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บทคดัย่อ 

การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจสังซืออาหารทางออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล มี
ประสิทธิภาพเป็น % คน เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลครังนีคือสถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ความเชือมัน ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่มีอิทธิพลต่อส่วน
ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจสังซือของผู้บริโภคชาวไทยในด้านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน แต่สถานภาพสมรสของผู้บริโภคมีอทิธิผลอย่างมีนัยสาํคัญ
ต่อช่องทางการจัดจาํหน่ายในส่วนประสมทางการตลาดชาวไทย ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด และช่องทางการจัดจําหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ
นัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 
คาํสาํคัญ การสงัซืออาหารทางออนไลน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสนิใจซือ 
 
1.บทนาํ 

ความต้องการของผู้บริโภคแต่ละยุคสมัยมักแตกต่างและมีการเปลียนแปลงเสมอ ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคัญต่อการใช้ชีวิตของประชากรไทยทุกเพศและทุกวัยเป็นอย่างมาก
และได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาํนวยความสะดวกมากขึนกว่าในอดีตทีผ่านมาอย่างไม่อาจ
คาดคิดได้ การใช้ชีวิตของผู้บริโภคไทยจึงมีการเปลียนแปลงไป นอกจากความสะดวกสบายที
เทคโนโลยีมอบให้แก่ผู้บริโภคแล้วยังยกระดับการแข่งขันของผู้จาํหน่ายหรือผู้ขายขึนอีกด้วย  ใน
แง่มุมของร้านอาหารและการสังอาหารนัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึนและสร้างการ
เปลียนแปลงเช่นกนั ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีและการเข้าถึงของโทรศัพทม์ือถือและสมาร์ท
โฟนมากขึนในปี พ.ศ. 2562 มีเบอร์โทรศัพท์มากถึง 92.33 ล้านหมายเลข ซึงมากกว่าจาํนวน
ประชากรทังหมดของประเทศไทยที 69.24 ล้านคน จากจาํนวน ดังกล่าว 55 ล้านคนสามารถ



เข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเป็นประจํา และ จากผลวิจัยดังกล่าว Line เป็น
แอปพลิเคชันทคีนไทยเน้นใช้งานมากทสีดุ (Marketingoops, 2562) นอกเหนือจากนันคนไทยยัง
นิยมซืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ซึงในปี พ.ศ. 2559 นันตลาดของธุรกจิอาหารจัดส่งมีมูลค่า
ประมาณ 23,500 ล้านบาท และมีการเติบโตถึง 26,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2560 (ศูนย์วิจัย
กสกิรไทย, 2560) 

ในอดีต คนไทยจะต้องดาํเนินการสงัซืออาหารจากร้านอาหารชือดัง อาท ิร้านพิซซ่า
ฮัท เคเอฟซี แมคโดนัลด์ เป็นต้น โดยการโทรไปทีศูนย์บริการของร้านอาหารนัน ซึงทําให้
ผู้บริโภคไทยมีทางเลือกค่อนข้างจาํกัด แต่ในปัจจุบันแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะมีทังLine man 
Food Panda Grab Food ทาํให้ผู้บริโภคไทยสามารถสงัอาหารทต้ีองการจากร้านค้าทมีีชือเสียงไม่
ว่าจะใกล้หรือไกลโดยมีบริการจัดส่งถึงทภีายในระยะเวลาไม่มากนัก จากการอาํนวยความสะดวก
และความง่ายของการเข้าถึงมือถือสมาร์โฟนและแอปพลิเคชันต่างๆ ทาํให้มูลค่าตลาดธุรกจิจัดส่ง
อาหารสามารถเติบโตได้ถงึ 33,000 – 35,000 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2562 (ฤทธมิาก ศรีอนุรักษ์
วงศ์ วิเศษประภา พ.ศ. 2562)  

