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กระบวนการส่ือสารออนไลนที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาในรานคาปลีกของจังหวัดภูเก็ต 
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บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต และ

เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต การศึกษาคร้ังน้ีเลือกใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการรานคาปลีกท่ีต้ังอยูในเขตจังหวัดภูเก็ต จํานวน 

474 คน สวนเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม และเลือกใชสถิติในการวิเคราะหแบบ

ถดถอยเชิงพหุ ท้ังน้ีผลการวิจัยพบวา  ปจจัยท้ัง 4 ปจจัย คือ ผูสงสาร สาร ชองทางของการสื่อสาร และการตอบ

กลับของสื่อ เปนปจจัยท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต อยางมี

ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001 

คําสําคัญ: กระบวนการสื่อสาร, การสื่อสารออนไลน, การตัดสินใจ, รานคาปลีก 

 

Abstract 
The objectives were to study of online communication process in retail stores in Phuket 

and decision process to buy customer goods in retail stores in Phuket. Quantitative method was 

used to study and Questionnaires were tool for gathering data from 400 customers in retail stores 

in Phuket. Multiple regressions were selected to analyze the data. For the purpose that there 

were four characteristics; source, message, channels, and feedback, affected to make decision 

process to buy customer goods in retail stores in Phuket (sig < 0.001).  

Keywords: Communication Process, Online Communication, Decision, Retail Store 
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บทนํา 
ธุรกิจคาปลีกมีความสําคัญเปนรานคาขายสินคาท่ีจําเปนตอความตองการของบุคคลท่ัวไป และชุมชน และ

ยังสรางรายไดใหกับผูประกอบการ และสรางเงินหมุนเวียนในทองถิ่น (ศุภรา เจริญภูมิ, 2554) ท้ังยังเปนสถานท่ีท่ี

สรางความสัมพันธและสังคมท่ีเขมแข็งใหกับชุมชน (อธิวัฒน ทรัพยไพฑูรย, 2545) โดยธุรกิจคาปลีกถือเปนธุรกิจท่ี

ไดรับความนิยมและยังมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ไดพัฒนาจากธุรกิจขนาดเล็กไปสูขนาดใหญ และมีการรวมมือจาก

เครือขายในตางประเทศ จนปจจุบันไดมีการพัฒนาเปนธุรกิจท่ีมีการคาปลีกผานอินเทอรเน็ต จึงทําใหไดรับความ

นิยมมากขึ้น (สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ, 2556) นอกจากน้ันหากผูประกอบการธุรกิจคาปลีกไดดําเนินการคาขายท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ การคาปลีกยอมมีการเติบโตตาม และมีบทบาทท่ีสําคัญตอไป (นิรมล สุธรรมกิจ, 2551)  

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอยางตอเน่ือง ทําใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอยางรวดเร็ว 

สงผลตอรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากรท่ีตองการความสะดวกสบายมากขึ้น ทําใหรานคาปลีกสมัยใหม 

ขยายตัวอยางรวดเร็วและมีบทบาทสําคัญตอรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนไปเปนอยางดี (ศุภรา เจริญภูมิ, 2554) โดยการ

ปรับตัวของผูประกอบการคาปลีกเพ่ือใหแขงขันตองดําเนินการขายสินคาท่ีมีคุณภาพดี และใชราคาสินคาเปน

ทางเลือกใหแกลูกคา มีความหลากหลายของสินคา มีบริการท่ีดี และเนนขายสินคาเฉพาะกลุมดวยการสราง

เอกลักษณใหสินคาและบริการ (ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร  อุทิศ สังขรัตน และปญญา เทพสิงห, 2556)  

นอกจากน้ันรานคาปลีกขนาดเล็กอาจจะดํารงอยูไดเน่ืองจากอาศัยชองวางของรานคาปลีกขนาดใหญ เพราะขอ

ไดเปรียบของรานคาปลีกขนาดเล็กแบบด้ังเดิมท่ีสามารถใกลชิดผูบริโภคไดมากกวา (ไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ, 2547 : 62) 

