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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย (1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด   (2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด  (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด      
ใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246  ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบบัง เอิญ( Accidental  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในวิจัยเป็น
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การแจกแจงความถ่ี  การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (t-test)และค่าเอฟ  (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุต่ ากว่า 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 37.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 52.80 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีธุรกิจส่วนตัว คิด
เปน็ร้อยละ 31.70  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.70  ตามล าดับ  (2) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ได้ตอบแบบประเมินปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลต าบลตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในล าดับมากทุกด้านได้แก่ ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (  = 4.03) ด้านผลิตภัณฑ์ (  = 4.01) ด้านราคา (  = 3.92) ด้านส่งเสริมการตลาด (  = 3.65) 
ตามล าดับ (3) การเปรียบเทียบและการทดสอบสมมุติฐานเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด  ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่าในแต่ละด้าน
และโดยรวมแยกตามเพศ   อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้  อยู่ในระดับมากทุกด้านและการทดสอบสมมุติฐาน โดย
ใช้ค่าที (t-test)  ได้แก่ เพศและสถานภาพต่างกัน พบว่าโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
และการทดสอบค่า F-test โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว แบบ One  way ANOVA  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา  อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกันพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยส่วนประสมการตลาด,   การตัดสินใจ ,  อาหาตามสั่งของผู้บริโภค 
 
Abstract 
 The objectives of the research were to (1) study the personal information related to the 
marketing mix factors for the consumers' decision to eat in order to food in Talad Sub-district Municipality, 
(2) study the marketing mix factors for the consumers' decision to eat the ordering food in Talad Sub-
district Municipality and (3) study the comparison of marketing mix factors with the consumers' decision to 
eat the ordering to food in Talad Sub-district Municipality. The sample consisted of 246 samples of  
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Accidental Sampling. The research instruments were questionnaires. The statistics used for data analysis 
are frequency distribution. Calculation of percentage, mean, standard deviation, hypothesis testing with t 
(t-test) and F-test 
 The research found  that  (1)Most respondents were female (54.50%), under 30 years (37.00% ), 
single status, (52.80% bachelor degree (52.00%), private business accounting for (31.70% ), with an average 
monthly income of 10,001 - 20,000 baht or (46.70% ), respectively. (2) Most respondents responded with 
an evaluation form of marketing mix factors towards the decision to choose the food from consumers in 
Talad Sub-district Municipality. Overall, it was at the high level (  = 4.03) when considered in each aspect, 
in high level in all aspects, including Distribution channel (  = 4.03) Product (  = 4.01) Price (  = 3.92) 
Marketing promotion (  = 3.65) respectively.( 3) Comparison and testing of hypotheses about marketing 
mix factors towards the decision to eat the ordering food of consumers in Talad Sub-district Municipality 
with the mean and standard deviation found that in each area and overall separated by gender, age, 
education level, occupation and income were at the high level in all aspects . And the hypothesis testing 
using t-test which were different gender and status, It was found that there was no statistically significant 
difference at the 0.05 level and the F-test by using one-way ANOVA analysis by different educational 
levels, age and monthly income. it was found that there was no significant difference at the level of 0.05, 
respectively. 
 
Keywords: Marketing mix factors, decisions, cooked to order by consumers 
 
บทน า 
 อาหารเป็นปัจจัยหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญ
และความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุก
คนจะต้องบริโภคอาหารจึงมีความส าคญัและความจ าเป็นต่อ
ชี วิตของมนุษ ย์ทุกคน เน่ืองจากสั งคมโลกปั จจุบัน น้ี
ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเร่งรีบ และมีการรับเอา
วัฒนธรรมความเป็นอยู่จากประเทศตะวันตกเข้ามา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ซึ่งนิสัยการ
บริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป ท าให้อาหารเข้ามามีบทบาทใน
สังคมไทยมากข้ึน ซี่งในปัจจุบันการเลือกรับประทานอาหาร
ของผู้บริโภคในวัยต่างๆได้เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุผล
หลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม  สังคม และ
เศรษฐกิจ ตลอดทั้งที่อยู่อาศัย ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการ
ด ารงชีวิตในการเลือกซื้ออาหาร:ซึ่งในสังคมในปัจจุบันการ
ด ารงชีวิตของบุคคลอยู่ในภาวะที่เร่งรีบและเร่งด่วนที่จะต้อง
พบกับปัญหานานานับประการการ จึงท าให้ทุกคนไม่มีเวลา
หันมาให้ความสนใจกับการเลือกอาหารที่ดูแลสุขภาพของ
ตน ซึ่งโดยปกติแล้วมนุษย์จะเลือกรับประทานอาหารน้ัน
ตามความต้องการและเลือกสรรสิ่งดีๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายของตนเอง ในการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
หรือรับประทานให้ครบตามที่ร่างกายต้องการนับเป็นเรื่อง
ยาก เพราะคุณค่าหรือคุณภาพของพืชผักและเน้ือสัตว์ใน
ปัจจุบันน้ันไม่เหมือนในสมัยก่อน วัตถุดิบในการประกอบ
อาหารมีราคาสูงข้ึน และต้องใช้ความช านาญในการปรุงแต่ง

