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บทคัดย่อ
การวิจ ยั นี้ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาพฤติก รรมของผู้บ ริโ ภคในการตัด สิน ใจสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ และปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอป
พลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ (Quantitative.
Research) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริโภคทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเลย และเคยสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ ไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน เครื่องมือทีใ่ ช้
ในการวิจยั คือ แบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทาขึน้ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive analytics) โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D) สถิตเิ ชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) ได้แก่
ไคส-แควร์ (Chi-square Test, T-test และ F-test) พบว่า
พฤติกรรมการใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค เลือกใช้บริการสัง่
อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์แมน (Lineman) สูงทีส่ ุด 43.30% โดยส่วนมาก
จะใช้บริการในการสังอาหารฟาสต์
่
ฟ้ ูดหรืออาหารจานเดียว 49.00% จะมีการสังอาหารมากที
่
ส่ ุดระหว่าง
เวลา 10.00–12.00 น 46% ซึ่งใน 1 สัปดาห์มคี วามถี่ในการใช้บริก ารสังอาหารส่
่
วนมาก ระหว่าง 4–6
ตรัง้ ต่อสัปดาห์ 45.50% จะมีจานวนการสังอาหารในแต่
่
ครัง้ น้อยกว่า 3 เมนู 76.80% ส่วนมากจะสัง่
มารับประทานคนเดียว 62.50% ใช้ค่าใช้จา่ ยต่ากว่า 100 บาทต่อครัง้ 47.80%
ลักษณะส่วนบุคคลด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน
มีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ ้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค
แตกต่ างกัน โดยที่ปจั จัยส่ ว นบุ ค คลด้านสถานภาพและอาชีพ ที่แตกต่ างกัน มีปจั จัยส่ว นประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ไม่แตกต่างกัน ทีร่ ะดับทีน่ ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
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Abstract
This research is intended to: Study consumer behavior in deciding to order food through
online applications and marketing factors that influence food ordering decisions through
consumer online applications. Mueang District, Loei Province Using quantitative research, the
sample included consumers who lived in Loei province and had ordered food through online
applications, unlimited gender, age, education level, status, occupation, and average monthly
income. The research tool is a questionnaire prepared by the researchers to study the behavior
and market contribution factors of deciding to order food through a consumer's online
application. The statistics used in the research include descriptive analytics by distribution of
frequency and percentage, mean, and standard deviation (S.D).
Consumers' online application food ordering habits The highest number of online
ordering services through the Lineman application is 43.30%, with 49.00% of fast food or à la
carte ordering services available, with the most orders between 10:00 and 12:00, 46%, which in
a week has the frequency of most ordering services between 4–6. 45.50% will have less than
3 orders, 76.80% of which are ordered alone 62.50%, cost less than 100 baht per time,
47.80%.
Different gender, age, education levels, and average monthly income personalities have
different market contribution factors in deciding to order food through consumer online
applications. Where personal factors differ in status and occupation. There are market
contribution factors in deciding to order food through consumer online applications. Mueang
District, Loei Province No different at a statistically significant level of .05.
Keywords: Consumer Behavior, Marketing, Application