ด้วยเหตุผลทกีล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงสนใจทจีะศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทมีี
ผลต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคไทย เนืองจากในปัจจุบันตลาดดังกล่าวมีการ
เติบโตเป้นอย่างมากเฉลียปีละ 10 เปอร์เซ็น ทําให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้จําหน่ายและ
ร้านอาหารค่อนข้างสูง โดยข้อมูลทีได้จากการศึกษาในครังนีจะสามารถนาํไปเป็นข้อมูลพืนฐาน
และเป็นเเนวทางให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในการวางเเผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาดเพือ
ตอบสนองและเข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคไทยได้อย่างมีประสทิธภิาพยงิขนึ 
 
2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

3.1 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยทีแตกต่างกันทีสงํ
ผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 

3.2 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยทีแตกต่างกันทีสงํ
ผลต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

3.3 เพือศึกษาผลิตภัณฑ์ในส่วนประสมทางการตลาดทีสงํผลต่อการตัดสินใจสังซือ
อาหารออนไลน์ 

3.4 เพือศึกษาราคาในส่วนประสมทางการตลาดทสีงํผลต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหาร
ออนไลน์ 

3.5 เพือศึกษาการส่งเสริมการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดทีสงํผลต่อการ
ตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

3.6 เพือศึกษาซ่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดทีสงํผลต่อการ
ตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 



3 สมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานที 1 (H1)ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของชาวไทยทีแตกต่างกันมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด 
สมมติฐานที 2 (H2)ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของชาวไทยทีแตกต่างกันมี

ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์  
สมมติฐานท ี3 (H3)ผลิตภัณฑ์ในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ

นัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 
สมมติฐานที 4 (H4)ราคาในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ

นัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 
สมมติฐานที 5 (H5)การส่งเสริมการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ

เชิงบวกและนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 
สมมติฐานท ี6(H6)ช่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ

เชิงบวกและนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 
 

4 ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 
4.1 การวิเคราะห์เพือเข้าใจถึงสาเหตุทมีีอทิธิพลกบัการตัดสนิใจของผู้บริโภคในการ

ซือสนิค้าหรือบริการนันททีาํให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้สาํเรจ็และสามารถแปลเปลียนผู้บริโภคนันๆให้มีความจงรักภักดีเพือทจีะสามารถ
สร้างยอดขายในครังต่อไปได้ง่ายยงิขนี 

4.2 การตัดสินใจซือหรือเลือกใช้บริการเป็นขันตอนสุดท้ายของกระบวนการหาก
นักการตลาดสามารถเข้าใจแรงจูงใจทเีป็นสงิผลักดันหรือ สงิทหีล่อหลอมหรือขัดเกลาของบุคคน
นันๆจากสงัคมและวัฒนาธรรม และประสบการณ์ได้นัน มันจะเป็นการง่ายทจีะสร้างแรงจูงใจและ
ผลักดันให้บุคคลนันๆมาซือหรือตัดสนิใจเลือกรับบริการได้ไม่ยาก 

4.3 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสีนใจทัวไปสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัย
ในครังนีไปเป็นแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 
 
5 ขอบเขตของการวิจยั 

5.1 ประชากรที เป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยนีคือประชาการไทยทีเคยมี
ประสบการณส์งัอาหารออนไลน์ในช่วงเวลา 1 เดือนทผ่ีานมาโดยผ่านมือถอืสมาร์ทโฟน และอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพือศึกษาการตัดสินใจในการสังซืออาหารออนไลน์ และยัง
สามารถตอบแบบสอบถามผ่านมือถอืสมาร์สมาร์ทโฟนได้ 

5.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทาํการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่าง 1 มีนาคม 2562 ถงึ 1 
กรกฎาคม 2562 



5.3 วิธีเกบ็ข้อมูล ผู้วิจัยจะเกบ็ข้อมูลต่างๆโดยมีทังข้อมูลปฐมภูมิทีเกบ็โดยการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์เพือใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติและข้อมูลทุติยภมูิจาก
บทความวิจัยทมีีการค้นคว้ามาก่อนหน้านี 

