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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม

ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับ

เทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ
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ศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั

ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  ประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน ใชห้ลกัการค านวณโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบ

แบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนาไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ ท่ีมี 

อาชีพ และรายได ้ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานครต่างกนั และประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพ ท่ีมีเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา

ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครไม่ต่างกนั  

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ

เลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นเจตคติของ

ผูใ้ช ้รองมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้ ดา้นการ

รับรู้วา่มีประโยชน์  ดา้นราคา ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส าหรับปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด  เม่ือพิจารณาความแปรปรวนเฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบวา่มีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were consists of the first one was to study the decision to 

buy sweet young coconuts via online in Bangkok. The second one was to study the marketing mix 

and technology acceptance that effect to decision to by sweet young coconuts via online in 
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Bangkok. The last one was to study the decision to buy sweet young coconuts via online in 

Bangkok by demographic factors. The sample group used in this research was a population of 400 

people living in Bangkok. The calculation principle was based on Taro Yamane's formula with a 

convenient sampling method. The questionnaire was used as a tool for collecting data such as 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis was tested using t-test 

statistics, One-way ANOVA statistics, and if differences were found, they were compared 

individually by LSD method and multiple regression statistics.  

 The hypothesis testing results showed that  populations living in Bangkok with different 

occupations and incomes make the decision to buy sweet young coconuts via online in Bangkok 

is different. But at the same time, the population living in Bangkok with different sexes, ages and 

educational levels makes the decision to buy sweet young coconuts via online in Bangkok is not 

different. In addition, marketing mix factors and technology adoption factors the most influencing 

decision to buy sweet young coconuts via online in Bangkok was the user's attitude. Followed by 

products distribution channel, the perceived aspect is easy to use, the perceived benefit was price, 

respectively, with statistical significance at the 0.05 level. For marketing promotion factors when 

considering the specific variance in marketing promotion. It was found that it influenced the 

decision to buy sweet young coconuts via online in Bangkok was statistically significant at the 

0.05 level. 

 

บทน ำ 

 มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยูข่องคน
ไทย เน่ืองจากเป็นปัจจยัส าคญัในการประกอบอาหารทั้งคาวและหวานในชีวิตประจ าวนั  เพื่อบริโภค
หลากหลายเมนู  โดยเฉพาะมะพร้าวพนัธ์ุพื้นเมืองจะเป็นท่ีตอ้งการของเกษตรกรอยา่งมาก   ช่วยสร้าง
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รายไดใ้หเ้กษตรกรไดอ้ยา่งดีซ่ึงปัจจุบนัประชากรไทย บริโภคเน้ือมะพร้าวประมาณปีละ 65% ของ
ผลผลิตทั้งหมด ส่วนท่ีเหลือประมาณ 35% ของผลผลิตทั้งหมด จะถูกน าไปแปรรูปของ
ภาคอุตสาหกรรมหรือส่งออก ตลาดในประเทศ คนไทยนิยมบริโภคมะพร้าวอ่อน โดยทัว่ไปมกัซ้ือทั้ง
ผลในรูปมะพร้าวควัน่ น ้ามะพร้าวสด ไอศกรีมมะพร้าวพบไดท้ัว่ไปในตลาดสด และแหล่งชุมชนต่าง ๆ 
โดยเฉพาะในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา ธุรกิจการท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การบริโภคในประเทศเพิ่มข้ึนดว้ย 
นอกจากน้ีในช่วง 4-5 ปีท่ีผา่นมาเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพ (Sport drink) เป็นท่ีนิยมมากข้ึน ท าให้เกิด
ผลิตภณัฑน์ ้ามะพร้าวในบรรจุภณัฑ ์ทั้งยงัมีน ้ามะพร้าวผสม เช่น น ้ ามะพร้าวผสมวุน้มะพร้าว น ้ า
มะพร้าวผสมรังนกเป็นตน้ เพื่อเพิ่มความแตกต่างและมูลค่าใหสิ้นคา้ 

