ปัจจัยการตลาดแนวคิ ดใหม่ที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจสังอาหารช่
่
องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
New concept marketing factors affecting the decision-making process of online
food ordering of consumers in Muang district Nakhon Ratchasima Province
ร.อ.สมยศ สุขสบาย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
บทคัดย่อ
การศึกษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ทส่ี ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปจั จัยการตลาด
แนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2) เพื่อศึกษา
กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
และ 3) เพื่อศึกษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ทส่ี ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่อ งมือ ในการศึก ษา กลุ่ มตัว อย่าง คือ ผู้บริโภคที่เ คยสังอาหารออนไลน์
่
ในอ าเภอเมือ ง จังหวัด
นครราชสีมา จานวน 385 คน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า
1. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ใ นการสังอาหารออนไลน์
่
ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ใ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสาร ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดยให้
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุน และด้านความ
ต้องการ โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2. กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการตระหนักถึงปญั หา ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดย
ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการ
ประเมินทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่รว่ มกันพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
2
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R = 0.697) ร้อยละ 69.70 โดยปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ ด้านการ
สื่อสาร (β = 0.889) เป็ นปจั จัยที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ มากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ด้านต้นทุน (β = -0.068) ด้านความสะดวกในการซือ้ (β = 0.040) และด้านความต้องการ
(β = -0.029) ตามลาดับ โดยปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ ด้านการสื่อสาร ค่าเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะส่งผล
ทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ ลดลง 0.959 หน่วย
คาสาคัญ: การตลาดแนวคิดใหม่ กระบวนการตัดสินใจ สังอาหารช่
่
องทางออนไลน์

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.
Keywords: New concept marketing factors, Decision-making process, Online food ordering