การเรียนรูท่ีจะปรับตัวของรานคาปลีกตองชัดเจนตองสรางความสะดวกสบายใหแกลูกคา มีวิธีการใหบริการท่ีดีกวา 

แมกระท่ังการรวมตัวกันระหวางรานคาปลีกเล็กๆ เขาดวยกันก็เปนสิ่งจําเปน (พีระพงษ กิติเวชโภคาวัฒน, 2546 : 150)  

ปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคของลูกคาเปลี่ยนแปลงไปมาก เน่ืองจากผูคนมีความรูมากขึ้นสงผลใหรานคา

ปลีกตองมีการปรับตัวใหทันสมัยเพ่ือใหธุรกิจคาปลีกสามารถดํารงอยูตอไปไดผูประกอบ การรานคาปลีกตองหันมา

ใหความสนใจตอสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีมีผลทําใหสามารถสรางความไดเปรียบคูแขงขัน และจะตองพัฒนากิจการ

รานคาปลีกใหทันตอสภาพการแขงขันท่ีรุนแรงท่ีเกิดจากความตองการของลูกคาท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ จึงมีผลทําให

รานคาปลีกแบบด้ังเดิมตองหันมาใชกลยุทธในการปรับตัวทางการตลาดเพ่ือใหรานคาปลีกแบบดั้งเดิมสามารถอยู

รอดได ท้ังน้ีแนวทางในการปรับตัวทางการตลาดของธุรกิจคาปลีก เพ่ือใหสามารถดํารงอยูไดน้ัน ผูประกอบการควร

หันมาใหความสนใจในเร่ืองการวางแผนการดําเนินงานหรือการนํากลยุทธทางธุรกิจมาประยุกตใชในธุรกิจของตนเอง

ใหมีความทันสมัย โดยเฉพาะการสื่อสารผานเครือขายสังคมออนไลนเปนชองทางท่ีสําคัญท่ีมีบทบาทตอสังคม ทําให

เปลี่ยนวิธีการติดตอสื่อสารจากรูปแบบเดิม เปนการสื่อสารชองทางเลือกท่ีสําคัญ (วิมลพรรณ อาภาเวท, 2553: 

100) เพ่ือสามารถสรางความไดเปรียบมากย่ิงขึ้น โดยท่ีกลยุทธท่ีจะนํามาใชน้ันจะตองสามารถตอบสนองความพึง

พอใจของลูกคาใหไดมากท่ีสุด ผูบริหารจะตองมีการบริหารจัดการใหเปนระบบ ปรับปรุงสวนตางๆ ในรานใหชวน

ลูกคาเขามาจับจายใชสอย มีสินคาใหเลือกมากจัดสินคาเปนหมวดหมูสรางความแตกตางจากคูแขงขันใหไดมากท่ีสุด

และความแตกตางน้ันจะตองตรงใจลูกคาดวย จะสงผลใหรานคามีความไดเปรียบคูแขงขันมากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต 

2. เพ่ือศึกษากระบวนการสื่อสารออนไลนท่ีมผีลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก

รานคาปลีกในจังหวดัภูเก็ต 
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แนวคิด ทฤษฎี และกรอบแนวคิด 
1. กระบวนการสื่อสารออนไลน 

การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลนมีบทบาทและอิทธิพลอยางมากในปจจุบัน การเขาถึงกลุมผูบริโภคน้ัน 

ยังคงมีปจจัยรวมอื่นๆ ท่ีจะใหองคกรสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางสมบูรณและประสบความสําเร็จจากการ

สื่อสาร ท้ังน้ีชองทางการสื่อสารผานระบบออนไลนเปนวิธีการดําเนินการตลาดหรือประกอบธุรกิจท่ีประหยัด สะดวก 

และรวดเร็ว (ดารา ทีปะปาล, 2553: 282 – 286) ไดแก อีเมล (E-mail) เว็บไซต (Web  Site) และสังคมออนไลน 

