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บทคดัย่อ  

 งานวจิยัเรือ่งปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพ 

สนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี มวีตัถุประสงค ์ 1) เพือ่ศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี และ 2) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด

ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี รปูแบบการวจิยัเป็นการ

วจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัน้ี คอื ผูบ้รโิภคทีเ่คยเลอืกซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้

โลตสั ในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี จาํนวน 400 คน โดยการสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย (Simple Random 

Sampling) และใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มลู 

ประกอบดว้ย คา่รอ้ยละ คา่ความถี ่ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มการถดถอย 

ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร ์ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ 

ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นอาชพี ของผูบ้รโิภคอาหารสดใน

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จ.ปทุมธานี ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้

โลตสั จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

 2. ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที ่ 2 พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์

สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จ.ปทุมธานี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 แต่ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด ไมส่ง่ผลตอ่การ

ตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 จากองคค์วามรูห้รอืขอ้คน้พบจากงานวจิยัน้ี สามารถนําไปใชใ้นการพฒันาวางแผนกลยทุธท์าง

การตลาดใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากทีส่ดุและทาํให้

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี มยีอดขายเพิม่ขึน้ตามเป้าหมาทีอ่งคก์รกาํหนดไว ้

 

คาํสาํคญั: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด, ลกัษณะประชากรศาสตร,์ หา้งสรรพสนิคา้โลตสั 

 

Abstract 

 The objective of this research are1) To examine the demographic factors that influence 

consumers' choices to buy fresh food at Lotus's department store, Pathum Thani. 2) To study the 

4Ps of the marketing mix and how Pathum Thani, a Lotus’s department store, influences 

consumer decisions to buy fresh food. There are 400 consumers made up the study's sample 

population. They were chosen by straightforward random sampling. The questionnaires were 

used to gather data, the percentage, frequency, mean, standard deviation, and linear regression 

analysis were used to analyze the results. 

 According to objective 1, it is indicated that consumers' decisions to buy fresh food at 

Lotus's department store varied depending on demographic factors, age, education level, income, 

and occupation. with a statistical significance level at 0.05. 

 According to objective 2, the marketing mix factors such as product differentiation 

influenced different decisions to purchase fresh food at Lotus's department store in Pathum Thani, 

with a statistical significance level of 0.05. However, with a statistical level of significance of 0.05, 

price, location, and promotion had no effect on the different decisions to buy fresh food at Lotus's 

department store in Pathum Thani. 

 In conclusion, the research findings can be used to develop a marketing strategy based 

on target groups in order to meet the needs of consumers and increase the Lotus’s department 

store Pathum Thani's sales as expected. 

 

Keywords: Demographic factors, Marketing mix factors, Lotus’s department store. 

 

บทนํา 

หา้งสรรพสนิคา้โลตสัเริม่ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2537 ในนามของ บรษิทั เอก-ชยั ดสิทรบิวิชัน่ ซสิเทม 

จาํกดั ปัจจุบนัอยูภ่ายใตก้ารบรหิารงานของเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ เป็นศนูยก์ารคา้และหา้งสรรพสนิคา้



ประเภทไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซูปเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นสะดวกซือ้สญัชาตไิทย ดาํเนินกจิการคา้ปลกีสนิคา้

อุปโภคบรโิภคในประเทศไทย โดยรปูแบบของหา้งสรรพสนิคา้แบ่งตามขนาดและวถิชีวีติของแต่ละทอ้งที ่

ดงัน้ี ประเภทไฮเปอรม์ารเ์กต็ ประเภทตลาด และประเภทโลตสั โกเฟรซ (โลตสั หา้งสรรพสนิคา้, 2565)  

ในปัจจุบนัหา้งสรรพสนิคา้โลตสัไดใ้หค้วามสาํคญักบัชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นรา้นคา้ประเภท

โลตสั โกเฟรซมากยิง่ขึน้ เป็นการยอ่ขนาดของซูเปอรม์ารเ์กต็ใหเ้ลก็ลงพรอ้มกบัผลกัดนัเขา้ไปเปิดใน

ชุมชนต่างๆ เน้นไปทีก่ารขายสนิคา้อาหารสด อาหารพรอ้มปรุง และอาหารพรอ้มทาน เพือ่ใหค้รอบคลุม

ทุกไลฟ์สไตลก์ารดาํรงชวีติของคนรุน่ใหม ่ ตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้รโิภคยคุนิวนอรม์อลทีห่นัมาเลอืกซือ้อาหาร

สดในรา้นขนาดเลก็ทีใ่กลบ้า้นมากกวา่เดมิ (BrandAge online, 2565) 

