุทธ์
ทางการตลาด คือ แผนการปฏิบัติงานที่ออกแบบ
ก าหนดวิธีการใช้เครื่องมือทางการตลาด ในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด เพื่อให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดยที่กลยุทธ์การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการออกแบบกลยุทธ์ที่ผสมผสานกัน
ระหว่างกลยุทธ์ทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานทางด้านการตลาดมีความ
เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ธุรกิจ ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษากลยุทธ์
ทางการตลาด 7 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) กลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ 2) กลยุทธ์ราคา 3) กลยุทธ์การจัดจ าหน่าย 
4) กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 5) กลยุทธ์การใช้
พนักงานขาย 6) กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ 7) กลยุทธ์
ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
 

 
1.3 ตัวแปรปัจจัยภายในองค์กร 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ

ต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายใน
องค์กร พบว่า ผูว้ิจัยได้ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายใน
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจ
ของสินค้าและบริการผ่านส่ือออนไลน์ที่น่าสนใจหลาย
ท่าน ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 3   

 

ตารางที่ 3 ตัวแปรปัจจัยภายในองค์กรและอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.) 

ปัจจัยภายในองค์กร 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
มน

ษุย
์  

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร

กา
ยภ

าพ
  

ด้า
นว

ัฒน
ธร
รม
อง
ค์ก

ร  

ด้า
นน

โย
บา

ยข
อง

อง
ค์ก

ร  
ด้า
นก

ระ
บว

นก
าร
ทา

ง
ธุร
กิจ

 

Levinthal & March (1993)      

Zahra, Nielsen,& Bogne 
( 1999)      

Besser (1999)      

Bygave & Mini (2000)      

Daft (2003)      

Doilinger, Marce.J (2003)      

Thompson and Strickland 
(2003)      

Wheel and Hunger (2004)      

Jansen,Van Den Bosch, & Volber
da (2005)       

Davis et al, (2006)      

Anne T. Lawrence and James 
Weber, Business and Society 
(2008) 

     

Kerin, Hartley and Rudelius 
(2008) 

     

Kotler & Keller (2016)        
 

จากแนวคิ ด  ทฤษฎี  ดั งก ล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยภายในองค์กร     
มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการท างานการก าหนด
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กลยุทธ์ รวมไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กรและอาจ
มีผลในทางบวกหรือลบก็ได้ ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัย
ภายในองค์กรที่นิยมใช้เหมือนกันและน่าสนใจที่จะ
น ามาศึกษา 5 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ 2) ปัจจัยด้านทรัพยากรกายภาพ     
3) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 4) ปัจจัยด้านนโยบาย
ขององค์กร 5) ปัจจัยด้านกระบวนการทางธุรกิจ 

 

1.4 ตัวแปรปัจจัยภายนอกองค์กร 
จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ

ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอกองค์กร พบว่า ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการผ่านส่ือออนไลน์ 
ที่น่าสนใจหลายท่าน ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 4   
ตารางที่ 4 ตัวแปรปัจจัยภายนอกองค์กรและอ้างอิง 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.) 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ด้า
นส

ภา
พแ

วด
ล้อ

มก
าร
ด า
เน
ินง
าน

ด า
เน
ินง
าน

ด า
เน
ินง
าน

 
ด้า
นก

ฎห
มา
ยแ

ละ
กา
รเม

ือง
 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ย ี

ด้า
นส

ังค
มแ

ละ
วัฒ

นธ
รร
ม 

ด้า
นล

ูกค
้า 

ด้า
นค

ู่แข
่งข
ัน 

Besser (1999)        
Bygave & Mini 
(2000)   

     

Thompson & 
Strickland (2003)    

   
 

Doilinger, Marce.J. 
2003        

Wheel & Hunger 
(2004)        

Jansen et al. 2006)         
Jansen,Van Den Bo
sch, & Volberda 
(2005)  

     
  

Levinthal & March 
(1993) 

       

 Zahra, Nielsen,& 
Bogner (1999) 

       

Lumpkin & Dess        

(1999) 
William & Ferrell 
(2007) 

 
      

ตารางที่ 4 ตัวแปรปัจจัยภายนอกองค์กรและอ้างอิง 
(ต่อ) 

อ้างอิง 
(ชื่อผู้วิจัย/ปี ค.ศ.) 