(Social  Network) เปนตน (สุพรรษา ยวงทอง, 2557: 166 - 169) อยางไรก็ตาม Duncan (2002, 126) ไดเสนอ

แบบจําลองกระบวนการสื่อสารการตลาดแบบมีปฏิสัมพันธ โดยมีองคประกอบของการสื่อสารไดแก ผูสงสาร 

(Source) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) ผูรับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) และ

สิ่งรบกวนในการสื่อสาร (Noise) ซึ่งมีความแตกตางจากกระบวนการสื่อสารแบบด้ังเดิมไวดังภาพท่ี 1 และสามารถ

นํากระบวนการสื่อสารการตลาดน้ีมาใชในการกําหนดแนวทางกระบวนการสื่อสารออนไลนใหแกธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: แบบจําลองการสื่อสาร ของ Duncan (2002) 

 

 2. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

 สมชาติ กิจยรรยง (2551: 39) ไดกลาวถึง การตัดสินใจซ้ือของลูกคาวาเปนปจจัยพ้ืนฐานทางดานจิตวิทยา 

ไดแยกแยะการตัดสินใจซื้อของผูบริโภความีองคประกอบอยู 4 ประการ คือ  ความตองการ แรงจูงใจ การรับรู และ

ทัศนคติ ดังนั้นเมื่อถึงจุดหน่ึงในกระบวนการซ้ือ ผูบริโภคจะหยุดคนหาและประเมินทางเลือกเกี่ยวกับตราสินคาตางๆ 

ในกลุมทางเลือกท่ีพิจารณา แลวทําการตัดสินใจซื้อโดยหลังจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก ผูบริโภคอาจมีความ

ต้ังใจในการซ้ือ หรือมีความเอนเอียงในการเลือกตราสินคาบางชนิด โดยความตั้งใจในการซ้ือ โดยท่ัวไปจะเกิดจาก

การจับคูแรงจูงใจในการซ้ือกับรายละเอียดหรือลักษณะของตราสินคาท่ีพิจารณาโดยอาจประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 

ซ่ึงรวมถึงการสรางแรงจูงใจ การรับรู การสรางทัศนคติ และการรวบรวมขอมูล (กมล ชัยวัฒน, 2551: 92) ท้ังน้ี

ขั้นตอนของกระบวนการซ้ือ ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ 1) การทําใหเกิดความตองการ 2) การแสวงหาขอมูล 3) 

การประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ 5) ความรูสึกหลังการซื้อ  

 

 3. กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

ผูสงสาร สาร 
ชองทางการ

สื่อสาร ผูรับสาร 

ขอมลูยอนกลับ 

กระบวนการสื่อสารออนไลน กระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีก 
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 จากกรอบแนวคิดของการวิจัยไดศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารออนไลน ประกอบดวย ผูสงสาร สาร ชอง

ทางการสื่อสาร และการตอบกลับ ซ่ึงท้ังหมดเปนตัวแปรตนท่ีใชในการอธิบายตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือสินคาในรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงไดสมมติฐานของการวิจัย ดังน้ี 

H0: กระบวนการสื่อสารออนไลนไมมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกใน

จังหวัดภูเก็ต 

H1: กระบวนการสื่อสารออนไลนอยางนอยหน่ึงปจจัยมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการ

เลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการรานคาปลีกท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงไม

ทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน จึงคํานวณตามสูตรของเครซ่ี และมอรแกน ท่ีความถูกตองอยางนอยรอยละ 95 

หรือผิดพลาดไมเกินรอยละ 5 ซ่ึงตองไดกลุมตัวอยางไมนอยกวา 384 คน จึงใชเทคนิคการสุมกลุมตัวอยางแบบตาม

สะดวก (Convenience Sampling) จึงไดขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีตอบคําถามไดสมบูรณ จํานวน 474 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม มีอยูจํานวนท้ังสิ้น 3 ตอน ประกอบดวย ตอนท่ี 