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จังหวัดเลยเป็ นจังหวัดที่ไ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องในการเดินทางมาท่องเที่ยวจานวนมาก
แต่ดว้ ยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 (Covid-19) ส่งผลให้ปี 2564 จานวนนักท่องเทีย่ วลดลงถึง
ร้อยละ 49.16 จากปี 2563 จากจานวน 1,408,856 คน เหลือเพียง 716,203 คน ในปี 2564 (ท่ องเทีย่ ว
และกีฬาจังหวัดเลย, 2564) มีร้านค้าร้านอาหารปิ ดตัวลงจานวนมาก ประชาชนไม่สามารถออกมา
บริโภคอาหารนอกบ้านได้ จึงทาให้แนวคิดการสังอาหารออนไลน์
่
ของจังหวัดเลยได้รบั การพัฒนาขึ้น
อย่างรวดเร็ว เริม่ มีการนาแอพพลิเคชันที
่ ม่ ชี ่อื เสียงเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายในจังหวั ดเลย อย่างเห็นได้
ชัดเจน ได้แก่ แอพพลิเคชัน่ FOOD PANDA, LINE MAN , ANT โดยส่วนใหญ่แล้วแต่ละแอปพลิเคชัน
จะมีล กั ษณะการใช้งานที่แ ตกต่ างกัน และนอกจากนี้จงั หวัดเลยยังมีช่อ งทางการสังอาหารผ่
่
านทาง
โซเชียลเน็ตเวิรค์ Facebook ด้วยการตัง้ กลุ่มทีช่ ่อื ว่า เมืองเลยเดลิเ วอร์ร่ี เป็ นช่องทางให้กบั พ่อแค่แม้คา้
ได้ประกาศขายสินค้า โดยตรงให้กบั ผู้บริโภค ซึ่งได้รบั ผลตอบรับเป็ นอย่างดี ทาให้ ผู้ประกอบการ เริม่
กลับมามีรายได้ ยอดขายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ในขณะทีล่ ูกค้าเริม่ มีโอกาสเข้าถึงร้านค้าใหม่ ๆ ได้
ง่ายขึน้ นับได้ว่าธุรกิจการส่งอาหารเหล่านี้ เข้ามาลดข้อจากัดในการบริโภคของประชาชน แต่อยากไรก็
ตามการพัฒนาระบบการจัดส่งอาหารออนไลน์ยงั คงดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่ นับวันจะมีค่แู ข่งหน้าใหม่
และหน้าเก่าเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ
จากข้อมูลและสถานการณ์ดงั กล่าวผู้วจิ ยั จึงได้มคี วามสนใจในการศึกษาพฤติ กรรมและปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค อาเภอเมือง
จังหวัดเลย เพื่อนาข้อมูลที่ได้น้ีไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความมันคง
่ มังคั
่ ง่ และ
ยังยื
่ นในการดาเนินชีวติ สืบไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. ศึก ษาพฤติก รรมของผู้บริโภคในการตัด สินใจสังอาหาร
่
ผ่ านแอปพลิเ คชันออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย
2. ศึกษาปจั จัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มผี ลต่ อการตัดสินใจสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการตัดสินใจสังซื
่ ้ออาหารผ่านแอปพลิเค
ชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย

2. ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่ างกัน มีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ ้อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1) ตัวแปรอิสระ ปจั จัยประชากรศาสตร์ของผู้บริโภค ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
2) ตัวแปรตาม พฤติกรรมการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค และปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาด
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดเลย และเคยสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ไม่จากัด
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครัง้ นี้ กาหนดค่าระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95% และค่าความคาด
เคลื่อนทีย่ อมรับได้คอื 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสาเร็จรูปของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดย
ขนาดของกลุ่มประชากร คือ ประชากรในพื้นที่อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ทัง้ หมดไม่ทราบจานวนที่
แน่นอน ดังนัน้ กลุ่มตัวอย่างทีศ่ กึ ษา จานวน 400 ตัวอย่าง
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับลักษะทางด้านประชากรศาสตร์ ของ (ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์ , 2550)
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้
อาชีพ การศึกษา ลักษณะเหล่านี้ถอื เป็ นหลักเกณฑ์ท่มี กั จะนามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด โดยใน
ลักษณะประชากรศาสตร์ถอื ว่ามีความสาคัญ และสามารถนาสถิตติ ามที่วดั ได้ของจานวนประชากรเพื่อ
นามาช่วยในการกาหนดตลาดเป้าหมาย นาข้อมูลมาใช้ได้ง่ายต่อการประเมินผลได้มากกว่าตัวแปรตัว
อื่น มีดา้ นทีส่ าคัญ ดังนี้
