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บทคัดย่อ   

การศึกษาครัง้นี ้มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มผีลตอ่ผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจาก

ร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 4P’s จากผู้บริโภคท่ีเคยซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจาก

ร้านอาหารในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ภายในระยะเวลา 6 เดอืน จ านวนท้ังสิ้น 250 ราย  

       ผลการศึกษาพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยซื้ออาหารจัดส่งถงึท่ีของร้านอาหารในเมืองเชียงใหม ่ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง อายุระหว่าง 26-30 ปี มีอาชีพ นักเรียน/ นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 

บาท นยิมสั่งซือ้อาหารอิตาเลียน โดยมีความถี่ในการสั่งซือ้โดยประมาณตอ่เดือน นอ้ยกว่า 1 ครัง้ มคี่าใชจ้่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 

301-600 บาท เหตุผลหลักในการเลือกซื้อ คือสะดวก รวดเร็ว ช่องทางหลักในการเลือกซื้อคือโทรศัพท์ และข้อมูลท่ีพบ

ร้านอาหารในการสั่งซื้อคือ เฟซบุ๊ก ส่วนประสมการตลาดมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารใน

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในภาพรวมระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด

ของด้านผลิตภัณฑ์ คือ อาหารมีรสชาติอร่อย ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้านราคา คือ ราคาจัดส่งท่ีเหมาะสม  

ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดของด้านชอ่งทางการจัดจ าหน่ายคือ มโีทรศัพท์เป็นช่องทางในการติดตอ่สั่งซือ้ และปัจจัยย่อย

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดของด้านส่งเสริมการตลาด คือ มีการให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน และเมื่อศึกษาผลการวิเคราะห์ความ

แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีของ

ร้านอาหาร ในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จ าแนกตามอายุ รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ความถี่ในการสั่งซือ้โดยประมาณ ไมแ่ตกตา่งกัน

ในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา และช่องทางการจัดจ าหน่าย แต่พบว่ามีความแตกต่างกันในด้านปัจจัยส่งเสริมการตลาดจ าแนก

ตามค่าใชจ้่ายในการซื้อตอ่คร้ังต่างกันพบวา่ แตกตา่งกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในดา้นส่งเสริมการตลาด 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study is to investigate combination of Marketing Mix Affecting Customers 

Towards Purchasing Delivered Food from Restaurants in Mueang Chiang Mai District.   The survey data of 250 

consumers that use the delivery service was randomly collected by non- probability sampling method over 6 months.  

The data was then analyzed for both descriptive statistics which includes percentage, standard deviation, mean and 

inferential statistics which includes single- sided variance analysis categorized by age, income, purchase frequency 

and cost for each purchasing order. 

The finding indicated that most of the customers that purchased delivery food from restaurants in Chiang Mai 

city district are female university student age between 26-30 , with average monthly income of 15 ,000-20 ,000 

baht.  The most popular food is Italian, frequency less than once a month with average of 301-600 baht per order. 

The main reason for using the service were convenience and time saving.  The main communication channel is by 

phone.  The source of restaurant information were mostly from Facebook. The overall result of customers on the aspect 

of combination of marketing mix affecting customers towards purchasing delivered food from restaurants in Chiang Mai 

city district is significant.   The most significant aspect is product aspect with highest average factor value on good 

taste. On price aspect, the highest average factor value is on reasonable delivery fee. On channel aspect, the highest 

average factor value is on reasonable delivery fee. On purchasing channel aspect, the highest average factor value is 

on ordering by phone.  On marketing aspect, the highest average factor value is on giving customer accurate 

information.  The analyzed result of the difference between the averages of the effects of the combination of marketing 

strategy of consumers for delivery service in around Chiangmai city district categorized by age, average monthly 

income, order frequency are not significantly different for the marketing mix for product, price and purchasing channel 

aspect.  However, there are major differences in marketing and the average significant level of 0.05 . 