1  สอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ ตอนท่ี 2 

สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ซึ่งมี 5 

ระดับ จํานวน 11 ขอ และตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค รานสะดวกซ้ือใน

จังหวัดภูเก็ต มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ ซ่ึงมี 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ ซึ่งผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา โดยมีผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ไดคาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท้ังฉบับ เทากับ 0.87 ขั้นตอนถัดมาทําการ

ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีคาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.867 – 0.881 ท้ังน้ีได

เลือกใชสถิติสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรเพ่ือหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

และคาสถิติเพ่ือหาความสัมพันธ เปนตน 

 

สรุปผลการวิจัย 
ผูบริโภคท่ีใชบริการรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา รานเซเวนอีเลฟเวน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.09 

รานแฟมิลี่มารท รอยละ 14.14 รานโลตัส เอ็กเพรส รอยละ 17.51 รานซุปเปอรชีป รอยละ 19.62 รานท็อปเดลี่ 

รอยละ 4.22 และรานอื่นๆ รอยละ 0.42 ซ่ึงสวนใหญเปนเพศหญิง มากกวาเพศชาย ในอัตราสวน 59.30 ตอ 40.7 

มีอายุระหวาง 18 – 25  ป รอยละ 40.30 รองลงมาคือ อายุ 26-35 ป รอยละ 31.85 และตํ่าสุด คือ อายุ 45 ปขึ้นไป 

รอยละ 10.76 นอกจากน้ันมสีถานภาพโสด มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 55.50 รองลงมาคือ สมรส และหมายหรือหยา

ราง สวนระดับการศึกษาสูงสุดคือ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 47.90 รองลงมาคือ ปริญญาตรี  

และยังมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษา รอยละ 32.91 รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 22.36 สวนรายได

สูงสุดเฉลี่ยตอเดือน อยูระหวาง 10,000 - 19,999 บาท คิดเปนรอยละ 39.70 รองลงมาคือ ตํ่ากวา 10,000 บาท 

รอยละ 30.80 
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ตารางท่ี 1 กระบวนการสื่อสารออนไลนและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัด

ภูเก็ต 

 x  S.D. แปลผล 

กระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีก    

 ผูสงสาร 3.68 0.760 มาก 

 สาร 3.49 0.776 ปานกลาง 

 ชองทางของการสื่อสาร 3.51 0.837 มาก 

 การตอบกลับของสือ่ 3.25 0.964 ปานกลาง 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลอืกรานคาปลีก 3.72 0.506 มาก 

 

 กระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก 

ไดแก ผูสงสาร ( x  = 3.68 คะแนนเต็ม 5) และ ชองทางของการสื่อสาร ( x  = 3.51 คะแนนเต็ม 5)  สวน

กระบวนการท่ีเก่ียวของกับสารท่ีใชในการสื่อสารน้ันมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง  ( x  = 3.49 คะแนนเต็ม 5) 

และการตอบกลับของสื่อมีความคิดเห็นในระดับปานกลางเชนเดียวกัน ( x  = 3.25 คะแนนเต็ม 5) นอกจากน้ันแลว

กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นใน

ระดับมาก ( x  = 3.72 คะแนนเต็ม 5)  

  

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางกระบวนการสื่อสารออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

ซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต 

กระบวนการสื่อสาร คาสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) Beta t Sig. 

