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บทคดัย่อ 
 การศกึษาปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมท่ีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์
ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจัจยัการตลาด
แนวคดิใหมใ่นการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 2) เพื่อศกึษา
กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา  
และ 3) เพื่อศกึษาปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมท่ีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์
ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่เคยสัง่อาหารออนไลน์ ในอ าเภอเมอืง จงัหวัด
นครราชสมีา  จ านวน 385 คน สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ ผลการศกึษาพบว่า 
 1. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ในการสัง่อาหารออนไลน์  ในภาพรวม ให้ความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการสื่อสาร ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดยให้
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุน และด้านความ
ตอ้งการ โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 2. กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักถงึปญัหา ให้ความคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดย
ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการ
ประเมนิทางเลอืก และดา้นการคน้หาขอ้มลูขา่วสาร โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 3. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมร่ว่มกนัพยากรณ์กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ 
โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2 = 0.697) รอ้ยละ 69.70 โดยปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ ดา้นการ
สื่อสาร (β = 0.889)  เป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์มากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื ดา้นตน้ทุน  (β = -0.068) ดา้นความสะดวกในการซือ้ (β = 0.040) และดา้นความต้องการ 
(β = -0.029) ตามล าดบั โดยปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ ดา้นการสื่อสาร ค่าเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผล
ทางบวกต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ ลดลง 0.959 หน่วย  
ค าส าคญั: การตลาดแนวคดิใหม่  กระบวนการตดัสนิใจ  สัง่อาหารช่องทางออนไลน์ 



Abstract 
 

 A study of new concept marketing factors affecting the decision-making process of 
online food ordering of consumers in Muang district Nakhon Ratchasima Province have a 
purpose 1) Study the marketing factors of new concepts in online food ordering among 
consumers in Muang District Nakhon Ratchasima Province 2) Study the decision-making 
process of online food ordering of consumers in Muang district Nakhon Ratchasima Province 
and 3) To study the new conceptual marketing factors that affect the decision-making process 
of online food ordering of consumers in Muang district Nakhon Ratchasima Province. It is a 
quantitative research by using a questionnaire as a study tool. The sample consisted of 385 
consumers who had ordered food online in Muang District, Nakhon Ratchasima Province. The 
statistics used in the data analysis were frequency distribution, percentage, mean, standard 
deviation and Multiple Regression Analysis. The results of found that 
 1. Marketing factors for new concepts in online food ordering for consumers in Muang 
District Nakhon Ratchasima Province, as a whole, gave a high level of opinion. When 
considering each aspect, it was found that the communication aspect Put the highest opinions 
first. The opinions were given at a high level, followed by convenience in purchasing, cost and 
demand. The opinions were given at a high level, respectively. 

2. Consumer decision making process of online food ordering in Muang district Nakhon 
Ratchasima Province, as a whole, gave a high level of opinion. When considering each aspect, 
it was found that the awareness of the problem Put the highest opinions first. The opinions 
were at a high level, followed by the purchase decision. behavior after purchase Alternative 
assessment and information search The opinions were given at a high level, respectively. 

3. New concept marketing factors together predict the decision-making process for 
online food ordering The decision coefficient (R2 = 0.697) was 69.70% by the new concept 
marketing factor. The communication aspect (β = 0.889) was the factor that affected the 
decision-making process of online food ordering the most, followed by cost (β = -0.068), 
convenience of purchase (β = 0.040), and demand. (β = -0.029), respectively. New concept 
marketing factor On the communication aspect, an increase of 1 unit had a positive effect on 
the online food ordering decision-making process, a decrease of 0.959 units with a statistically 
significant level of 0.05. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั Covid-19 ท าให้รฐับาลประกาศลอ็คดาวน์ 