ปัจจัยภายนอกองค์กร 

ด้า
นส

ภา
พแ

วด
ล้อ

มก
าร
ด า
เน
ินง
าน

ด า
เน
ินง
าน

ด า
เน
ินง
าน

 
ด้า
นก

ฎห
มา
ยแ

ละ
กา
รเม

ือง
 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นเ
ทค

โน
โล
ย ี

ด้า
นส

ังค
มแ

ละ
วัฒ

นธ
รร
ม 

ด้า
นล

ูกค
้า 

ด้า
นค

ู่แข
่งข
ัน 

Rushton, Croucher 
& Baker ( 2008)   

 
      

Kotler & Keller 
(2016)          

 

จากแนวคิ ด  ทฤษฎี  ดั งก ล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า 
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เป็นปัจจัยภายนอกองค์กร 
มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการท างานการก าหนด
กลยุทธ์ รวมไปถึงการเจริญเติบโตขององค์กร และอาจ
มีผลในทางบวกหรือลบก็ได้ ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัย
ภายนอกองค์กรที่นิยมใช้เหมือนกันและน่าสนใจที่จะ
น ามาศึกษา 7 ปัจจัย ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการด าเนินงาน 2) ปัจจัยด้านกฎหมาย
และการเมือง 3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 4) ปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี  5) ปั จจัยด้ าน สังคมและวัฒนธรรม          
6) ปัจจัยด้านลูกค้า 7) ปัจจัยด้านคู่แข่งขัน 

 

1.5 ตัวแปรปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
ผู้บริโภค 

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับปั จจัย
พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า ผู้วิจัยได้ให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการผ่านส่ือออนไลน์ 
ที่น่าสนใจหลายท่าน ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ตัวแปรปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
และอ้างอิง 

อ้างองิ 
(ชื่อผู้วจิัย/ป ีค.ศ.) 

ปัจ
จัย
ส่ว
นบุ

คค
ล 

ปัจ
จัย
ทา
งจ
ิตว

ิทย
า 

ปัจ
จัย

ด้า
นส

งัค
ม 

ปัจ
จัย

ด้า
นว

ัฒ
นธ

รร
ม 

Engel Kollat & Blackwell (1968)     
Stanton & Futrell (1987))     
Bovee Houston & Thill (1995)     
Mowen & Minor (1998)     
Phillip Kotler (2003)     
Del I. Hawkins and et al. (2004)     
William D. Perreaulty & E.  
Jerome McCarthy (2005) 

    

Schiffman, Kanuk & Lazar  
(2007)   

  

Etzel, Walker & Stanton  (2007)     
Solomon (2009)     
Kardes, Cronley & Cline(2011)       
Jim Blythe (2013)     
Kotler & Keller (2016)       

 

จากแนวคิ ด  ทฤษฎี  ดั งก ล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่แสดง
ออกมาในรูปแบบของการค้นหา การประเมิน ตัดสินใจ
เลือกซื้อ เลือกใช้ และพฤติกรรมที่แสดงออกหลัง    
การซื้อ ของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการ   
ของตน ธุรกิจจ าเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค
เพราะว่าผู้บริโภคมักจะเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผู้วิจัย
สามารถสรุปปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคที่นิยม
ใช้เหมือนกันและน่าสนใจที่จะน ามาศึกษา 4 ปัจจัย        
ซึ่งประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล 2) ปัจจัยทาง
จิตวิทยา 3) ปัจจัยด้านสังคม 4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม 

 

1.6 ตัวแปรประสิทธิผลในการด าเนินการ
ธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่าน       
สื่อออนไลน์   

จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของ
ต่างประเทศและในประเทศที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการ
ต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์ พบว่า ผู้วิจัยได้ให้
ความส าคัญกับประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของ
สินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่ าน ส่ือออนไลน์          
ที่น่าสนใจหลายท่าน ดังรายละเอียดตาม ตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ตัวแปรประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจ
ของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์และ
อ้างอิง   

 
 
 
 

อ้างองิ 
(ชื่อผู้วจิัย/ป ีค.ศ.) 

