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บทคดัย่อ 

 

การวิจัยเร่ืองปัจจัยทางด้านการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจซ้ือออนไลน์
อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั (2) เพื่อศึกษาปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหาร
ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีคือกลุ่มคนท่ีเคยซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีเขตกรุงเทพมหานครขนาดตวัอยา่ง
จ านวน 419 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามออนไลน์ การ
วิเคราะห์ขอ้มูลด าเนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ
ค่าเฉล่ีย (x̅) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) และการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้
สถิติแบบ t- test ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างไดน้ าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ธีิของ LSD และใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 
ค าส าคญั : 
______________________________________________________________ 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูส้ าหรับผูจ้ ัดการยุคใหม่ 
(Saturday Program) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 419 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิงเป็นจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 ในช่วงอาย ุ12-24 ปี มีจ  านวน 277 คน คิดเป็น

ร้อยละ 66.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รายไดต่้อ

เดือนส่วนใหญ่ ต ่ากวา่ 20,000 บาท มีจ  านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 74.5ใหญ่ ในเลือกใชบ้ริการ

ซ้ือออนไลนช์อ้ปป้ี มีจ  านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  

1.ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ต่างกนัการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหาร 
ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจ 
ซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การตดั 
สินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทศันคติ
ของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด รับรู้วา่เทคโนโลยใีชง้านง่าย
ผลต่อการตัดสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส า เ ร็จรูปสัญชาติ เกาหลีของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ตามล าดบั 
 

 
Abstract 

 
Research Subject A Study of Marketing Factors and Technology Acceptance Influencing 
Consumers' Online Shopping Decision-Making Korean Ready Meals in Bangkok. The 
objectives of this research were (1) To study the different personal factors in the online 
purchasing decision of Korean ready meals of different consumers in Bangkok. (2) To study the 
factors of marketing mix and technology acceptance affecting the online purchasing decision of 
Korean ready meals of consumers in Bangkok. The sample size used in this study was a sample 
size of 419 people who have purchased online Korean ready meals in Bangkok. Data Collection 
Tools is an online questionnaire The data were analyzed by using a computer program to find 
the percentage, mean (x ̅), standard deviation (SD.) and 
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hypothesis testing for comparison using the one-way variance t- test. way ANOVA). If 
differences were found, they were compared in pairs using the LSD method and using multiple 
regression analysis.  

The results showed that A total of 419 respondents surveyed sample group found that 
most of them were 258 females, representing 61.6 percent. Between the ages of 12-24 years, 
there were 277 people, representing 66.1 percent. Most were students/students, numbering 277. 
People accounted for 66.1%. Most of their monthly income was lower than 20,000 baht, of 
which 312 people accounted for 74.5%. Most of them chose to use the online shopping service, 
Shoppe, with a total of 291 people, accounting for 32.5%.   

1. Personal factors such as age, occupation, different decision to buy food online.Ready-
made Korean nationality of consumers in Bangkok was significantly different 0.05 
 2. Marketing mix and technology adoption factors affect decision-making buy online 
Korean ready meals for consumers in Bangkok. It was found that the decision to buy online of 
Korean ready meals of consumers in Bangkok. Technology user  
attitude Product marketing promotion Recognize how easy-to-use technology affects 
consumers' online purchasing decisions for Korean ready meals in Bangkok. with a statistically 
significant level at the 0.05 level, respectively 
 