 ตั้งแต่เกิดปัญหาโควิด-19 ระบาด ท าให้ตลาดมะพร้าวมีการปรับตวัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการ
ขายผลผลิตภายในประเทศใหม้ากข้ึน รวมไปถึงการคา้ผลไมบ้นส่ือโลกออนไลน์ การปรับตวัเป็นส่ิง
ส าคญัมากในสถานการณ์แบบน้ี ปัจจุบนัยคุท่ีสังคมออนไลน์เนน้การซ้ือขายท่ีสามารถจดัส่งให้ถึงบา้น
ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งออกจากบา้นไปซ้ือเองท่ีตลาดหรือท่ีสวน การขนส่งในประเทศก็มีความหลากหลาย
ตอบโจทยใ์นการซ้ือขายออนไลน์เป็นอยา่งดี เม่ือการขนส่งเอ้ืออ านวย เกษตรกรก็จะตอ้งเรียนรู้ในการ
ขายในโลกออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ 

 ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษาและเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางในการขยายการคา้ให้กวา้งข้ึน 
และเพิ่มมูลค่าเพิ่มจากตลาดออนไลน์  

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
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ขอบเขตของงำนวิจัย 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัมีขอบเขตการวิจยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าว
น ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาวิจยัเร่ิมตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

 การก าหนดตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีส่วนตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย   

1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ไดแ้ก่  ดา้นผลิตภณัฑ ์ ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด   

2. ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี ไดแ้ก่  ดา้นการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้ ดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์  
และดา้นเจตคติของผูใ้ช ้

 ตวัแปรตาม  คือ  การตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อต่อยอดธุรกิจท่ีก าลงัหางานวิจยัเพื่อพฒันาสินคา้ ใหเ้ขา้สู่การแข่งขนั
ตลาดในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 

1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั น่าจะมีการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานครต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ี น่าจะมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กำรทบทวนวรรณกรรม  

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ ของประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยน าเสนอตามล าดบัดงัน้ี 

แนวคิดส่วนประสมทำงกำรตลำด 

 พิสิทธ์ิ เซือ (2564) ไดใ้หแ้นวคิดไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับการ
ด าเนินกิจการหรือธุรกิจคือ ส่วนประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ ส าหรับนกัการตลาดท่ีมีหนา้ท่ีในการวางกล
ยทุธ์ เพื่อน าเสนอสินคา้ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความสนใจในตวัสินคา้ หรือ
ผลิตภณัฑน์ั้น 

 น ้าทิพย ์เนียมหอม (2560) ไดก้ล่าวไวว้่า ส่วนประสมการตลาด เป็นเคร่ืองมือต่าง ๆ ทาง
การตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้ธุรกิจตอ้งมีการก าหนดส่วนประสมการตลาดท่ีเหมาะสม เพื่อใชใ้นการ
วางกลยทุธ์ทางการตลาด องคป์ระกอบของส่วนประสมการตลาด (4P's) ไดแ้ก่ ดา้น ผลิตภณัฑ ์
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท าเลท่ีตั้ง (Place) ดา้นการ ส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  
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แนวคิดกำรยอมรับเทคโนโลยี 

  อคัรเดช ป่ินสุข และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ไดก้ล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลย ีไวว้า่ 
เป็นการวางแผนการใชง้านเทคโนโลยีระบบใหม่ โดยผูใ้ชมี้การคิดวิเคราะห์วางแผนท่ีจะเรียนรู้การใช้
งานเทคโนโลย ีและเม่ือผูใ้ชไ้ดท้ดลองใชง้านแลว้พอใจจึงเกิดการยอมรับเทคโนโลยนีั้น ซ่ึงอธิบายถึง
การยอมรับและตั้งใจใชเ้ทคโนโลยขีองบุคคลนั้นได ้ 

 เกวรินทร์ ละเอียดดีนนัท ์และนิตนา ฐานิตธนกร (2557) ไดก้ล่าวถึงการยอมรับเทคโนโลยไีวว้า่ 
เป็นพฤติกรรมของผูใ้ชท่ี้ท าความเขา้ใจในเทคโนโลยีและตระหนกัถึง การน าเทคโนโลยมีาใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง การยอมรับเทคโนโลยเีป็นระดบัความเช่ือวา่การใชเ้ทคโนโลยใีหม่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการเรียนรู้ และการรับรู้ประโยชน์ใน
การใชง้าน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการยอมรับเทคโนโลยี 

แนวคิดเกีย่วกับกำรตัดสินใจซ้ือ 

 จิตร์ เทศวานิช (2557) ไดก้ล่าวไวว้่า การตดัสินใจซ้ือวา่เป็นกระบวนการตดัสินใจ โดยผูบ้ริโภค
ไดก้ าหนดความตอ้งการของสินคา้ท่ีตอ้งแลว้ และเลือกตรายีห่อ้ จากผูข้ายทั้งหมด มาเป็นทางเลือกใน
การแกปั้ญหา เม่ือมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ก็จะถูกน ามาเปรียบเทียบกนัจนไดท้างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
มาเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาของผูบ้ริโภค  

รวินนัท ์ณรงคส์วสัด์ิ (2563) ไดใ้หแ้นวคิดไวว้า่ การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค สะทอ้นใหเ้ห็น
ถึงพฤติกรรมของลูกคา้ ในยคุปัจจุบนัมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน การตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค
อาจจะไม่ไดเ้ร่ิมจากการ เห็นโฆษณาเพียงอยา่งเดียว อาจจะเร่ิมตน้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ การบอกต่อ
จากคนรู้จกั ท่ีมีต่อคุณสมบติัของสินคา้นั้นๆ 

 

วิธีกำรศึกษำวิจัย 

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใชวิ้ธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชห้ลกัการค านวณโดยใชสู้ตรของ (Taro Yamane, 1973) 
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับไดท่ี้ 0.05 หรือคิดเป็นค่าความคลาดเคล่ือนท่ี 
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5% จึงท าใหมี้ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากจ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5,487,876 คน 
สุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenient Sampling) โดยมีค าถามคดักรอง คือ ผูต้อบ
แบบสอบถามพกัอาศยัในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่   

สูตรในการค านวณดงัน้ี 

  สูตร  n = 

  โดยท่ี  N แทน ขนาดของประชากร 

    n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

    e แทน ค่าความคาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง (0.05) 

  แทนค่า  n =        5,487,876 

      1+5,487,876 (0.05)2  

     = 399.97 

 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง 

เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามอิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อท่ีจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลมาท าการวิเคราะห์ ซ่ึงการวิจยัน้ีเป็นวิธีวิจยัเชิงส ารวจท่ี
ใชแ้บบสอบถามแบบปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ 
แบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เคยซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์หรือไม่ แรงจูงใจในการซ้ือ วตัถุประสงค์
ของการซ้ือ มีจ านวนขอ้ค าถามทั้งหมด 9 ขอ้ เป็นค าถามแบบปลายปิด มีตวัเลือกค าตอบใหผู้ต้อบ
แบบสอบถามไดเ้ลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) เป็นแบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด  ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีและส่วนท่ี 4 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

   N 

1+Ne2

Type equation here. 
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 การวิจยัน้ีใชเ้คร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลแบบสอบถามท่ีมีการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นการศึกษางานวิจยั 3 ท่าน 
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาและความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม และหาความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีผา่นการพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Item Object Congruence 
Index--IOC)  จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ไปทดลองใช ้(try-out) กบักลุ่มประชากรเขตกรุงเทพ จ านวน 30 
คน ผลไดค้่าความเช่ือมัน่สูงเท่ากบั = 0.725 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ  ค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
ท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานหาค่าความแตกต่างแบบ t-test (One-way ANOVA) และใชส้ถิติการถดถอย
พหุคูณ Multiple Regression Analysis 

 

ผลกำรวิจัย 

การวิเคาระห์ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 283 
คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 มีอายรุะหวา่ง 25-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 67.25 มีสถานภาพ โสด คิดเป็นร้อยละ 
68.75 มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 26.75 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระหวา่ง 20,001 – 
30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 32.50 ส่วนใหญ่ไม่เคยซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ มีแรงจูงใจในการ
ซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ เพราะชอบทานมะพร้าวน ้าหอม และมีวตัถุประสงคข์องการซ้ือมะพร้าว
น ้าหอม เพื่อรับประทานเอง ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม ปัจจยัประชากรศาสตร์ พบวา่ การตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอาชีพและรายได ้ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอม
ออนไลน์ โดยภาพรวม แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสรุปผลการวิจยัไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และ
ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทำง
กำรตลำด และปัจจัย
กำรยอมรับเทคโนโลย ี

B Std. 
Error 

Beta t Sig. F Sig. 