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส Covid-19 ทาให้รฐั บาลประกาศล็อคดาวน์
พืน้ ทีท่ ่เี กิดการระบาดอย่างรุนแรง ซึง่ หนึ่งในมาตรการล็อคดาวน์นัน้ ร้านอาหารห้ามเปิดให้คนนัง่ กินที่
ร้าน และสามารถสังกลั
่ บบ้านได้ และประชาชนหวาดกลัวกับการเดินทางออกนอนเคหะสถานณ์ ดังนัน้
ธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี่ (Food Delivery) จึงได้รบั ความนิยมมากจากกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย
มองว่า จานวนครัง้ ของการจัดส่งอาหาร ในปี 2563 จะสูงกว่า 66-68 ล้านครัง้ หรือขยายตัวทัง้ ปี สูงถึง
ร้อยละ 78.0-84.0 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้นาเสนอบทวิเคราะห์ เรื่อง “หลังโค
วิด-19 ธุรกิจ Food Delivery ขยายตัวบนการแข่งขันทีย่ งิ่ รุนแรง ผูใ้ ห้บริการแพลตฟอร์มรุกไปสู่ Super
Application” โดยมีรายละเอียดว่า จากวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการทีท่ างการไทยต้องใช้
มาตรการเข้มข้นในการปิ ดกิจการหรือจากัดการให้บริการของภาคธุรกิจเป็ นการชัวคราว
่
รวมถึง ธุรกิจ
ร้านอาหารทีเ่ หลือเพียงช่องทางการซื้อกลับและการจัดส่งอาหารไปส่งยังทีพ่ กั (Food Delivery) ผ่าน
แอปพลิเคชันต่
่ าง ๆ ซึง่ ได้กลายเป็ นช่องทางทีส่ าคัญของทัง้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจร้านอาหารและผูบ้ ริโภค
จากข้อมูลของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ พบว่า มีจานวนร้านอาหารขนาดเล็ก-กลาง สมัครเข้า
ร่วมกับแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร ไม่น้อยกว่า 20,000 ต่อสัปดาห์ ส่งผลทาให้ในช่วงครึง่ แรกของปี 2563
จานวนครัง้ ของการจัดส่งอาหารไปยังทีพ่ กั เติบโตสูงถึงประมาณร้อยละ 150 (ศูนย์วจิ ยั กสิกร, 2564)
จากความนิยมของผูบ้ ริโภคในการใช้แอปพลิเคชันสั
่ ง่ อาหารไปยังทีพ่ กั (Food Delivery) ทาให้
ธุรกรรมในตลาดเติบโตเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นที่สนใจของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสังอาหารเพื
่
่อ
จัดส่งไปยังทีพ่ กั ทัง้ ต่างชาติและไทยเข้ามาทาตลาด ซึง่ มาจากทัง้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผู้
เล่นจากนอกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเมือ่ ผูใ้ ห้บริการรายใหม่ของไทยได้เข้ามาในตลาดนี้ ด้วยรูปแบบการ
ทาธุรกิจใหม่ (Business Model) ทีต่ ่างจากเดิม ซึง่ ธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี่ (Food Delivery) มีการแข่งขันกัน
สูงมาก ไม่ว่าจะบริการเดลิเวอรีข่ องสด ฟาสต์ฟ้ ูด อาหารสาเร็จรูป อาหารทะเล อาหารพื้นเมืองชื่อดัง
อาหารปิ่นโต แม้แต่บริการรับสังเมนู
่ โปรดจากร้านทีล่ กู ค้าเลือกเองผ่านโทรศัพท์มอื ถือ และแอฟพลิเคชัน่
จึงทาให้ธุรกิจบริการส่งถึงบ้านอย่าง Line Man, Grab Food และ Food Panda กลายเป็ นอีกหนึ่ง
ทางเลือกอันดับต้นๆ ของผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้เป็ นช่องทางในการเข้าถึงสินค้า จึงเป็ นสาเหตุให้ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับธุรกิจบริการส่งอาหารถึงบ้านต้องคานึงถึงคุณภาพการบริการเป็ นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
และดึงดูดลูกค้าให้เลือกใช้บริการผ่านช่องทางของตนเองอย่างสม่าเสมอ (ธาวินี จันทร์คง, 2559)
จากความเป็ นมา และความส าคัญของปญั หาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะ
ทาการศึกษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ทส่ี ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ผู้ประกอบการหรือผู้ท่สี นใจ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ
ของผู้บริโภค รวมถึงผู้ท่สี นใจสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ช่องทางการจัด
จาหน่าย ประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านกลยุทธ์ทางการตลาดต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อศึกษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อ ศึก ษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ท่สี ่ งผลต่ อ กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ส่งผลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มประชากร ทัง้ เพศชาย และเพศหญิง ใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทีเ่ คยสังอาหารออนไลน์
่
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มผูบ้ ริโภคทีเ่ คยสังอาหารออนไลน์
่
ใน
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน การหาขนาดของจานวน
ตัวอย่างจึงต้องใช้สูตรในการคานวณในกรณีทไ่ี ม่ทราบกลุ่มจานวนประชากร (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร ,
2555 : 49) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 คน ใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 ตัวแปรอิสระทีใ่ ช้ในการวิจยั (Independent Variable) ได้แก่
1) ข้อมูลทัวไป
่ ซึง่ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2) ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ประกอบด้วย ปจั จัย
ด้านความต้องการ ปจั จัยด้านต้นทุน ปจั จัยด้านความสะดวกในการซือ้ และปจั จัยด้านการสื่อสาร
2.2 ตัวแปรตามที่ใช้ในการวิจยั (Dependent Variable) ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจสัง่
อาหารออนไลน์ ประกอบด้วย การตระหนักถึงปญั หา การค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก
การตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมหลังการซือ้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นเป็นการวิจยั เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยมี
วิธดี าเนินการวิจยั ดังนี้

