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บทคัดย่อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ข องผู้ บ ริ โ ภคอาหารคลี น
ผ่านเฟซบุ๊กในจังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
และเพื่อเปรียบเทียบระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีน
ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของบริ โ ภคในจั ง หวั ด นนทบุ รี จ าแนกตามลั ก ษณะประชากรศาสตร์ เป็ น การวิ จั ย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหาร
คลีนผ่านเฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี จานวน 385 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ
ทางสถิติ ได้แก่ การแจกจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ค่าสถิติ t-test และ One-way ANOVA (F-test)
ผลการวิจั ยพบว่า (1) ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท (2) ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ ในการซื้ออาหารคลีนผ่ านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ในภาพรวมและ
รายด้าน มีระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์อยู่ ในระดับมาก เรียงตามลาดับ
ดังนี้ ด้านการให้บริการส่วนบุคคล ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว ตามลาดับ (3) การทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนต่างกัน ให้ ระดับความส าคัญ
กับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของบริโภคในจังหวัดนนทบุรี
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The objectives of this research were to study the demographic characteristics
of clean food consumers via Facebook in Nonthaburi and to study the level of
importance of online marketing mix and to compare the importance of online
marketing mix in purchasing clean food via Facebook Consumer in Nonthaburi. The
data were classified according to demographic characteristics. This research was
quantitative research. Data were collected by questionnaires. The research population
was 385 consumers who purchased clean food via Facebook who lived in Nonthaburi.
The data were analyzed by using statistical tools such as frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, and hypothesis testing using a statistical t-test
and One-way ANOVA (F-test).
The results found that; (1) Most of the respondents are female aged between
21-30 years old with single status and graduated with a bachelor's degree, are private
company employees with an average monthly income is between 15,001 - 30,000
baht. (2) The importance of online marketing mix for the purchase of clean food via
Facebook of consumers in Nonthaburi was found that the overall and individual
importance of the online marketing mix were at high level of followed by personalized
services, distribution channels, prices, marketing promotions, products, and privacy,
respectively. (3) The hypothesis test revealed that different age, occupation and
average monthly income had a statistically significant difference in effect on the online
marketing mix for purchasing clean food via Facebook of consumers in Nonthaburi at
the 0.05.
Keywords: Online Marketing Mix, Clean Food, Facebook
บทนา
อาหารคลี น ถือเป็ นการรั บประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นการรับประทาน
อาหารที่เน้นความสด สะอาด อาหารแบบธรรมชาติ เช่น ผักสด ผลไม้สด ข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการขัดสี
เป็นต้น ปราศจากการปรุงแต่ง ไม่ทอด ต้ม ย่างจนไหม้ หรือควรผ่านการปรุงแต่งให้น้อยที่สุด รวมถึง
ไม่ผ่านกระบวนการหมักดอง และไม่ใช่อาหารสาเร็จรูปที่มีแป้ง ผงชูรส และโซเดียมในปริมาณที่สูง
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ทั้งนี้ การรับประทานอาหารคลีนจะเกิดผลดีต่อคนที่ต้องการลดน้าหนัก ลดความอ้วน ลดไขมัน และ
คนที่ใส่ใจกับสุขภาพของตนเอง (ภาวิณี เทพคาราม, 2557: ออนไลน์) ซึ่งศูนย์วิจัยกสิกร ได้กล่าวว่า
กลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพนั้นล้วนมาจากความต้องการของผู้บริโภคเองเป็นกลุ่มหลัก มีลักษณะ
ความต้ อ งการมุ่ ง เน้ น รั บ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายเพื่ อ ให้ มี สุ ข ภาพที่ ดี จ าแนก
กลุ่มผู้บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ดังนี้ (1) กลุ่มผู้รักสุขภาพ คือ กลุ่ มผู้ที่มีความสนใจ ใส่ใจในเรื่อง
ของสุขภาพ เพื่อต้องการมีสุขภาพที่ดี กลุ่มนี้จะเน้นเรื่องการรับประทานอาหารที่พอดี พอเหมาะ และ
เป็ น อาหารที่ มี คุ ณ ประโยชน์ บางกลุ่ ม ของผู้ รั ก ษาสุ ข ภาพนั้ น มี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ร่ ง รี บ ซึ่ ง ท าให้ ก ลุ่ ม นี้
ไม่สามารถจัดหาอาหารเพื่อสุขภาพได้ครบทุกมื้ออาจด้วยมีข้อจากัดเรื่องของเวลา (2) กลุ่มผู้ต้องการ
มีรูปร่างที่ดี คือ กลุ่มคนที่ให้ความสาคัญกับภาพลักษณ์ภายนอก เช่น ผู้หญิงต้องการมีรูปร่างที่สมส่วน
ผู้ชายต้องการมีกล้ามเนื้อ ซึ่งกลุ่มนี้มองว่า การมีรูปร่างที่ดี ต้องมาจากหลายปัจจัย ทั้งการออกกาลัง
กายควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ (3) กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนเกษียณอายุ คือ
กลุ่มผู้ที่ต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรง และป้องกันโรค (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ,
2560)
ปั จ จุ บั น โลกได้ เ ข้ า สู่ ยุ ค สั ง คมดิ จิ ทั ล (Digital Society) อย่ า งเต็ ม ตั ว ยุ ค ที่ ทุ ก อย่ า งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดด คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น และมีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสูงถึง
47.5 ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 71.50 ของประชากรในประเทศไทยที่ มี จ านวน 66.4 ล้ า นคน
เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562 พบว่า
กิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คือ การสั่งอาหารออนไลน์ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15.10
โดยส่ วนใหญ่เลื อกที่จ ะขายสิ นค้า/บริการออนไลน์ผ่ านทาง Facebook มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ
64.00 ในขณะที่เลือกซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ผ่านทาง Shopee มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.60
และผ่านทาง Facebook คิดเป็น ร้อยละ 47.50 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการขายผ่ านทาง Facebook
สามารถทาได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจานวนมาก เนื่องจาก Facebook มีผู้ใช้บริการ
สูงกว่า 2,000 ล้านคน ซึ่งสามารถโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายวิธี มีเพจที่เฉพาะเจาะจง
สาหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นการรวบรวมบุคคลที่มีความสนใจคล้ายกันไว้ด้วยกัน ทาให้การขายผ่าน
Facebook เป็นที่นิยมสาหรับคนขาย (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563)
ในปัจจุบันผู้คนจานวนมากต่างหันมาให้ความสาคัญกับสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการออก
กาลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาหารคลีนจึงเป็นตัวเลือกหลักที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หากต้องการจัดหาอาหารคลีน โดยการประกอบอาหารเองนั้น จะมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงไม่เหมาะกับวิถีชีวิตของคนเมืองที่มีชีวิตแบบเร่งรีบ
ดังนั้ น ผู้ บ ริ โ ภคยุ คใหม่ โดยส่ ว นมากจึงนิยมที่จ ะสั่ งอาหารแบบเดลิ เวอรี่มารับประทานมากกว่ า
การประกอบอาหาร เพื่อรับประทานเอง ทั้งนี้ จากการค้นหาร้านขายอาหารคลีนทางอินเตอร์เน็ต
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พบว่า ลักษณะธุรกิจอาหารคลีน โดยส่วนมากนิยมขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง Facebook
และ Instragram โดยจะจั ด ส่ ง สิ น ค้ า แบบเดลิ เ วอรี่ รวมทั้ ง การน ากลยุ ท ธ์ ข องส่ ว นประสม
ทางการตลาดออนไลน์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ โดยการขยายช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย การให้ โ ปรโมชั่ น
ความคุ้มค่าหรือความเหมาะสมของราคาและผลิตภัณฑ์อาหารคลีน เพื่อเป็นการขยายฐานของกลุ่ม
ผู้บริโภค เพื่อให้การบริการเกิดความประทับใจ ส่งผลให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้า นอกจากนี้ในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์อาหารคลีนได้มีการพัฒนาทั้งในการเพิ่มเมนูอาหารและรสชาติที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภคมาก
ขึ้น ซึ่งเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบัน และเป็นทางเลือกในการตอบสนองรูปแบบการดาเนินชีวิต
ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ที่ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองแบบธรรมชาติ การใช้จ่ายเพื่อแลกกับสุขภาพ
ที่ดีด้วยอาหารส่งผลให้การตัดสินใจบริโภคอาหารคลีนเกิดขึ้นอย่างมาก
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันธุรกิจอาหารคลีนได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก แม้เป็นเพียงธุรกิจขนาดเล็ก แต่มีอัตราการเติบโตและมีการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเรื่อง การซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี เพื่อนาผลการวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งใช้เป็นแนวทางสาหรับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องให้เข้าใจถึงส่วนประสมทางการตลาด เพื่อสามารถนาไปกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
ของธุรกิจอาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีน
ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรี ย บเทีย บระดั บ ความส าคัญของส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ อ
อาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
สมมติฐานการวิจัย
ลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีระดับความสาคัญของส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กในจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
(วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, 2550) ได้แก่ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (5) ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และ (6) ด้านการให้บริการส่วน
บุคคล ซึ่งสามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังต่อไปนี้