หา้งสรรพสนิคา้โลตสัไดร้บัความนิยมจากลกูคา้มากขึน้ เน่ืองจากเป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีม่อียูท่ ัว่

ประเทศ มสีนิคา้อุปโภค บรโิภคมากมาย  โดยเฉพาะหา้งสรรพสนิคา้โลตสัทีอ่ยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานี 

เน่ืองจากในจงัหวดัปทุมธานีเป็นจงัหวดัทีม่จีาํนวนประชากรทัง้หมด 841,502 คน (กรมอนามยั, 2565) 

อกีทัง้ยงัเป็นเขตอุตสาหกรรมทีม่คีวามหนาแน่นสงู โดยพืน้ทีเ่ขตอาํเภอคลองหลวงมจีาํนวนโรงงาน

อุตสาหกรรมหนาแน่นมากทีส่ดุ รองลงมาคอือาํเภอเมอืงปทุมธานี อาํเภอลาํลกูกา อาํเภอธญับุร ีอาํเภอ

ลาดหลุมแกว้ และอาํเภอสามโคก (สาํนกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธานี, 2565) ดว้ยเหตน้ีุจงึสง่ผลให้

ในจงัหวดัปทมุธานีมกีลุ่มผูบ้รโิภคจาํนวนมากและมคีวามหลากหลาย  

บทความวจิยัน้ีนําเสนอปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดใน

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ซึง่มคีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการซุปเปอรม์าร์

เกต็ ทีส่ามารถนําผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาด ปรบัปรุงสนิคา้และ

บรกิาร เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค สรา้งความพงึพอใจแก่ผูบ้รโิภคและเพิม่โอกาสทาง

ธุรกจิต่อไป 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1.) เพือ่ศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลตอ่การตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั 

จ.ปทุมธานี 

2.) เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จ.ปทุมธานี 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1.) ปัจจยัประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ทีแ่ตกต่างกนั 



 2.) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 

และดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดั

ปทุมธานี 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสดใน

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ผูว้จิยักําหนดกรอบแนวคดิงานวจิยัโดย

มรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ตวัแปรอสิระ                       ตวัแปรตาม 

 

1.) ปัจจยัประชากรศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

 

2.) ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

- ดา้นผลติภณัฑ ์

- ดา้นราคา 

- ดา้นสถานทีก่ารจดัจาํหน่าย 

- ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด 

การตดัสนิใจซือ้อาหารสด 

ในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จ.

ปทุมธานี 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 



 

การทบทวนวรรณกรรม 

 งานวจิยัเรือ่ง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพ 

สนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งโดยนําเสนอประเดน็

ต่างๆ ตามลาํดบั ดงัน้ี 

 แนวคิดและความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัประชากรศาสตร ์

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2550) ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ มอีงคป์ระกอบต่างๆ เชน่ อาย ุ เพศ 

ขนาดครอบครวั สถานภาพ รายได ้ อาชพี และระดบัการศกึษา เป็นตน้ เกณฑใ์นการศกึษาทดา้น

ประชากรศาสตรเ์หล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีน่กัการตลาดนิยมใชใ้นการแบ่งสว่นการตลาด เป็นสิง่สาํคญัทีช่ว่ยใน

การกาํหนดเป้าหมายทางการตลาด อกีทัง้ทัง้ชว่ยใหง้า่ยต่อการวดัผล ยกตวัอยา่งเกณฑท์างดา้น

ประชากรศาสตร ์ดงัน้ี 

1.) อาย ุ (Age) นกัการตลาดจะใชอ้ายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ เพือ่ชว่ยในการคน้หา

ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค เน่ืองจากผลติภณัฑส์ามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคที่

มอีายแุตกต่างกนัได ้

2.) เพศ (Sex) ปัจจุบนัตวัแปรประชากรศาสตรด์า้นเพศ มผีลต่อการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการ

บรโิภคของผูบ้รโิภค การเปลีย่นแปลงอาจมสีาเหตุมาจากการทีผู่ห้ญงิเริม่มบีทบาททางสงัตมมากขึน้ 

ดงันัน้ นกัการตลาดควรศกึษาตวัแปรชนิดน้ีอยา่งรอบคอบ  

3.) รายได ้ การศกึษา และอาชพี (Income, Education and Occupation) เป็นตวัแปรสาํคญัที่

นกัการตลาดสนใจและใชบ้อ่ย เน่ืองจากรายได ้ การศกึษาและอาชพีมคีวามสอดคลอ้งกนัซึง่แสดงถงึการ

มคีวามสามารถในการซือ้ และนิยมใชร้ว่มกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรด์า้นอื่น ๆ เพือ่สามารถกาํหนด

เป้าหมายทางการตลาดไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

 แนวคิดและความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัส่วนประสมทางการตลาด 

ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552) สว่นประสมการตลาด ประกอบดว้ย 

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ (Product) คอื สนิคา้หรอืบรกิารทีใ่ชใ้นการเสนอขายเพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค เป็นสิง่ทีผู่ข้ายตอ้งมอบใหแ้ก่ลกูคา้ เพือ่ลกูคา้จะไดร้บัผลประโยชน์จากสนิคา้หรอื

บรกิารนัน้ๆ  

2. ดา้นราคา (Price) คอื คุณคา่ของผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นรปูตวัเงนิ ลกูคา้ตอ้งจา่ยเพือ่ใหไ้ดใ้นสนิคา้

หรอืบรกิารทีต่อ้งการ โดยลกูคา้จะเทยีบกนัระหวา่งคณุคา่ (Value) ของผลติภณัฑก์บัราคา (Price)  



3. ดา้นชอ่งทางการจดัจาหน่าย (Place) คอื เป็นชอ่งทางทีใ่ชใ้นการเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑจ์าก

องคก์รไปยงัตลาด 

4. ดา้นสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการสือ่สารระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพือ่สรา้งกจิกรรม 

ทศันะคตแิละพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภค โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่แจง้ขา่วสารเกีย่วกบัแบรนด์

หรอืสนิคา้ และชกัจงูใหผู้บ้รโิภคเกดิพฤตกิรรมความตอ้งการในการซือ้  

 

 แนวคิดและความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซ้ือ 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ไดใ้หค้วามหมาย การตดัสนิใจ (Decision Making) วา่เป็น

กระบวนการในการเลอืกทีจ่ะกระทาํสิง่ใดสิง่หน่ึงจากทางเลอืกต่างๆทีม่อียู ่ ซึง่ผูบ้รโิภคมกัจะตอ้ง

ตดัสนิใจในทางเลอืกต่างๆของสนิคา้และบรกิารอยูใ่นชวีติประจาํวนั ผูบ้รโิภคตอ้งยอมรบัความเสีย่งในสิง่

ทีเ่ขาไมพ่งึปรารถนา จากหน้าทีข่องผลติภณัฑ ์ ลกัษณะทางกายภาพของผลติภณัฑร์าคาทีแ่พงกวา่

คุณภาพของสนิคา้ การยอมรบัของสงัคม จติวทิยาทีเ่ป็นความรูส้กึภายในจติใจของตนเอง และเวลาที่

อาจตอ้งเสยีไปในการซือ้-การใช ้ซึง่สามารถหาทางเลีย่งความเสีย่งไดโ้ดยหาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ภกัดี

ต่อตราสนิคา้ ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีม่ชีือ่เสยีง หาบรษิทัหรอืรา้นคา้ทีม่ชีือ่เสยีง บรษิทัทีม่สีาขามาก ซือ้

สนิคา้ราคาแพงหรอืสนิคา้ทีม่กีารสรา้งความมัน่ใจ 

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2552) กล่าววา่ กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

(Consumer Buying Decision Process) เป็นลาํดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค จากการ

สาํรวจรายงานของผูบ้รโิภคจาํนวนมากในกระบวนการซือ้พบวา่ ผูบ้รโิภคผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื 

1) การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืการรบัรูปั้ญหา 2) การคน้หาขอ้มลู 3) การประเมนิผลทางเลอืก 4) การ

ตดัสนิใจซือ้ 5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ ทัง้น้ีผูบ้รโิภคอาจจะขา้มหรอืยอ้นกลบัไปเริม่ตน้ขัน้ตอนก่อน

หน้าน้ี ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่กระบวนการซือ้เริม่ตน้ก่อนการซือ้จรงิและมผีลกระทบหลงัจากการซือ้ 

  

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ณัฐพนัธ ์ และคณะ (2564) ไดศ้กึษาเรือ่ง อทิธพิลของสว่นประสมทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโกโ้ลตสั สาขาพระนคร 

ศรอียธุยา ผลการวจิยัพบวา่ 1) ระดบัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั

สาขาพระนครศรอียธุยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที ่2) อทิธพิลของสว่นประสมทางการตลาดมผีลต่อ

การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค ในการเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสัสาขาพระนครศรอียธุยา พบวา่ ดา้น

ผลติภณัฑ ์ ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อการ

ตดัสนิใจของผูบ้รโิภค  

 

 



เวณิกา อารี (2562) ไดศ้กึษาเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที่

สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล จากผลการวจิยัพบวา่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้

ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่สุขภาพเอลดน้ําหนกั เรยีงตามลาํดบัความสาํคญัไดแ้ก่ พฤตกิรรมการรบัประ