Constant -0.568 0.177  -3.206 0.001* 125.835 <0.001* 
ผลิตภณัฑ ์ 0.262 0.057 0.209 4.588 <0.001*   
ราคา -0.115 0.049 -0.096 -2.320 0.021*   
ช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

0.163 0.056 0.132 2.898 0.004*   

การส่งเสริมการตลาด 0.076 0.053 0.060 1.430 0.154   
ดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อ
การใช ้  

0.136 0.061 0.102 2.227 0.026*   

ดา้นการรับรู้วา่มี
ประโยชน์ 

0.120 0.058 0.101 2.083 0.038*   

ดา้นเจตคติของผูใ้ช ้ 0.468 0.044 0.455 10.593 <0.001*   
R = 0.832 ,  𝑅2= 0.692 , Adjusted R Square = 0.687 , SEE = 0.52781 

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตาราง การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบวา่ ตวัแปร
อิสระ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียงล าดบัจากมีอิทธิพลมากท่ีสุด คือ ดา้นเจตคติ
ของผูใ้ช ้รองมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช ้ ดา้นการ
รับรู้วา่มีประโยชน์  ดา้นราคา ซ่ึงสามารถท านายการตดัการเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 69.20 ตวัแปรดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาพรวมผลไมมี่อิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั แต่เม่ือพิจารณา
ความถดถอยเชิงพหุคูณเฉพาะดา้นการส่งเสริมการตลาด  พบวา่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าว
น ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดร้้อยละ 41.30 ซ่ึงสามารถสร้างสมการถดถอยไดด้งัน้ี 

Y = -0.568 + 0.468 (ดา้นเจตคติของผูใ้ช)้ + 0.262 (ดา้นผลิตภณัฑ)์ + 0.163 (ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย) + 0.136 (ดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อการใช)้ + 0.120 (ดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์) -0.115 (ดา้น
ราคา) 

 

อภิปรำยผล  

 ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าว
น ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจาก ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) ดา้นราคา (Price) ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (กนกกานต ์บุญประสพ, 2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของลูกคา้ กลุ่มเจนเนอเรชัน่ วาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
สถานท่ีจดัจ าหน่าย ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 

ผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าว
น ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัจาก ดา้นการรับรู้วา่
ง่ายต่อการใช ้ ดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน ์ดา้นเจตคติของผูใ้ช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุธาสินี 
ตุลานนท,์ 2562) ศึกษาเร่ือง การยอมรับเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลนข์องผูสู้งอาย ุ
ผลการศึกษาพบวา่ การยอมรับเทคโนโลย ีความเช่ือมัน่และความไวว้างใจ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอายใุนเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นการรับรู้ความเขา้กนัได ้ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน ดา้นการรับรู้ความเส่ียงดา้นความ
ปลอดภยั และดา้นการรับรู้ความไวว้างใจ มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์ของผูสู้งอาย ุ
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ผลการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
มะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ผูว้ิจยัอภิปรายเป็นราย
ดา้นและสามารถสรุปไดด้งัน้ี   

ดา้นเจตคติของผูใ้ช ้เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด เพราะผูซ้ื้อโดยส่วนใหญ่จะใหค้วามส าคญั ดา้นความเช่ือวา่ การซ้ือ
มะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ ปัจจุบนัลูกคา้จะไดม้ะพร้าวท่ีดี เพราะมีการคดัไซตแ์ละเลือกมะพร้าวท่ีมี
คุณภาพแลว้หาก ไม่ไดไ้ซตม์าตราฐานจะไม่ส่งออกแก่ผูบ้ริโภค เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค 

รองมาดา้นผลิตภณัฑ ์เม่ือลูกคา้มีเจตคติ วา่จะไดม้ะพร้าวท่ีดี ดงันั้น ตอ้งมะพร้าวตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ดีและมีคุณภาพ ดว้ยการออกแบบแพค็เกจ สะดวกเปิดรับประทานง่าย รสชาติท่ีดีและสินคา้
มีคุณภาพดี รวมทั้งมีการจดัเรียงล าดบัขนาดของมะพร้าว ท่ีมีให้เลือกซ้ือทานไดห้ลายขนาด ทางผูค้า้มี
การคดัไซตท่ี์ไดม้าตราฐานเพื่อจ าหน่ายแก่ลูกคา้ ท าใหลู้กคา้ไดม้ะพร้าวท่ีมีคุณภาพ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร มาก ดงันั้น ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ตอ้งมีการเขา้ถึงง่ายและ
สามารถสั่งซ้ือได ้ผา่นแอพพลิเคชัน่ท่ีสะดวก เช่น Shopee Lazada Facebook เป็นตน้ อีกทั้งการจดัเรียง
และรูปภาพในส่ือสังคมออนไลน์ ใหมี้ความน่าสนใจ มีความสวยงามน่าเช่ือถือ 