228

Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences) Vol.15 No.2 May – August 2021

ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

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

ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์
ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ก
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว
6. ด้านการให้บริการส่วนบุคคล

.

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย
เชิงสารวจ (Survey Research) รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีวิธีดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ จึงไม่สามารถทราบจานวนประชากร
ที่แท้จริง
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คื อ ผู้บริโภคที่เคยซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดนนทบุรี จานวน 385 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 วิธี ได้แก่ (1) การสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งจานวนประชากร จาแนกตาม 6 อาเภอในจังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ อาเภอเมืองนนทบุ รี อาเภอบางกรวย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางบัวทอง อาเภอไทรน้อย
และอาเภอปากเกร็ด หลังจากนั้นแบ่งจานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม 6 อาเภอในจังหวัดนนทบุรี
(2) การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยทาการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่เคยซื้อ
อาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับส่ วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ ใ นการซื้ อ อาหารคลี น ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ด นนทบุ รี โ ดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายปิด (Close-Ended Questionnaires) เป็นลักษณะ
คาถามแบบเลือกตอบ (Check List) มีข้อคาถาม จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 2 ระดับความสาคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ใช้ในการซื้ออาหาร
คลีนผ่านเฟซบุ๊ก ประกอบด้วย (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (2) ด้านราคา (3) ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
(4) ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด (5) ด้านการรัก ษาความเป็นส่ ว นตัว และ (6) ด้ านการให้ บริการ
ส่วนบุคคล จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายปิด มีลักษณะคาถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกล (Likert, 1932)
ตอนที่ 3 ความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภค
ผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaires)
วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
จากการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟา ตามแบบ W.G. Cronbach (1953) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาในส่วนของตัวแปรส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ของแบบสอบถาม ที่ได้เท่ากับ 0.972 และค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถาม
ที่ได้เท่ากับ 0.917 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ 1 แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ข้อมูล
และเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2555) ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะ
ของตัวแปร
1.1 วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
1.2 วิเคราะห์ระดับความสาคัญเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ใช้ในการซื้อ
อาหารคลี น ผ่ า นเฟซบุ๊ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในจั ง หวั ดนนทบุรี โดยสถิติ ที่ใ ช้ คือ ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย เพื่อแสดงถึงการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยสถิติที่ใช้ใน
ทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
2.1 ใช้ ส ถิ ติ t-test ทดสอบในการเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ของ
ตั ว แปร โดยมี ตั ว แปรอิ ส ระซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรเชิ ง กลุ่ ม ที่ มี เ พี ย ง 2 กลุ่ ม ย่ อ ย และมี ตั ว แปรตามเป็ น
ตัวแปรเชิงปริมาณ