5.4 ขอบเขตด้านตวัแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 
5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

1.ปัจจัยด้านคุณลักษณะ 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพสมรส 
-อาชีพ 
-รายได้เฉลีย 

5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีอทิธิพลต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหาร

ออนไลน์ 
-ด้านผลิตภัณฑ ์
-ด้านราคา 
-ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย 
-ด้านการส่งเสริมการขาย 
-การตัดสนิใจซือ 

 
6.ระเบยีบวิจยั 

เนืองจากงานวิจัยนีเป็นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการ
ดาํเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขนัตอนในการสร้างเครืองมือ ดังนี 

เครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ SPSS 21.0 โดย
สถิติทีใช้คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความน่าเชือมัน การวิเคราะห์ความ
เทียงตรง การวิเคราะห์ความน่าจะเป็น ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและอืนๆทีใช้ในการ
วิเคราะห์ เพือวิเคราะห์ผลอย่างละเอียดและตรวจสอบเนือหาของงานวิจัยครังนีเพือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทต้ีองการ 

งานวิจัยครังนี ผู้วิจัยได้ใช้เครืองมือทีใช้ในการทํางานวิจัย คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีดังต่อไปนี 

ส่วนที 1 ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน 



ส่วนท ี2 มาตราส่วน 4p 
ส่วนท ี3 การตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ 
โดยลักษณะคาํถามเป็นแบบมาตรของลิเคิร์ท (Likert Scale) แต่ละข้อคาํถามมี

คาํตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยกาํหนดช่วงค่าคะแนนดังนี 
ระดับความพึงพอใจ       ค่าคะแนน 
น้อยทสีดุ      1 
น้อย      2 
ปานกลาง      3 
มาก      4 
มากทสีดุ      5 

 
.ผลการศึกษา 

การเก็บรวมแบบสอบถามและการวิเคราะห ์
งานวิจัยครังนีแจกแบบสอบถาม จาํนวน 430 ชุด ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูลเดือน 

ธนัวาคม 2562  
การเกบ็รวมแบบสอบถามจาํนวน 430 ชุด อัตราการเกบ็รวมแบบสอบถามคิดเป็น 

100% ซึงแบบสอบถามทมีีประสทิธิภาพจาํนวน 400 ชุด และประสทิธิภาพเป็น 93% Nunnally 
(1994) กล่าวว่า อัตราการเกบ็รวมตัวอย่างไม่ควรน้อยกว่า 20% และตัวอย่างทีมีประสิทธิภาพ
ควรเป็นห้าเท่าของตัวแปร ซึงถือว่าแบบสอบถามเชือถือได้ 

ส่วนประสมทางการตลาด 4P และการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ไม่มีผลกระทบ
อย่างไม่มีนัยสําคัญต่อลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยในด้านเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน แต่ซ่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อสถานภาพสมรสของผู้บริโภคชาวไทย ผลิตภัณฑ์ ราคา 
การส่งเสริมการตลาดและซ่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวก
และนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ ผลการวิเคราะห์การแจกแจงแบบสอบถามทมีี
ประสิทธิภาพจาํนวน 400 ชุด สามารถจาํแนกตามรายได้หลักต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างทีจะ
สังซืออาหารออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นรายได้10,001-20,000 บาทและรายได้20,001-30,000 
บาท การสังซืออาหารออนไลน์สะดวกและรวดเร็วสาํหรับข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ 
36.3 ผลการวิเคราะห์นีสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ทีอธิบายไว้ก่อนหน้านี รายได้ของข้าราชการที
มันคง ความต้องการทกีารสงัซืออาหารออนไลน์เพิมขนึ 

การวิเคราะหข์อ้มูลตวัแปรตน้ 
ผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซือ

อาหารออนไลน์อยู่ในระดับ ผลิตภัณฑ์ทีการตรวจสอบงานศึกษาครังนีในด้านราคา การส่งเสริม



การตลาดและซ่องทางการจัดจาํหน่วยโดยมีความแขง็แกร่ง และการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์
กม็ีความแขง็แกร่งเการ 

วิเคราะหค์วามเชือมนัช่นกนั 
ค่าวัดอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’s alpha) ของภาพรวมและด้านต่างๆ โดยมีค่า

วัดอลัฟ่าครอนบาชมากกว่า 0.7 แสดงว่ายอมรับได้ เชือถือได้ 
การทดสอบความแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตรที์แตกต่างกนั 
การทดสอบการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทย 

จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน ทแีตกต่างกัน มีต่อด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหาร
ออนไลน์แตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทีมีเพศแตกต่างกัน มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ทไีม่แตกต่างกนั ที
ค่า p มากกว่า . ผู้บริโภคชาวไทยทมีีอายุแตกต่างกนั มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ทีไม่แตกต่างกัน ทีค่า               
p มากกว่า 0.05 ซึงสอดคล้องกับชีวิตจริง อายุไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด 
ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ ผู้บริโภคชาวไทยทมีีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั มีต่อด้านผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์
ทไีม่แตกต่างกนัแสดงให้เหน็ว่า ผู้ทไีม่ได้แต่งงานมีซ่องทางการจัดจาํหน่วยทกีว้างกว่าในขณะทผู้ีที
แต่งงานแล้วจะเน้นทคีรอบครัวมากกว่า ดังนันซ่องทางการจัดจาํหน่วยของผู้ทแีต่งงานแล้วจึงแคบ
ลงพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทมีีอาชีพแตกต่างกนั มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด 
ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ทไีม่แตกต่างกนัพบว่า ผู้บริโภคชาว
ไทยทีมีรายได้หลักต่อเดือนแตกต่างกัน มีต่อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่อง
ทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ทไีม่แตกต่างกนั 

การวิเคราะหข์อ้มูลทีเกียวขอ้ง 
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่อง

ทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ rs = 0.51-0.75, ps < 0.001 มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการ
ตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ 

การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเสน้ 
พบว่า หลังจากควบคุมตัวแปรทางประชากรศาสตร์เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน DW เท่ากบั .  ในสมการ M  ซึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
F เท่ากับ .  ค่า p น้อยกว่า .  พบว่า ผลทเีหมาะสมสาํหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น VIF เท่ากับ .  น้อยกว่า  พบว่า ไม่ได้มีลักษณะทีเหมือนกันอย่างมีนัยสาํคัญในการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาํคัญกับการตัดสินใจ



ซืออาหารออนไลน์หลังจากควบคุมตัวแปรทางประชากรศาสตร์เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน DW เท่ากบั 2.07 ในสมการ M2 ซึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน 

F เท่ากับ 51.46 ค่า p น้อยกว่า 0.001 พบว่า ผลทเีหมาะสมสาํหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
VIF เท่ากับ . 1 น้อยกว่า  พบว่า ไม่ได้มีลักษณะทีเหมือนกันอย่างมีนัยสําคัญในการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น ราคามีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาํคัญกับการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์การส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาํคัญกบัการตัดสนิใจซือ
อาหารออนไลน์ 
 
สมมติฐานของการวิจยั ผลการสมมติฐานของการ

วิจยั 
H1: ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของชาวไทยทีแตกต่างกัน มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสาํคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด  

ไม่ยอมรับ 

H2:ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของชาวไทยทแีตกต่างกนัมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

ไม่ยอมรับ 

H3:ผลิตภัณฑใ์นส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ
นัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

 ยอมรับ 

H4: ราคาในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ
นัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

ยอมรับ 

H5: การส่งเสริมการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิง
บวกและนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

ยอมรับ 

H6:ซ่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ
เชิงบวกและนัยสาํคัญต่อการตัดสนิใจสงัซืออาหารออนไลน์ 