 บทน า  

 ด้วยรูปแบบการด าเนินชีวิตของสังคมท่ีเปลี่ยนไป  การก้าวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลท่ีทุกอย่างอาศัยเทคโนโลยีเพื่อ

อ านวยความสะดวก อกีทัง้เป็นยุคแห่งการแข่งขัน จึงท าให้สังคมไทยต้องการการตอบสนองท่ีรวดเร็ว “อาหารจัดส่งถึงท่ี” 

จึงเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยจัดเป็นหนึ่งในธุรกิจอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) ท่ีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องมาสั่งถึงท่ีร้านหรือรอคิวให้เสียเวลาเพียงแค่โทรแจ้งความต้องการหรือสั่งออนไลน์ อาหาร

จะน าส่งมายังจุดท่ีนัดหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด จากปัจจัยหนุนของรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคในสังคม

ปัจจุบันท่ีในแต่ละวันของการด ารงชีวิตยังอยู่บนฐานของความรีบเร่งและเต็มไปด้วยข้อจ ากัดทางด้านเวลา ท าให้ไม่มีเวลา 

ในการจัดเตรียมอาหารได้เอง ส่งผลให้ผู้บริโภคกลุ่มน้ีมองหาสินค้าและบริการท่ีเนน้ความสะดวกมาเป็นอันดับแรก จึงเกิด

เป็นช่องวา่งของธุรกิจอาหารกลอ่งท่ีเข้ามาเตมิเต็มความต้องการในชว่งเวลาเร่งด่วนได้เป็นอยา่งดี ด้วยบริการจัดสง่อาหาร
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ถึงท่ีซึ่งผู้ซื้อไม่จ าเป็นต้องมาสั่งถึงท่ีร้านหรือรอคิวให้เสียเวลา จึงท าให้รูปแบบอาหารดังกล่าวได้รับความนิยมและเติบโต

ขึ้นอย่างรวดเร็ว (SME leader ออนไลน์, 2555) โดยธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีมีหลายระดับตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่  

ท้ังประเภทท่ีมีหน้าร้านและไมม่หีนา้รา้นรวมถึงอาศัยเว็บไซต์กลางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า และการจัดส่ง ซึ่งแตล่ะประเภท

ขึน้อยูก่ับความต้องการของผู้บริโภคและความพร้อมของสถานท่ีจัดจ าหน่าย 

ปัจจุบันธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีมีแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น และมีสินค้าทดแทนคือ อาหารส าเร็จรูปพร้อม

รับประทาน (ready meal) ที่วางจ าหน่ายตามร้านสะดวกซื้อและร้านค้าปลีกสมัยใหม ่แต่ถึงอย่างก็ตาม อาหารจัดส่งถึงท่ี

ยังมีทิศทางที่สดใสและการเติบโตอยา่งเด่นชัด ศูนยว์จิัยกสิกรไทยประเมินวา่ในปี 2560 ธุรกิจอาหารจัดสง่ถึงท่ีในประเทศ

ไทยจะมีมูลค่าประมาณ 26-27 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีีผ่านมาร้อยละ 2-4 (ศูนยว์จิัยกสิกรไทย, 2560) 

 จังหวัดเชียงใหม ่นับเป็นเมืองเศรษฐกิจส าคัญของภาคเหนือ และเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีความส าคัญของประเทศท้ัง

ทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรม สังคมและการท่องเท่ียวท่ีมีความเจริญไม่ต่างไปจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในเขต

อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีจ านวนประชากรท้ังสิ้น 135,758 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง , 2559) 

ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่รวมถึงประชากรแฝงท่ีเข้ามาอาศัย เรียน หรือท างาน จากการท่ีอ าเภอเมืองเป็นจุดศูนย์กลางท่ีมี

สถานศึกษาหลากหลาย ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นท่ีตั้งของบริษัท ห้างร้านและสถาน