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามโดยมีลกั ษณะ
เครือ่ งมือ หรือแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยเป็นคาถามแบบมีคาตอบให้เลือกหลายคาตอบ
ตอนที่ 2 ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ประกอบด้วย ปจั จัยด้านความ
ต้องการ ปจั จัยด้านต้นทุน ปจั จัยด้านความสะดวกในการซือ้ และปจั จัยด้านการสื่อสาร โดยเป็ นคาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้น้ าหนักเปรียบเทียบ 5 ระดับ คือ มาก
ทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด โดยเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับ ตามแนวของ Likert
Scale ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556 : 144)
ตอนที่ 3 กระบวนการตัดสินใจสังอาหารออนไลน์
่
ประกอบด้วย การตระหนักถึงปญั หา การ
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซือ้ โดยเป็ นคาถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของ Likert Scale โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้
ซึง่ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้น้ าหนักเปรียบเทียบ 5 ระดับ คือ มาก
ทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
2. กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1
ข้อมูลทัวไป
่
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. อาชีพ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

1.
2.
3.
4.

กระบวนการตัดสิ นใจ
สังอาหารออนไลน์
่

การตลาดแนวคิ ดใหม่
ปจั จัยด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค
ปจั จัยด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
ปจั จัยด้านความสะดวกในการซือ้
ปจั จัยด้านการสื่อสาร

1. การตระหนักถึงปญั หา
2. การค้นหาข้อมูลข่าวสาร
3. การประเมินทางเลือก
4. การตัดสินใจซือ้
5. พฤติกรรมหลังการซือ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

3. การวิ เคราะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากแบบสอบถาม จะมาทา การ
ประมวลผลข้อมูล ข้อมูลทีล่ งรหัสจะทาการป้อนข้อมูลของคาตอบในแบบสอบถาม บันทึกเข้าไฟล์ลงใน
ดิสก์ โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล โดยมีสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency distribution) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
้ตอบ
แบบสอบถาม
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
1.3 ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ใช้วเิ คราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ และ
กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D.) เป็ นค่าวัดการกระจายทีส่ าคัญ
ทางสถิติ ซึง่ เป็ นค่าทีใ่ ช้บอกถึงการกระจายของข้อมูลของปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ และกระบวนการ
ตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2. สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปจั จัยการตลาด
แนวคิดใหม่ส่งผลทางบวกต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิ จยั
การศึกษาปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ทส่ี ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
บ้ ริโภคทีเ่ คยสังอาหารออนไลน์
่
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 60.8 และ
เพศชาย ร้อยละ 39.2 มีอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 67.5 รองลงมาคือ 31-40 ปี ร้อยละ 22.6 มีสถานภาพ
โสด ร้อ ยละ 65.2 รองลงมาคือ สมรส ร้อยละ 31.7 มีการศึกษาอยู่ใ นระดับปริญญาตรี ร้อยละ 65.2
รองลงมาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 31.9 ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน ร้อยละ 29.1
รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 17.9 มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 43.6
รองลงมาคือ มากกว่า 30,000 บาท ขึน้ ไป ร้อยละ 23.9 ตามลาดับ
2. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
สื่อสาร ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความ
สะดวกในการซื้อ ด้านต้นทุน และด้านความต้องการ โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
รายละเอียดเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงั นี้
2.1 ด้านความต้องการ ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อ พบว่า อาหารทีส่ งผ่
ั ่ านแอปพลิเคชันตรงตามความต้
่
องการ ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดย

ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ พนักงานส่งอาหารมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
และรูปแบบของแอปพลิเคชันง่
่ ายต่อการใช้งาน โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2.2 ด้านต้นทุน ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ราคาอาหารที่สงผ่
ั ่ านแอปพลิเคชันราคาเท่
่
ากับที่หน้าร้าน ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก
โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การออกไปรับประทานอาหารด้านนอกคุ้มค่ากว่าการ
สังอาหารผ่
่
า นแอปพลิเ คชัน่ และราคาค่ า จัด ส่ ง เหมาะสม เมื่อ สังสิ
่ น ค้า ผ่ า นแอปพลิเ คชันสั
่ งอาหาร
่
ออนไลน์ โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2.3 ด้า นความสะดวกในการซื้อ ในภาพรวม ให้ค วามคิด เห็น อยู่ใ นระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า แอปพลิเคชันมี
่ ช่องทางการชาระเงินทีห่ ลากหลาย ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ น
อันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก รองลงมาคือ สามารถติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าได้ หาก
เกิดปญั หา และแอปพลิเคชันมี
่ ความพร้อมในการใช้งาน สามารถสังอาหารได้
่
ทุกที่ ทุกเวลา โดยให้ความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
2.4 ด้านการสื่อสาร ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า มีการประชาสัมพันธ์ โฆษณาแอปพลิเคชันให้
่ เป็นทีร่ จู้ กั ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดย
ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ แอปพลิเคชันมี
่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสม่าเสมอ
เช่น ให้ส่วนลด ซื้อ 1 แถม 1 และแอปพลิเคชันมี
่ การส่งข้อมูล ข่าวสารติดต่ออยู่เสมอ โดยให้ค วาม
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก) ตามลาดับ
3. กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
อ งทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านการ
ตระหนักถึงปญั หา ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านการตัดสินใจซือ้ ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ด้านการประเมินทางเลือก และด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร โดยให้ค วามคิดเห็นอยู่ใ นระดับมาก ตามล าดับ รายละเอียดเป็ นรายด้าน สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดงั นี้
3.1 ด้านการตระหนักถึงปญั หา ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า สังอาหารออนไลน์
่
เพื่อช่วยให้มเี วลาทาอย่างอื่น ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก
โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สังอาหารออนไลน์
่
เพราะไม่อยากเผชิญสภาพอากาศ
ร้อน หรือฝนตก และการปฏิสมั พันธ์กนั ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทาให้ อยากใช้บริการสังอาหาร
่
ออนไลน์ โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3.2 ด้านการค้นหาข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า สอบถามข้อมูลของแอปพลิเคชันสั
่ งอาหารออนไลน์
่
ให้ความคิดเห็นสูงสุด
เป็ นอันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ได้รบั คาแนะนาจากครอบครัว เพื่อน
และคนรูจ้ กั จึงทาให้ตดั สินใจใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
และเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็ นแหล่งข้อมูลที่
ดีในการแบ่งปนั ประสบการณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั
่ งอาหารออนไลน์
่
โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ

3.3 ด้านการประเมินทางเลือก ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ข้อมูลสนับสนุ นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที
่ ่มกี ารค้นหาตามแหล่งต่าง ๆ ช่วยให้ท่าน
ประเมินแอปพลิเคชันได้
่ รวดเร็วขึน้ ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดยให้ ความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ มักเปรียบเทียบราคาสินค้าของแอปพลิเคชัน่ (Food Panda, Grab Food และ
Line Man) ก่อนการใช้บริการเสมอ และมักกาหนดเกณฑ์คุณสมบัตใิ นการประเมินแอปพลิเคชัน่ เช่น
ราคา ประเภทอาหาร ก่อนใช้บริการเสมอ โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3.4 ด้านการตัดสินใจซือ้ ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า ระยะเวลาในการจัดส่งอาหารมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
ให้ความ
คิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ ใ นระดับมาก รองลงมาคือ โปรโมชันต่
่ าง ๆ ใน
แอปพลิเคชันมี
่ ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
และมักมีรายการอาหาร หรือร้านอาหารที่
ต้องการในใจก่อนทาการใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
3.5 ด้านพฤติกรรมหลังการซือ้ ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ได้รบั ความพึงพอใจในการใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
และจะสังอาหารออนไลน์
่
ต่อไปอีกในอนาคต ให้ความคิดเห็นสูงสุดเป็ นอันดับแรก โดยให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ จะใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
ซ้า ในการสังอาหารครั
่
ง้ ต่อๆ ไป และมักใช้บริการสังอาหารออนไลน์
่
ทุกครัง้ ที่ต้องการสังอาหารนอกบ้
่
านมารับประทาน เคยนาประสบการณ์ท่ไี ด้รบั จากการใช้บริการสัง่
อาหารออนไลน์ ไปบอกต่อผูอ้ ่นื โดยให้ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
4. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ร่วมกันพยากรณ์กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์
2
โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์การตัดสินใจ (R = 0.697) ร้อยละ 69.70 โดยปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ ด้านการ
สื่อสาร (β = 0.889) เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ มากทีส่ ุด
รองลงมาคือ ด้านต้นทุน (β = -0.068) ด้านความสะดวกในการซือ้ (β = 0.040) และด้านความต้องการ
(β = -0.029) ตามลาดับ โดยปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ ด้านการสื่อสาร ค่าเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วย จะส่งผล
ทางบวกต่อ กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ลดลง 0.959 หน่วย ซึง่ ส่งผลกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
1. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ในการสังอาหารออนไลน์
่
ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญด้านการสื่อสาร ซึง่ เห็นว่า
การประชาสัมพันธ์ โฆษณาแอปพลิเคชันให้
่ เป็ นทีร่ จู้ กั เป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้ผบู้ ริโภคใช้บริการสังอาหาร
่
ออนไลน์ ทัง้ นี้เนื่องจาก เมื่อลูก ค้ารับรู้ถึงบริการการสังอาหารออนไลน์
่
รวมถึงโปรโมชันต่
่ างๆ ของ
แอปพลิเ คชันท
่ าให้ลูก ค้ามีก ารตัดสินใจสังอาหารออนไลน์
่
ม ากยิง่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
ปริญญา แย้มสรวล (2560) การศึกษาปญั หาและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่ ยอดขาย
กรณีศกึ ษา บริษทั โกลว์ ตรีนิต้ี สีลม การศึกษาปญั หาและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่
ยอดขาย กรณีศกึ ษา บริษทั โกลว์ ตรีนิต้ี สีลม พบว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรูถ้ งึ สินค้า