อาหารให้มีรสชาติที่ตรงต่อความต้องการซึ่งผู้บริโภคในวัย
ต่างๆส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์เร่งรีบ ทุกอย่างจะต้องได้รับ
ความสะดวกและรวดเร็วแม้แต่ในวันหยุดหรือเทศกาลต่างๆ 
บุคคลเหล่าน้ียังต้องการพักผ่อนหรือมีกิจกรรมอื่นๆ จึงมี
ความจ าเป็นที่มีความต้องการความสะดวกในการบริโภค 
เช่น ในการเดินทางของบุคคลที่ไปพักค้างคืนไม่มีร้านอาหาร
ให้บริการจึงท าให้เกิดไม่สะดวกในการบริโภค หรือการจัดหา
อาหารตามสั่งที่ผู้พักค้างคืนในด้านการหาซื้อ ด้านการปรุง
แต่ง ด้านการบริโภค ตอบสนองความต้องการได้ เป็นต้น   
 ในปัจจุบันน้ีได้เกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ข้ึน ซึ่ งส่งผลกระทบต่อ พฤติกรรมการใช้จ่ ายเงินของ
ผู้บริโภคซึ่งมีการประหยัดค่าใช้จ่ายในใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ิม
มากข้ึน โดยการลดปริมาณการรับประทานอาหารนอกบ้าน
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายต่อมื้อหรือค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ ในการเดินทาง 
จึงส่งผลให้มีแนวโน้มการใช้บริการจัดส่งอาหารสูงข้ึน โดยใช้
บริการสั่งอาหารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือการติดต่อ
ผู้ประกอบการโดยตรง รวมถึงการสั่งอาหารผ่าน ธุรกิจที่เป็น
ตัวกลางในการจัดส่งอาหาร ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มทางการ
ตลาดของธุรกิจอาหารจัดส่ง มีขนาดเพ่ิมมากข้ึน ในปี พ.ศ.
2559 ธุรกิจอาหารจัดส่งมีมูลค่าถึง 23,500 ล้านบาท ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2560 มีการเติบโตของตลาดมูลค่าถึง 26,000 ล้าน
บาท และคาดว่าจะมีการเติบโตของตลาด เพ่ิมมากข้ึนปี
ถัดไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) (ณัฐศาสตร์  ปัญญานะ 
และ วัชรพจน์  ทรัพย์สงวนบุญ ,2562 ; 1 )  นอกจากน้ี
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รูปแบบการด า เนินชี วิตมี การปรับ เปลี่ ยน ให้ เข้ากั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การบริโภคอาหาร
นอกบ้านและการซื้ออาหารส าเร็จรูปมารับประทานที่บ้านมี
แนวโน้มสูงข้ึน โดยคาดว่าแนวโน้มการรับประทานอาหาร
นอกบ้านก็ ยังมีอ ยู่ตามปกติและเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีสภาพแวดล้อมที่มีมลภาวะและความเครียดที่
เพ่ิมข้ึน  ท าให้ผู้บริโภคหันมาให้ความส าคัญกับการดูแล
สุขภาพมากข้ึน (นิสา  อาภรณ์ธนกุล และคณะ, ร้านอาหาร
เพ่ือสุขภาพจานสาระ, โครงการทางธุรกิจ ประเภทแผน
ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) (เครือวัลย์ สิงห์รัมย์ , 
2559 : 1) 
 ดังน้ันการเลือกบริโภคอาหารเน้นคุณประโยชน์
ก็นับว่ามีความส าคัญต่อร่างกายอีกประการหน่ึง โดยเฉพาะ
ผู้ที่อยู่ในวัยท างานมีตวามเร่งรีบในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลา
กลางวันน้ัน เน่ืองจากจะต้องรีบรับประทานอาหารเพ่ือให้
ทันตามเวลาที่ทางบริษัทได้ก าหนดไว้เฉพาะและจะต้อง
แข่งขันกับบุคคลอื่นๆ ในช่วงเวลาเร่งด่วนเช่นเดียวกัน จึงท า
ให้ไม่มีเวลาในการเลือกรับประทานอาหารจึงท าให้ เกิด
พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารตามสั่งเพ่ือความสะดวก
รวดเร็วและประหยัดเวลา โดยไม่ ได้ค าถึงคุณค่าทาง
โภชนาการอาหารและรสชาติของอาหารจานด่วนมีหลาย
รูปแบบประกอบกับรายการอาหารที่มีให้เลือกมากมายจึงท า
ให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคและ ยังสามารถหาซื้อได้สะดวก
ตามร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ในห้างสรรพสินค้า หรือร้าน
สะดวกซื้อ เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจจึงท าการวิจัย
เก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการปรับวิสัยทัศน์ให้บุคคลวัยท างาน
เลือกที่จะหันมาใส่ใจดูแลในสุขภาพมากข้ึน และเพ่ือส ารวจ
ความต้องการของผู้บริโภค  เพ่ือที่จะให้กลุ่มผู้ผลิตได้ทราบ
ความต้องการในด้านต่างๆของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลดีในการ
สร้างจุดมุ่งหมายการผลิตเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคเพ่ือเพ่ิมยอดจ าหน่ายให้มากข้ึน และลดสิ่งต่างๆ ที่
ไม่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตและอาจจะ
เป็นการตัดสินใจในการเพ่ิมหรือลดสายผลิตภัณฑ์ตามข้อมูล
ที่ได้รับมา โดยข้อมูลที่ต่างๆ ที่ได้รับมาน้ีจะเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย คือ ทั้งด้านผู้บริโภคและด้านผู้ผลิต 
(กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามัย, กองโภชนาการ.2550.) 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภค
ในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
 3. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 4. เพ่ือศึกษาหาข้อเสนอแนะและแนวทาง
ปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร
ตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 2. ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหาร
ตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 3. ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อการตัดสินใจ เลื อก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 4. ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ประชาชนที่มีอาชีพมีปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่ง
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 6. ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
 



วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ (เดือนพฤศจิกายน 2562) 

27 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจัยครั้งน้ีศึกษาถึง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมามีดังน้ี 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย 
และ  4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาครั้งน้ีได้
ก าหนดตัวแปรดังน้ี 
    1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของอาหารตามสั่ง ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด 
 3. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมอืงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา การศึกษาครั้ง
น้ี ก าหนดให้ขนาดตัวอย่างมีจ านวน 246 ตัวอย่าง ซึ่งใช้การ
ค านวณจากวิธีของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 โดยค านวณจากผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอายุ
ต้ังแต่ 20 ปี ข้ึนไป โดยมีสูตรในการค านวณดังน้ี W.G. 
Cochran (1953)   

สูตร  n     =   P ( 1 – P )  
                              d 
แทนค่า n     =    (0.2) (1-0.2)        
                                                                                                                              
                     = 0.2x0.8x3.84 
                           0.0025 
                     =   0.6144 
                          0.0025 
                     =   246 คน 

 

 ดังน้ันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี =  
246 คน 

n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P แทน สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัย

ต้องการสุ่ม 
Z แทน ความมั่นใจที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ที่ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ เช่น 
Z ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่า

เท่ากับ   1.96 (มั่นใจ 95 %)  
Z ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 มีค่า

เท่ากับ 2.58 (มั่นใจ 99 %) 
d สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้

เกิดข้ึนได้ 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษาครั้งน้ี 

ผู้ศึกษาจะท าการศึกษาโดยใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 3 
เดือนต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม2561 – เมษายน พ.ศ.2562 

 5. การสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ที่ได้จากข้อมูล จากการใช้แบบสอบถามเป็นหลัก และจา
การสังเกต ตลอดจนข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้มาประกอบการ
ตีความด้วย 

 6. การอธิบายตีความหมาย  อาจอธิบายได้
ชัดเจนในขอบเขตที่ได้ศึกษาการท าวิจัยและอาจขยายถึง
ส่วนอื่น ๆได้ตามสมควร ในกรณีของภูมิประเทศและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ินที่คล้ายคลึงกัน ส่วนที่
ได้ศึ กษาการท าวิจัยค าที่ ไ ด้กล่ าวมาแล้วอาจ ตีความ
ครอบคลุมกันได้ 