1. อายุ (age) ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสินค้าหรือการบริการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกัน ผูป้ ระกอบการธุรกิจจึงสามารถนาประโยชน์ทไ่ี ด้จากอายุเพื่อใช้เป็ นตัวแปร
ด้านประชากรศาสตร์ ทีม่ คี วามแตกต่างของส่วนตลาด
2. เพศ (sex) คืออีกตัวแปรทีส่ าคัญ ทีใ่ ช้ในการแบ่งสัดส่วนของตลาด ผูป้ ระกอบการธุรกิจต้องมี
การศึกษาตัวแปรด้านนี้ดว้ ยความรอบคอบ เพราะในปจั จุบนั พฤติกรรมด้านเพศ จะมีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจมีเกิดจากการทีก่ ลุ่มผูห้ ญิงในสังคมปจั จุบนั มีการทางานมากขึน้
3. ลักษณะครอบครัว (marital status) จากอดีตทีผ่ ่านมาจนถึงปจั จุบนั ลักษณะของครอบครัว
ถือเป็ นเป้าหมายทีส่ าคัญของการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความสาคัญกับส่วนที่
เกีย่ วข้องกับหน่วยผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอาบการธุรกิจจะให้ความสนใจกับจานวนสมาชิกในครอบครัว

4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ (income, education, occupation) เป็ นตัวแปรทีส่ าคัญในการ
กาหนดส่วนของตลาด ซึง่ นักการตลาดมักจะให้ความสนใจกับผูบ้ ริโภคทีม่ กี าลังซือ้ สูง แต่ถงึ จะเป็ นอย่าง
ั หาหลัก ส าคัญ ต่ อ การแบ่ ง ส่ ว น
นั น้ ก็ต าม ในครัว เรือ นที่ม ีร ายได้ต่ า จะเป็ น ตลาดที่ม ีข นาดใหญ่ ป ญ
การตลาด โดยกาหนดเกณฑ์รายได้เพียงอย่างเดียว ก็คอื รายรับนัน้ จะเป็ นตัวชี้วดั ของกาลังการซื้อใน
การใช้จ่ายสินค้า หรือไม่มคี วามสามารถในการใช้จ่ายสินค้า แต่ขณะทีก่ ารเลือกซือ้ สินค้าหรือบริการที่
แท้จริง อาจจะถือเป็นเกณฑ์ในการดาเนินชีวติ ค่านิยม อาชีพ รวมถึงการศึกษา ฯลฯ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Keller (2012)
เป็นเครือ่ งมือทางด้านการตลาดทีก่ จิ การกระทาเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยเครื่องมือจะแบ่งออกได้ 4
กลุ่มใหญ่ ๆ หรือทีเ่ รียกว่า 4 P’s ซึง่ ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price) ช่องทางการจัด
จาหน่ าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) แต่แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับ
ธุรกิจบริการ (The services marketing mix) ต้องให้ความสนใจในปจั จัยอื่นๆ เพิม่ เติม โดยการนาอีก
3P’s มาใช้กบั ธุรกิจบริการ ได้แก่ บุคลากร กระบวนการในการให้บริการ การสร้างและนาเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งจาเป็ นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนัน้ ส่ วนประสมทางการตลาด
บริการจึงประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้านหรือ 7 P’s ประกอบด้วย
1. ผลิตภัณฑ์ (product) หมายถึง สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอขายอาจจับต้องได้ หรือจับต้อง
ไม่ได้กไ็ ด้ ผลิตภัณฑ์จงึ ประกอบด้วย ตัวสินค้า และคุณภาพทีม่ คี วามคุม้ ค่าต่อลูกค้า ดังนัน้ การพัฒนา
ผลิต ภัณ ฑ์จงึ มีค วามส าคัญ มากเพื่อ ให้ไ ด้ผลิต ภัณฑ์ใ หม่ ๆ และปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึ้น ซึ่งควรค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ดยี งิ่ ขึน้
2. ราคา (price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็ นต้นทุนของสินค้า บริการ
ผูบ้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างความคุม้ ค่าของผลิตภัณฑ์กบั ราคาผลิตภัณฑ์ ดังนัน้ ต้องมี การกาหนด
มาตรฐานราคาให้เหมาะสม เพราะราคาจะเป็ นหัวใจของส่วนประสมทางการตลาดทัง้ หมด และเป็ นกล
ไกลสาคัญสามารถกระตุน้ ให้เกิดความสนใจขึน้ ได้ ในการกาหนดราคานัน้ จะต้องพิจารณาให้ความสาคัญ
ต่อการแข่งขันในตลาดเป้าหมายและปฏิกริ ยิ าของลูกค้า
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (place) หมายถึง ช่องทางการจาหน่ ายสินค้าหรือบริการ รวมถึง
วิธกี ารที่จะนาสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ ส่ งต่อ ให้กับผู้บริโภคเพื่อ ตอบสนองทันต่อความต้องการ ซึ่งมี
หลัก เกณฑ์ต้อ งพิจารณาว่ ากลุ่ มเป้าหมายเป็ นใคร และควรต้อ งทาการกระจายสินค้าหรือ บริก ารถึง
ผูบ้ ริโภคผ่านช่องทางใดบ้าง จึงจะเหมาะสมมากทีส่ ุด
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง เครื่องมือสาหรับการสื่อสารทางการตลาด
เพื่อสร้างให้เกิดแรงจูงใจ ความคิด ความรูส้ กึ ความต้องการ และความพึงพอใจ ในสินค้าหรือบริการ
เพื่อใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรงจาต่อตัวผลิตภัณฑ์ โดย
