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บทคัดย่อ
การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่ อการ
ตั ด สิน ใจสังซื ออาหารทางออนไลน์ กลุ่ ม ตั วอย่ างทีใช้ ในการวิจัย คื อ ผู้ บ ริ โภคชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน
คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล มี
ประสิทธิภาพเป็ น % คน เครืองมื อทีใช้ ในการเก็บ รวบรวมข้ อมู ลครังนี คือสถิติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ ได้ แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ความเชือมัน ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ไม่ มีอิ ทธิพลต่ อส่วน
ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจสังซือของผู้บริโภคชาวไทยในด้ านเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน แต่สถานภาพสมรสของผู้บริโภคมีอทิ ธิผลอย่างมีนัยสําคัญ
ต่ อช่ องทางการจัดจําหน่ ายในส่วนประสมทางการตลาดชาวไทย ผลิตภัณ ฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด และช่ อ งทางการจัด จําหน่ วยในส่ วนประสมทางการตลาดมี ผ ลกระทบเชิ งบวกและ
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
คําสําคัญ การสังซืออาหารทางออนไลน์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจซือ

1.บทนํา
ความต้ องการของผู้บริโภคแต่ละยุคสมัยมักแตกต่างและมีการเปลียนแปลงเสมอ ใน
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญต่อการใช้ ชีวิตของประชากรไทยทุกเพศและทุกวัยเป็ นอย่างมาก
และได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและอํานวยความสะดวกมากขึนกว่าในอดีตทีผ่านมาอย่ างไม่ อาจ
คาดคิดได้ การใช้ ชีวิตของผู้ บริโภคไทยจึงมีการเปลียนแปลงไป นอกจากความสะดวกสบายที
เทคโนโลยีมอบให้ แก่ผ้ ูบริโภคแล้ วยังยกระดับการแข่งขันของผู้จาํ หน่ายหรือผู้ขายขึนอีกด้ วย ใน
แง่ มุ ม ของร้ า นอาหารและการสังอาหารนั น เทคโนโลยี เข้ ามามี บ ทบาทมากขึ นและสร้ างการ
เปลียนแปลงเช่นกัน ด้ วยความเจริญของเทคโนโลยีและการเข้ าถึงของโทรศัพท์มือถือและสมาร์ท
โฟนมากขึนในปี พ.ศ. 2562 มีเบอร์โทรศัพท์มากถึง 92.33 ล้ านหมายเลข ซึงมากกว่าจํานวน
ประชากรทังหมดของประเทศไทยที 69.24 ล้ านคน จากจํานวน ดังกล่ าว 55 ล้ านคนสามารถ