ประกอบการต่างๆ ส่งผลให้มีประชาชนเข้ามาอาศัย เรียน หรือท างานเพิ่มมากขึ้น น าไปสู่วิถีชวีิตท่ีคล้ายคลึงกับกรุงเทพฯ 

ผู้บริโภคยุคใหม่จึงต้องการอาหาร ในรูปแบบท่ีตอบสนองความต้องการได้รวดเร็ว สะดวก และไม่ต้องการเสียเวลา 

ในการรอคอย และด้วยเหตุผลข้างต้นจึงถือเป็นโอกาสของธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีซึ่งมีจุดเด่นคือ การบริการจัดส่งอาหาร

จนถึงมอืผู้บริโภค สามารถโทรหรือสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์ได้โดยตรง ไมจ่ าเป็นต้องรอควิหรือสั่งซื้อถึงหนา้รา้น จากข้อมูล  

food panda ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวมร้านอาหารท่ีเข้าร่วมกับทางเว็บไซต์ โดยมีบริการจัดส่งจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งมีรายชื่อ

ร้านอาหารท่ีเลือกขึ้นอยู่กับการระบุต าแหน่งในการส่งอาหารของผู้ท่ีจะสั่งพบว่า ร้านอาหารจัดส่งถึงท่ีในเขตอ าเภอเมือง

เชียงใหม่นั้นมีจ านวนถึง 200 ร้าน (Food panda online, 2560) ข้อมูลดังกล่าว ยังไม่รวมจ านวนร้านอาหารจัดส่งถึงท่ีท่ียัง

ไมเ่ข้าร่วมในเว็บไซตข์้างต้น ข้อมูลนีแ้สดงให้เห็นถึงการแข่งขันทางการตลาดท่ีสูงและรุนแรงของธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีใน

จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ควรศึกษาและให้ความส าคัญเพื่อ 

การประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจ 

ตลาดภาพรวมของธุรกิจจัดส่งถึงท่ี สินค้าประเภทอาหารนั้นมแีนวโน้มเตบิโตอย่างเด่นชัด และคาดว่ายังมีโอกาส

ในการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการท่ีผู้ประกอบการด้านอาหารเร่ิมหันมาใช้วิธีการจัดส่งถึงท่ีเป็น

ช่องทางในการเพิ่มยอดการจ าหน่ายสินค้าของตนกันมากขึ้น อาหารจัดส่งถึงท่ีจึงนับเป็นธุรกิจน่าสนใจ เนื่องจากมูลค่า

ของตลาดอยู่ในเกณฑ์สูงและยังมีโอกาสในการขยายตลาดต่อไป  แต่ถึงอย่างไร ผู้ประกอบการอาจต้องวิจัยหรือติดตาม

ข่าวสารเพื่อเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มมาก ธุรกิจจัดส่งถึงท่ีสินค้าอาหารปัจจุบันยังมีมูลค่าของตลาดอยู่ในเกณฑ์สูงจึงเป็น

เร่ืองปกติท่ีจะพบวา่ มกีารแขง่ขันกันคอ่นข้างรุนแรง (ศูนยอ์ัจฉรยิะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2559) และจากข้อมูลข้างต้น

จึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศกึษาถึงประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคในอ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่ในการ

เลือกซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีและเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน้ให้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่
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และผู้สนใจในธุรกิจดังกล่าวส าหรับใช้เป็นแนวทางในการศึกษา พิจารณาวางแผนและปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงโอกาสทางธุรกิจต่อไป 

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา  

การศึกษาครัง้นี ้ได้ศึกษาถึงส่วนประสมการตลาดมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ี 

จากรา้นอาหารในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่โดยใชก้รอบแนวคิดส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ตัวแปรทางการตลาด         

ท่ีควบคุมได้เพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปนี้  ผลิตภัณฑ์ (Product)  ราคา 

(Price)  ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)   และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 255: 

80-81)   

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาคร้ังนี้ ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องของดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ท่ีศึกษาพฤติกรรม

การซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัย

การตัดสินใจเลอืกซือ้อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชนหมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย 