ยอมรับ 

ตารางท ี5.1 แสดงผลการสมมติฐานของการวิจัย 
 
8.อภิปรายผล 

การวิจัยครังนีเป็นการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ผู้วิจัยได้ดําเนินการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคชาวไทยทกีรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ราย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ความเชือมนั การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และวิธอีนื ๆ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 มีคนทีแต่งงาน
แล้ว จาํนวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.3 มีอาชีพเป็นข้าราชการ จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.3 มีรายได้10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 295 คน 



คิดเป็นร้อยละ 73.8 จากการศึกษาข้อมูลด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยที
แตกต่างกัน มีต่อผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการ
ตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ทไีม่แตกต่างกนั เมือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทมีี
สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีต่อด้านซ่องทางการจัดจาํหน่วยแตกต่างกนั ทค่ีา p น้อยกว่า 0.05 
และค่า t เท่ากบั -2.64 แสดงให้เหน็ว่า ผู้ทไีม่ได้แต่งงานมีซ่องทางการจัดจาํหน่วยทกีว้างกว่าใน
ขณะทผู้ีทแีต่งงานแล้วจะเน้นทคีรอบครัวมากกว่า ดังนันซ่องทางการจัดจาํหน่วยของผู้ทแีต่งงาน
แล้วจึงแคบลง ซึงสอดคล้องกับชีวิตจริง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือนไม่ใช้ปัจจัย
สาํคัญต่อผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจาํหน่วย และการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านการวิเคราะห์ความเชือมัน โดยการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าวัดอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach’s alpha) ของ
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหาร
ออนไลน์ โดยมีค่าวัดอลัฟ่าครอนบาชมากกว่า 0.7 ซึงจัดว่าเป็นข้อมูลทมีีค่าความเชือถอืได้ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทีเกียวข้อง ใช้การทดสอบด้วยวิธ ี
Pearson's r (Pearson product-moment correlation coefficient) เพือให้ทราบถึงมีความสมัพันธ์
เชิงบวกระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง 4p กับการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ซึงเป็นวางรากฐานสาํหรับ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นทตีามมา 

จากการศึกษาข้อมูลด้านการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน ควบคุมตัวแปรทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทย จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
หลักต่อเดือน ใช้การทดสอบด้วยวิธกีารถดถอยเชิงเส้น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

ผลิตภัณฑ์ทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ก็คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑห์รือประสทิธผิลของผลิตภัณฑท์ดีีขนึ จึงมีประโยชน์ต่อการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ 

ราคาทมีีผลกระทบต่อการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ กค็ือ ราคาถูก และคุ้มค่า จึงมี
ประโยชน์ต่อการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์  

 การส่งเสริมการตลาดทมีีผลกระทบต่อการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ กค็ื ส่วนแบ่ง
การตลาดทกีว้างกว่า และใหญ่กว่า แสดงให้เหน็ว่าผลิตภัณฑข์ายดี จึงมีประโยชน์ต่อการตัดสนิใจ
ซืออาหารออนไลน์ ซ่องทางการจัดจาํหน่วยทมีีผลกระทบต่อการตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ กค็ือ 
ซ่องทางการจัดจาํหน่วยทกีว้างกว่า และใหญ่กว่าเพิมช่องทางเลือกของผู้บริโภค จึงมีประโยชน์ต่อ
การตัดสนิใจซืออาหารออนไลน์ 

 
 
 



9.ขอ้เสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรือง ส่วนประสมทางการตลาด P มีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจสงัซือ

อาหารออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน มีผลต่อด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และ
ซ่องทางการจัดจาํหน่วย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี  