เข้ าถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต ผ่ า นโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ นประจํ า แ ละ จากผลวิ จั ย ดั ง กล่ า ว Line เป็ น
แอปพลิเคชันทีคนไทยเน้ นใช้ งานมากทีสุด (Marketingoops, 2562) นอกเหนือจากนันคนไทยยัง
นิยมซืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์ซึงในปี พ.ศ. 2559 นันตลาดของธุรกิจอาหารจัดส่งมีมูลค่า
ประมาณ 23,500 ล้ านบาท และมีการเติบโตถึง 26,000 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2560 (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2560)
ในอดีต คนไทยจะต้ องดําเนินการสังซืออาหารจากร้ านอาหารชือดัง อาทิ ร้ านพิซซ่ า
ฮั ท เคเอฟซี แมคโดนั ล ด์ เป็ นต้ น โดยการโทรไปทีศู น ย์ บ ริ ก ารของร้ า นอาหารนั น ซึ งทําให้
ผู้บริโภคไทยมีทางเลือกค่ อนข้ างจํากัด แต่ในปั จจุบันแอปพลิเคชันต่ างๆไม่ว่าจะมีทังLine man
Food Panda Grab Food ทําให้ ผ้ ูบริโภคไทยสามารถสังอาหารทีต้ องการจากร้ านค้ าทีมีชือเสียงไม่
ว่าจะใกล้ หรือไกลโดยมีบริการจัดส่งถึงทีภายในระยะเวลาไม่มากนัก จากการอํานวยความสะดวก
และความง่ายของการเข้ าถึงมือถือสมาร์โฟนและแอปพลิเคชันต่างๆ ทําให้ มูลค่าตลาดธุรกิจจัดส่ง
อาหารสามารถเติบโตได้ ถงึ 33,000 – 35,000 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2562 (ฤทธิมาก ศรีอนุรักษ์
วงศ์ วิเศษประภา พ.ศ. 2562)
ด้ วยเหตุผลทีกล่าวมาข้ างต้ น คณะผู้วิจัยจึงสนใจทีจะศึกษาเรือง ปัจจัยส่วนประสมทีมี
ผลต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคไทย เนืองจากในปัจจุบันตลาดดังกล่าวมีการ
เติ บ โตเป้ นอย่ า งมากเฉลี ยปี ละ 10 เปอร์ เซ็น ทํา ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กัน ระหว่ า งผู้ จํา หน่ า ยและ
ร้ านอาหารค่ อนข้ างสูง โดยข้ อมูลทีได้ จากการศึกษาในครังนีจะสามารถนําไปเป็ นข้ อมูลพืนฐาน
และเป็ นเเนวทางให้ ผ้ ู ป ระกอบการธุรกิจอาหารในการวางเเผนกลยุ ทธ์ท างด้ านการตลาดเพื อ
ตอบสนองและเข้ าถึงกลุ่มผู้บริโภคไทยได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิงขึน

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
3.1 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริ โภคชาวไทยทีแตกต่ างกันทีสํง
ผลต่อส่วนประสมทางการตลาด
3.2 เพือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยทีแตกต่ างกันทีสํง
ผลต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
3.3 เพือศึกษาผลิตภัณฑ์ในส่วนประสมทางการตลาดทีสํงผลต่ อการตัดสินใจสังซือ
อาหารออนไลน์
3.4 เพือศึกษาราคาในส่วนประสมทางการตลาดทีสํงผลต่อการตัดสินใจสังซืออาหาร
ออนไลน์
3.5 เพื อศึ ก ษาการส่ งเสริ ม การตลาดในส่ วนประสมทางการตลาดทีสํงผลต่ อการ
ตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
3.6 เพื อศึกษาซ่ องทางการจัดจําหน่ วยในส่วนประสมทางการตลาดทีสํงผลต่ อการ
ตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์



3 สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐ านที 1 (H1)ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องชาวไทยที แตกต่ า งกั น มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
สมมติ ฐ านที 2 (H2)ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องชาวไทยที แตกต่ า งกั น มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
สมมติฐานที 3 (H3)ผลิตภัณฑ์ในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
สมมติ ฐ านที 4 (H4)ราคาในส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกและ
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
สมมติฐานที 5 (H5)การส่งเสริมการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ
เชิงบวกและนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
สมมติฐานที 6(H6)ช่องทางการจัดจําหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ
เชิงบวกและนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์

4 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 การวิเคราะห์เพือเข้ าใจถึงสาเหตุทมีี อทิ ธิพลกับการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
ซือสินค้ าหรือบริการนันทีทําให้ นักการตลาดหรือผู้ประกอบการสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของผู้บริโภคได้ สาํ เร็จและสามารถแปลเปลียนผู้บริโภคนันๆให้ มีความจงรักภักดีเพือทีจะสามารถ
สร้ างยอดขายในครังต่อไปได้ ง่ายยิงขีน
4.2 การตั ดสินใจซือหรือเลือกใช้ บ ริการเป็ นขันตอนสุด ท้ ายของกระบวนการหาก
นักการตลาดสามารถเข้ าใจแรงจูงใจทีเป็ นสิงผลักดันหรือ สิงทีหล่อหลอมหรือขัดเกลาของบุคคน
นันๆจากสังคมและวัฒนาธรรม และประสบการณ์ได้ นัน มันจะเป็ นการง่ายทีจะสร้ างแรงจูงใจและ
ผลักดันให้ บุคคลนันๆมาซือหรือตัดสินใจเลือกรับบริการได้ ไม่ยาก
4.3 สําหรับนักวิจัย นักศึกษา หรือผู้ทสนใจทั
ี
วไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัย
ในครังนีไปเป็ นแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป

5 ขอบเขตของการวิจยั
5.1 ประชากรที เป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายของการวิ จั ย นี คื อ ประชาการไทยที เคยมี
ประสบการณ์สงอาหารออนไลน์
ั
ในช่วงเวลา 1 เดือนทีผ่านมาโดยผ่านมือถือสมาร์ทโฟน และอาศัย
อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื อศึกษาการตัดสินใจในการสังซืออาหารออนไลน์ และยัง
สามารถตอบแบบสอบถามผ่านมือถือสมาร์สมาร์ทโฟนได้
5.2 ขอบเขตด้ านระยะเวลา ทําการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่าง 1 มีนาคม 2562 ถึง 1
กรกฎาคม 2562



5.3 วิธีเก็บข้ อมูล ผู้วิจัยจะเก็บข้ อมูลต่ างๆโดยมีทังข้ อมูลปฐมภูมิทีเก็บโดยการส่ง
แบบสอบถามออนไลน์เพือใช้ ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณผ่านโปรแกรมสถิติและข้ อมูลทุติยภูมิจาก
บทความวิจัยทีมีการค้ นคว้ ามาก่อนหน้ านี
5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1.ปัจจัยด้ านคุณลักษณะ
-เพศ
-อายุ
-สถานภาพสมรส
-อาชีพ
-รายได้ เฉลีย
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจสังซืออาหาร
ออนไลน์
-ด้ านผลิตภัณฑ์
-ด้ านราคา
-ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย
-ด้ านการส่งเสริมการขาย
-การตัดสินใจซือ

6.ระเบียบวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็ นเป็ นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยจึง
เลือกใช้ แบบสอบถาม ( Questionnaire ) เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการ
ดําเนินการวิจัยในครังนี โดยมีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือ ดังนี
เครืองมือทีใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS 21.0 โดย
สถิติทีใช้ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา การวิเคราะห์ความน่ าเชือมัน การวิเคราะห์ความ
เทียงตรง การวิเคราะห์ ความน่ าจะเป็ น ค่ าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและอืนๆทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ เพื อวิเคราะห์ ผลอย่ างละเอียดและตรวจสอบเนื อหาของงานวิจัยครั งนี เพื อให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ทต้ี องการ
งานวิ จั ย ครั งนี ผู้ วิ จั ย ได้ ใช้ เครื องมื อ ที ใช้ ในการทํา งานวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยมีการแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน มีดังต่อไปนี
ส่วนที 1 ข้ อมูลปั จจัยทางด้ านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน



ส่วนที 2 มาตราส่วน 4p
ส่วนที 3 การตัดสินใจซืออาหารออนไลน์
โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบมาตรของลิเคิร์ท (Likert Scale) แต่ละข้ อคําถามมี
คําตอบให้ เลือก 5 ระดับ โดยกําหนดช่วงค่าคะแนนดังนี
ระดับความพึงพอใจ
ค่าคะแนน
น้ อยทีสุด
1
น้ อย
2
ปานกลาง
3
มาก
4
มากทีสุด
5