 7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา   ได้ใช้กรอบแนวคิดในการศึกษามาจากฟิลิลิป 
คอทเลอร์ และ เควิน เลน  เคลเลอร์ ( Philip Kotler & 
Kevin Lane Keller , 2009 : 43) การจัดการการตลาด    
ผู้แปลและเรียบเรียง  ธนวรรณ  แสงสุวรรณและคณะ       
(2522 ; 22) 
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 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง              
  ประชากร ได้แก่  ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่  
20 ปี ข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ใช้
วิธีการค านวณหากลุ่มด้วยวิธีการของของ W.G. Cochran, 
1953), (ยุทธ ไกยวรรณ์ ,2544 : 56)  ได้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 246 ตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental  Sampling) จึงเก็บข้อมูลเพ่ิมให้
ได้ครบจ านวน 246  ชุด ขนาดกลุ่มตัวอย่างมีระดับความ
เชื่อมั่น 95 %  และมีความคลาดเคลื่อนได้ 5 % ( ยุทธพงษ์  
กัยวรรณ์,  2543: 75)        
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา  และรายได้ต่อเดือน ค าถามมีลักษณะเป็นแบบ
ส ารวจรายการทั่วไป (Check List) 

  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  มีจ านวน  4  
ด้าน ได้แก่  1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย 4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่ งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราวัดแบบช่วงหรืออันตรภาค 
(Interval Scale)  5 ระดับ (ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์, 2557: 
213) 
 
 
 

 ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Opened -ended) เ พ่ื อ ให้ ผู้ ต อ บ แบ บ ส อ บ ถ าม ให้
ข้อเสนอแนะการเก็บรวบรวมข้อมูล มี วิธีการเก็บรงบวม
ข้อมูลดังน้ี 

  1. เตรียมแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

      2. ด า เนินการ เก็ บ รวบรวม ข้อมู ลจาก
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอ
เมื องนครราชสีมา จั งห วัดนครราชสีมา โดยการน า
แบ บสอบถามที่ ได้ ม าตรวจสอบค วาม ถูก ต้อ ง เป็ น
แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ออกมาจ านวน 246 ชุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนากับข้อมูลทั่วไปและตัว
แปรตามเพ่ืออธิบายผลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. ใช้สถิติเชิงอนุมานได้แก่ t-test , One - Way 
ANOVA  ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม 
 
สรุปผลการวิจัย      
 จากการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่ง
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา   พอสรุปได้ดังน้ี 
  1. กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ใหญ่เป็น เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.50 มีอายุต่ ากว่า 30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 
52.80 มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.00  
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

     ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 
1. ปัจจัย ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ปัจจัยด้านราคา  
3. ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย  
4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
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มีธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 31.70  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.70  ตามล าดับ   
  2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อ
การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคใน
เขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา      
 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.91 
)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย
ได้แก่  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย   (  = 4.03)   ด้าน
ผลิตภัณฑ์   (  = 4.01) ด้านราคา (  = 3.92) และด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด  (  = 3.65) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก   (  = 4.01 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย  ได้แก่ เป็นอาหารที่ ให้
ประโยชน์ทางโภชนาการสูง (  = 4.14)  มีรสชาติอร่อยถูก
ปาก (  = 4.09) มีการพัฒนารสชาติ และผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกมาวางจ าหน่ายเสมอๆ ท าให้ไม่จ าเจ (  = 3.93) และมี
รูปร่าง หน้าตา สีสัน ที่น่าสนใจ ช่วยให้อยากรับประทาน 
(  = 3.89) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาด้านราคา พบว่า โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก   (  = 3.92) เมื่ อ พิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย  ได้แก่ เป็นอาหารที่มีราคา
คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ (  = 4.04) เป็นสิ่งดึงดูด 
 

ความสนใจให้หันมาบริโภคมากข้ึน (  = 3.91) ราคาถูก
กว่าอาหารประเภทอื่น (  = 3.90) อาหารมีป้ายแสดงราคา 
หรือมกีารแจ้งราคาอย่างชัดเจน (  = 3.84) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 4.03) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย  ได้แก่  อาหาร
สามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว (  = 4.23) 
อาหารมีสถานที่จ าหน่ายกระจายอยู่ทั่วไป ท าให้สะดวกใน
การซื้อ (  = 4.01) อาหารบางชนิดมีการบริการส่งถึงที่  
(  = 3.98) สถานที่จัดจ าหน่ายอาหารสะดวกแก่การ
เดินทางไปใช้บริการ (  = 3.91) ตามล าดับ 
 ผลการศึกษาด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   (  = 3.65) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อเรียงล าดับแรกถึงล าดับสุดท้าย ได้แก่  อาหารมีการ
จัดโปรโมชั่นต่างๆอยู่เสมอๆ เช่น การลดราคา การจัด
จ าหน่ายเป็นเซตอาหาร ท าให้เป็นที่น่าสนใจ (  = 3.89) 
อาหารมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้
ผู้บริโภครู้จักมากข้ึน (  = 3.69) ร้านจ าหน่ายอาหารมีการ
พัฒนาการให้บริการที่สุภาพสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ (  = 3.58) ร้านอาหาร
มีการแจกใบปลิว แนะน ารายการอาหารตลอดจนการจัด
โปรโมชั่นต่างๆถึงบ้าน ท าให้รู้จัก และอยากใช้บริการ
เพ่ิมข้ึน (  = 3.46) ตามล าดับ 