คาดว่าการส่งเสริมการตลาดนัน้ จะส่งผลต่อความรูส้ กึ ความเชื่อ และพฤติกรรมในการเลือกซือ้ สินค้าหรือ
บริการ หรืออาจเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลีย่ นข้อมูลกันระหว่างผูข้ ายกับผูซ้ อ้ื ก็เป็นไปได้

5. ด้านบุคคล (people) หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานทีท่ างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่องค์กร
ต่างๆ ซึง่ นับรวมตัง้ แต่เจ้าของกิจการ รวมทัง้ ผู้บริหารระดับสูง ผูบ้ ริหารระดับกลาง ผูบ้ ริหารระดับล่าง
ไปจนถึงพนัก งานทัวไป
่ แม่บ้าน เป็ นต้น ซึ่งบุค ลากรนัน้ นับได้ว่าเป็ นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ม ี
ความสาคัญ เนื่องจากเป็ นผูก้ าหนดนโยบายการวางแผน และเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านในการขับเคลื่อนองค์การ
ให้เป็นไปตามแนวทางทีว่ างกลยุทธ์ไว้
6. ด้านกระบวนการ (process) หมายถึง เป็ นกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับระเบียบขัน้ ตอน และงานที่
ปฏิบตั ใิ นด้านบริการทีน่ าเสนอให้กบั ผูใ้ ช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ซึง่ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนสามารถก าหนดได้ห ลายกิจกรรมตามรูปแบบ และวิธ ีการดาเนินงานขององค์การ ถึงแม้ว่า
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในกระบวนการจะมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันจะทาให้กระบวนการโดยรวมมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลกับลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (physical Evidence) หมายถึง สิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถสัมผัสได้จาก
การเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการขององค์กร เป็ นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น
การตกแต่งร้าน การแต่งกายของพนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว เป็ นต้น สิ่ ง
เหล่านี้จาเป็นต่อการดาเนินธุรกิจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคของ (Schiffman & Kanuk, 1994) หมายถึง
พฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคทาการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการใช้
บริก าร ซึ่ง คาดว่า จะตอบสนองความต้อ งการของตนเอง หรือ เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการภายใน
ครัวเรือนและองค์กร ผู้บริโภคทุกคนที่ซ้อื สินค้าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกัน เรียกว่า
ตลาดผู้บริโภคทัวโลกนั
่
น้ มีความแตกต่างกันในลักษณะด้านประชากรศาสตร์ในหลายประเด็น เช่น ใน
ด้า นของอายุ รายได้ ระดับ การศึก ษา ศาสนา วัฒ นธรรม ประเพณีค่ า นิ ย ม และรสนิ ย ม เป็ น ต้ น
พฤติกรรมการบริโภค การใช้ การซือ้ และความรูส้ กึ นึกคิดของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี ่อตัวผลิตภัณฑ์มกั จะมีความ
แตกต่างกันออกไป ทาให้มกี ารเลือกซือ้ การบริโภคสินค้า และบริการหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกันด้วย
ดังนี้
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็ นข้อคาถามที่ต้องการทราบถึงตลาดป้าหมาย หรือในลักษณะ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยมีกลุ่มลุกค้าเป้าหมาย คือ ด้านประชากรศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ จิตวิทยาหรือ
จิตวิเคราะห์ และพฤติกรรมศาสตร์กลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
ราคา การจัดจาหน่าย และรวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดให้มคี วามเหมาะสม มีการตอบสนองต่อความ
พึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย
2. ผูบ้ ริโภคซือ้ อะไร เป็นข้อคาถามทีต่ อ้ งการรับทราบจุดประสงค์ของผูบ้ ริโภคทีต่ ้องการซือ้ โดย
ในสิง่ ที่ผู้บริโภคต้องการนัน้ คือ คุณสมบัตหิ รือองค์ประกอบของตัวผลิตภัณฑ์ และความแตกต่างที่ม ี
เหนือกว่าคู่แข่งขัน
3. ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ เป็ นคาถามที่ต้องการทราบจุดประสงค์ในการซื้อ โดยทาการศึกษา
เกี่ยวกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการในซื้อ คือ ปจั จัยทางด้านจิตวิทยา ปจั จัยทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม ตลอดจนปจั จัยเฉพาะบุคคล เพราะกลุ่มผู้บริโภคซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางด้านร่างกาย และในด้านจิตวิทยา
4. ใครมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจซือ้ เป็นข้อคาถามทีต่ อ้ งการทราบถึงบทบาทของคนกลุ่มต่าง ๆ
ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริหารโดยมีองค์ประกอบในการตัดสินใจซือ้ คือ ผู้รเิ ริม่ ผู้มอี ทิ ธิผล ผู้
ตัดสินใจซือ้ และผูใ้ ช้
5. ผู้บริโภคจะซื้อเมื่อใด เป็ นข้อคาถามที่ต้องการรู้ถึงโอกาสในการซื้อของผู้บริโภค เช่น ซื้ อ
ในช่วงฤดูกาลใด ซือ้ ในช่วงเดือนใด ตลอดจนในช่วงเทศกาล หรือโอกาสพิเศษในช่วงเทศกาลวันสาคัญ
ต่าง ๆ เป็นต้น
6. ผูบ้ ริโภคซือ้ ได้ทไ่ี หน เป็ นข้อคาถามทีต่ ้องการรับรูถ้ งึ ช่องทางหรือแหล่งทีก่ ลุ่มผูบ้ ริโภคไปทา
การซือ้ เช่น ตามห้างสรรพสินค้า ซูปเปอร์มาร์เก็ต รวมไปถึงร้านทีข่ ายของชา เป็นต้น
7. ผูบ้ ริโภคจะซือ้ อย่างไร เป็นคาถามทีต่ อ้ งการรับรูถ้ งึ ขัน้ ตอน หรือกระบวนการตัดสินใจซือ้ โดย
มีอ งค์ประกอบการซื้อ ดัง นี้ การได้รบั ทราบปญั หา การค้นหาข้อ มูล การประเมินผลทางเลือ ก การ
ตัดสินใจซือ้ ความรูส้ กึ ภายหลังการซือ้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริการ มีผใู้ ห้ความหมายและคาจากัดความของคา
ว่าบริการไว้หลายความหมาย ดังนี้ Kotler & Keller (2012) การบริการหมายถึงวิธปี ฏิบตั กิ ารใด ๆ ที่
บุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถนาเสนอให้กบั อีกกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งบริการนัน้ ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่ได้มผี ล
ต่อความเป็ นเจ้าของในสิง่ ใด โดยจะมีเป้าหมาย และมีความตัง้ ใจเพื่อจะส่งมอบบริการนัน้ ทัง้ นี้ในการ
ปฏิบตั ดิ งั กล่าวอาจจะรวม หรือไม่รวมอยูก่ บั สินค้าทีม่ ตี วั ตนก็ได้เช่นกัน
วีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2553) กล่าวว่า บริการ หมายถึง สิง่ ต่าง ๆ ทีไ่ ม่มตี วั ตนไม่สามารถจะ
จับต้องได้ และไม่มคี วามถาวร เป็ นสิง่ ทีเ่ สื่อมสลายไปได้อย่างรวดเร็ว บริการเกิดขึน้ ได้จากการปฏิบตั ิ
ของผูใ้ ห้บริการ โดยส่งมอบงานการบริการนัน้ ไปให้กบั ผูร้ บั บริการ หรือลูกค้าเพื่อให้ได้รบั บริการนัน้ ๆ
โดยทันที หรือภายในระยะเวลาทีเ่ กือบจะทันทีทม่ี กี ารให้บริการ
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า บริการ หมายถึง การแสดงออกถึงปฏิกริ ยิ า หรือการกระทา
ที่ฝ่ายหนึ่ง เสนอให้กบั อีกฝ่ายหนึ่ง เป็ นสิง่ จับต้องไม่ได้ ไม่ทาให้เกิดมีความเป็ นเจ้าของกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง
วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2550) กล่าวว่า การบริการ คือ การปฏิบตั ขิ องฝ่ายหนึ่งเสนอให้กบั อีก
ฝ่ายหนึ่ง โดยสิง่ ทีเ่ สนอให้นนั ้ เป็ นการกระทา หรือการปฏิบตั กิ ารให้กบั ผู้รบั บริการซึง่ ไม่สามารถนาไป
ครอบครองได้
แนวคิดเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน (application) คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไ่ี ด้รบั การพัฒนาขึน้ มา
เพื่อสาหรับอานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน ซึ่งมีความสามารถที่จะทางานได้บน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ตโฟน (smart phone) แท็บเล็ต (tablet) คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
(personal computer) แล็ปท็อป (labtop) เป็ นต้น ในตัวอุปกรณ์มรี ะบบปฏิบตั กิ าร (pperating system)
ซึง่ มีความแตกต่างกันทาให้นักพัฒนาทีพ่ ฒ
ั นาเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน (developer/programmer) จาเป็ น
จะต้องพัฒนาแอปพลิเคชันให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้งานระบบปฏิบตั กิ ารในแต่ละชนิด รวมไปถึง

ต้องมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้ตอบสนองกับความต้องการของผูท้ ใ่ี ช้งาน ในปจั จุบนั แอปพลิเคชันได้ม ี
การพัฒนาขึน้ มามากมายหลากหลายรูปแบบ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดการใช้งานได้ในทัง้ แบบทีใ่ ช้งานได้
ฟรี และเป็นแบบทีต่ อ้ งซือ้ โดยแอปพลิเคชันนัน้ มีหลากหลายชนิด แบ่งได้ตามรูปแบบของการใช้งานไม่
ว่าจะเป็ นในด้านการใช้ศกึ ษา ในด้านของการสื่อสาร ในด้านธุรกิจ ในด้านการค้า หรือในด้านบริการสื่อ
บันเทิงต่าง ๆ เป็ นต้น ซึง่ โมบายแอปพลิเคชัน (mobile application) แบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภท คือ