.ผลการศึกษา
การเก็บรวมแบบสอบถามและการวิเคราะห์
งานวิจัยครังนีแจกแบบสอบถาม จํานวน 430 ชุด ระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลเดือน
ธันวาคม 2562
การเก็บรวมแบบสอบถามจํานวน 430 ชุด อัตราการเก็บรวมแบบสอบถามคิดเป็ น
100% ซึงแบบสอบถามทีมีประสิทธิภาพจํานวน 400 ชุด และประสิทธิภาพเป็ น 93% Nunnally
(1994) กล่าวว่า อัตราการเก็บรวมตัวอย่างไม่ควรน้ อยกว่า 20% และตัวอย่างทีมีประสิทธิภาพ
ควรเป็ นห้ าเท่าของตัวแปร ซึงถือว่าแบบสอบถามเชือถือได้
ส่วนประสมทางการตลาด 4P และการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์ไม่มีผลกระทบ
อย่ า งไม่ มี นั ย สํา คั ญ ต่ อ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ บ ริ โภคชาวไทยในด้ า นเพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน แต่ซ่องทางการจัดจําหน่ วยในส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อสถานภาพสมรสของผู้บริโภคชาวไทย ผลิตภัณฑ์ ราคา
การส่งเสริมการตลาดและซ่องทางการจัดจําหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวก
และนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์ ผลการวิเคราะห์การแจกแจงแบบสอบถามทีมี
ประสิทธิภาพจํานวน 400 ชุด สามารถจําแนกตามรายได้ หลักต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่ างทีจะ
สังซืออาหารออนไลน์ส่วนใหญ่ เป็ นรายได้ 10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000
บาท การสังซืออาหารออนไลน์สะดวกและรวดเร็วสําหรับข้ าราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 37.5 และ
36.3 ผลการวิเคราะห์นีสะท้ อนให้ เห็นถึงผลลัพธ์ทีอธิบายไว้ ก่อนหน้ านี รายได้ ของข้ าราชการที
มันคง ความต้ องการทีการสังซืออาหารออนไลน์เพิมขึน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตัวแปรต้น
ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์อยู่ในระดับ ผลิตภัณฑ์ทีการตรวจสอบงานศึกษาครังนีในด้ านราคา การส่งเสริม



การตลาดและซ่องทางการจัดจําหน่วยโดยมีความแข็งแกร่ง และการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
ก็มีความแข็งแกร่งเการ
วิเคราะห์ความเชือมันช่นกัน
ค่ าวัดอัลฟ่ าครอนบาช (Cronbach’s alpha) ของภาพรวมและด้ านต่ างๆ โดยมีค่ า
วัดอัลฟ่ าครอนบาชมากกว่า 0.7 แสดงว่ายอมรับได้ เชือถือได้
การทดสอบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์ทีแตกต่างกัน
การทดสอบการเปรี ย บเทีย บลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ บ ริ โภคชาวไทย
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน ทีแตกต่างกัน มีต่อด้ าน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม การตลาด ซ่ อ งทางการจัด จําหน่ วย และการตั ด สิ น ใจซื ออาหาร
ออนไลน์แตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทีมีเพศแตกต่ างกัน มีต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การ
ส่งเสริมการตลาด ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ทไม่
ี แตกต่างกัน ที
ค่า p มากกว่า . ผู้บริโภคชาวไทยทีมีอายุแตกต่างกัน มีต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริม
การตลาด ซ่ องทางการจัดจําหน่ วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ทีไม่ แตกต่ างกัน ทีค่ า
p มากกว่า 0.05 ซึงสอดคล้ องกับชีวิตจริง อายุไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด
ซ่องทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ผู้บริโภคชาวไทยทีมีสถานภาพสมรส
แตกต่างกัน มีต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์
ทีไม่แตกต่างกันแสดงให้ เห็นว่า ผู้ทไม่
ี ได้ แต่งงานมีซ่องทางการจัดจําหน่วยทีกว้ างกว่าในขณะทีผู้ที
แต่งงานแล้ วจะเน้ นทีครอบครัวมากกว่า ดังนันซ่องทางการจัดจําหน่วยของผู้ทแต่
ี งงานแล้ วจึงแคบ
ลงพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด
ซ่องทางการจัดจําหน่ วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ทไม่
ี แตกต่างกันพบว่า ผู้บริโภคชาว
ไทยทีมีรายได้ หลักต่ อเดือนแตกต่ างกัน มีต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่ อง
ทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ทไม่
ี แตกต่างกัน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเกียวข้อง
พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่ อง
ทางการจัดจําหน่วย และการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ 㸦rs = 0.51-0.75, ps < 0.001㸧มี
ความสัม พั น ธ์เชิ งบวกระหว่ างราคา การส่ งเสริ ม การตลาด ซ่ อ งทางการจัด จําหน่ วย และการ
ตัดสินใจซืออาหารออนไลน์
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
พบว่า หลังจากควบคุมตัวแปรทางประชากรศาสตร์เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน DW เท่ากับ . ในสมการ M ซึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน
F เท่ากับ . ค่า p น้ อยกว่า . พบว่า ผลทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้ น VIF เท่ากับ . น้ อยกว่า พบว่ า ไม่ ได้ มีลักษณะทีเหมือนกันอย่ างมีนัยสําคัญในการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น ผลิตภัณฑ์มี ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจ



ซืออาหารออนไลน์ หลังจากควบคุมตัวแปรทางประชากรศาสตร์เช่ น เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน DW เท่ากับ 2.07 ในสมการ M2 ซึงการวิเคราะห์ความแปรปรวน
F เท่ากับ 51.46 ค่ า p น้ อยกว่ า 0.001 พบว่ า ผลทีเหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์ การถดถอยเชิงเส้ น
VIF เท่ า กั บ . 1 น้ อยกว่ า พบว่ า ไม่ ไ ด้ มี ลั ก ษณะที เหมื อ นกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ในการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น ราคามีความสัมพั นธ์ทางบวกอย่ างมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์
สมมติฐานของการวิจยั
H1: ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องชาวไทยที แตกต่ า งกั น มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อส่วนประสมทางการตลาด
H2:ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของชาวไทยทีแตกต่างกันมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
H3:ผลิตภัณฑ์ในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิงบวกและ
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
H4: ราคาในส่ ว นประสมทางการตลาดมี ผ ลกระทบเชิ ง บวกและ
นัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
H5: การส่งเสริมการตลาดในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบเชิง
บวกและนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
H6:ซ่องทางการจัดจําหน่วยในส่วนประสมทางการตลาดมีผลกระทบ
เชิงบวกและนัยสําคัญต่อการตัดสินใจสังซืออาหารออนไลน์
ตารางที 5.1 แสดงผลการสมมติฐานของการวิจัย

ผลการสมมติฐานของการ
วิจยั
ไม่ยอมรับ
ไม่ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ
ยอมรับ

8.อภิปรายผล
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึ กษา ความสัม พั น ธ์ระหว่ างผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม
การตลาด ซ่ องทางการจัด จําหน่ วย และการตั ด สิน ใจซื ออาหารออนไลน์ ผู้ วิจัยได้ ดําเนิ น การ
รวบรวมข้ อมูลจากผู้บริโภคชาวไทยทีกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ราย โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนาการวิเคราะห์ความเชือมัน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ น และวิธอี นื ๆ
จากการศึกษาข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยพบว่าส่วน
ใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 63.3 มีอายุ 26 – 35 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27 มีคนทีแต่ งงาน
แล้ ว จํานวน 317 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.3 มีอาชีพเป็ นข้ าราชการ จํานวน 165 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 41.3 มีรายได้ 10,001-20,000 บาทและรายได้ 20,001-30,000 บาท จํานวน 295 คน