บทน า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ท่ีระบาดไปทัว่โลก ตั้งแต่ ปี 2563 เป็นตน้มา ท าให้
เกิดการปรับตวัอยา่งรุนแรงทัว่โลก ทัว่โลกตอ้งปรับตวั เปล่ียนพฤติกรรม และการด าเนินชีวติสู่
ความปกติใหม่ หรือ new normal ทั้งการใชชี้วติ การซ้ือสินคา้และการบริการ ประเทศไทยโควดิ 
19 สร้างผลกระทบในการด ารงชีวติ การเรียน การท างาน ส่งผลใหป้ระชาชนทุกเพศ ทุกวยั 
จ  าเป็นตอ้งปรับตวั ตั้งแต่การอยูบ่า้น และลดการเดินทาง ส่วนภาคธุรกิจร้านคา้ ร้านอาหาร 
ศูนยก์ารคา้กต็อ้งปรับตวัชีวติวถีิใหม่ท่ีเกิดข้ึน ไดแ้ก่ Work From Home การเรียนการสอน
ออนไลนแ์ละการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆรวมถึงการใชจ่้ายดว้ยระบบออนไลน ์แนวโนม้การใช ้
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ดิจิทลัในชีวติประจ าวนัการบริการต่าง ๆ ผา่นระบบออนไลน ์ มีแพลตฟอร์มบริการดิจิทลั 
(Digital Service Platform) บนระบบออนไลนเ์กิดข้ึนมากมาย ท าใหก้ารเขา้ถึงสินคา้และบริการ
ต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน รูปแบบในการซ้ือสินคา้ของคนไทยเปล่ียนไป จากการท่ีตอ้งเดินทางไปยงั
สถานท่ีท่ีจ  าหน่ายสินคา้นั้น กเ็ปล่ียนมาเป็นการสั่งซ้ือสินคา้ทางออนไลนม์ากข้ึน เช่น การชอ้ป
ป้ิงออนไลน ์  การซ้ือสินคา้อุปโภคและบริโภคอ่ืน ๆ และผูบ้ริโภคยคุปัจจุบนัจะลงทุนกบัสินคา้
ท่ีตอ้งท าหรือมีกิจกรรมอยูบ่า้นมากข้ึน (marketingoops.com, 2563) ส่วนช่องทางชอ้ปออนไลน์
นั้น อาทิ Shopee Lazada  และ JD ซ่ึงเป็นแหล่งคน้หาง่าย มีการเปรียบเทียบราคา และการรีววิ 
เพื่อการตดัสินใจของผูท่ี้เขา้ไปคน้หาในปี 2020 พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจวา่ Shopee และ Lazada  
เป็นช่องทางท่ีถูกคน้หามากท่ีสุดคิดเป็นสัดส่วนราว 90%จากการคน้หาทั้งหมดในไทย (Google 
Trend Index ,2020 ) 

ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศเกาหลีประสบความส าเร็จในการขบัเคล่ือน สินคา้ทาง
วฒันธรรม กระแส Korea Wave และ Soft Power ซ่ึงจุดน้ีไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจจน
เป็นท่ีจบัตามอง และปัจจุบนัประเทศไทยมีร้านอาหารเกาหลีเปิด ทั้งคนเกาหลีเป็นเจา้ของ หรือ
คนไทยน ามาเปิดต่อกมี็ โดยท่ีผา่นมาธุรกิจร้านอาหารเกาหลี เติบโตข้ึนเป็นอยา่งมากในประเทศ
ไทย อาหารเกาหลีท่ีคนไทยรู้จกั เช่น คิมบบั ชีแมก็ จาจงัมยอน ต๊อกปกกี ซุปกิมจิเตา้หูอ่้อน  กิม
จิ คลักุกซู เป็นตน้ ทั้งน้ีคนไทยไดรั้บความนิยมจากการช่ืนชอบศิลปิน  ซีรีส์เกาหลี ซ่ึงในซีรีย ์
หรือภาพยนตร์ของเกาหลี มกัจะมีฉากท่ีเก่ียวกบัอาหารเกาหลี จากไม่รู้จกักลายเป็นรู้จกั พอรู้จกั
กอ็ยากรู้วา่รสชาติเป็นอยา่งไรจนตอ้งไปหามาทาน เช่นภาพยนตร์เร่ือง Parasit ท่ีตวันกัแสดงเด่น
ในเร่ืองก าลงัทาน Chapaguri (จาปากูรี) นั่นคือการผสมบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปของเกาหลี 2 รส 2 
ยี่ห้อ หรือท่ีหลายคนเรียกว่า “รามยอ็น” (Ramyeon) อีกทั้งในกลุ่มอาหารประเภท Asian นั้น
อาหารเกาหลียงัเป็นท่ีน่าจบัตามองจากความนิยมท่ีมากข้ึน กิตติ ประเสริฐสุข (2557)  