native application, hybrid application กับ web application (แมงโก้, 2564)
ธัญลักษณ์ เพชรประดับสุข (2563) ศึกษาเรื่องปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสัง่
อาหารผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟน ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั ทีส่ าคัญพบว่า
ปจั จัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ด้านผลิตภัณฑ์มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ในการใช้
บริการสังอาหารผ่
่
านแอพพลิเคชันบนสมาร์
่
ทโฟน แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มผี ลต่อการซือ้ ซ้า เพราะสิง่
สาคัญทีผ่ บู้ ริโภคจะเลือกใช้บริการนัน้ ๆ ความน่ าสนใจ และคุณค่าของสินค้าซึง่ เริม่ จากผลิตภัณท์เป็ นสิง่
เริม่ ต้นทีส่ ่งผลทาให้ลกู ค้าเลือกใช้บริการสังอาหาร
่
ณัธภัชร เฉลิมแดน (2563) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคในการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรีผ่ ่าน
mobile application ช่วงเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผลวิจยั ทีส่ าคัญ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างของผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
20-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษทั เอกชน และระดับรายได้ต่อเดือนที่
20,001-30,000 บาท application ทีม่ กี ารใช้งานบ่อยทีส่ ุด คือ line men ซึง่ ประเภทของอาหารทีส่ งมาก
ั่
ทีส่ ุด คือ อหารฟาสต์ฟ้ ูด มีการสังซื
่ อ้ อาหารเวลา 12.01-14.00 น. ซึง่ วัย gen X สังซื
่ อ้ อาหารในจานวน
เงินทีม่ ากกว่าวัยอื่นๆ
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นกลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเลย และเคยสังซื
่ ้อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ซึง่ ไม่จากัดเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน จานวนตัวอย่าง 400 คน ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ โดยการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านวิธกี ารสุ่ม ที่เป็ น Google Form
ผ่านช่องทาง social network เพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ทางสื่อนักข่าวออนไลน์ในพืน้ ที่ และกลุ่ม
นักเรียน/นักศึกษา เป็ นต้น ซึง่ เป็ นข้อมูลปฐมภูม ิ (Primary data) คือ ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิเคราะห์ตาม
สมมติฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยถือเกณฑ์ว่าแบบสอบถามที่มคี ่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เป็นแบบสอบถามทีใ่ ช้ได้
จากการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ของเนื้อหาโดยนาแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบขัน้ ต้น
(Try out) กับกลุ่มทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในเขตอาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ที่มลี กั ษณะคล้ายคลึงกันกับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความน่ าเชื่อถือของชุดคาถามในแบบสอบถามเพื่อหาค่าสัมประสิทธิ ์
แอลฟา (alpha coefficient method) ตามวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach, 1951) ซึง่ กาหนดความเชื่อมัน่

ของเครื่องมือตัง้ แต่ 0.7 ขึ้นไป โดยค่ าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีระดับความเชื่อมันสู
่ ง ซึ่งผลการ
ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา ได้เท่ากับ 0.870
ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด จานวน 400 ตัวอย่าง
พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 59.00 โดยส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง 20 30 ปี คิด เป็ นร้อ ยละ 36.00 มีส ถานภาพส่ ว นใหญ่ มสี ถานภาพโสด คิด เป็ น ร้อ ยละ 64.00 มีร ะดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52.00 ประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็ นอาชีพข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้อยละ 28.30 และส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ท่ี 15,000 – 20,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 46.00
ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของ
ผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า ตัวอย่างกลุ่มประชากรเลือกใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเค
ชันออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ แมน (Lineman) สูงที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 43.30 โดยส่วนมากจะใช้
บริการ ในการสังอาหารฟาสต์
่
ฟ้ ูด/อาหารจานเดียว คิดเป็ นร้อยละ 49.00 จะมีการสังอาหารมากที
่
่ สุ ด
ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น คิดเป็ นร้อยละ 46.00 ซึ่ง ใน 1 สัปดาห์มคี วามถี่ในการใช้บริการสัง่
อาหารส่วนมาก ระหว่าง 4 – 6 ครัง้ ต่อสัปดาห์ คิดเป็ นร้อยละ 45.50 จะมีจานวนการสังอาหารในแต่
่
ครัง้
น้อยกว่า 3 เมนู คิดเป็ นร้อยละ 76.80 ส่วนมากจะสังมารั
่ บประทานคนเดียว คิดเป็ นร้อยละ 62.50 มีใช้
ค่าใช้จา่ ยต่ากว่า 100 บาท ต่อครัง้ คิดเป็นร้อยละ 47.80
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.98,
S.D. = .768) โดยทีป่ จั จัยด้านผลิตภัณฑ์มคี ่าเฉลีย่ สูงสุด ( X = 4.11, S.D. = .601) รองลงมาคือ ปจั จัย
ด้านกระบวนการ ( X = 4.04, S.D. = .574) ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ ( X = 3.98, S.D. = .625)
ปจั จัยด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย ( X = 3.97, S.D. = .657) ปจั จัยด้านบุคคล ( X = 3.95, S.D. =
.637) ปจั จัยด้านราคา ( X = 3.95, S.D. = .618) และ ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด ( X = 3.80, S.D.
= .759)
ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมใน
การตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโ ภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย ในภาพรวม
ลักษณะส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมในการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยใช้สถิตไิ คส แควร์ (Chi-square Test) เพื่อทดสอบ ได้ผลการวิจยั ดังนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะส่ ว นบุคคล ในด้านเพศ ช่ว งอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผูบ้ ริโภค กับช่องทางในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะส่ ว นบุคคล ในด้านเพศ ช่ว งอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภค กับประเภทอาหาร ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ ช่ว งอายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของ
ผูบ้ ริโภค กับช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ มีความสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ในด้าน สถานภาพ และระดับการศึกษา กับช่วงเวลาทีใ่ ช้บริการ
ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ความสัมพันธ์ระหว่างลัก ษณะส่ ว นบุคคล ในด้านเพศ ช่ว งอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนของผูบ้ ริโภค กับความถี่ในการใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อ
ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ในด้านช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนของผู้บริโภค กับจานวนเมนู ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 แต่ในด้านเพศ กับจานวนเมนู ในการสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ในด้านช่วงอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ของผูบ้ ริโภค กับจานวนสมาชิกทีร่ ่วมรับประทาน ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่รี ะดับ .05 แต่ ใ นด้านเพศ และระดับการศึกษา กับจานวน
สมาชิกทีร่ ว่ มรับประทาน ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ พบว่าไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ในด้านช่วงอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ต่อเดือนของผูบ้ ริโภค กับค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการสังอาหารต่
่
อครัง้ ในการสังอาหารผ่
่
านแอป
พลิเ คชันหรือ สื่อ ออนไลน์ มีค วามสัมพันธ์อ ย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 แต่ ใ นด้านเพศ กับ
ค่าใช้จา่ ยในการใช้บริการสังอาหารต่
่
อครัง้ ในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันหรือสื่อออนไลน์ พบว่า ไม่
มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน มีปจั จัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัด
เลย แตกต่างกัน เพื่อเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
สังซื