พืน้ทีท่ี่เกดิการระบาดอย่างรุนแรง ซึง่หนึ่งในมาตรการลอ็คดาวน์นัน้ รา้นอาหารหา้มเปิดใหค้นนัง่กนิที่
รา้น และสามารถสัง่กลบับา้นได้ และประชาชนหวาดกลวักบัการเดนิทางออกนอนเคหะสถานณ์ ดงันัน้
ธุรกจิฟู้ด เดลเิวอรี ่(Food Delivery) จงึได้รบัความนิยมมากจากกลุ่มผู้บรโิภค ซึ่งศูนยว์จิยักสกิรไทย 
มองว่า จ านวนครัง้ของการจดัส่งอาหาร ในปี 2563 จะสูงกว่า 66 -68 ลา้นครัง้ หรอืขยายตวัทัง้ปีสูงถงึ
รอ้ยละ 78.0-84.0 เมื่อเทยีบกบัปี 2562 โดยศูนยว์จิยักสกิรไทย ได้น าเสนอบทวเิคราะห ์เรื่อง “หลงัโค
วดิ-19 ธุรกจิ Food Delivery ขยายตวับนการแข่งขนัทีย่ ิง่รุนแรง ผูใ้หบ้รกิารแพลตฟอรม์รุกไปสู่ Super 
Application” โดยมรีายละเอยีดว่า จากวกิฤตการระบาดของไวรสัโควดิ-19 และการทีท่างการไทยต้องใช้
มาตรการเขม้ขน้ในการปิดกจิการหรอืจ ากดัการให้บรกิารของภาคธุรกจิเป็นการชัว่คราว รวมถงึธุรกจิ
รา้นอาหารทีเ่หลอืเพยีงช่องทางการซื้อกลบัและการจดัส่งอาหารไปส่งยงัทีพ่กั (Food Delivery) ผ่าน
แอปพลเิคชัน่ต่าง ๆ ซึง่ไดก้ลายเป็นช่องทางทีส่ าคญัของทัง้ผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารและผูบ้รโิภค 
จากขอ้มูลของผู้ให้บรกิารแพลตฟอรม์ออนไลน์ พบว่า มจี านวนรา้นอาหารขนาดเลก็-กลาง สมคัรเข้า
รว่มกบัแพลตฟอรม์จดัส่งอาหาร ไม่น้อยกว่า 20,000 ต่อสปัดาห ์ส่งผลท าใหใ้นช่วงครึง่แรกของปี 2563 
จ านวนครัง้ของการจดัส่งอาหารไปยงัทีพ่กัเตบิโตสงูถงึประมาณรอ้ยละ 150 (ศูนยว์จิยักสกิร, 2564) 

จากความนิยมของผูบ้รโิภคในการใชแ้อปพลเิคชัน่สัง่อาหารไปยงัทีพ่กั (Food Delivery) ท าให้
ธุรกรรมในตลาดเติบโตเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จงึเป็นที่สนใจของผู้ให้บรกิารแพลตฟอร์มสัง่อาหารเพื่อ
จดัส่งไปยงัทีพ่กั ทัง้ต่างชาตแิละไทยเขา้มาท าตลาด ซึง่มาจากทัง้ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัรวมถงึผู้
เล่นจากนอกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมือ่ผูใ้หบ้รกิารรายใหมข่องไทยไดเ้ขา้มาในตลาดนี้ ดว้ยรปูแบบการ
ท าธุรกจิใหม่ (Business Model) ทีต่่างจากเดมิ ซึง่ธุรกจิฟู้ด เดลเิวอรี ่(Food Delivery) มกีารแข่งขนักนั
สูงมาก ไม่ว่าจะบรกิารเดลเิวอรีข่องสด ฟาสต์ฟู้ด อาหารส าเรจ็รูป อาหารทะเล อาหารพื้นเมอืงชื่อดงั 
อาหารป่ินโต แมแ้ต่บรกิารรบัสัง่เมนูโปรดจากรา้นทีล่กูคา้เลอืกเองผ่านโทรศพัทม์อืถอื และแอฟพลเิคชัน่ 
จงึท าให้ธุรกจิบรกิารส่งถงึบา้นอย่าง Line Man, Grab Food และ Food Panda กลายเป็นอกีหนึ่ง
ทางเลอืกอนัดบัต้นๆ ของผูบ้รโิภคทีใ่ชเ้ป็นช่องทางในการเขา้ถงึสนิคา้ จงึเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกบัธุรกจิบรกิารส่งอาหารถงึบ้านต้องค านึงถงึคุณภาพการบรกิารเป็นหลกั เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ 
และดงึดดูลกูคา้ใหเ้ลอืกใชบ้รกิารผ่านช่องทางของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ (ธาวนิี  จนัทรค์ง, 2559) 