คิดเป็ นร้ อยละ 73.8 จากการศึกษาข้ อมูลด้ านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยที
แตกต่ างกัน มี ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม การตลาด ซ่ อ งทางการจั ด จํา หน่ วย และการ
ตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ทไม่
ี แตกต่างกัน เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ผู้บริโภคชาวไทยทีมี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีต่อด้ านซ่องทางการจัดจําหน่วยแตกต่างกัน ทีค่า p น้ อยกว่า 0.05
และค่า t เท่ากับ -2.64 แสดงให้ เห็นว่า ผู้ทไม่
ี ได้ แต่งงานมีซ่องทางการจัดจําหน่วยทีกว้ างกว่าใน
ี งงานแล้ วจะเน้ นทีครอบครัวมากกว่า ดังนันซ่ องทางการจัดจําหน่ วยของผู้ทแต่
ี งงาน
ขณะทีผู้ทแต่
แล้ วจึงแคบลง ซึงสอดคล้ องกับชีวิตจริง เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ หลักต่ อเดือนไม่ ใช้ ปัจจัย
สําคัญต่ อผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด ซ่ อ งทางการจัดจําหน่ วย และการตัดสินใจซือ
อาหารออนไลน์
จากการศึกษาข้ อมูลด้ านการวิเคราะห์ความเชือมัน โดยการหาค่ าสัมประสิทธิอัลฟ่ า
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ ค่าวัดอัลฟ่ าครอนบาช (Cronbach’s alpha) ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ งเสริ ม การตลาด ซ่ อ งทางการจัด จํา หน่ วย และการตั ด สิน ใจซื ออาหาร
ออนไลน์ โดยมีค่าวัดอัลฟ่ าครอนบาชมากกว่า 0.7 ซึงจัดว่าเป็ นข้ อมูลทีมีค่าความเชือถือได้
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที เกี ยวข้ อ ง ใช้ ก ารทดสอบด้ ว ยวิ ธี
Pearson's r (Pearson product-moment correlation coefficient) เพือให้ ทราบถึงมีความสัมพันธ์
เชิ ง บวกระหว่ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ ราคา การส่ ง เสริ ม การตลาด ซ่ อ งทางการจั ด จํา หน่ ว ย และมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่าง 4p กับการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ซึงเป็ นวางรากฐานสําหรับ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้ นทีตามมา
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ านการวิ เคราะห์ ท ดสอบสมมติ ฐ าน ควบคุ ม ตั ว แปรทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทย จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้
หลักต่อเดือน ใช้ การทดสอบด้ วยวิธกี ารถดถอยเชิงเส้ น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทีมี ผ ลกระทบต่ อ การตั ด สิน ใจซื ออาหารออนไลน์ ก็คื อ คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์หรือประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ทดีี ขนึ จึงมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์
ราคาทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ก็คือ ราคาถูก และคุ้มค่า จึงมี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์
การส่งเสริมการตลาดทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ก็คื ส่วนแบ่ง
การตลาดทีกว้ างกว่า และใหญ่กว่า แสดงให้ เห็นว่าผลิตภัณฑ์ขายดี จึงมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ซืออาหารออนไลน์ ซ่องทางการจัดจําหน่วยทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซืออาหารออนไลน์ ก็คือ
ซ่องทางการจัดจําหน่วยทีกว้ างกว่า และใหญ่กว่าเพิมช่องทางเลือกของผู้บริโภค จึงมีประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจซืออาหารออนไลน์