ด้า
นก

าร
เงิน

 

ด้า
นผ

ลล
ัพธ์

คุณ
ภา

พ 

ด้า
นก

าร
พฒั

นา
ตล

าด
 

ด้า
นก

าร
เรยี

นร
ู้แล
ะก
าร
เต
บิโ
ตข

อง
อง
คก์

ร 

ด้า
นค

วา
มส

 าเร
็จข
อง
ผล

ิตภ
ณั
ฑ์ใ

หม
 ่

Hoy (1991)      
Cleland & King (1983)      
Majchrzak (1988)      
Baker & Sinkula,(1999)      
Kaplan & Norton(1992)      
Burkeand Litwin (1992)      
Slater & Narver (1995)       
Chang & Ku, (2009)      
Day & Van den Bulte 
(2002)      

Kim et al. (2004)      
Desai et al. (2007)      
Attharangsun & 
Ussahawanitchakit 
(2008) 

 
 

 
 

 
  

 

Soliman (2011)      
Caltman et al. (2009)      
Kasim & Minai. (2009)      
Battor & Battor (2010)      
Sansook. (2010)      
Reimann et al. (2010)      
Lee et al. (2010)      
Dutu & Halmajan (2011)      
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จากแนวคิ ด  ทฤษฎี  ดั งก ล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า 
ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการด าเนินงานใด ๆ 
หรือปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ แล้วประสบผลส าเร็จ ท าให้
บังเกิดผลโดยตรงและครบถ้วนตามที่มีวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้และต้องมีประสิทธิผลในการท างานในระดับสูง
หรือต่ าเพียงใดขึ้นกับว่าผลที่ได้รับนั้นตรงครบถ้วน  
ทั้งในด้านเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเลือก
ศึกษาแนวคิดดัชนีวัดความส าเร็จแบบสมดุล 5 ด้าน 
ซึ่งประกอบด้วย  

1)  ด้านการเงิน เป็นจุดรวมหรือผลส าเร็จใน
ภาพรวมของการวัดผลในมุมมองอื่น  ๆ จึงยังคง
วิเคราะห์ในเชิงควบคุมโดยใช้ตัวเลขทางการเงิน ในการ
วัดผลเชิงดุลยภาพตัวชี้วัดที่นิยมใช้มักจะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต
การใช้ประโยชน์ ทรัพย์ สินและการลดความเส่ียง      
ผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ ได้แก่        
(1) อัตราส่วนวัดสภาพคล่องทางการเงิน (2) อัตราส่วน
วัดประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ (3) อัตราส่วนวัด
ประสิทธิภาพในการจัดการหนี้สิน และ (4) อัตราส่วนวัด
ความสามารถในการท าก าไรโดยก าหนดให้ผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน คือ ก าไรสุทธิของกิจการ 
(Baker & Sinkula, 1999)          

2) ด้านผลลัพธ์คุณภาพ (Outcome indicators) 
หมายถึง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม  
เช่น ผลลัพธ์คุณภาพของการบริการ (Quality 
indicators) เช่น จ านวนสินค้าที่บกพร่อง จ านวนใบแจ้ง
หน้าที่ผิดพลาด จ านวนหนี้ค้างช าระ ระดับความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นต้น Kaplan & Norton(1992) 

3) ด้านการพัฒนาตลาด เป็นการตอบค าถามว่า
หากต้องการให้ องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์องค์กรควร
ตอบสนองลูกค้าอย่างไร จึงค านึงถึงคุณค่าและความ
แตกต่างหลากหลายของลูกค้าโดยพิจารณาความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งจะน ามาซึ่ง
ผลตอบแทนทางการเงินในท้ายที่สุด ตัวชี้วัดที่นิยมใช้
มักเป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนแบ่งทางการตลาด ความพึง
พอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้า ก าไรจากลูกค้า การหา
ลูกค้าใหม่ ภาพลักษณ์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้าและคุณภาพการบริการลูกค้า 
(Slater & Narver, 1995) 

4) ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์การ
(Learning and Growth perspective) เป็นรากฐานที่
ส าคัญในการให้การสนับสนุนต่อการเปล่ียนแปลง
องค์กร สร้างนวัตกรรมเพิ่มอัตราการเติบโต และสร้าง
มูลค่างานในระยะยาว พร้อมกับเพิ่มความสามารถใน
การแข่ งขันโดยพิจารณาว่ าหากต้ องการรักษา
ความสามารถในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาได้ อย่าง
ต่อเนื่ององค์กรต้องด าเนินการอย่างไร ในการวัดผล   
เชิงดุลยภาพตัวชี้วัดที่นิยมใช้มักเป็นเรื่ องเกี่ยวกับ
ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของระบบ
ข้อมูลข่าวสาร และบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการ
ท างาน (Slater & Narver, 1995) 

5) ความส าเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ (New Product Planning) หมายถึงเป็น
ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าบริการใด ๆ ที่ใช้ส าหรับกิจการ
อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีแนวคิด    
ใหม่ ๆ หรือมีการเปล่ียนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือบริการที่มีอยู่แล้วเกิดการเปล่ียนแปลง
ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการจะต้องมีผลใหผู้้บริโภคหรือ
ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า
หรือบริการให้มากมากที่สุด โดยควรมีความพึงพอใจ
มากกว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการตัวเดิม
หรืออาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่น าเสนอในตลาดใหม่ๆ
ปัจจุบันสภาพทางการตลาดมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรงละสูงมากขึ้นและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
เป็นไปอย่างรวดเร็วท าให้มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ใหม่ ๆ ในตลาดจ านวนมากที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ไปเร็ว ดังนั้นจึงส่งผลให้วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์สินค้า
หรือบริการส้ันลง ผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการตัวที่ออก
สู่ตลาดใหม่จะอยู่รอดได้ในตลาด จึงต้องเป็นผลิตภัณฑ์
สินค้าหรือบริการที่มี “ความใหม่”ที่แตกต่างและเป็น
สาระส าคัญของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าเท่านั้น (Mccathy & 
Pereault, Jr.Basic Marketing, 1991: 342)   
 

2. ความสัมพันธร์ะหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายใน

องค์กรและกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในองค์กรและกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยพบความสัมพันธ์ดังกล่าว 
เช่น Dess & Miller (1993: 56) การมุ่งหาแนวทางหรือ
กระบวนวิธีที่จะบริหารและจัดการองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหาร คือ ผู้ที่มี
หน้าที่หลักในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ เพื่อให้ทราบจุดแข็ง  จุดอ่อน อุปสรรค 
สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วยระบบงาน
(System) ผู้มี ส่วนได้ เ สียภายในองค์กร  ( Internal 
Stakeholder) ส่ิ ง อ า น ว ย ค ว าม ส ะ ด ว ก ( Facility)           
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร ( Organization Culture)               
ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านี้ถือเป็นเครื่องจักรที่ขับเคล่ือน
องค์กรให้ภายในองค์การ ก้าวหน้าไปตามทิศทางหรือ
เป้าหมายขององค์กร การบริหารงานให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จ ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจรายละเอียด
เกี่ ย ว กั บปั จ จั ยภ าย ในอ งค์ ก า ร สอดค ล้ อ งกั บ                
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2542: 1-2) ที่กล่าวว่า 
นโยบายและกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของแผนองค์การ
ธุรกิจส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์
แม้ว่าระดับความซับซ้อนและความเป็นทางการ        
จะแตกต่างกันด้านการก าหนดกลยุทธ์เป็นการพัฒนา
แผนระยะยาวบนรากฐานของปัจจัยภายในและ
ภายนอก ซึ่งจะต้องมีการระบุภารกิจ  การก าหนด
เป้าหมาย การพัฒนากลยุทธ์และการด าเนินนโยบาย
ของบริษัท จึงเป็นการเน้นถึงความส าคัญของความ
สอดคล้องดังที่กล่าวนี้ จากการอภิปราย ผู้วิจัยจึงตั้ง
สมมุติฐาน ได้ดังรูปที่ 2 
 

สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยภายในองค์กรมีอิทธิพลทางตรง
ต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์   
 

 
 
 

 