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2.2 ใช้การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA (F-test) เมื่อพบว่า
มีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยทาการทดสอบหาความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ Fisher LSD เพื่อหา
ว่าคู่ใดมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคผ่านเฟซบุ๊ก โดยใช้ส่วนประสมทาง
การตลาดออนไลน์ในจังหวัดนนทบุรี สรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคอาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ก พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ ระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท
2. ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่าน
เฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67,
SD = 0.53) โดยทุกด้านมีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก เรียงตามลาดับดังนี้ ด้านการให้บริการ
ส่ ว นบุ ค คล ( X = 3.75, SD = 0.67) มีค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา คือ ด้ านช่อ งทางการจั ดจ าหน่า ย
( X = 3.73, SD = 0.63) ด้านราคา ( X = 3.71, SD = 0.60) ด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.69, SD = 0.66)
ด้านผลิ ต ภัณฑ์ ( X = 3.58, SD = 0.63) และด้านการรัก ษาความเป็นส่ ว นตัว ( X = 3.54, SD = 0.64)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับความสาคัญเกี่ยวกับอาหารคลีน
ในเฟซบุ๊ ก มีเ มนู ใ ห้ เ ลื อ กหลากหลาย ตรงตามความต้อ งการของผู้ บริ โ ภค ( X = 3.84, SD = 0.81)
มากที่สุด ด้านราคา มีระดับความสาคัญเกี่ยวกับผู้ขายมีช่องทางในการชาระเงินที่หลากหลาย เช่น
การช าระเงิน ปลายทาง และการช าระเงินผ่ านบัตรเครดิต ฯลฯ ( X = 4.08, SD = 0.83) มากที่สุ ด
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ าย ระดับความส าคัญเกี่ยวกับวิธีสั่ งซื้ออาหารคลีนจากเฟซบุ๊กง่ายและ
สะดวกรวดเร็ ว ( X = 3.95, SD = 0.84) มากที่ สุ ด ด้ านการส่ ง เสริม การตลาด มี ระดับ ความส าคั ญ
เกี่ยวกับผู้ขายมีการใช้สื่อโฆษณาที่มีความน่าดึงดูดใจ ( X = 3.96, SD = 0.76) มากที่สุด ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว มีระดับความสาคัญเกี่ยวกับผู้ขายมีการแจ้งลูกค้าทุกครั้งที่มีการจัดส่งสินค้าให้แล้ว
เป็นรายบุคคลผ่านทาง Inbox ของเฟซบุ๊ก ( X = 3.76, SD = 0.78) มากที่สุด และด้านการให้บริการ
ส่ ว นบุ ค คล มี ร ะดั บ ความส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ผู้ ข ายมี ก ารตอบกลั บ ท่ า นทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารสอบถามหรื อ
มีข้อสงสัยผ่านเฟซบุ๊ก ( X = 3.83, SD = 0.76) มากที่สุด
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน
การวิ เคราะห์ เปรี ย บเทีย บระดับ ความส าคัญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์
ในการซื้ออาหารคลีน ผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้าน
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การให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล จ าแนกตามลั ก ษณะประชากรศาสตร์ ด้ า นเพศ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ย โดยใช้สถิติ T-test ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านระดับการศึกษา
ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One-way
ANOVA (F-test) กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทาการทดสอบ
รายคู่โดยใช้วิธีทดสอบ LSD เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่าง ปรากฏดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1 สรุ ป ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความส าคั ญ ของส่ ว นประสมทางการตลาดออนไลน์
ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
ผลการทดสอบ
ลักษณะ
ประชากรศาสตร์

สถิติที่
ใช้

ด้าน
ผลิตภัณฑ์

1. เพศ

T-test

ไม่แตกต่าง
กัน

2. อายุ

F-test

แตกต่าง
กัน*

3. สถานภาพ

F-test

ไม่แตกต่าง
กัน

4. ระดับการศึกษา

F-test

ไม่แตกต่าง
กัน

5. อาชีพ

F-test

แตกต่าง
กัน*

6. รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ
เดือน

F-test

ไม่แตกต่าง
กัน

ด้านราคา
ไม่
แตกต่าง
กัน
ไม่
แตกต่าง
กัน
ไม่
แตกต่าง
กัน
ไม่
แตกต่าง
กัน
ไม่
แตกต่าง
กัน
ไม่
แตกต่าง
กัน