คาคงท่ี (Constant) 1.845  17.469* .000 

ผูสงสาร (X1) 0.141 0.212 5.637* .000 

สาร (X2) 0.114 0.175 3.846* .000 

ชองทางของการสื่อสาร (X3) 0.206 0.341 7.368* .000 

การตอบกลับของสือ่ (X4) 0.072 0.137 3.381* .001 

R2 = 0.434, ADJ R2 = 0.429, SEE = 0.383, F = 90.015, Sig. of F = 0.000 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางปจจัยตางๆ ซ่ึงแสดงดังตารางท่ี 2 คือ ผูสงสาร สาร ชองทาง

ของการสื่อสาร และการตอบกลับของสื่อ ซ่ึงปจจัยท้ังหมดรวมกันอธิบายกระบวนการสื่อสารออนไลนท่ีมีตอ

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยท้ัง 4 ปจจัย เปนปจจัยท่ีมี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.001 และสามารถอธิบายสมการไดรอยละ 42.9 ดังน้ันจึงยอมรับสมมติฐาน H1 หมายถึง กระบวนการสื่อสาร

ออนไลนอยางนอยหน่ึงปจจัยมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต 

 ดังน้ันจึงสามารถเขียนสมการได ดังตอไปน้ี 

Y = 1.845 + 0.141 (X1) + 0.114 (X2) + 0.206 (X3) + 0.072 (X4) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

กระบวนการสื่อสารออนไลนของรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา ผูใชบริการมีความคิดเห็นในระดับมาก 

ในดานของผูสงสาร และชองทางของการสื่อสาร สวนสาร และการตอบกลับของสื่อ มีความคิดเห็นในระดับปาน

กลาง ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับ โชติพัฒน สุขรอด และไกรชิต สุตะเมือง (2557) พบวา การประชาสัมพันธ

ออนไลนมีผลตอแรงจูงใจในการเลือกบริโภคเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลม นอกจากน้ันการทําการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน

ดานการสื่อสาร กับผูบริโภคเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีควรใหขอมูลท่ีทันสมัย และ ตอบขอซักถามท่ีผูบริโภคตองการทราบ

อยางสม่ําเสมอ ดวยเชนกัน ท้ังน้ีหากสามารถบริหารจัดการสื่อสังคม ออนไลนใหตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคไดอยางสมบูรณแลว การซ้ือผลิตภัณฑหรือบริการจากการสื่อสารการตลาดในรูปแบบสื่อสังคมออนไลนจะ

เพ่ิมขึ้นตามไป ดวยเชนกัน (จิตติมา จารุวรรณ และอรกัญญา โฆษิตานนท, 2553) 

การศึกษาถึงกระบวนการสื่อสารออนไลนท่ีมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก

รานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต พบวา ปจจัยท้ัง 4 ปจจัย ไดแก ผูสงสาร สาร ชองทางของการสื่อสาร และการตอบกลับ

ของสื่อ เปนปจจัยท่ีรวมกันอธิบายกระบวนการสื่อสารออนไลนท่ีมีตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการ

เลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต สอดคลองกับ Duncan (2002) ท่ีกลาววา โดยมีองคประกอบของการสื่อสารไดแก 

ผูสงสาร (Source) สาร (Message) ชองทางการสื่อสาร (Channel) ผูรับสาร (Receiver) ผลตอบกลับ (Feedback) 

และสิ่งรบกวนในการสื่อสาร (Noise) ท้ังหมดลวนเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการสื่อสารผานการสื่อสารออนไลน 

 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับการสื่อสารออนไลนมากย่ิงขึ้น เพราะจากผลการศึกษานั้น

กระบวนการสื่อสารออนไลนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในการเลือกรานคาปลีกในจังหวัดภูเก็ต 

โดยการคัดเลือกผูสงสารท่ีมีความนาเชื่อถอื มีความรู ความเขาใจ และมีความตองการใหขอมูล และตองเลือกสารท่ีมี

ความนาสนใจ งายตอการทําความเขาใจ และเน้ือหาตองถูกตอง ในสวนของชองทางการสื่อสารน้ันผูประกอบการ

ตองใชชองทางท่ีหลากหลาย เชน การใชสื่อสังคมออนไลนท้ัง IG, Facebook, Youtube เปนตน ท้ังน้ีลูกคาตอง

สามารถเขาถึงสื่อตางๆ ไดงาย สวนการตอบกลับตองมีการตอบกลับท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และตองตอบกลับขอมูลได

อยางครบถวน 
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