ดา้นการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้ เพื่อใหง่้ายต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ 
ดา้นการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช ้ดว้ยมีวิธีการแนะน าการสั่งซ้ือท่ีใชง้านท่ีง่าย หาซ้ือไดง่้ายจากแอพพริ
เคชัน่ต่างๆ บนมือถือ และมีการออกแบบระบบการสั่งซ้ือง่าย ไม่ซบัซ้อนจะยิง่ส่งผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นการรับรู้ว่ามีประโยชน์ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ เพราะ
เม่ือลูกค่ารับรู้วา่ไดสิ้นคา้คุม้ค่ากบัราคา ช่วยให้วางแผนชีวิตง่ายโดยไม่ตอ้งเดินทางออกไปซ้ือเอง และ
รับรู้วา่ประหยดัเวลาจะยิ่งส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขต
กรุงเทพมหานคร มาก ผูใ้ชส่้วนใหญ่จะใหค้วามส าคญั ดา้นราคา เม่ือมะพร้าวมีราคาเหมาะสม ไม่ถูก
และแพงเกินไป ลูกคา้จะยิ่งใหค้วามสนใจ เม่ือมีค่าบริการขนส่งท่ีเหมาะสมอีกดว้ย 

 ดา้นการส่งเสริมการตลาด เม่ือพิจารณารายขอ้ค าถาม ผลท่ีไดจ้ะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะลูกคา้ใหค้วามสนใจกบัการโฆษณา
ผลิตภณัฑ ์และวิธีการเปิดมะพร้าวรับประทานแบบง่ายดว้ยตวัเอง รวมถึงมีการรีวิวจากบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียง ดารา หรือ Blogger ยิ่งท าใหลู้กคา้สนใจในตวัผลิตภณัฑ ์

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัส าหรับการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร อีกทั้งใชเ้ป็นแนวทางเพื่อต่อยอดธุรกิจท่ีก าลงัพฒันาสินคา้ ให้เขา้สู่
การแข่งขนัตลาดในโลกออนไลน์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ในอนาคตไดด้งัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะเพื่อน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์ 

    ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย (Place) และดา้นกระบวนการ (Process) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ธุรกิจจึงควรใหค้วามส าคญักบั การท าการตลาดของสินคา้ 
ตอ้งมีความชดัเจนทั้ง 4 ดา้น เพื่อเป็นปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร  

    ปัจจยัการยอมรับเทคโนโลย ีจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่า การยอมรับเทคโนโลยมีีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้ าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เพราะ ดา้นการรับรู้วา่ง่ายต่อ
การใช ้ ดา้นการรับรู้วา่มีประโยชน์ ดา้นเจตคติของผูใ้ช ้ต่างก็มีความส าคญัท่ี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ธุรกิจออนไลน์ควรเนน้ใหข้อ้มูลท่ี
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ถูกตอ้งและเขา้ใจง่าย รวมทั้งตอ้งสร้างความน่าเช่ือถือ ให้กบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยท่ีีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 

    ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน  ๆเพิม่ข้ึนดว้ย ท่ีอาจจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอม
ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ตวัแปรดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตวัแปรดา้นแรงจูงใจ ปัจจยัทาง
อารมณ์ ปัจจยัทางความคิด รวมทั้งตวัแปรดา้นอ่ืน  ๆท่ียงัไม่ไดศึ้กษาในการวิจยัคร้ังน้ี เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาการตดัสินใจเลือกซ้ือมะพร้าวน ้าหอมออนไลน์ ต่อไปในอนาคต 

   การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือ
มะพร้าวน ้าหอมออนไลน์เท่านั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ 
เพื่อให้ทราบความคิดเห็นท่ีแตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากข้ึน 
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