ทาอาหาร พฤตกิรรมการชือ้สือ่สงัคมออนไลน์ และ พฤตกิรรมการออกกาํลงักาย 

ดา้นกระบวนการ ดา้นบุคคลหรอืพนกังาน ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลติภณัฑ ์ ตามลาํดบั และการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์

เสรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ในภาพรวมอยูร่ะดบัมากทีส่ดุ 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ พืน้ทีว่จิยั คอื จงัหวดัปทุมธานี ประชากร คอื กลุ่มผูบ้รโิภคที่

เคยเลอืกซื้ออาหารสดในห้างสรรพสนิค้าโลตสั จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจากห้างสรรพสนิค้าโลตสั ใน

จงัหวดัปทุมธานี มผีูใ้ชบ้รกิารมาจากหลากหลายที ่ไม่ไดม้เีฉพาะผูบ้รโิภคจงัหวดัปทุมธานีเท่านัน้ จงึไม่

สามารถทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึเลอืกใชสู้ตรของ Cochran (1953) ในการกําหนด

ตวัอย่าง ไดก้ําหนดระดบัความแปรปรวนสงูสุดทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างที่

ต้องเกบ็ขอ้มูลคอื 385 คน เพื่อป้องกนัความผดิพลาดของการเกบ็ขอ้มูล จงึเกบ็แบบสอบถามทัง้หมด

จาํนวน 400 ตวัอย่าง ทาํการเลอืกตวัอยา่งโดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบตามความสะดวก เครื่องมอืทีใ่ชใ้น

การวจิยั คอื แบบสอบถามออนไลน์ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วน

บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที ่2 เป็นคําถามเกีย่วกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจซื้ออาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี และส่วนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกบัการ

ตดัสนิใจในการเลอืกซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี แบบสอบถามมลีกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิด ซึง่แบบสอบถามทีนํ่ามาใชใ้นงานวจิยัน้ีไดผ้า่นการประเมนิความเทีย่งตรงแบบสอบถาม 

(Validity) โดยการวิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) ของ

แบบสอบถาม จากผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 คน นําขอ้มลูเชงิปรมิาณมาวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน คา่รอ้ยละ 

คา่ความถี ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มการถดถอย 

 

ผลการวิจยั 

 วตัถปุระสงคข้์อท่ี 1 ศกึษาปัจจยัประชากรศาสตรท์ีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี พบวา่  

 1. เพศชาย เพศหญงิ และเพศอื่นๆ มคีวามคดิเหน็ไมแ่ตกต่างกนัตอ่การตดัสนิใจซือ้อาหารสด

ในหา้งสรรพ สนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี 

 2. อายขุองผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั 

จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 



 3. ระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพ 

สนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

 4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

 5. อาชพีของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั 

จงัหวดัปทุมธานี แตกต่างกนั 

วตัถปุระสงคข้์อท่ี 2 ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสด

ในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี พบวา่  

1. ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คุณภาพและความสดใหมข่องอาหาร ความสะอาดของอาหารสดมสีนิคา้

อาหารสดทีห่ลากหลายใหเ้ลอืกซือ้ และมป้ีายรบัรองมาตรฐานอาหารสด สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร

สดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี 

 2. ดา้นราคา ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จ.ปทุมธานี 

 3. ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั 

จงัหวดัปทุมธานี 

 4. ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้

โลตสั จงัหวดัปทุมธานี 

 

อภิปรายผลการวิจยั  

จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดใน

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ทีแ่ตกต่างกนั แต่จากผลวเิคราะหข์องงานวจิยัน้ี พบวา่ ปัจจยั

ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ของผูบ้รโิภคอาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ที่

แตกต่างกนั ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ซึง่ไมเ่ป็นไป

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้ สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สนัุนทา ฉันทโรจนา และ

อิทธิกร ขาเดช (2558) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมและความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาด

ในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศต่างกนัมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคไมแ่ตกต่างกนั โดยมผีูว้จิยัความเหน็วา่ ในปัจจุบนัไมว่า่จะเพศใด

กส็ามารถไปเดนิเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสดได ้ ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นเพศหญงิเทา่นัน้ และการที่

หา้งสรรพสนิคา้โลตสัเป็นสถานทีจ่ดัจาํหน่ายอาหารสด มกีารแบ่งหมวดหมูช่ดัเจน มป้ีายบอกชือ่สนิคา้

และป้ายราคาทีช่ดัเจน เป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ ทาํใหง้า่ยต่อการเขา้มาเลอืกซือ้ นอกจากน้ี



การเดนิเลอืกซือ้อาหารสดภายในหา้งสรรพสนิคา้โลตสัจะใหบ้รรยากาศทีต่่างไปจากการเดนิตลาดสด 