จากความเป็นมา และความส าคญัของปญัหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะ
ท าการศกึษาปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของ
ผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เพื่อให้ได้ผลการศกึษาที่ผู้ประกอบการหรอืผู้ที่สนใจ
สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพตรงตามความต้องการ
ของผู้บรโิภค รวมถงึผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปรบัปรุง พฒันา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย ประกอบการตดัสนิใจวางแผนดา้นกลยุทธท์างการตลาดต่อไป 

 
 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.เพื่อศกึษาปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมใ่นการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 
 2. เพื่อศกึษากระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา 
 3. เพื่อศึกษาปจัจยัการตลาดแนวคิดใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสนิใจสัง่อาหารช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ส่งผลทางบวกต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากร ทัง้เพศชาย และเพศหญงิ ใน

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทีเ่คยสัง่อาหารออนไลน์  
 1.2 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่คยสัง่อาหารออนไลน์ ใน

อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน การหาขนาดของจ านวน
ตวัอย่างจงึต้องใชสู้ตรในการค านวณในกรณีทีไ่ม่ทราบกลุ่มจ านวนประชากร (บุญใจ  ศรสีถติยน์รากูร , 
2555 : 49) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 คน ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งงา่ย  
 2.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
           2.1 ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการวจิยั (Independent Variable) ไดแ้ก่  
  1)  ขอ้มลูทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา 
อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
  2)  ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ในการสัง่อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย ปจัจยั
ดา้นความตอ้งการ ปจัจยัดา้นตน้ทุน ปจัจยัดา้นความสะดวกในการซือ้ และปจัจยัดา้นการสื่อสาร   
            2.2 ตวัแปรตามที่ใชใ้นการวจิยั (Dependent Variable) ได้แก่ กระบวนการตดัสนิใจสัง่
อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย การตระหนักถงึปญัหา การค้นหาขอ้มูลข่าวสาร การประเมนิทางเลอืก 
การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการศกึษา โดยมี
วธิดี าเนินการวจิยั ดงันี้ 
 



ข้อมลูทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชพี 
6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

กระบวนการตดัสินใจ 
สัง่อาหารออนไลน์ 

 
1. การตระหนกัถงึปญัหา 
2. การคน้หาขอ้มลูขา่วสาร 
3. การประเมนิทางเลอืก 
4. การตดัสนิใจซือ้ 
5. พฤตกิรรมหลงัการซือ้ การตลาดแนวคิดใหม่ 

1.  ปจัจยัดา้นความตอ้งการของผูบ้รโิภค  
2.  ปจัจยัดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค  
3.  ปจัจยัดา้นความสะดวกในการซือ้  
4.  ปจัจยัดา้นการสื่อสาร 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้นี้เป็นแบบสอบถามโดยมลีกัษณะ
เครือ่งมอื หรอืแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน  ดงันี้ 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไป ซึ่งประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยเป็นค าถามแบบมคี าตอบใหเ้ลอืกหลายค าตอบ  
 ตอนที่ 2 ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ในการสัง่อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย ปจัจยัด้านความ
ต้องการ ปจัจยัดา้นต้นทุน ปจัจยัดา้นความสะดวกในการซือ้ และปจัจยัดา้นการสื่อสาร โดยเป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยใชน้ ้าหนักเปรยีบเทยีบ 5 ระดบั  คือ  มาก
ทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุ่ด โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแต่ละระดบั ตามแนวของ Likert 
Scale ดงันี้ (บุญชม  ศรสีะอาด, 2556 : 144) 
 ตอนที่ 3 กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย การตระหนักถึงปญัหา การ
คน้หาขอ้มลูข่าวสาร การประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ โดยเป็นค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ 
ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน โดยใชน้ ้าหนักเปรยีบเทยีบ 5 ระดบั  คอื  มาก
ทีสุ่ด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยทีสุ่ด  

2. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดน้ ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัไดด้งัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 



 3. การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 การศกึษาครัง้นี้ผูศ้กึษาด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถาม จะมาท า การ
ประมวลผลขอ้มลู ขอ้มูลทีล่งรหสัจะท าการป้อนขอ้มลูของค าตอบในแบบสอบถาม บนัทกึเขา้ไฟล์ลงใน
ดสิก ์ โดยใชเ้ครือ่งคอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลขอ้มลู โดยมสีถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
 1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  Statistics)   
 1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
 1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ใช้วเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ และ
กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เป็นค่าวดัการกระจายทีส่ าคญั
ทางสถติ ิซึง่เป็นค่าทีใ่ชบ้อกถงึการกระจายของขอ้มลูของปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ และกระบวนการ
ตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 
 2. สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกบัปจัจยัการตลาด
แนวคดิใหมส่่งผลทางบวกต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอ
เมอืง จงัหวดันครราชสมีา โดยใชก้ารวเิคราะหส์มการถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 การศกึษาปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมท่ีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์
ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา  สามารถสรปุผลการวจิยัไดด้งันี้ 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รโิภคทีเ่คยสัง่อาหารออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ  รอ้ยละ 60.8 และ
เพศชาย รอ้ยละ 39.2 มอีายุ 20-30 ปี รอ้ยละ 67.5 รองลงมาคอื 31-40  ปี รอ้ยละ 22.6 มสีถานภาพ
โสด ร้อยละ 65.2 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 31.7 มกีารศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 65.2 
รองลงมาคอื ต ่ากว่าปรญิญาตร ีรอ้ยละ 31.9 ประกอบอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 29.1 
รองลงมาคอื นักเรยีน/นักศกึษา รอ้ยละ 17.9 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,000-20,000 บาท รอ้ยละ 43.6 
รองลงมาคอื มากกว่า 30,000 บาท ขึน้ไป รอ้ยละ 23.9 ตามล าดบั 

2. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ในการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ในภาพรวม ให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สื่อสาร ใหค้วามคดิเหน็สงูสุดเป็นอนัดบัแรก โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื ดา้นความ
สะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุน และดา้นความต้องการ โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 
รายละเอยีดเป็นรายดา้น สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

 2.1 ดา้นความตอ้งการ ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบว่า อาหารทีส่ ัง่ผ่านแอปพลเิคชัน่ตรงตามความตอ้งการ ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดย



ให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื พนักงานส่งอาหารมคีวามกระตือรอืรน้ในการให้บรกิาร 
และรปูแบบของแอปพลเิคชัน่งา่ยต่อการใชง้าน โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 2.2 ด้านต้นทุน ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ราคาอาหารที่ส ัง่ผ่านแอปพลเิคชัน่ราคาเท่ากบัที่หน้ารา้น ให้ความคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื การออกไปรบัประทานอาหารดา้นนอกคุ้มค่ากว่าการ
สัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ และราคาค่าจดัส่งเหมาะสม เมื่อสัง่สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 2.3 ด้านความสะดวกในการซื้อ ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แอปพลเิคชัน่มชี่องทางการช าระเงนิทีห่ลากหลาย ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็น
อนัดบัแรก โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคอื สามารถตดิต่อกบัฝ่ายบรกิารลูกคา้ได ้หาก
เกดิปญัหา และแอปพลเิคชัน่มคีวามพรอ้มในการใชง้าน สามารถสัง่อาหารไดทุ้กที ่ทุกเวลา โดยใหค้วาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 2.4 ดา้นการสื่อสาร ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า มกีารประชาสมัพนัธ ์โฆษณาแอปพลเิคชัน่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดย
ให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื แอปพลเิคชัน่มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายสม ่าเสมอ 
เช่น ให้ส่วนลด ซื้อ 1 แถม 1 และแอปพลเิคชัน่มกีารส่งข้อมูล ข่าวสารติดต่ออยู่เสมอ โดยให้ความ
คดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก) ตามล าดบั 
 3. กระบวนการตัดสินใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ในภาพรวม ให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ตระหนักถงึปญัหา ให้ความคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
คอื ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ดา้นการประเมนิทางเลอืก และดา้นการคน้หาขอ้มลู
ข่าวสาร โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั รายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปผล
การศกึษาไดด้งันี้ 