วิธีการด าเนินการวจิัย  

1. ขอบเขตการศึกษา ในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ

ผู้บริโภค    ในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากรา้นอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม ่โดยเนน้ค าภามท่ีช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัย

ในการส่ังซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีท้ังแบบท่ีมีหน้าร้านและไมม่หีนา้รา้น คือ ส่วนประสมการตลาด 4P’s 

2. ขั้นตอนการศึกษา ขั้นตอนการศึกษาเร่ิมต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นโดยการศึกษาธุรกิจอาหาร

จัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และทบทวนแนวคิดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างแบบสอบถาม  

ท าการทดสอบแบบสอบถามจ านวน 20 ชุด เพื่อทดสอบความเข้าใจของค าถาม ก่อนท่ีจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จ านวน 250 ชุด กับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเคยสั่งซือ้อาหารจัดส่งถึงท่ีในอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ท่ีมีอายุตัง้แต ่15 ปีขึน้ไป ซึ่งข้อมูลท่ี

ได้จากการเก็บแบบสอบถามได้ถูกน ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนาได้แก่ ความถี่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การแปลผลเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการสั่งซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจะใช้เกณฑ์มาตราวัดแบบ

ประมาณค่า (กุณฑลี รื่นรมย์, 2551) และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านเดียวเพื่อทดสอบความ

แตกต่าง ของส่วนประสมการตลาดตามลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการสั่งซื้อ

โดยประมาณต่อเดอืนและค่าใชจ้่ายในการซื้อตอ่คร้ัง 

3. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและท าวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริโภคท่ีเคยสั่งซื้ออาหารจัดส่งถึง

ท่ีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 250 คน โดยใช้ตาราง

ขนาดตัวอย่างของ Seymour Sudman (กุณฑลี รื่นรมย์, 2551: 187) โดยใชว้ธีิการเลอืกตัวอย่างตามสะดวก 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเอง เพื่อทราบถึงปัจจัยในการสั่งซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ี  

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 ข้อมูลระดับการมผีลของ

ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีของร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ และส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ 

ส่วนประสมทางการตลาดในการเลอืกซือ้อาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมอืงเชียงใหม่ โดยใชส้ถิตเิชงิพรรณนา

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการมีผลโดยการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนท่ีจะใช้

เกณฑ์มาตราวัดแบบ ประมาณค่า ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนโดยแบ่งระดับการมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเป็น 5 ระดับ  

(5 = มากท่ีสุด, 1 =น้อยท่ีสุด) และแบ่งเกณฑ์การแปลผลเป็น 5 ระดับ (4.50 – 5.00 = มีผลมากท่ีสุด 1.00 – 1.49  

= มีผลน้อยท่ีสุด) (กุณฑลี ร่ืนรมย์, 2551) รวมถึงสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนด้านเดียวเพื่อ

ทดสอบความแตกต่างของส่วนประสมการตลาดตามลักษณะประชากร ได้แก่ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการ

สั่งซือ้โดยประมาณต่อเดอืนและค่าใชจ้่ายในการซื้อตอ่คร้ัง 

ผลการศึกษา  

           1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

               ผลการศึกษาจากผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 250 ราย ซึ่งมาจากผู้ท่ีเคยซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีของร้านอาหาร

ในเมอืงเชยีงใหม่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่ในช่วง 26-30 ปี มีอาชพี นักเรียน / นักศึกษา  

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการสั่งซื้อโดยประมาณต่อเดือน  

น้อยกว่า 1 คร้ัง นิยมสั่งซื้ออาหาร   อิตาเลียน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคร้ัง 301-600 บาท เหตุผลหลักในการเลือกซื้อ คือ

สะดวก รวดเร็ว มีช่องทางหลักในการเลอืกซือ้ คือโทรศัพท์  และข้อมูลท่ีพบร้านอาหารในการสั่งซือ้คอื เฟซบุก๊  