เน่ืองจาก มอีากาศเยน็ พืน้ไมเ่ปียก มคีวามสะอาด ทาํใหผู้บ้รโิภคอยากทีจ่ะมาซือ้อาหารสดมากขึน้ ไมว่า่

จะเป็นเพศใดกต็าม 

จากสมมตฐิานขอ้ที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดใน

หา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ทีแ่ตกต่างกนั จากผลวเิคราะหข์องงานวจิยัน้ี พบวา่ ปัจจยั

ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ ดา้นอาย ุ ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และดา้นอาชพี ของ

ผูบ้รโิภคอาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสัทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้สามารถอภปิรายผลในแต่ละดา้นได้

ดงัน้ี 

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาย ุ เน่ืองจาก อายเุป็นสิง่ทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการเจรญิเตบิโตของ

มนุษยใ์นแตล่ะวยั ซึง่เป็นตวัแปรสาํคญัต่อรายได ้ ประสบการณ์การในการใชช้วีติ และอาํนาจการ

ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ ผูบ้รโิภคทีม่อีายนุ้อยกวา่ 20 ปี สว่นใหญ่ยงัอยูใ่นสถานภาพทีก่าํลงัศกึษาอยูใ่น

ระดบัมธัยมหรอืระดบัมหาวทิยาลยั ไมม่รีายไดแ้ละไมม่ปีระสบการณ์ในการเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสดมาก

นกั เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผูบ้รโิภควยัทาํงาน เชน่ อาย ุ31-40 ปี เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคมรีายไดส้งูกวา่วยัรุน่ จงึ

ทาํใหม้ปีระสบการณ์การเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสด และมอีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้ทีม่ากกวา่ สอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ วริษฐา และคณะ (2562) ทาํการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมผูบ้รโิภคและปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาดทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของฝากสนิคา้บรโิภคในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลการศกึษาพบวา่ 

อายทุีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของฝากสนิคา้บรโิภคในจงัหวดัฉะเชงิเทราแตกต่างกนั 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีายตุํ่ากวา่ 20 ปี สว่นใหญ่ยงัไมม่รีายไดเ้ป็นของตนเอง ไมม่ปีระสบการณ์ในการ

ซือ้สนิคา้ต่างๆ มากนกั รวมไปถงึไมม่อีํานาจในการตดัสนิใจ ทัง้น้ีกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายรุะหวา่ง 21-30 ปี 

ทีอ่ยูใ่นวยัเริม่ตน้ในการทาํงาน รายไดย้งัไมส่งูมาก จะพจิารณาตดัสนิใจซือ้ยากกวา่กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุ

มากกวา่ 50 ปี ขึน้ไป ซึง่เป็นกลุ่มทีม่คีวามมัน่คง มรีายไดส้งู และมอีาํนาจในการตดัสนิใจซือ้สงู และยงั

สอดคลอ้งกบั ปิยวฒัน์ เกตวุงศา (2559) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

การบรโิภคผลติภณัฑเ์พือ่บาํรุงสขุภาพ ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะสว่น

บุคคล ดา้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลทาํใหก้ารตดัสนิใจบรโิภคผลติภณัฑส์ขุภาพ ของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั

แตกต่างกนั 

 ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นระดบัการศกึษา เน่ืองจาก ระดบัการศกึษา เป็นตวับ่งชีถ้งึบุคคลที่

มคีวามรู ้ทกัษะ ความสามารถ สามารถนําความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษามาประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชพี 

นัน่หมายความวา่ ระดบัการศกึษาสอดคลอ้งกบัอาชพี และแต่ละอาชพีกส็อดคลอ้งกบัรายได ้ ดงันัน้ ผูท้ี่

ประกอบอาชพีทีม่รีายไดส้งู จะมคีวามสามารถในการใชจ้า่ยมากกวา่มรีายไดน้้อย ดงันัน้ ระดบัการศกึษา

จงึมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวณิกา อารี 



(2562) ทาํการศกึษาเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพ 

มหานครและปรมิณฑล  ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคล ดา้นระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่

ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั เน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมคีวามคดิ การ

วเิคราะห ์ การแยกแยะ และการพจิารณา ในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัที่

มากกวา่ ผูท้ีม่กีารศกึษาอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัมธัยมศกึษาตอนตน้ นอกจากน้ีระดบัการศกึษายงั

แสดงออกถงึความ สามารถในการจบัจา่ยใชส้อยในการซือ้สนิคา้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัได้

มากกวา่ เพราะสามารถพจิารณาถงึรายละเอยีดของสนิคา้รวมถงึสว่นผสมต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชด้มีากยิง่ขึน้ 