และบริการ จะกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการยิง่ ขึน้ นอกจกนัน้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกตุวดี สมบูรณ์
ทวี (2561) ได้ศกึ ษาปจั จัยด้านคุณภาพบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้
ให้บริการ Food Panda Application ซึง่ ให้ความสาคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการ โปรโมชัน่
รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกของทางแอปพลิเคชัน่ จะสร้างแรงจูงใจให้ลกู ค้าใช้บริการมากยิง่ ขัน้
2. กระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
อ งทางออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือ ง จังหวัด
นครราชสีมา ในภาพรวม ให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ให้ความสาคัญกับด้านการตระหนักถึงปญั หา
โดยเห็นว่าการสังอาหารออนไลน์
่
เพื่อช่วยให้มเี วลาทาอย่างอื่น ทัง้ นี้เนื่องจากการสังอาหารออนไลน์
่
ทา
ให้ผบู้ ริโภครออาหารอยู่ทบ่ี า้ น หรือทีท่ างาน โดยไม่ต้องเสียเวลาออกไปข้างนอกเพื่อไปซือ้ อาหาร และ
รวมถึงการรอคิว สังอาหาร
่
ทาให้ผู้บริโภคมีเ วลาที่จะทากิจกรรมอย่างอื่นๆ ได้อ ย่างหลากหลายใน
ช่วงเวลาที่รออาหารจากไรเดอร์มาส่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ได้
ศึกษาปจั จัยด้านคุณภาพบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ ซ้าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผูใ้ ห้บริการ Food
Panda Application พบว่า การสังอาหารออนไลน์
่
ทาให้ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปซือ้ อาหารเอง
และไม่ต้องไปรออาหารจากร้านค้า ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ทาให้ลูกค้ามีเวลาในการพักผ่อน
หรือ การทางาน กิจกรรมต่ างๆ อยู่ประจาที่ของลูกค้าเอง นอกจากนัน้ ยังสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
พิมพงา วีระโยธิน (2560) ได้ศกึ ษา ปจั จัยทีส่ ่งผลให้ผบู้ ริโภคตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber
Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) พบว่า การสังอาหารท
่
าให้ลูกค้า มีเวลาทีใ่ ช้ในการทา
กิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ ไม่ตอ้ งเสียเวลาในการเดินทางไปซือ้ อาหาร และรออาหารหน้าร้านเอง
3. ปจั จัยการตลาดแนวคิดใหม่ดา้ นการสื่อสารส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจสังอาหารช่
่
องทาง
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทัง้ นี้เนื่องจากการสื่อสารทีด่ ที าให้ผบู้ ริโภค
เกิดการรับรูใ้ นสินค้าและบริการ จึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจซือ้ สินค้าและบริการยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปริญญา แย้มสรวล (2560) การศึกษาปญั หาและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิม่
ยอดขาย กรณีศกึ ษา บริษทั โกลว์ ตรีนิต้ี สีลม การศึกษาปญั หาและการกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพื่อเพิม่ ยอดขาย กรณีศกึ ษา บริษทั โกลว์ ตรีนิต้ี สีลม พบว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้
ถึงสินค้าและบริก ารจึงส่งผลให้เ กิดการใช้บริการเพิม่ ยิง่ ขึ้น นอกจกนัน้ ยังสอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ
เกตุ ว ดี สมบู ร ณ์ ท วี (2561) ได้ศึก ษาป จั จัย ด้านคุ ณ ภาพบริก ารที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจซื้อ ซ้ า
ผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผู้ให้บริการ Food Panda Application พบว่า การสร้างการรับรูใ้ ห้กบั ลูกค้าโดย
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ บริการ โปรโมชัน่ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุ กของทางแอปพลิเคชั น่ จะส่งผล
ให้ลกู ค้าตัดสินใจใช้บริการเพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1. แอปพลิเคชันมี
่ การส่งในเขตพื้นทีจ่ ากัด ทาให้ลูกค้าไม่สามารถสังอาหารจากร้
่
านทีอ่ ยู่
ในระยะไกลได้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการสังอาหารช่
่
องทางออนไลน์ ควรมีการขยายเขตการให้บริการของ
ร้านค้า เพื่อให้ลกู ค้าสามารถสังอาหารจากร้
่
านค้าทีห่ ลากหลายมากยิง่ ขึน้