ตารางที่ 1  แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ประชากรที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
 

 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 1  การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตามเพศ  พบว่า  การทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน (P = 
0.74 > 0.05) อย่างมี นัยส าคัญทางส ถิ ติที่ ระดับ  0.05

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

เพศชาย เพศหญิง 
t P-Value 

 S.D.  S.D. 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา   
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 

4.01 
3.94 
4.08 
3.76 

0.65 
0.58 
0.57 
0.70 

4.01 
3.90 
3.99 
3.56 

0.64 
0.56 
0.53 
0.63 

0.01 
0.58 
1.27 
2.24 

0.89 
0.62 
0.08 
0.08 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.45 3.87 0.44 1.42 0.74 
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ตารางที่ 2  แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ประชากรที่มีสถานภาพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที มีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
แตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบล
ตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

โสด สมรส 
t P-Value 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
2. ด้านราคา   
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
4. ด้านส่งเสริมการตลาด 

4.07 
3.97 
4.01 
3.61 

0.66 
0.56 
0.54 
0.71 

3.95 
3.87 
4.06 
3.70 

0.61 
0.57 
0.57 
0.62 

1.43 
1.25 
-0.77 
-0.99 

0.17 
0.33 
0.15 
0.14 

รวมเฉลี่ย 3.91 0.45 3.90 0.44 0.30 0.49 

 ผลการศึกษาจากตารางที่  2 การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตาม สถานภาพ  พบว่าการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที มี ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต

เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกัน โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  
(P = 0.49 > 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 
ตารางที่  3   แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ประชากรที่มีอายุต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาล
ต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แหล่งความแปรปรวน SS DF MS F P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างกลุ่มภายใน

กลุ่มรวม 

1.90 
100.06 
101.97 

3 
243 
246 

0.63 
0.41 

1.53 0.20 

2. ด้านราคา   
ระหว่างกลุ่มภายใน

กลุ่มรวม 

0.35 
80.43 
80.78 

3 
243 
246 

0.11 
0.33 

0.35 0.78 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่างกลุ่มภายใน

กลุ่มรวม 

1.48 
74.48 
75.96 

3 
243 
246 

0.49 
0.30 

1.60 0.18 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.80 
104.25 
111.05 

3 
243 
246 

2.26 
0.43 

5.26 0.00** 

 
รวมเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.90 
48.81 
49.71 

3 
243 
246 

0.30 
0.20 

1.50 0.21 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 
             

 ผลการศึกษาจากตารางที่  3 การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตามอายุ  พบ ว่าก ารทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกันโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน (P 
= 0.21 > 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และในด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบ
รายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของค่าเฉลี่ยสมมติฐานสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
ส่งเสริมการตลาด จ าแนกตามอายุ 

อายุ  

ต่ ากว่าหรือ 
เท่ากับ 30 ป ี

อายุ 31-40 ปี อายุ 41-50ปี อายุ 51 ปีขึ้นไป 

3.45 3.72 3.83 3.83 
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 

ปี 
3.45  -0.27205* 

(0.009) 
-0.38566* 
(0.001) 

-0.38278* 

(0.012) 

อายุ 31-40 ปี 3.72   
-0.11360 
(0.326) 

-0.11073 
(0.474) 

อายุ 41-50ปี 3.83    
0.00287 
(0.986) 

อายุ 51 ปีขึ้นไป 3.83     
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

  
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 4 เมื่อมีการทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามอายุผู้บริโภคที่มีอายุ
ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 30 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างจากอายุ 

31- 40 ปี โดยมีค่าsig  =0.009 และมีค่าเฉลี่ย = -0.27205 
,มีความคิดเห็นแตกต่างจากอายุ 41- 50 ปี โดยมีค่าsig 
=0.001 และมีค่าเฉลี่ย = -0.38566, และ มีความคิดเห็น
แตกต่างจากอายุ 51 ปีข้ึนไป โดยมีค่าsig  =0.012 และมี
ค่าเฉลี่ย = -0.38278 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ประชากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที มีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมอืงนครราชสีมาจังหวัด
นครราชสีมา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.71 
99.25 
101.97 