 3.1 ดา้นการตระหนกัถงึปญัหา ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า สัง่อาหารออนไลน์เพื่อช่วยใหม้เีวลาท าอย่างอื่น ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก 
โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื สัง่อาหารออนไลน์เพราะไม่อยากเผชญิสภาพอากาศ
รอ้น หรอืฝนตก และการปฏสิมัพนัธ์กนัในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ ท าให้อยากใช้บรกิารสัง่อาหาร
ออนไลน์ โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 3.2 ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวม ให้ความคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า สอบถามขอ้มลูของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์  ให้ความคดิเหน็สูงสุด
เป็นอนัดบัแรก โดยให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ได้รบัค าแนะน าจากครอบครวั เพื่อน 
และคนรูจ้กั จงึท าใหต้ดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน์ และเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เป็นแหล่งขอ้มลูที่
ดใีนการแบ่งปนัประสบการณ์เกี่ยวกบัแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบั
มาก ตามล าดบั 



 3.3 ดา้นการประเมนิทางเลอืก ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกบัแอปพลเิคชัน่ที่มกีารค้นหาตามแหล่งต่าง ๆ ช่วยให้ท่าน
ประเมนิแอปพลเิคชัน่ได้รวดเรว็ขึน้  ให้ความคดิเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดยให้ความคดิเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก รองลงมาคอื มกัเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้ของแอปพลเิคชัน่ (Food Panda, Grab Food และ 
Line Man) ก่อนการใชบ้รกิารเสมอ และมกัก าหนดเกณฑค์ุณสมบตัใินการประเมนิแอปพลเิคชัน่ เช่น 
ราคา ประเภทอาหาร ก่อนใชบ้รกิารเสมอ โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 3.4 ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ในภาพรวม ให้ความคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็น
รายขอ้ พบว่า ระยะเวลาในการจดัส่งอาหารมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารออนไลน์  ใหค้วาม
คดิเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ ในระดบัมาก รองลงมาคือ โปรโมชัน่ต่าง ๆ ใน
แอปพลเิคชัน่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน์ และมกัมรีายการอาหาร หรอืรา้นอาหารที่
ตอ้งการในใจก่อนท าการใชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน์ โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

 3.5 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ได้รบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารสัง่อาหารออนไลน์ และจะสัง่อาหารออนไลน์
ต่อไปอกีในอนาคต  ใหค้วามคดิเหน็สูงสุดเป็นอนัดบัแรก โดยใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก รองลงมา
คอื จะใชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน์ ซ ้า ในการสัง่อาหารครัง้ต่อๆ ไป  และมกัใชบ้รกิารสัง่อาหารออนไลน์ 
ทุกครัง้ที่ต้องการสัง่อาหารนอกบ้านมารบัประทาน เคยน าประสบการณ์ที่ได้รบัจากการใช้บรกิารสัง่
อาหารออนไลน์ ไปบอกต่อผูอ้ื่น โดยใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

4. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหมร่่วมกนัพยากรณ์กระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ 
โดยมคี่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (R2 = 0.697) รอ้ยละ 69.70 โดยปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ ดา้นการ
สื่อสาร (β = 0.889)  เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์มากทีสุ่ด 
รองลงมาคอื ดา้นตน้ทุน  (β = -0.068) ดา้นความสะดวกในการซือ้ (β = 0.040) และดา้นความต้องการ 
(β = -0.029) ตามล าดบั โดยปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ ดา้นการสื่อสาร ค่าเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะส่งผล
ทางบวกต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ลดลง 0.959 หน่วย ซึง่ส่งผลกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
อภิปรายผล 

1. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ในการสัง่อาหารออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญัดา้นการสื่อสาร ซึง่เหน็ว่า
การประชาสมัพนัธ ์โฆษณาแอปพลเิคชัน่ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั เป็นสิง่ส าคญัทีท่ าใหผู้บ้รโิภคใชบ้รกิารสัง่อาหาร
ออนไลน์ ทัง้นี้เนื่องจาก เมื่อลูกค้ารบัรู้ถึงบรกิารการสัง่อาหารออนไลน์ รวมถึงโปรโมชัน่ต่างๆ ของ
แอปพลิเคชัน่ท าให้ลูกค้ามกีารตัดสินใจสัง่อาหารออนไลน์มากยิง่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
ปรญิญา แย้มสรวล (2560) การศึกษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ยอดขาย 
กรณีศกึษา บรษิทั โกลว์ ตรนิีตี้ สลีม การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่
ยอดขาย กรณศีกึษา บรษิทั โกลว ์ตรนีิตี้ สลีม พบว่า การโฆษณา ประชาสมัพนัธใ์หลู้กคา้รบัรูถ้งึสนิคา้



และบรกิาร จะกระตุ้นใหลู้กคา้ใชบ้รกิารยิง่ขึน้ นอกจกนัน้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกตุวด ี สมบูรณ์
ทว ี(2561) ไดศ้กึษาปจัจยัดา้นคุณภาพบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าผลติภณัฑอ์าหารผ่านผู้
ใหบ้รกิาร Food Panda Application ซึง่ใหค้วามส าคญักบัการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์บรกิาร โปรโมชัน่ 
รวมถงึกจิกรรมรว่มสนุกของทางแอปพลเิคชัน่ จะสรา้งแรงจงูใจใหล้กูคา้ใชบ้รกิารมากยิง่ขัน้ 
 2. กระบวนการตัดสินใจสัง่อาหารช่องทางออนไลน์ของผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา ในภาพรวม ใหค้วามคดิเหน็อยู่ในระดบัมาก ใหค้วามส าคญักบัดา้นการตระหนักถงึปญัหา  
โดยเหน็ว่าการสัง่อาหารออนไลน์เพื่อช่วยใหม้เีวลาท าอย่างอื่น ทัง้นี้เนื่องจากการสัง่อาหารออนไลน์ท า
ใหผู้บ้รโิภครออาหารอยู่ทีบ่า้น หรอืทีท่ างาน โดยไม่ต้องเสยีเวลาออกไปขา้งนอกเพื่อไปซือ้อาหาร และ
รวมถึงการรอคิวสัง่อาหาร ท าให้ผู้บรโิภคมเีวลาที่จะท ากิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายใน
ช่วงเวลาที่รออาหารจากไรเดอร์มาส่ง ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกตุวด ี สมบูรณ์ทว ี(2561) ได้
ศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ซ ้าผลติภณัฑอ์าหารผ่านผูใ้หบ้รกิาร Food 
Panda Application พบว่า การสัง่อาหารออนไลน์ ท าใหลู้กคา้ไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางไปซือ้อาหารเอง 
และไม่ต้องไปรออาหารจากรา้นคา้ ประหยดัเวลา ประหยดัค่าใชจ้่าย ท าให้ลูกค้ามเีวลาในการพกัผ่อน 
หรอืการท างาน กิจกรรมต่างๆ อยู่ประจ าที่ของลูกค้าเอง นอกจากนัน้ยงัสอดคล้องกับงานวิจยัของ      
พมิพงา วรีะโยธนิ (2560) ไดศ้กึษา ปจัจยัทีส่่งผลใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจใชแ้อปพลเิคชนัอูเบอร ์อที (Uber 
Eats) เพื่อบรกิารรบัส่งอาหาร (Food Delivery) พบว่า การสัง่อาหารท าให้ลูกคา้ มเีวลาทีใ่ช้ในการท า
กจิกรรมต่าง ๆ ไดเ้พิม่ขึน้ ซึง่ไมต่อ้งเสยีเวลาในการเดนิทางไปซือ้อาหาร และรออาหารหน้ารา้นเอง 