ด้าน
ด้านการ
ด้านการ
ด้านการ
ช่องทาง
รักษา
ให้บริการ
ส่งเสริม
ภาพรวม
การจัด
ความเป็น
ส่วน
การตลาด
จาหน่าย
ส่วนตัว
บุคคล
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
กัน
กัน
กัน
กัน
กัน
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
กัน
กัน

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
กัน
กัน

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

ไม่แตกต่าง
กัน

ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
กัน
กัน
กัน
กัน
กัน
ไม่แตกต่าง ไม่แตกต่าง
กัน
กัน
แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

แตกต่าง
กัน*

* มีนัยสาคัญทางสถิติมีระดับ 0.05
จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวม ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
ให้ ระดับความสาคัญกับส่ วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลี นผ่านเฟซบุ๊ก ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้บริโภคที่มีเพศ
สถานภาพ และระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้อ
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อาหารคลี น ผ่ า นเฟซบุ๊ กของผู้ บ ริ โ ภคในจังหวัดนนทบุรี ไม่ แตกต่า งกัน เมื่อพิจารณาจาแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่า
1. จาแนกตามเพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศต่างกันให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายด้าน ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. จาแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุต่างกันให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาด
ออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ลักษณะประชากรศาสตร์กับ
ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์รายด้าน พบว่า
2.1 ภาพรวม พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่
มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุ
ระหว่าง 21 – 30 ปี ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
2.2 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสาคัญ แตกต่างกับ
ผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี
ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
2.3 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสาคัญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี อายุระหว่าง 31 – 40 ปี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี
และอายุมากกว่า 50 ปี ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภค
ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี
2.4 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี ให้ความสาคัญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี อายุระหว่าง 41 – 50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี
ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 41 – 50
ปี และอายุมากกว่า 50 ปี
3. จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพต่างกันให้ความสาคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ลักษณะประชากรศาสตร์กับระดับความสาคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์รายด้าน พบว่า
3.1 ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด ให้ความสาคัญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
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3.2 ด้านการให้ บ ริ การส่ ว นบุ คคล พบว่ า ผู้ บริโ ภคที่มีส ถานภาพโสด ให้ ความส าคั ญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรส
4. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ให้ความสาคัญไม่แตกต่างกัน
5. จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ บ ริโ ภคที่มีอาชีพต่างกันให้ความส าคัญกับส่ว นประสมทาง
การตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้ บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล แตกต่างกัน อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี่ ย รายคู่ ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์กับระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์รายด้าน พบว่า
5.1 ภาพรวม พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่น ๆ (ครูโรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัชกร)
ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ และธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย ส่วนผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน
5.2 ด้ า นผลิ ตภั ณ ฑ์ พบว่า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มีอ าชีพ พนัก งานบริ ษัท เอกชน ให้ ความส าคั ญ
แตกต่ า งกั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ส่ ว นผู้ บ ริ โ ภคที่ มี อ าชี พ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /ค้ า ขาย ให้
ความสาคัญ แตกต่างกับผู้บริโภคที่เป็น นักเรียน/นักศึกษา นอกจากนี้ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่น ๆ (ครู
โรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัชกร) ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
5.3 ด้ า นการรั ก ษาความเป็ น ส่ ว นตั ว พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ป็ น นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษา ให้
ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย และอื่น ๆ (ครู
โรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัชกร) ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ให้ความสาคัญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพอื่นๆ (ครูโรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัชกร)