3 
243 
246 

0.90 
0.41 

2.21 0.08 

2. ด้านราคา   
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.51 
80.26 
80.78 

3 
243 
246 

0.17 
0.33 

0.51 0.67 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.51 
75.44 
75.96 

3 
243 
246 

0.17 
0.31 

0.55 0.64 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.59 
108.45 
111.05 

3 
243 
246 

0.86 
0.44 

1.93 0.12 

 
รวมเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.79 
48.92 
49.71 

3 
243 
246 

0.26 
0.20 

1.31 0.27 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ผลการศึกษาตารางที่  5 การวิเคราะห์ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตามระดับการศึกษา  พบว่าการ
ทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อ
การตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคใน

เขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา แตกต่างกันโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน  
(P = 0.27 > 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตารางที่ 6 แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 5 ประชากรที่มีอาชีพต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีการตัดสินใจเลือก
รับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 
 

 ผลการศึกษาตารางที่  6  การวิเคราะห์ เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตามอาชีพ  พบว่าการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกันโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน (P = 
0.12 > 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ในด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบ
รายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของค่าเฉลี่ยสมมติฐานสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ  

พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา 

3.58 3.75 3.76 3.46 

พนักงานบริษัทเอกชน 
3.58  -0.16856 

(0.194) 
-0.18080 
(0.151) 

0.11971 
(0.369) 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.75   
-0.01224 
(0.913) 

0.28827* 
(0.017) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.38 
100.59 
101.97 

3 
243 
246 

0.46 
0.41 

1.10 0.34 

2. ด้านราคา   
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.54 
80.23 
80.78 

3 
243 
246 

0.18 
0.33 

0.54 0.65 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.65 
74.31 
75.96 

3 
243 
246 

0.55 
0.30 

1.79 0.14 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.89 
107.15 
111.05 

3 
243 
246 

1.29 
0.44 

2.93 0.03* 

 
รวมเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.16 
48.55 
49.71 

3 
243 
246 

0.38 
0.20 

1.93 0.12 
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อาชีพ  

พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว นักเรียน/นักศึกษา 

3.58 3.75 3.76 3.46 

ธุรกิจส่วนตัว 3.76    
0.30051* 
(0.010) 

นักเรียน/นักศึกษา 3.46     

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 7 เมื่อมีการทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด  จ าแนกตามอาชีพของผู้บริโภคที่

มีอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นแตกต่าง
จากอาชีพนักเรียน/นักศึกษาโดยมีค่าsig  =0.017 และมี
ค่าเฉลี่ย=0.28827 และผู้มีอาชีพธุรกิจส่วนตัวมีความคิดเห็น
แตกต่างจากอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยมีค่า sig=0.010 
และมีค่าเฉลี่ย=-0.30051, ไป โดยมีค่า sig=0.012 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 8   แสดงการทดสอบสมมติฐานที่ 6 ประชากรที่มีรายได้ต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจ
เลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แตกต่างกัน 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมอืง
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS DF MS F P-Value 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.59 
98.37 
101.97 

3 
243 
246 

1.19 
0.40 

2.95 0.03* 

2. ด้านราคา   
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.99 
79.78 
80.78 

3 
243 
246 

0.33 
0.33 

1.00 0.39 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.79 
75.17 
75.96 

3 
243 
246 

0.26 
0.31 

0.85 0.46 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.60 
101.44 
111.05 

3 
243 
246 

3.20 
0.41 

7.64 0.00** 

 
รวมเฉลี่ย 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.54 
47.17 
49.71 

3 
243 
246 

0.84 
0.19 

4.35 0.07 

*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 8  การวิเคราะห์เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐาน แยกตามรายได้  พบว่าการทดสอบ
สมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกันโดยรวม ไม่มีความแตกต่างกัน  
(P = 0.05 > 0.05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และในผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมทางการตลาดมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงท าการทดสอบรายคู่ต่อด้วยวิธี LSD ดังตารางที ่9-10 
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ตารางที่ 9 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของค่าเฉลี่ยสมมติฐานสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมี
ต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ จ าแนกรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาท ขึ้นไป 

3.81 4.07 4.12 3.88 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
3.81  -0.25829* 

(0.012) 
-0.30522* 
(0.009) 

-0.07109 
(0.756) 