2. ข้อมูลระดับการมีผลส่วนของประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคการซื้ออาหารจัดส่งถึงที่ของ

ร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมีผลต่อส่วนประสมการตลาด  

ด้านผลิตภัณฑ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับการมีผลสูงสุด 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ 

อาหารมีรสชาติอร่อย รองลงมาคือ อาหารตรงตามความต้องการและขั้นตอนในการสั่งซื้อสะดวก รวดเร็วตามล าดับ  

ด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมผีลตอ่สว่นประสมการตลาด ด้านราคาในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ปัจจัยย่อย

ท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับการมผีลสูงสุด 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ คุณภาพอาหารเหมาะสมกับราคา รองลงมาคือ มหีลาย

ระดับราคาให้เลอืก และราคาจัดส่งท่ีเหมาะสมตามล าดับ ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับการมี

ผลต่อส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยระดับ 

การมีผลสูงสุด 3 อันดับแรกอยู่ในระดับมาก คือ มีโทรศัพท์เป็นช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ รองลงมาคือ ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกล

จากท่ีพักอาศัย/ ท างาน/ เรียน และมีหน้าร้านในการให้บริการตามล าดับ ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม

ให้ระดับการมผีลตอ่ส่วนประสมการตลาดดา้นสง่เสริมการตลาดในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยระดับ
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การมีผลสูงสุด 3 อันดับแรก อยู่ในระดับมาก คือ มีการให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน รองลงมาคือ มีการโฆษณาท่ีดึงดูด 

นา่สนใจ และมีการสง่เสริมการขายในชว่งเวลาตา่งๆ เชน่ การลด แลก แจก และแถม  

การอภิปรายผล 

  ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารใน อ าเภอเมืองเชียงใหม่  

ของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรกคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล 

(2553) ท่ีได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่า ส่วนประสม

การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากเป็นอันดับแรกคือ ส่วนประสม

การตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ และไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ศึกษาปัจจัย            

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชนหมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  พบว่า      

ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่ บ้านกรุงนนท์  

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ของผู้ตอบแบบสอบถามมากเป็นอันดับแรก คือ ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทาง     

การจัดจ าหน่าย ซึ่งการศึกษาดังกล่าวนั้นรูปแบบในการสั่งซื้อแตกต่างกันท าให้ผลท่ีได้จากการศึกษาต่างกัน และจาก

การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ผู้บริโภคไมม่ีความกังวลด้านช่องทางการจ าหน่ายเพราะอาหารจะมาส่งให้ผู้บริโภคถึงท่ีหลังจากการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนประสม

การตลาดในดา้นช่องทางการจัดจ าหนา่ยมรีะดับการมผีลเป็นอันดับท่ี 3  

ด้านผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหาร

จัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคื อ อาหารมีรสชาติอร่อย  

ซึ่งไมส่อดคล้องผลการศึกษาของอารษิา พลับใจบุญ (2549) ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจัยการตัดสนิใจเลอืกซือ้อาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้าน

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลตอ่การเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด คือ ผลิตภัณฑส์ะอาด โดยมีผลิตภัณฑ์มีรสชาติอร่อยเป็นล าดับถัดมาและไมส่อดคล้องกับการศกึษาของ 

ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้ามีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งสาเหตุมาจากลักษณะอาหารท่ีใช้ในการศึกษาต่างกัน เนื่องจาก

อาหารจัดส่งถึงท่ีผู้บริโภคอาจไมเ่คยรับประทานมาก่อนแต่สั่งซื้อมาบริโภคเพราะความสะดวก รวดเร็ว แต่ส าหรับอาหาร

ส าเร็จรูปผู้บริโภคตอ้งไปซื้อท่ีหน้าร้านและมั่นใจในคุณภาพของอาหารเพราะได้ไปเลอืกดว้ยตนเอง 

       ด้านราคา จากการศึกษาพบว่า ส่วนประสมการตลาดด้านราคาท่ีมีผลต่อผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ี

จากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ คุณภาพอาหารเหมาะสมกับราคา  

ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคในชุมชน หมูบ้่านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาท่ี

มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีท่ีมีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ท่ีได้ท าการศึกษา

พฤตกิรรมการซือ้อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบวา่ ส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาท่ีมี

ผลตอ่การซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคือ สินค้าแตล่ะประเภทบ่งบอกราคา

ไว้ชัดเจน ซึ่งสาเหตุอาจมาจากสถานท่ี  ท่ีใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกัน กลุ่มพฤติกรรมของผู้บริโภคในพื้นท่ีจึงแตกต่างกัน

ในการพิจารณาดา้นราคา  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย จากการศกึษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลตอ่

ผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ             

มีโทรศัพท์เป็นช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ ซึ่งไม่สอดคล้อง ผลการศึกษาของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ท่ีได้ศึกษาปัจจัย

การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยท่ีมีผลตอ่การเลอืกซือ้อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคใน

ชุมชนหมู่ บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ สถานท่ีคือต้องหาซื้อได้ง่าย  

และไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ ดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของ

ผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมีผลต่อการซื้อ

อาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุดคอื สถานท่ีจ าหนา่ยสนิค้าสะดวกต่อการเดินทางไป

เลือกซื้อ ซึ่งท้ังสองการศึกษาไม่พบปัจจัยย่อยมีโทรศัพท์เป็นช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อในหัวข้อการศึกษาด้าน  

ช่องทางการจัดจ าหน่าย รวมถึงการให้บริการท่ีแตกต่างกันของร้านอาหารในการศกึษาเนื่องจากเป็นด้านอาหารส าเร็จรูป 

ผู้บริโภคต้องเข้าไปเลือกซื้อเอง แตกต่างจากอาหารจัดส่งถึงท่ีท่ีผู้บริโภคสั่งซื้อผ่านช่องทางท่ีร้านอาหารเสนอ  

ในการให้บริการ แต่อย่างไรก็ตามจากการศกึษาทั้ง 3 จะเห็นได้วา่ปัจจัยย่อยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีมผีลต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามมากท่ีสุดเป็นเร่ืองเกี่ยวกับความสะดวกของช่องทางการจัดจ าหนา่ย 

ด้านส่งเสริมการตลาด  จากการศกึษาพบวา่ ส่วนประสมการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคใน

การซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการให้

ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน ซึ่งไม่สอดคล้องผลการศึกษาของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ท่ีได้ศึกษาปัจจัยการตัดสินใจเลอืก

ซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จั งหวัดนนทบุรี ซึ่งพบว่า ส่วนประสม

การตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในชุมชน หมู่บ้านกรุงนนท์ 

อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การลดราคาหรือให้ส่วนลดพิเศษ และไม่สอดคล้องกับการศึกษา

ของดวงใจ หทัยวิวัฒน์กุล (2553) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง

พบว่า ส่วนประสมการตลาดบริการด้านส่งเสริมการตลาดท่ีมีผลต่อการซื้ออาหารส าเร็จรูปของผู้บริโภคในจังหวัด  

สุราษฎร์ธานี ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการรับประกันคุณภาพจากองค์การอาหารและยา ซึ่งท้ังสองงานการศึกษาไม่พบมี

การให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจนในหัวข้อการศึกษาด้านส่งเสริมการตลาด  รวมถึงการให้บริการท่ีแตกต่างกันของ

ร้านอาหารในการศึกษาเนื่องจากเป็นด้านอาหารส าเร็จรูป ผู้บริโภคต้องเข้าไปเลือกซือ้เองกับอาหารจัดส่งถึงท่ีท่ีผู้บริโภค

เพยีงซื้อผ่านช่องทางที่ร้านอาหารเสนอในการให้บริการ 
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 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี่ยระดับการมผีลของส่วนประสมการตลาดของผู้บริโภคในการซือ้