.ส่วนประสมทางการตลาด P และการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์ไม่มี
ผลกระทบอย่างไม่มีนัยสาํคัญต่อลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยในด้านเพศ 
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้หลักต่อเดือน ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ประกอบธุรกจิควรปรับ
รูปแบบธุรกิจเดิม เพือค้นหาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคเพือสร้างระบบ (Online to Offline) 
ของตัวเอง 

.ผลิตภัณฑ ์ราคา การส่งเสริมการตลาด และซ่องทางการจัดจาํหน่วยในส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและนัยสาํคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์ ผู้วิจัย
เสนอแนะว่า ประกอบธุรกจิควรแบ่งตลาดเป้าหมายทแีตกต่างกนัสาํหรับกลุ่มเป้าหมายทแีตกต่าง
กัน เช่น กลุ่มเป้าหมายของร้านอาหารอินทรีย์คือกลุ่มผู้บริโภคทีมีรายได้สูง และกลุ่มเป้าหมาย
ของร้านโรงเรียนโรงอาหารคือนักเรียน ซึงตลาดทีแตกต่างกันจะนําผลกาํไรทีแตกต่างกัน และ
ภาพลักษณข์องแบรนด์ทแีตกต่างกนักบับริษัท  

.ประกอบธุรกิจควรดําเนินการกลยุทธ์ทีการส่งเสริมการขายการตลาดทีมี
ประสิทธิภาพ เพือเพิมผลกาํไรของบริษัท เสริมสร้างการรับรู้แบรนด์และเพิมความภักดีของ
ผู้บริโภค ดังนี 

กลยุทธผ์ลิตภัณฑร์วมถงึกลยุทธท์กีระจัดกระจายผลิตภัณฑแ์ละกลยุทธแ์บรนด์ 
กลยุทธ์ราคารวมถึงกลยุทธ์การกาํหนดราคาแบบครบวงจร กลยุทธ์การกาํหนดราคา

สงูและตาํ กลยุทธก์ารกาํหนดราคาทแีตกต่างกนั และอนื ๆ 
กลยุทธซ่์องทางการจัดจาํหน่วยรวมถึงกลยุทธซ่์องทางการจัดจาํหน่วยแบบออนไลน์  
กลยุทธก์ารส่งเสริมการตลาดรวมถึง กลยุทธก์ารตลาดการโฆษณา กลยุทธ์การตลาด

เชิงเชิงสมัพันธ ์กลยุทธก์ารตลาดเพือความรับผิดชอบต่อสงัคมขององค์กร และกลยุทธก์ารตลาด
เชิงกจิกรรม 

 
10.กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสามารถสาเรจ็ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ด้วยความ
ช่วยเหลืออย่างดียิงจาก ดร.รชฏ ขาํบุญ ทไีด้สละเวลาให้คาํปรึกษา ข้อแนะนาํ และตรวจสอบ
แก้ไขปรับปรงุ การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีจนแล้วเสรจ็ ตลอดจนการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
เพือให้มีความสมบรูณ์ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ เป็นอย่างสงูไว้ ณ ทนีี 



นอกจากนี ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สะดวกในการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการเกบ็ข้อมูล ทาํให้สามารถนาํข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน การศึกษาครังนีได้
ด้วยดี และขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าทีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านทีให้ ความ
ช่วยเหลือ และคาํแนะนาํทเีป็นประโยชน์อย่างดียิง ขอบคุณเพือนๆปริญญาโททช่ีวยในการแนะนาํ
เกยีวกบัการเขียนการศึกษาเฉพาะบุคคลนี ตลอดจนช่วยออกแนวความคิดในการทาํให้การศึกษา
เฉพาะบุคคลชินนีออกมาทาํให้เกดิความผดิผลาดในการศึกษาเฉพาะบุคคลเพียงเลก็น้อย 

สุดท้ายนีขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ทีให้กาํลังใจในการทาํการศึกษาเฉพาะบุคคล
ฉบับนีอย่างดีตลอดมา ผู้เขียนคาดว่าผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมและหากมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้เขยีนต้องขออภัยมา ณ ทนีี และขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
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