9.ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาเรือง ส่วนประสมทางการตลาด P มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจสังซือ
อาหารออนไลน์ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน มีผลต่อด้ านผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และ
ซ่องทางการจัดจําหน่วย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี
.ส่ ว นประสมทางการตลาด P และการตั ด สิ น ใจสั งซื ออาหารออนไลน์ ไ ม่ มี
ผลกระทบอย่างไม่ มีนัยสําคัญต่ อลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคชาวไทยในด้ านเพศ
อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ หลักต่อเดือน ผู้วิจัยเสนอแนะว่า ประกอบธุรกิจควรปรับ
รูปแบบธุรกิจเดิม เพือค้ นหาปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อผู้บริโภคเพือสร้ างระบบ (Online to Offline)
ของตัวเอง
.ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาด และซ่องทางการจัดจําหน่วยในส่วนประสม
ทางการตลาดมีผ ลกระทบเชิงบวกและนั ยสําคั ญ ต่ อการตั ด สินใจสังซืออาหารออนไลน์ ผู้ วิจัย
เสนอแนะว่า ประกอบธุรกิจควรแบ่งตลาดเป้ าหมายทีแตกต่างกันสําหรับกลุ่มเป้ าหมายทีแตกต่าง
กัน เช่ น กลุ่มเป้ าหมายของร้ านอาหารอินทรีย์คือกลุ่มผู้บริโภคทีมีรายได้ สูง และกลุ่มเป้ าหมาย
ของร้ านโรงเรียนโรงอาหารคือนักเรียน ซึงตลาดทีแตกต่ างกันจะนําผลกําไรทีแตกต่ างกัน และ
ภาพลักษณ์ของแบรนด์ทแตกต่
ี
างกันกับบริษัท
.ประกอบธุ ร กิ จ ควรดํ า เนิ น การกลยุ ท ธ์ ที การส่ ง เสริ ม การขายการตลาดที มี
ประสิทธิภ าพ เพื อเพิ มผลกําไรของบริษั ท เสริมสร้ างการรั บ รู้แบรนด์ และเพิ มความภั กดี ของ
ผู้บริโภค ดังนี
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์รวมถึงกลยุทธ์ทกระจั
ี ดกระจายผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์แบรนด์
กลยุทธ์ราคารวมถึงกลยุทธ์การกําหนดราคาแบบครบวงจร กลยุทธ์การกําหนดราคา
สูงและตํา กลยุทธ์การกําหนดราคาทีแตกต่างกัน และอืน ๆ
กลยุทธ์ซ่องทางการจัดจําหน่วยรวมถึงกลยุทธ์ซ่องทางการจัดจําหน่วยแบบออนไลน์
กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดรวมถึง กลยุทธ์การตลาดการโฆษณา กลยุทธ์การตลาด
เชิงเชิงสัมพันธ์ กลยุทธ์การตลาดเพือความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และกลยุทธ์การตลาด
เชิงกิจกรรม

10.กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีสามารถสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้ ด้วยความ
ช่วยเหลืออย่างดียิงจาก ดร.รชฏ ขําบุญ ทีได้ สละเวลาให้ คาํ ปรึกษา ข้ อแนะนํา และตรวจสอบ
แก้ ไขปรับปรุง การศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีจนแล้ วเสร็จ ตลอดจนการตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่อง
เพือให้ มีความสมบรูณ์ ผู้เขียนขอขอบพระคุณอาจารย์ เป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีนี



นอกจากนี ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน สะดวกในการติดต่อ
สอบถามรายละเอียดการเก็บข้ อมูล ทําให้ สามารถนําข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ใน การศึกษาครังนีได้
ด้ ว ยดี และขอขอบคุ ณ อาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ทีมหาวิท ยาลั ย ธุ รกิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ ทุ ก ท่ านทีให้ ความ
ช่วยเหลือ และคําแนะนําทีเป็ นประโยชน์อย่างดียิง ขอบคุณเพือนๆปริญญาโททีช่วยในการแนะนํา
เกียวกับการเขียนการศึกษาเฉพาะบุคคลนี ตลอดจนช่วยออกแนวความคิดในการทําให้ การศึกษา
เฉพาะบุคคลชินนีออกมาทําให้ เกิดความผิดผลาดในการศึกษาเฉพาะบุคคลเพียงเล็กน้ อย
สุดท้ ายนีขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ ทีให้ กาํ ลังใจในการทําการศึกษาเฉพาะบุคคล
ฉบับนีอย่างดีตลอดมา ผู้เขียนคาดว่าผลงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคมและหากมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้เขียนต้ องขออภัยมา ณ ทีนี และขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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