3. ปจัจยัการตลาดแนวคดิใหม่ดา้นการสื่อสารส่งผลต่อกระบวนการตดัสนิใจสัง่อาหารช่องทาง
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ทัง้นี้เนื่องจากการสื่อสารทีด่ที าใหผู้บ้รโิภค
เกดิการรบัรูใ้นสนิคา้และบรกิาร จงึส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ ปรญิญา แยม้สรวล (2560) การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธท์างการตลาดเพื่อเพิม่
ยอดขาย กรณีศกึษา บรษิทั โกลว์ ตรนิีตี้ สลีม การศกึษาปญัหาและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเพิม่ยอดขาย กรณีศกึษา บรษิทั โกลว ์ตรนีิตี้ สลีม พบว่า การโฆษณา ประชาสมัพนัธใ์หลู้กคา้รบัรู้
ถึงสินค้าและบรกิารจงึส่งผลให้เกิดการใช้บรกิารเพิม่ยิง่ขึ้น นอกจกนัน้ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ    
เกตุวดี  สมบูรณ์ทวี (2561) ได้ศึกษาปจัจยัด้านคุณภาพบรกิารที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ ้า
ผลติภณัฑอ์าหารผ่านผู้ให้บรกิาร Food Panda Application พบว่า การสรา้งการรบัรูใ้หก้บัลูกคา้โดย
การโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์บรกิาร โปรโมชัน่ รวมถงึกจิกรรมร่วมสนุกของทางแอปพลเิคชัน่ จะส่งผล
ใหล้กูคา้ตดัสนิใจใชบ้รกิารเพิม่มากขึน้ตามไปดว้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. แอปพลเิคชัน่มกีารส่งในเขตพื้นทีจ่ ากดั ท าใหลู้กคา้ไม่สามารถสัง่อาหารจากรา้นทีอ่ยู่
ในระยะไกลได ้ดงันัน้ ผูป้ระกอบการสัง่อาหารช่องทางออนไลน์  ควรมกีารขยายเขตการใหบ้รกิารของ
รา้นคา้ เพื่อใหล้กูคา้สามารถสัง่อาหารจากรา้นคา้ทีห่ลากหลายมากยิง่ขึน้ 



 2 นักการตลาดแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารช่องทางออนไลน์ ควรเน้นท าการสื่อสารทาง
การตลาดกบักลุ่มผู้บรโิภคทีม่รีายไดเ้พิม่มากขึน้ เพื่อเพิม่ฐานลูกค้าในอนาคต แต่ยงัคงรักษาระดบัการ
สื่อสารการตลาดกบักลุ่มผูบ้รโิภคเดมิทีม่รีายไดน้้อยเช่นเดมิ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เก่าไว้ 
 3.  นกัการตลาดแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารช่องทางออนไลน์ ควรใหค้วามส าคญักบัสื่อทีใ่ชใ้น
การสื่อสารทางการตลาดใหค้รอบคลุมและทัว่ถงึ รวมถงึพฒันาแอปพลเิคชัน่และบริการเพื่อให้ผูบ้รโิภค
ท าการเลอืกใช ้และสัง่อาหารไดอ้ยา่งสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การท าวจิยัครัง้นี้ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา เฉพาะผู้บรโิภคในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีาเท่านัน้ ดงันัน้ ผูว้จิยัเหน็ว่าควรจะมกีารท าการวจิยัอกีครัง้หนึ่งในลกัษณะนี้และหาก
ได้มกีารท าวจิยัขยายไปสู่กลุ่มบุคคลอื่น ๆ ในลกัษณะหลากหลายกว่าเดมิ งานวจิยัจะมคีวามสมบูรณ์
และจะท าใหห้าผลสรปุไดช้ดัเจนและสามารถน าไปปฏบิตัแิละปรบัใชเ้พื่อพฒันาต่อไป 
 2. ควรมกีารศกึษาโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อให้สามารถทราบถงึขอ้มูลที่ชดัเจน 
และสามารถไดข้อ้สรปุทีถู่กตอ้ง สมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
 3. ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาความพงึพอใจ และทศันคตเิกี่ยวกบัสัง่อาหาร
ออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ท าใหท้ราบถงึขอ้มลูทีห่ลากหลายยิง่ขึน้ 
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