รูปที่ 2 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของสมมติฐานที่ 1 
 

2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก
องค์กรและกลยุทธ์การตลาดเล็กทรอนิกส์    

 ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยภายนอกองค์กรและกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยพบความสัมพันธ์ดังกล่าว 
เช่น Subhabrata (2002: 177-191) ได้ศึกษาสภาพ 
แวดล้อมขององค์กร พบว่า ถ้าหากว่าสภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กรมีความแน่นอนและคาดคะเนได้ 
แล้วผู้บริหารไม่จ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก ในปัจจุบันนี้สภาพแวดล้อม
ภายนอกได้ มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ
การเปล่ียนแปลงเหล่านี้มีความส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ 
Thompson and Strickland (2003: 59-60) ที่กล่าวว่า
การด าเนินธุรกิจถูกปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่
จ ะ ต้ อ ง ท า ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม จึง เป็นการเน้นถึง
ความส าคัญของความสอดคล้องดังที่กล่าวนี้ จากการ
อภิปราย ผูว้ิจัยจึงตั้งสมมุติฐาน ได้ดังรูปที่ 3 
 

สมมติฐานข้อที่ 2 : ปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางตรง
ต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์    
                  

 
 

 
รูปที่ 3 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของสมมติฐานที่ 2 

 
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้าน

พฤติกรรมผู้ บ ริ โภคและกลยุทธ์ การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภค
และกลยุทธ์ กา รตลาดอิ เ ล็กทรอนิก ส์  โดยพบ
ความสัมพันธ์ดังกล่าว เช่น Vroom (1964) กล่าวว่า 
พฤติกรรมของบุคคลเป็นเรื่องของเป้าหมายของ
บุคคล ความคาดหวังในการที่จะแสดงพฤติกรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ในงานวิจัยนี้จะเห็นว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่มีความส าคัญส่งผลโดยตรงต่อกล
ยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และทฤษฎีของ Ajzen & 
Fishbein (1980) ที่กล่าวไว้ว่าบุคคลจะประเมินภาพรวม

ปัจจัย 
ภายในองค์กร 

กลยุทธ์
การตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์

ปัจจัย 
ภายนอก
องค์กร 

กลยุทธ์
การตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์
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ของพฤติกรรมจากความเชื่อถึงผลที่น่าจะตามมาไม่ว่า
จะเป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบเกี่ยวกับการแสดง
พฤติกรรมนั้น ถ้าบุคคลมีทัศนคติเชิงบวกต่อกลยุทธ์
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะมีพฤติกรรมความตั้งใจใช้
กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ด้วย และนธกฤต  
วันต๊ะเมล์ (2555: 119-125) กระบวนการตัดสินใจซื้อ
สินค้าของผู้บริโภค ช่วยให้นักการตลาดสามารถเข้าใจ
ในพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นอันจะน าไปสู่การ
ว า ง แผนการ ส่ื อ สา รท างก ารตลาด ได้ อย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ Hawkins & 
Mothersbaugh (2010) ได้กล่าวไว้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer Behavior) เป็นแนวคิดหนึ่งที่
นักการตลาดจ าเป็นต้องท าความเข้าใจเพื่อให้สามารถ
แก้ ปัญหาหรื อก าหนด  กลยุ ทธ์ท า งการตลาด 
(Marketing Strategies) ได้ จึงเป็นการเน้นถึง
ความส าคัญของความสอดคล้อง  ดังที่กล่าวนี้ จากการ
อภิปราย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐาน ได้ดังรูปที่ 4 

 

สมมติฐานที่ 3:  ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพล
ทางตรงต่อกลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของสมมติฐานที่ 3 
 

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การตลาด
อิเล็กทรอนิกส์และประสิทธิผลในการด าเนินการ
ธุรกิจของสินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านสื่อ
ออนไลน์   

ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของ กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ
ประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการ
ต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์ โดยพบความสัมพันธ์
ดังกล่าว เช่น กลยุทธ์การตลาด 7s กรอบแนวคิดของ 
McKinsey น าเสนอว่า การก าหนดแผนงานเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติ มีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของธุรกิจ 
ถึงแม้แผนงานคือการคาดการณ์อนาคตเป็นส่ิงที่ก าหนด
แนวในการด าเนินงานเพื่อประสิทธิผลในการด าเนินการ