อาหารจัดส่งถึงท่ีของร้านอาหารในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ย พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับการมีผล

ของสว่นประสมการตลาดในดา้นผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ย และด้านส่งเสริมการตลาดไมแ่ตกตา่ง

กัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการศกึษาของอาริษา พลับใจบุญ (2549) ที่ได้ศึกษาปัจจัยการตัดสนิใจเลอืกซือ้อาหารส าเร็จรูป

ของผู้บริโภคในชุมชน หมู่ บ้านกรุงนนท์ อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ย  

โดยพบว่า มีค่าเฉลี่ยในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารส าเร็จรูปแตกต่างกันในระดับการมีผลของส่วนประสมการตลาดดา้น

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาดจ าแนกตามอายุ และรายได้เฉลี่ย  

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 

ข้อเสนอแนะ   

จากการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลตอ่ผู้บริโภคในการซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีจากร้านอาหารในอ าเภอเมือง

เชยีงใหม่คร้ังน้ี ดังนี ้

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดส่งถึงท่ีหรือผู้ท่ีสนใจด าเนินธุรกิจอาหารจัดส่งถึงท่ีควรพิจารณา

ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับการมีผลมากเป็นอันดับแรกในการเลือกซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีในเขตอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ และปัจจัยย่อยในหัวข้อ อาหารมีรสชาติอร่อย มีผลต่อระดับการมีผลตัดสินใจสั่งซื้อของผู้บริโภคมากที่สุด 

อีกท้ังปัญหาด้านคุณภาพสินค้าเมื่อจัดส่งถึงมอืผู้บริโภค ดังนั้น ร้านอาหารควรพัฒนากลยุทธ์การตลาดในด้านผลิตภัณฑ์

ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีรสชาติโดนใจผู้บริโภค รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ าเสมอ อาหารต้องตรงตาม

ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะรูปภาพท่ีใช้ในการโฆษณา และรับประทานในร้านและเมื่อถึงมือผู้บริโภคต้องไม่

แตกต่างกันท้ังในด้านคุณภาพและปริมาณ และโดยเฉพาะเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดส่งผู้ประกอบการอาจต้องระมัดระวัง

สินค้าในการจัดส่งหรืออุปกรณ์ต้องการออกแบบท่ีป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์เวลาจัดส่งเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภค เร่ืองปัญหารสชาติอาหารไม่เหมือนตอนรับประทานในร้านและความเสี่ยงท่ีจะได้รับสินค้าไม่

อยู่ในสภาพดีรวมถึง และหน้าตาสินค้าไม่เหมือนในโฆษณาท้ังคุณภาพหรือปริมาณ ตามล าดับ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสใน

รักษาลูกค้าและขยายฐานลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑไ์ด้เพิ่มมากขึ้น 

ด้านราคา มีระดับการมีผลมากเป็นอันดับ 2 ในการเลือกซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนา หรือศึกษาปัจจัยด้านราคาคือ  มีหลายระดับราคาให้เลือก  

และคุณภาพอาหารเหมาะสมกับราคา ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังอยู่ท่ี 301-600 บาท  และมีความถี่ในการสั่งซื้อโดยประมาณ     

ตอ่เดอืน นอ้ยกว่า 1 ครัง้ ดังนัน้ ผู้ประกอบการควรอาจมกีารจัดชุดอาหารในราคา 301-600 บาท ตอ่ชุด ซึ่งควรตอ้งแบ่ง

ชุดการขายเช่น ชุดสุดคุ้มราคา 399 บาทมีรายการอาหาร 3-5 เมนู หรือส าหรับครอบครัวชุดสุดพิเศษส าหรับ 5-6 คน 

ราคาอยู่ท่ี 599 บาท แต่หากสั่งซื้อเป็นรายการก็จะเป็นช่วงราคา และในด้านคุณภาพอาหารท่ีเหมาะสมกับราคานั้น 