และสอดคลอ้งกบั พิชามญชุ ์ มะลิขาว (2554) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่สตร ี ผา่นสงัคมออนไลน์เฟสบุ๊ค ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นระดบั

การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่ผา่นชอ่งทางการถ่ายทดสดเฟสบุ๊กไลฟ์แตกต่าง

กนั เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีร่ะดบัการศกึษาเพิม่สงูขึน้จะทาํการคน้ควา้หาขอ้มลูจากหลายแหล่ง การทาํ

ประเมนิทางเลอืก และการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจซือ้ เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัตน้เองและสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการมากทีส่ดุ ทาํใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคทีม่กีารศกึษาสงูขึน้ 

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เน่ืองจาก รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนเป็นตวัแปร

สาํคญัในใชจ้า่ยสนิคา้อุปโภคและบรโิภคทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนั  และอาหารกเ็ป็นปัจจยัหลกัในการดาํรง 

ชวีติของมนุษย ์ ดงันัน้ ผูท้ีม่รีายไดส้งูมกัมคีวามตอ้งการเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสดทีม่คีุณภาพและสะอาด 

เพือ่สขุลกัษณะทีด่แีก่ผูบ้รโิภคและครอบครวั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พเยาว ์ สนสาขา (2561) 

ทาํการศกึษาเรือ่งปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสดของประชาชนในเขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 

ผลการศกึษาพบวา่ ประชาชนทีม่รีะดบัรายไดต้่างกนั มปัีจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกซือ้อาหารสดในเขต

ลาดพรา้ว กรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณภทัร อคัรปัณณกรู และ

คณะ (2559) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ ในจงัหวดั

ฉะเชงิเทรา ของนกัทอ่งเทีย่วชาวไทย ผลการศกึษาพบวา่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองจาก ผูท้ีม่รีายไดค้อืกลุ่มคนวยัทาํงาน เป็นผูท้ีม่กีาํลงัซือ้ 

จงึสง่ผลต่อความถีใ่นการซือ้ 

ปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอาชพี เน่ืองจาก อาชพี มบีทบาทสาํคญัต่อรายไดข้องผูบ้รโิภค 

กล่าวคอื ผูท้ีม่หีน้าทีก่ารงานมัน่คง มตีาํแหน่งสงู กจ็ะมรีายไดส้งูดว้ย ซึง่ผูบ้รโิภคกลุ่มน้ีจะมอีาํนาจใน

การใชจ้า่ยสงู มคีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่คีุณภาพคุม้คา่กบัราคาทีต่อ้งจา่ยไป ซึง่ผลการวจิยัพบวา่ 

พนกังานบรษิทัเอกชนมกีารตดัสนิใจเลอืกซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี

มากกวา่อาชพีอื่นๆ เพราะเป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คง มรีายไดท้ีส่ามารถตดัสนิใจซือ้ไดด้ว้ยตนเอง 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เวณิกา อารี (2562) ทาํการศกึษาเรือ่ง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารและ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคม



ออนไลน์ของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัลกัษณะสว่น

บุคคล ดา้นอาชพี ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารเพือ่ลดน้ําหนกัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบั พิชามญชุ ์

มะลิขาว (2554) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการซือ้เสือ้ผา้แฟชัน่สตร ี ผา่นสงัคม

ออนไลน์เฟสบุ๊ค ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซือ้

เสือ้ผา้แฟชัน่ผา่นชอ่งทางการถ่ายทอดสดเฟสบุ๊กไลฟ์แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่ 2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี จากผลการวเิคราะห ์ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นผลติภณัฑ ์ สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจาก อาหารสด เป็นวตัถุดบิอาหารที่

มลีกัษณะเน่าเสยีไดง้า่ย จาํเป็นทีต่อ้งหาซือ้บ่อยๆ ผูบ้รโิภคจงึคาํนึงถงึการเลอืกซือ้วตัถุดบิทีค่วามสด

ใหม ่สาํหรบันําไปประกอบอาหารในแต่ละมือ้ เพือ่ใหไ้ดอ้าหารทีน่่ารบัประทาน มรีสชาตอิรอ่ย มลีกัษณะ

ทีด่ ีมเีน้ือสมัผสัทีด่แีละมคีณุภาพ เชน่ เน้ือหม ูการเลอืกซือ้เน้ือหม ูCP Freshmart (2565) ควรเลอืกทีม่ี

สชีมพอู่อนธรรมชาต ิ ไมแ่ดงเกนิไป เพราะอาจมสีารเรง่เน้ือแดงและไมค่วรมสีซีดีจนเกนิไป เน้ือหมทูีด่ี

ควรมคีวามยดืหยุน่ กดแลว้ไมเ่ป็นรอยยบุและตอ้งไมแ่ขง็หรอืแน่นจนเกนิไป นอกจากน้ี ตอ้งไมเ่ป็นสี