ธุรกิจ และ เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2555) การวางกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดได้ดีสามารถท าให้ธุรกิจที่พักแรมหรือ
โรงแรมอยู่อย่างยั่งยืนและช่วยกระตุ้นยอดผู้ใช้บริการได้ 
และนอกจากนี้แล้วผู้ศึกษาต้องการน าผลจากการศึกษา
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้จะเข้ามา
ประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กอีกด้วย และ Kar (2011) 
กล่าวว่า การบริการที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์และจะต้อง
มีการท าการตลาดที่แตกต่างกันมากดังนั้นการวางกล
ยุทธ์ทางการตลาดเป็นหัวใจหลักในการท าธุรกิจ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Maarit Karppinen (2011)  
ได้ศึกษาเรื่อง Strategic Marketing Plan for a Hotel 
พบว่ารูปแบบการวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
โรงแรมที่ศึกษาขนาดเล็กของเอกชนในเฮลซิงกิ พบว่า
กลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์
ระดับธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างในธุรกิจและ
กลยุทธ์ระดับหน้าที่  ด้านการตลาด มีผลต่อปัจจัยการ
ตัดสินใจในการด าเนินการธุรกิจของผู้บริหาร จึงเป็นการ
เน้นถึงความส าคัญของความสอดคล้อง ดังที่กล่าวนี้ 
จากการอภิปราย ผู้วิจัยจึงตั้งสมมุติฐาน ได้ดังรูปที่ 5 

 

สมมติฐานที่ 4: กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลในการด าเนินธุรกิจของ
สินค้าและบริการต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์   
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 แบบจ าลองความสัมพันธ์ของสมมติฐานที่ 4 
 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นทั้งหมด      
ที่กล่าวถึง ผู้วิจัยจึงสามารถสร้างกรอบแนวคิด โดยมี
ตัวแปรแฝง 5 ตัวแปร และตัวแปรสังเกตได้ 27 ตัวแปร 
เพื่อน าไปใช้ในการวิจัยต่อไป ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

ปัจจัย 
พฤติกรรม
ผู้บริโภค 

กลยุทธ์
การตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์

กลยุทธ์
การตลาด

อิเล็กทรอนิกส ์

ประสิทธิผลในการ
ด าเนินการธุรกิจของ
สินค้าและบริการต่อ
วัยรุ่นไทยผ่านสื่อ

ออนไลน์ 
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รูปที่ 6 กรอบแนวคิดโดยมีตวัแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได้ 

 

สรุปการวจิัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นจึงสามารถ

พบได้ว่า กลยุทธ์การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจของสินค้าและบริการ
ต่อวัยรุ่นไทยผ่านส่ือออนไลน์ โดยปัจจัยส าคัญที่พบ
ล้วนเป็นปัจจัยที่ผ่านการศึกษาจากบริบทต่างประเทศ
มาแล้วทั้งส้ิน โดยประกอบด้วยปัจจัยหลัก คือ ปัจจัย
ภายในองค์กร ปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยทางด้าน
พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงความสัมพันธ์ที่จะสะท้อน
จากการศึกษาเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ถึงการด าเนินงานที่ดี
ยิ่งขึ้นจากการน าไปปฏิบัติ ดังนั้นองค์กรใดที่ต้องการ
ให้ธุรกิจมีประสิทธิผลในการด าเนินการธุรกิจที่ดีและ
ประสบความส าเร็จ จึงควรพิจารณาถึงการก าหนด   
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจและสร้างความแข่งขันทางธุรกิจได้เป็น   
อย่างด ี

 
ขั้นตอนการวิจัยในอนาคต 

จากการที่ผู้วิจัยได้มีการน าเสนอวิธีการในการ
สร้างแบบจ าลองในการวิจัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปในการ
วิจัยสามารถแสดงได้ในรูปที่ 7 โดยผู้วิจัยจะสามารถน า
ผลที่ได้จากการวิจัยมาน าเสนอถึงผลที่เกิดขึ้นในบริบท
ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์ใน
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7 ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัย 
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