5.4 ด้านการให้บริการส่วนบุคคล พบว่า ผู้บริโภคที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ความสาคัญ
แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และอื่นๆ (ครูโรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัช
กร) ส่วนผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย นอกจากนี้ ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภค
ที่มีอาชีพอื่นๆ (ครูโรงเรียนเอกชน แม่บ้าน เชฟ เภสัชกร)
6. จ าแนกตามรายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ า งกั น
ให้ความสาคัญกับส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคใน
จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการรักษา
ความเป็นส่วนตัว และด้านการให้บริการส่วนบุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ ลักษณะประชากรศาสตร์กับระดับความสาคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์รายด้าน พบว่า
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6.1 ภาพรวม พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท ให้
ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป
6.2 ด้ า นช่ อ งทางการจั ด จ าหน่ า ย พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
30,001 – 45,000 บาท ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป
6.3 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่ า 15,000
บาท ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท
ส่วนผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท ให้ความสาคัญแตกต่างกับ
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000
บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,000 บาทขึ้นไป
6.4 ด้านการรั กษาความเป็นส่ ว นตัว พบว่า ผู้ บริโ ภคที่มีรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน ต่ากว่า
15,000 บาท ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000
บาท และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 30,001 – 45,000 บาท
6.5 ด้ า นการให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
30,001 – 45,000 บาท ให้ความสาคัญแตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 บาท
อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของ
ผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ก
ของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม มีระดับความสาคัญอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
มีอาหารคลีนในเฟซบุ๊คมีให้เลือกหลากหลาย และเมื่อเปรียบเทียบกับช่องทางอื่นๆ อาหารคลีนตรงกับ
ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคมากกว่าทั้งคุณภาพ ราคา โปรโมชั่น การจัดส่ง การให้บริการที่เป็น
ส่วนตัว และความปลอดภัยของข้อมูล จึงทาให้ผู้บริโ ภคให้ความสาคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิ ด ของ วิ เ ชี ย ร วงศ์ ณิ ช ชากุ ล (2550) ที่ ก ล่ า วว่ า ส่ ว นประสมการตลาดออนไลน์ ( Online
Marketing Mix) เป็ น องค์ ป ระกอบการตลาด แบบใหม่ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 6P’s ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(Product) ราคา (Price) การจั ดจาหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การรักษา
ความเป็ น ส่ ว นตั ว (Privacy) และการให้ บ ริ ก ารส่ ว นบุ ค คล (Personalization) โดยส่ ว นประสม
การตลาดออนไลน์ทุกปัจจัยมีความเกี่ยวเนื่องกัน และมีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินการตลาดออนไลน์
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ใน
การซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์
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พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ให้ระดับความสาคัญกับส่วนประสม
ทางการตลาดออนไลน์ในการซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊กของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กีรดิต พจน์สมพงส์ (2563)
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อ
สิน ค้าออนไลน์ ของผู้ใช้งานในจั งหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ พบว่า เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งซื้อสินค้า
ออนไลน์ที่ต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากอาหารคลีนในเฟซบุ๊ก มีการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการ
ขายทั้งลด แลก แจก แถม ผู้บริโภคให้ระดับความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ขายอาหาร
คลีนผ่านเฟซบุ๊ก ควรจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั้งลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดความสนใจของ
ผู้บริโภคให้มากขึ้น
2. ด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื่องจากผู้ขายมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็น
ความลั บ และผู้ ขายมีการรั กษาความลั บ โดยไม่ นาข้อมูล ของลู กค้าไปเผยแพร่ ผู้ บริ โ ภคให้ ระดั บ
ความสาคัญอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผู้ขายอาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ก ควรมีการรักษาความลับโดยไม่
นาข้อมูลของลูกค้าไปเผยแพร่ และควรมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นความลั บ เพื่อให้
ผู้บริโภคได้มั่นใจในการเลือกซื้อให้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรขยายขอบเขตประชากรกลุ่มตัวอย่างไปยังจังหวัดอื่น เพื่อจะได้ครอบคลุมประชากร
ผู้บริโภคที่ซื้ออาหารคลีนผ่านเฟซบุ๊ค
2. ควรทาการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม และทราบถึงความต้องการ
ของผู้บริโภค และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนาไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงต่อไป
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