2 นักการตลาดแอปพลิเคชันสั
่ งอาหารช่
่
อ งทางออนไลน์ ควรเน้ นทาการสื่อ สารทาง
การตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคทีม่ รี ายได้เพิม่ มากขึน้ เพื่อเพิม่ ฐานลูกค้าในอนาคต แต่ยงั คงรั กษาระดับการ
สื่อสารการตลาดกับกลุ่มผูบ้ ริโภคเดิมทีม่ รี ายได้น้อยเช่นเดิม เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้
3. นักการตลาดแอปพลิเคชันสั
่ งอาหารช่
่
องทางออนไลน์ ควรให้ความสาคัญกับสื่อทีใ่ ช้ใน
การสื่อสารทางการตลาดให้ครอบคลุมและทัวถึ
่ ง รวมถึงพัฒนาแอปพลิเคชันและบริ
่
การเพื่อให้ผบู้ ริโภค
ทาการเลือกใช้ และสังอาหารได้
่
อย่างสะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การทาวิจยั ครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เฉพาะผู้บริโภคในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมาเท่านัน้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรจะมีการทาการวิจยั อีกครัง้ หนึ่งในลักษณะนี้และหาก
ได้มกี ารทาวิจยั ขยายไปสู่กลุ่มบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะหลากหลายกว่าเดิม งานวิจยั จะมีความสมบูรณ์
และจะทาให้หาผลสรุปได้ชดั เจนและสามารถนาไปปฏิบตั แิ ละปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อไป
2. ควรมีการศึกษาโดยใช้แบบสัม ภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้สามารถทราบถึงข้อมูลที่ชดั เจน
และสามารถได้ขอ้ สรุปทีถ่ ูกต้อง สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
3. ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจ และทัศนคติเกี่ยวกับสังอาหาร
่
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ทาให้ทราบถึงข้อมูลทีห่ ลากหลายยิง่ ขึน้
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