ส าหรับร้านอาหารประเภทพรีเมี่ยม ต้องอาจมีการกล่าวถึงสรรพคุณ วัตถุดิบ ความพิเศษในกระบวนผลิต รวมถึงความ

เป็นเอกลักษณ์ของสินค้า หากเป็นร้านท่ัวไปควรพจิารณาราคากลางของท้องตลาดซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้บริโภคตระหนักและมั่นใจ

ในความคุ้มค่าท่ีได้รับกับเงินท่ีจ่ายไปนั่นเอง 
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  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ระดับการมีผลมากเป็นอันดับ 3 ในการเลือกซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีในเขตอ าเภอ

เมืองเชียงใหม่ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีผู้ประกอบการควรปรับปรุงและพัฒนา หรือศึกษาปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหนา่ยคือ 

มีโทรศัพท์เป็นช่องทางในการติดต่อสั่งซื้อ ดังนั้นควรระบุเบอร์ติดต่อให้ชัดเจน จ านวนคู่สายและทีมงานท่ีพอเพียง 

ในการให้บริการเมื่อมีการติดต่อสั่งซื้อเข้ามา ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากท่ีพักอาศัย/ ท างาน/ เรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้

ง่ายและสะดวก ดังนัน้หาก ผู้ประกอบรายใหม่ท่ีต้องการด าเนนิธุรกิจอาหารจัดสง่ถึงท่ี ควรพจิารณาท าเลท่ีต้ังใกล้กับกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย  

ด้านส่งเสริมการตลาด มีระดับการมีผลในภาพรวมน้อยท่ีสุดนั้น แต่นับว่าจ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการ 

ในการแขง่ขันกับคู่แขง่ท้ังรายเก่าและรายใหม ่และสิ่งส าคัญด้านการตลาดที่ควรให้ความปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ

เป็นอันดับแรกคือ การให้ข้อมูลลูกค้าอย่างชัดเจน ลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับร้านอาหารจัดส่งถึงท่ีท่ีมีการบอก

รายละเอียดของเมนูอาหาร ราคาอาหารและราคาค่าบริการจัดส่งอย่างชัดเจนมากกว่าร้านท่ีบอกแค่ราคาอาหารเท่านั้น 

เพราะจะท าให้พวกเขาสามารถค านวณค่าใช้จ่ายท้ังหมดได้ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อนอกจากนี้ช่องทางออนไลน์มีผล  

ตอ่การเข้าถึงขอ้มูลคือ เฟซบุก๊ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นผู้ประกอบการควรปรับกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน

ทางช่องทางดังกล่าวให้มากขึ้น กว่าการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออฟไลน์ซึ่งเร่ิมมีบทบาทน้อยลง และจากการเก็บ

ข้อมูลการแนะน าผ่านเฟซบุ๊กและรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารจัดส่งถึงท่ีในการซื้อ ต่อคร้ังท่ี  

301-600 บาทมากกว่ากลุ่มอื่นๆ โดยปัญหาด้านคนจัดส่งสินค้าไม่ทราบสถานท่ีจัดส่งเป็นปัญหาที่พบมากท่ีสุดท าให้เกิด

ความสับสนในการรับสินค้า ดังนั้นในการให้บริการข้อมูลลูกค้า หรือรับข้อมูลในการจัดส่งควรมีการตรวจสอบและยืนยัน

สถานท่ีจัดส่งท่ีแน่นอน และลดการท าการตลาดผ่านทางรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น ซึ่งมีผลต่อการสั่งซื้อน้อยท่ีสุด  

และในการจัดท าการตลาดกลุ่มท่ีมีอิทธิผลในด้านนี้คือ การซื้อต่อคร้ังท่ี 301-600 บาท สามารถน ามาใช้ในการท า

การตลาดได้ อาทิ โปรโมชั่น ลดแลก แจก แถมสินค้า การจัดการขายในช่วงราคา 301-600 บาท ซึ่งจะช่วยให้การตลาด

ในดา้นการสง่เสริมการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
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