เขยีวคลํ้า ปราศจากกลิน่คาวหรอืกลิน่เหมน็เน่า และมมีนัแทรกตามความเหมาะสมของเน้ือหมสูว่นต่างๆ 

และจากผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีเ่ลอืกซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ให้

ความสาํคญักบัความสะอาดของอาหารสดมากทีส่ดุ รองลงมาคอืคุณภาพและความสดใหมข่องอาหาร 

แสดงใหเ้หน็วา่คณุภาพของผลภิณัฑเ์ป็นปัจจยัหลกัในการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสดของผูบ้รโิภค

ในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดั ปทุมธานี สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริพง เอ่ียมเกษมสิน (2564) 

ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั เอก็ซเ์พลส ผล

การศกึษาพบวา่ ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑม์รีะดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุและมี

ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้ เทสโก ้ โลตสั เอก็ซเ์พลส สาขาถนนจนัทร ์

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผลติภณัฑท์ีข่ายในหา้งสรรพสนิคา้เป็นทีย่อมรบั เป็นทีรู่จ้กั และมชีือ่เสยีง อกี

ทัง้สนิคา้มคีุณภาพตามการรบัรองมาตรฐานการผลติจากหน่วยงานของรฐั มคีวามน่าเชือ่ถอื ตลอดจน

ผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมกบัปรมิาณทาํใหผู้บ้รโิภครบัรูก้ารจา่ยเงนิวา่คุม้คา่กบัสิง่ทีไ่ดม้า นอกจากน้ียงั

สอดคลอ้งกบั ณัฐพนัธ ์มีมขุ และคณะ (2564) ทาํการศกึษาเรือ่ง อทิธพิลของสว่นประสมทางการตลาด

ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั สาขาพระนครศรอียธุยา ผล

การศกึษาพบวา่ ในดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งเทสโกโ้ลตสั สาขา

พระนครศรอียธุยา เน่ืองจากผลติภณัฑต์อบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค ใหค้วามคุม้คา่ และรูส้กึ

ประทบัใจ 



สมมตฐิานขอ้ที ่ 2 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้ง 

สรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี จากการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 

ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่

เป็นไปตามสมตฐิานทีต่ ัง้ไว ้สามารถอภปิรายไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา มรีะดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุแตไ่มส่ง่ผลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็วา่ หา้งสรรพสนิคา้

โลตสัทุกๆสาขา ไมม่คีวามแตกต่างดา้นราคาจากหา้งสรรพสนิคา้อื่นมากนกั จงึทาํใหผู้บ้รโิภคไมเ่หน็

ความแตกต่างดา้นราคา นอกจากน้ีผูว้จิยัยงัมคีวามเหน็วา่ อาจมปัีจจยัอื่นๆ เชน่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของ

สนิคา้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั ทีม่มีาตรฐานการขนสง่และการเกบ็รกัษาอาหารสด ทาํให้

ผูบ้รโิภคเกดิความไวว้างใจในคุณภาพของสนิคา้ทีม่คีวามสะอาดสดใหมส่มอ จงึทาํใหผู้บ้รโิภคมองขา้ม

ปัจจยัดา้นราคาไป สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริพง เอ่ียมเกษมสิน (2564) ทาํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัทีม่ี

ผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั เอก็ซเ์พลส ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัดา้น

สว่นประสมทางการตลาด ดา้นราคา ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั 

เอก็ซเ์พลส สาขาถนนจนัทร ์ กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากทุกสาขาของหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั มี

ลกัษณะทางดา้นราคาไมแ่ตกต่างจากหา้งสรรพสนิคา้อื่นมากนกั จงึทาใหล้กูคา้ไมเ่หน็ความแตกต่างดา้น

ราคา  

ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มรีะดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุแต่

ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็วา่ 

หา้งสรรพสคิา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี มสีถานทีต่ัง้คลา้ยคลงึกบัหา้งสรรพสนิคา้อื่นๆ ทัว่ไป คอืมคีวาม

สะดวกในการเขา้มาใชบ้รกิาร มสีถานทีจ่อดรถเพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ มกีารตกแต่ง

หา้งสรรพสนิคา้ใหม้คีวามสวยงามและทนัสมยัเพือ่ดงึดดูลกู จงึทาํใหผู้บ้รโิภคไมเ่หน็ถงึความแตกต่าง

ของชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สิริพง เอ่ียมเกษมสิน (2564) ทาํการศกึษา

เรือ่ง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั เอก็ซเ์พลส ผลการศกึษา

พบวา่ ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาด ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้