จากขอ้มูล ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัทางดา้นการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อผูท่ี้สนใจในธุรกิจหรือธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงประกอบการตดัสินใจและมุ่งตอบ 
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สนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพื่อการน ามาซ่ึงการเจริญเติบโตในธุรกิจ
อยา่งย ัง่ยนื 

 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูป 

สัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 
  2.เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยมีีผลตดัสินใจซ้ือ
ออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
  ขอบเขตงานวจิัย 

งานวิจยัในคร้ังน้ีศึกษาปัจจยัทางดา้นการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยมีขอบเขตงานดงัน้ี 

ตัวแปรอสิระ ประกอบดว้ย 
1.ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 
2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดั

จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  

3.ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การรับรู้วา่เทคโนโลยมีีประโยชน ์การรับรู้วา่

เทคโนโลยใีชง้านง่าย ทศันคติของผูใ้ชง้านเทคโนโลย ี

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

1.การตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 5,586,051 คน (ส านกับริหารการทะเบียน 

กรมการปกครองม ,2564) โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิค  านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวธีิการใชสู้ตรค านวณ

ของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ก าหดค่าความคลาดเคล่ือนของ

กลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5% ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 419 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการวจิยัตั้งแต่เดือนมกราคม-กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2565  

ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 

1.เพื่อทราบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูป 

สัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

     2.เพื่อทราบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหาร

ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.เพื่อทราบการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูป 

สัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด 
Kotler  (2000) ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาดคือเคร่ืองมือทางดา้นการ 

ตลาดท่ีองคก์รหรือหน่วยงานนั้น ใชใ้นการปฏิบติัหรือการด าเนินงานเพื่อการตอบสนองต่อ
ความตอ้งการ หรือสร้างความพอใจใหลู้กคา้ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ แบ่งเป็น ผลิตภณัฑ์
(Product)  ราคา  (Price) การจดัจ าหน่ายและกระจายสินคา้  (Place) และการส่งเสริม
การตลาด (Promotion) 

หงสา ปลาทอง (2563) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทางด้าน
การตลาดท่ีมีการประกอบกนัหลานรูปแบบ เพื่อจูงใจผูบ้ริโภคให้เกิดการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค และเกิดการซ้ือสินคา้ บริการ ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) คือ ส่ิงท่ี 
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เสนอขาย หรือการ บริการ ท่ีท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ ราคา (Price) คือ จ  านวนท่ีตอ้งจ่าย 
เพื่อประโยชน์จากการใช้ผลิตภณัฑ์หรือการบริการ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ
เคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพอใจ ต่อบริการ ตราสินคา้ การจดัจ าหน่าย (Place หรือ 
Distribution) คือ ช่องทางท่ีใชท้  ากิจกรรมเพื่อใหสิ้นคา้ หรือบริการไปถึงเป้าหมายหรือผูบ้ริโภค 

 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
Davis (1989) ไดเ้สนอทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีวา่เกิดจาก การรับรู้ประโยชน ์

(perceived usefulness ) และการรับรู้ความง่ายในการใช(้perceived ease o use) และไดข้ยาย
ทฤษฎีน าปัจจยัจากภายนอกท่ีส่งผล เช่น ประสบการณ์ ภาพลกัษณ์ การคลอ้ยตาม ซ่ึงต่อมาได้
กลายเป็นรูปแบบของการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลย ีTAM ท่ีเหมาะในการซ้ือของออนไลน ์

1.การรับรู้วา่มีประโยชน(์Perceived usefulness) 
2.การรับรู้วา่ง่ายต่อการใชง้าน(Perceived ease of use) 
3.การรับรู้ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั(Perceived security risk) 
4.การรับรู้ความไวว้างใจ(Perceived Trust) 
5.เจตคติ(Attitude toward using) 
6.ความตั้งใจท่ีจะท า(Behavior intention) 
 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
Flippo(2012)กล่าววา่ การตดัสินใจคือการประเมินเลือก หรือการพิจารณาเลือกเพียง

ทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง เพียงทางเดียว 
  Gusky(2016)กล่าววา่ การตดัสินใจกระบวนการ ท่ีคอยก าหนดทุกขั้นตอนจนเกิดการ
ตดัสินใจโดยการตดัสินใจนั้น ตอ้งมีล าดบั กระบวนการและเป็นเหตุเป็นผลเพื่อการตดัสินใจ 

กรรณิการ์ ชยัอ านาจ และกฤษฎา มูฮมัหมดั(2563) ไดก้ล่าวไวด้งัน้ี กระบวนการ
ตดัสินใจประกอบดว้ย  

1.การรับรู้ถึงความตอ้งการ หรือ ปัญหา (Need or Problem Recognition) การจูงใจของ
ผูบ้ริโภคในการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ เม่ือมีความตอ้งการแลว้กจ็ะเกิดแรงจูงใจ 
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2.การคน้หาขอ้มูล (Information Search) ผูบ้ริโภคด าเนินการคน้หาขอ้มูล เพื่อหาทาง

สนอง ความตอ้งการกระตุน้  
3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) หลงัจากการศึกษา ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบขอ้มูล ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือจาก ความคุม้ค่า ประโยชน ์ 
4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จาก โดยผูบ้ริโภคตดัสินใจจาก 

4.1 ทศันคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of Others)  
4.2 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนเอาไว ้(Anticipated Situational Factors)  
4.3 ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเน (Unanticipated Situational Factors)  

5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Feeling)  
 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
เปรมกมล หงส์ยนต(์2562)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น

ทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ (ลาซาดา้) ของผูบ้ริโภคยคุดิจิทลัในกรุงเทพมหานครผูบ้ริโภคส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายรุะหวาง 20- 30ปี พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดออนไลนท่ี์
มีอิทธิพลต่อตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพพลิเคชันออนไลน์ (ลาซาดา้) คือ ปัจจยัดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอพ
พลิเคชันออนไลน์ (ลาซาด้า)รัชนี ไพศาลวงศ์ดีและผศ.ดร.อิทธิกร ข  าเดช (2556) ท่ีกล่าวว่า 
ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้น ผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

มสัลิน ใจคุณ  (2561)ไดศึ้กษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลย ีความไวว้างใจ และการตลาด
ผ่านสังคมออนไลน์ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์ (Facebook LIVE) 
ของกลุ่มผูบ้ริโภค Generations X, Y, Z พบว่า ลกัษณะทางดา้นส่วนบุคคลเป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย และการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นทศันคติการใชเ้ทคโนโลย ีการรับรู้ว่าเทคโนโลยีว่าใช้
งานง่ายมีอิทธิพลความตั้งใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางเฟซบุ๊ก ไลฟ์อยา่งมีนยัส าคญั 
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กรอบงานวจิัย 

 

ตัวแปรอสิระ 

 

 

วธิีการด าเนินการ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีการด าเนินการ 

เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)โดยมีวิธีวิจัยในรูปแบบการส ารวจ
(Survey Research) และเกบ็ขอ้มูลใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยสั่ง และเคยใชก้ารซ้ือออนไลนอ์าหาร 

 

ปัจจยัดา้นบุคคล 

เพศ อาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน 

การตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหาร

ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลี ของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ 
 ดา้นราคา  
 ดา้นนช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยี 

 การรับรู้วา่มีประโยชน์  

 การรับรู้วา่ใชง้านง่าย 

 ทศันคติผูใ้ชง้าน 
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ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลี กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชว้ธีิการเลือกตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการ

เลือกลุ่มเป้าหมาย แบบอาศยัทฤษฎีความไม่น่าจะเป็น ( Nonprobability  sampling ) โดยวธีิการ

สุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) ผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงานวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเกบ็ขอ้มูลการวจิยัเป็นการใชแ้บบสอบถามออนไลน ์แนวค าถามสร้าง

ข้ึนตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวความคิดในการศึกษาคร้ังน้ี เน้ือหาของแบบสอบถาม

ประกอบดว้น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นบุคคลของผูบ้ริโภคเขตกรุงเทพมหานครประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพ และรายไดต่้อเดือน มีลกัษระเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale)  

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลยเีป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) มี 5 

ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีเป็นมาตรประเมินแบบ
ลิเคิร์ต (Likert Scale)  

การทดสอบวดัค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

สร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและตรวจสอบเน้ือหาของเน้ือหาว่าครอบคลุมหรือไม่ จากนั้นน าไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญท าการพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ความชดัเจน

และการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของค าถาม (Item Object Congruence Index--IOC)  โดยผูว้จิยัให้

ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเป็นผูท้  าการตรวจสอบ  เม่ือค าถามไดค้ะแนน IOC ตั้งแต่  
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0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้แลว้น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30ชุดเพื่อ
ตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 

การทดสอบโดยวธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient)ตอ้งมีค่ามากกวา่ 0.70 จึงจะสรุปไดว้า่แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือได ้

การทดสอบโดยพิจารณาจากค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ (Corrected Item-Total Correlation) 

โดยการพิจารณาค่าเป็นรายขอ้ ก าหนดเกณฑคื์อตอ้งมีค่า 0.30 ข้ึนไปจะสรุปไดว้า่ค  าถามนั้นมีค่า

อ านาจจ าแนกใชไ้ดแ้ละแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

ท าการประมวลผลวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

1.ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของ

กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย อาย ุเพศ อาชีพและรายไดต่้อเดือน  

2.ค่าเฉล่ีย(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)วเิคราะห์ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการยอมรับเทคโนโลยนี าเสนอในรูปแบบของกบั
ตวัแปรท่ีมีการวดัระดบัเชิงปริมาณ  

3. t-test เพื่อทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างของตวัแปรเพศ  

4. F-test หรือ One way ANOWA เพื่อทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรเชิงปริมาณ

กบัเชิงกลุ่มและหากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบรายคู่ดว้ยสถิติ LSDเพื่อเปรียบเทียบ 

5. Multiple Regression Analysis การวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
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สรุปผลการวจิัย 

1.ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 419 คน พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงเป็นจ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 61.6 ในช่วง

อาย ุ12-24 ปี มีจ  านวน 277 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามีจ านวน 

277 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ ต ่ากวา่ 20,000 บาท มีจ านวน 312 คน คิด

เป็นร้อยละ 74.5ใหญ่ ในเลือกใชบ้ริการซ้ือออนไลนช์อ้ปป้ี มีจ  านวน 291 คนคิดเป็นร้อยละ 32.5  

2.ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูป 
สัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการวเิคราะห์ดา้นปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์    

3.ขอ้มูลดา้นการยอมรับเทคโนโลยแีละการตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูป 
สัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจากการวเิคราะห์การยอมรับเทคโนโลยโีดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก เม่ือพิจารณาตามรายดา้นพบวา่ดา้นการรับรู้วา่เทคโนโลยใีช้
งานง่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือดา้นการรับรู้วา่เทคโนโลยมีีประโยชน์ 

 การทดสอบสมมตติฐาน 

1.ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุอาชีพ ต่างกนัมีการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหาร 
ส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 0.05  

2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
ออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่การตดัสิน 
ใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด  ทศันคติของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีการรับรู้ว่าเทคโนโลยใีช้
งานง่ายมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
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ตารางการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการ
ยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตัดสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลขีองผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

     n=419 

การตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลี 

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร      b    SEE      Beta       t        Sig        F            Sig. 