10,001 - 20,000 บาท 
4.07 

  
-0.04693 
(0.639) 

0.18720 
(0.397) 

20,001- 30,000 บาท 
4.12 

   
0.23413 
(0.304) 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.88     
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 9 เมื่อมีการทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
ผลิตภัณฑ์  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ที่มี

รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มี
รายได้ระหว่าง10,001 - 20,000 บาท โดยมีค่าsig  =0.012 
และมีค่าเฉลี่ย = 0.25829   และยังแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้
ระหว่างผู้มี 20,001- 30,000 บาท โดยมีค่ าsig  =0.009 
และมีค่าเฉลี่ย = -0.07109  ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ของค่าเฉลี่ยสมมติฐานสมมติฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที
มีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

ต่ ากว่า 10,000 บาท 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 30,001 บาท ขึ้นไป 
3.34 3.68 3.90 3.66 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 
3.34  -0.33732* 

(0.001) 
-0.55730* 
(0.000) 

-0.31921 
(0.170) 

10,001 - 20,000 บาท 
3.68 

  
-0.21998* 
(0.031) 

0.01812 
(0.936) 

20,001- 30,000 บาท 
3.90 

   
0.23810 
(0.303) 

30,001 บาท ขึ้นไป 3.66     
*   มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 ผลการศึกษาจากตารางที่ 10 เมื่อมีการทดสอบ
สมมติฐานปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีต่อการ
ตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขต
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด  จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า ผู้ที่ มี รายได้ต่ ากว่า 10,000 บาทมีความคิดเห็น
แตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ระหว่าง10,001 - 20,000 บาท  
 

โดยมีค่าsig  =0.001 และมีค่ าเฉลี่ ย= -0.33732 และยัง
แตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ระหว่างผู้มี20,001- 30,000 บาท 
โ ด ย มี ค่ า sig  =0.000 แ ล ะ มี ค่ า เฉ ลี่ ย  =  -0.55730  
ตามล าดับ และผูท้ี่มีรายได้อยู่ระหว่า10,001 - 20,000 บาท
มีความคิดเห็นแตกต่างจากผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 20,001-
30,000 บาท โดยมีค่ าsig  =0.031 และมีค่ าเฉลี่ ย  =  -
0.21998  ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 1)  ด้านผลิตภัณ ฑ์  พบว่า กลุ่ม ตัวอย่างให้
ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดยให้

ความส าคัญเรื่องเป็นอาหารที่ให้ประโยชน์ทางโภชนาการสูง 
และมีรสชาติอร่อยถูกปาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เครือวัลย์  สิงห์รัมย์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความ

พึงพอใจของผู้บริ โภคที่มี ต่อการให้บริการร้านอาหาร
เกาเหลาเลือดหมู กม.8 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่าให้ความส าคัญในเรื่องรสชาติของอาหาร
และมีความหลากหลาย 
 2)  ด้านราคา พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 โดยให้ความส าคัญเรื่อง 
อาหารที่มีราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ และเป็น
สิ่งดึงดูดความสนใจให้หันมาบริโภคมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เครือวัลย์ สิงห์รัมย์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการร้านอาหาร
เกาเหลาเลื อดหมู  กม .8 ในเขตจังห วัดนครราชสี มา 
ผลการศึกษาพบว่าให้ความส าคัญในเรื่องการติดป้ายราคาไว้
อย่างชัดเจน และมีความเหมาะสมของราคา 
 3)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04  
โดยให้ความส าคัญเรื่อง อาหารสามารถหาซื้อได้ง่าย สะดวก 
และรวดเร็ว และอาหารมีสถานที่จ าหน่ายกระจายอยู่ทั่วไป 
ท าให้สะดวกในการซื้อ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เครือวัลย์  สิงห์รัมย์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของผู้บริโภคที่มี ต่อการให้บริการร้านอาหาร
เกาเหลาเลือดหมู กม.8 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ผล
การศึกษาพบว่าให้ความส าคัญในเรื่อง ความสะดวกในการ
เดินทาง และสถานที่ต้ังอยู่ใกล้ที่พัก 
 4)  ด้านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  
โดยให้ความส าคัญเรื่องอาหารมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆอยู่
เสมอๆ เช่น การลดราคา การจัดจ าหน่ายเป็นเซตอาหาร ท า
ให้เป็นที่น่าสนใจ อาหารมีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ ท าให้ผู้บริโภครู้จักมากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เครือวัลย์ สิงห์รัมย์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรม
และความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการให้บริการร้านอาหาร
เกาเหลาเลื อดหมู  กม .8 ใน เขตจั งห วัดนครราชสี ม า  
ผลการศึกษาพบว่าให้ความส าคัญในเรื่องมีการน าเสนอ
เมนูอาหารใหม่อ ยู่ เสมอและมีการจัดโปรโมชั่ นต่าง ๆ  
ภายในร้าน 
 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารตามสั่งของ
ผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา  
จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

 การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทีมีต่อการตัดสินใจเลือกรับประทาน
อาหารตามสั่งของผู้บริโภคในเขตเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา   ที่มีเพศ และสถานภาพโดยการ
ทดสอบค่าที (t-test) จากเพศและสถานภาพต่างกัน พบว่า
โดยบรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระ ดับ  0.05 และสอดคล้ องกับ งาน วิจั ยขอ งปรมัต ถ์
ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์และคณะ ได้ศึกษา เรื่องปัจจัยการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลักของผู้บริโภคในชุนวัง
หลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ได้มีการทดสอบ
ทางด้านเพศ พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน ให้น้ าหนักปัจจัย
การตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลัก ใน ชุมชนวังหลัง 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันแต่อย่าง
ใดในทุก ๆ ด้าน และการทดสอบค่า F-test เป็นการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ One – Way ANOVA 
จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของงานวิจัยของ
ปรมัตถ์ปัญปรัชญ์  ต้องประสงค์และคณะ ได้ศึกษา เรื่อง
ปัจจัยการตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลักของ
ผู้บริโภคในชุนวังหลัง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งทดสอบสมมติฐาน ด้านอายุ ด้านการศึกษา  ด้านอาชีพ 
และรายได้ ที่แตกต่างกัน  พบว่า ผู้บริโภค ให้น้ าหนักปัจจัย
การตัดสินใจในการเลือกซื้ออาหารมื้อหลักใน ชุมชนวังหลัง 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกันแต่อย่าง
ใดในทุก ๆ ด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
       1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีความหลากหลาย
ของอาหารและเพ่ิมเติมความแปลกใหม่เข้าไปในอาหาร เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมยอดขายและใช้เป็นจุดสนใจของลูกค้าที่มี
ผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ และบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปลอดภัยต่อการ
รับประทานอาหาร 
      1.2 ด้านราคา ควรมีการก าหนดราคาอาหาร
ให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของอาหาร และ
เชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการและสร้างความรู้สึกว่า
ตนเองจ่ายถูกแต่ได้อาหารที่มีคุณภาพ  
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      1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมี
สถานที่สะดวกและลูกค้าเข้าถึงได้ง่าย มีบริการในการสั่งซื้อ
สินค้าทางออนไลน์และการสั่งอาหารทางแอพพลิเคชั่น มี
บริการจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้าน และควรมีความสะดวกใน
การซื้อเมื่อผู้บริโภคมีเวลาจ ากัด 
   1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการ
โฆษณาและปประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ท าให้ผู้บริโภคได้
รู้จักมากข้ึนและมีการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ อยู่เสมอ ๆ ส่ง
สินค้าฟรีถ้าสั่งซื้อมาก 
         2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยต่อไป  
      2.1 การวิจัยครั้งน้ีได้เก็บข้อมูลเฉพาะในเขต
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา ควรมีการศึกษาในเขตพ้ืนที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ในเขตปริมณฑลหรือในระดับภูมิภาคเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
จึงจะท าให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  
  2.2 ควรศึกษาพิจารณาเพ่ิมเติมการวิจัยเชิง
คุณภาพ ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม เช่นมีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก การสนทนากลุ่ม ควบคู่ไปกับการกระจายแบบสอบถาม
เพ่ือได้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึนและเป็นแนวทางที่ผู้
ประการได้น าไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์ในการ
ผลิตอาหารตามสั่งและจะได้น าไปใช้กับผู้มาใช้บริการ
ร้ านอ าห ารตามสั่ ง กั บ ผู้ ป รกอบก าร เพ่ื อท า ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง 
       2.3 ควรท าการวิจัยเพ่ิมเติมโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่อยู่ตามท้องถ่ินซึ่งทางผู้ประกอบการจะได้
ศึกษาและจะให้บริการตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้
ชัดเจนข้ึนในแต่ละพ้ืนที่และท าให้ผู้ วิจัยได้ทราบความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใช้บริการในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไป
ตามแต่ละพ้ืนที่ ทั้งน้ีเพ่ือให้ทางผู้ประกอบการสามารถ
ปรับปรุงกลยุทธ์และการให้บริการได้ตรงตามความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายน้ันๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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