่ ้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ของผู้บริโภค โดยใช้สถิติ T-test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมติฐานได้ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ที่แตกต่างกัน จะมีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ใน
ด้านสถานภาพ กับอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ ้ออาหาร

ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่อง พฤติกรรมและปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเ คชัน ออนไลน์ ข องผู้บ ริโ ภค อ าเภอเมือ ง จัง หวัด เลย สามารถสรุ ป ประเด็น ส าคัญ ที่เ ป็ น
ข้อเสนอแนะได้ ดังนี้
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
ด้านประชากรศาสตร์ ลักษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ
เดือน ที่แตกต่ างกัน มีปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสังซื
่ ้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผู้บริโภค อาเภอเมือง จังหวัดเลย แตกต่างกัน ทาให้การตัดสินใจใช้บริการสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ ต่างกัน ดังนัน้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเลย หรือ
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง ควรให้ความสาคัญกับกลุ่มเป้าหมายทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภค เนื่องจากลักษณะ
ของผูบ้ ริโภคในพืน้ ทีอ่ าเภอเมือง จังหวัดเลย ทีแ่ ตกต่างกันมีผลทาให้การตัดสินใจใช้บริการสังซื
่ อ้ อาหาร
ต่างกันด้วย และสามารถนาข้อมูลจากการวิจยั ครัง้ นี้ไปพัฒนาและปรับปรุงใช้ในการให้บริการได้มาก
ยิง่ ขึน้
ข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับการพัฒนาแอปพลิ เคชันหรือช่ องทางในการสังอาหารออนไลน์
่
ส าหรับ
ผูบ้ ริ โภค
จากข้อมูลปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินในการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริโภค จะเห็นได้ว่า ผู้บริโภคเลือกใช้บริการแอปพลิเคชันในการสังอาหารออนไลน์
่
โดย
พิจารณาปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์สูงสุด นับได้ว่าเป็ นเรื่องสาคัญ ดังนัน้ ในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้
เป็ นทางเลือ กใหม่ของผู้บริโภค ร้านค้าหรือ ผู้พฒ
ั นาติองพัฒนาให้แอพผลิเคชันให้มจี านวนร้านค้าที่
หลากหลาย มีขอ้ มูลจาเป็ นของร้านค้าทีช่ ดั เจน มีระบบติดตามการส่งอาหารทีเ่ ป็ นปจั จุบนั รายละเอียด
ของอาหารและเมนู ต้องมีความชัดเจน ระยะทางการจัดส่งกับราคาอาหารต้องมีความเหมาะสม ราคามี
มาตรฐานและชัดเจน ระบบการรับชาระเงินมีความหลากหลาย ระยะทางการจัดส่งกับราคาอาหารต้องมี
ความเหมาะสม พืน้ ทีใ่ ห้บริการต้องตรงต่อความต้องการใช้บริการ ให้มกี ารจัดโปรโมชันให้
่ กบั ผูใ้ ช้บริการ
ทีต่ ่อเนื่อง ในแอปพลิเคชันมีการจัดโปรโมชันร่
่ วมกับร้านค้ า มีการประชาสัมพันธ์การรับรูใ้ ห้ผู้ใช้บริการ
เข้าถึงมากขึน้ ทางสื่อออนไลน์ พนักงานจัดส่งอาหารต้องมีอธั ยาศัยดี สุภาพ มีทกั ษะการบริการให้กบั
ผูใ้ ช้บริการ ภาชนะในการใส่อาหารต้องมีความปลอดภัย เวลาทีร่ อการตอบรับจากพนักงานรับคาสังซื
่ ้อ
ต้องมีความเหมาะสม ขัน้ ตอนในการสมัครใช้งานแอปพลิเคชันต้องง่ายและสะดวกในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษากลุ่มประชากรในพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดเลย เท่านัน้ ในการ
วิจยั ครัง้ ต่อไปควรจะขยายพืน้ ทีท่ จ่ี ะศึกษาให้มากขึน้ เช่น ในพืน้ ทีอ่ าเภออื่นๆ ในจัง หวัดเลย ทีม่ จี านวน
ประชากรเหมาะสม เพื่อทาการศึกษาพฤติกรรมและปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจสัง่
อาหารผ่ านแอปพลิเ คชัน ออนไลน์ ของผู้บ ริโภคชุ ดใหม่ เพื่อ ให้ม ีค วามคลอบคลุ ม และได้ผ ลลัพ ธ์ใ น
การศึกษาทีช่ ดั เจนมากยิง่ ขึน้
2. ควรมีการศึกษาช่องทางและกลวิธกี ารขายสินค้าของผูข้ ายเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจาหน่ าย
สินค้าทีส่ ่งเสริมให้ผขู้ ายได้มชี ่องทางในการขายทีต่ อบโจทย์
3. ควรมีก ารเก็บรวบรวมข้อ มูล จากช่ อ งทางอื่น ๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถามผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย และสามารถนาไปขยายผลเพื่ออธิบาย
ปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภคได้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
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