ในหา้งสรรพสนิคา้เทสโก ้ โลตสั เอก็ซเ์พลส สาขาถนนจนัทร ์ กรุงเทพมหานคร แต่ไมส่อดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ สนัุนทา ฉันทโรจนา และอิทธิกร ขาเดช (2558) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง พฤตกิรรมและ

ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ของ Tesco Lotus ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ เน่ืองจากสถานทีต่ัง้

สามารถเดนิทางมาไดส้ะดวกรวดเรว็ การบรกิารทีจ่อดรถมอียา่งเพยีงพอ การสญัจรภายในบรเิวณรา้น

สะดวก จดัวางสนิคา้เป็นหมวดหมู ่เลอืกซือ้ไดส้ะดวกสะบาย  



ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิทางการตลาด ไมส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้

อาหารสดในหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี โดยผูว้จิยัมคีวามคดิเหน็วา่ อาหารสดเป็นวตัถุดบิ

อาหารทีม่ลีกัษณะเน่าเสยีไดง้า่ย อายกุารเกบ็รกัษาไมน่าน ไมค่วรซือ้มาเกบ็ตุนไวเ้ยอะๆ ซือ้มาแคพ่อ

รบัประทานในแต่ละมือ้เทา่นัน้ จงึไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมโีปรโมชัน่หรอืมกีารแจกของแถม อกีทัง้การ

จดัโปรโมชัน่ต่างๆ เชน่ การลดราคา ซือ้1แถม1 ทาํใหผู้บ้รโิภครูส้กึวา่สนิคา้ทีนํ่ามาจดัโปรโมชัน่เป็น

สนิคา้ทีใ่กลห้มดอาย ุ สนิคา้เสือ่มคุณภาพหรอืสนิคา้มตีาํหนิ เป็นตน้ ดงันัน้ การจดัโปรโมชัน่อาจไม่

เหมาะสมกบัสนิคา้อาหารสด สาํหรบัหา้งสรรพสนิคา้โลตสั จงัหวดัปทุมธานี ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ สมรรถชยั จฑุาวรรธนะ (2562) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ

ซือ้สนิคา้ของลกูคา้ ฟู้ดแลนด ์ซุปเปอรม์ารเ์กต็ สาขาลาดพรา้ว ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาด ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของลกูคา้ โดยลกูคา้ใหค้วามสาํคญักบั

การจดัโปรโมชัน่ลดราคาสนิคา้ตามชว่งเทศกาลต่างๆมากทีส่ดุ รองลงมาคอื การจดักจิกรรมสง่เสรมิการ

ขาย เชน่ จดัรายการโปรโมชัน่ลดพเิศษ ลด แลก แจก แถม และการสือ่สารประชาสมัพนัธผ์า่นชอ่งทางที่

หลากหลาย เชน่ สือ่สัง่พมิพ ์อนิเทอรเ์น็ต การตดิต่อลกุคา้โดยตรง เป็นตน้ และไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ นิธิดา พระยาลอ และคณะ (2558) ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ประเภทผลติภณัฑ์

อาหารในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคทีผ่ลติในจงัหวดัขอนแก่น ผลการศกึษาพบวา่ 

ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัในเรือ่งมผีลติภณัฑใ์หท้ดลองชมิ ณ จุดจาํหน่าย การจดัโปรโมชัน่ และหากมี

โปรโมชัน่ทีถ่กูใจลกูคา้ จะเป็นการกระตุน้ใหลุ้กคา้เกดิการซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ ดงันัน้ การจดักจิกรรม

สง่เสรมิการตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ประเภทผลติภณัฑอ์าหารในโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภค 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) เพิม่เตมิ เน่ืองจากในการตดัสนิใจ

เลอืกซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคอาจมเีรือ่งของการบรกิารของพนกังานเขา้มาเกีย่วขอ้ง ซึง่ปัจจยัดงักล่าวอาจ

มผีลต่อผลการวจิยัเรือ่งนี้ 

2. ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ เพิม่ขึน้ เชน่ การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค เพือ่ใหท้ราบถงึความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภค และนํามาพฒันากระบวนการขายหรอืการบรกิารใหต้อบสนองความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ 

3. ควรศกึษาถงึผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่ื่นๆ หรอืจงัหวดัขา้งเคยีง เพือ่หาความแตกต่างในแต่ละพืน้ที่

หรอือาจทาํการเปรยีบเทยีบแต่ละพืน้ที ่ ซึง่ความแตกต่างอาจแสดงใหเ้หน็ในดา้นปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาด และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการเลอืกซือ้สนิคา้อาหารสด หรอืปัจจยัอื่นๆ เพือ่นําผลทีไ่ดม้า

พฒันาและปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคใหต้รงตามเป้าหมาย 
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