Constant     .149   .147      1.014      .311   108.635   .000* 

ดา้นผลิตภณัฑ ์    .187    .054      .167       3.459      .001* 

ดา้นราคา                .007       .021       .016       .326       .744 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย   .105    .054       .102      1.941      .053 

ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด   .150        .046      .150      3.296       .001*   

รับรู้วา่เทคโนโลยมีีประโยชน ์   . 022       .053       .022       .406       .685 

รับรู้วา่เทคโนโลยใีชง้านง่าย    .091       .022       .211      4.209      .000* 

ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลย ี    .267       .037       .306      7.129      .000* 

R=.807,R Square=.652,Adjusted R Square =.646 ,SEE=.49268 มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั

0.05 

จากตารางการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหูคูณปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารพบว่าจากปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ตัวแปรอิสระ จ านวน 4 ด้าน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ

ออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด(Sig=

001)  ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติ

เกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(Sig=002) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากกการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การ

ตดัสินใจซ้ือออนไลนอ์าหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดา้น 
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การยอมรับเทคโนโลย ีช้ีใหเ้ห็นว่า ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลยผีลต่อการตดัสินใจซ้ือออนไลน์

อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Sig = 0.000) รับรู้ว่า

เทคโนโลยีใช้งานง่ายผลต่อการตัดสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (Sig = 0.000) โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครดังกล่าว 

สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไดอ้ย่างมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ ทศันคติ

ของผูใ้ชเทคโนโลย ี ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.267 รองมา คือ ด้าน

ผลิตภณัฑ ์โดยค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.187 และ ดา้นการส่งเสริมทาง

การตลาดค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.150 รับรู้ว่าเทคโนโลยีใชง้านง่ายค่า

สัมประสิทธ์ิถดถอยของการพยากรณ์เท่ากบั 0.091ท าใหต้วัแปรทั้งส่ีตวัน้ี สามารถอธิบายความ

แปรปรวนของการตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 65.2 หรือมีอ านาจพยากรณ์ร้อยละ 65.2 และมีค่าความคลาดเคล่ือน

ของการพยากรณ์ท่ี ± 0.147 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอย ไดด้งัน้ี 

Y = 0.149+0.267 (ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลย)ี+0.187(ดา้นผลิตภณัฑ)์+ 0.150 (ดา้นการ
ส่งเสริมทางการตลาด)+0.091(รับรู้วา่เทคโนโลยใีชง้านง่าย) 
 จากสมการขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ 

หากเพิ่มการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นทศันคติของผูใ้ชเ้ทคโนโลย ี1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีการตลาดดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจซ้ือ

ออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทศันคติของผูใ้ช

เทคโนโลย ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 0.267 หน่วย 

หากเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์  1 หน่วย ในขณะท่ีปัจจยัส่วน

ประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยกีารตลาดดา้นอ่ืน ๆ คงท่ี การตดัสินใจซ้ือ 
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ออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทศันคติของผูใ้ช้

เทคโนโลย ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 0.187 หน่วย 

หากเพิ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 1หน่วย ในขณะ

ท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีการตลาดด้านอ่ืน ๆ คงท่ี การ

ตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลย ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 0.150 หน่วย 

หากเพิ่มการยอมรับเทคโนโลยี ดา้นรับรู้ว่าเทคโนโลยีใช้งานง่าย 1 หน่วยในขณะ ท่ี

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยีการตลาดด้านอ่ืน ๆ คงท่ี การ

ตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลย ีจะเพิ่มข้ึนเป็น 0.091 หน่วย 

ผลการอภิปรายผล 

การวจิยัเร่ืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและดา้นการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวม 

แสดงวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลยมีีผลต่อการ 

ตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ดงักล่าว สามารถพยากรณ์การตดัสินใจซ้ือออนไลน์อาหารส าเร็จรูปสัญชาติเกาหลีของผูบ้ริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระท่ีมีอ านาจพยากรณ์ดีท่ีสุด คือ 

ทศันคติของผูใ้ชเทคโนโลย ี รองมา คือ ด้านผลิตภณัฑ์ และ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

รับรู้วา่เทคโนโลยใีชง้านง่าย  
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