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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการสัง่ อาหารออนไลน์
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวอย่างคือผู้บริโภคที่อาศัยในเขตอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เคยสั่งอาหารทางออนไลน์โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
แจกผ่านทางออนไลน์ จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเลือกแบบสะดวก
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วยวิธี Stepwise
ผลการวิจัย พบว่า การยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์โดยภาพรวม
มีระดับการยอมรับอยู่ในระดับมากที่สุดและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม
มีระดับความส�ำคัญอยูใ่ นระดับมาก ส่วนการตัดสินใจ สัง่ อาหารออนไลน์โดยภาพรวมมีความ
ส�ำคัญระดับมาก นอกจากนี้ การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค มีความสัมพันธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหาร
ออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า
ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวได้แก่ การยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดสามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของ
ผู้บริโภคได้คิดเป็นร้อยละ 38.50 ธุรกิจหรือผู้ประกอบการควรพัฒนาคุณสมบัติของ
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารออนไลน์ร่วมกับการปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและจ�ำนวน
ของผู้บริโภคในการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด การตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
ธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน์ ร้านอาหารออนไลน์
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Abstract
The objectives of this study were to study the technology acceptance
in online food ordering and marketing mix factors Impacting consumer
decision marking in online food ordering in Mueang Chiang Mai District,
Chiang Mai Province. The samples are of 400 customers who ever used online
food ordering and lived in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province
and consumed online food ordering by using convenience sampling method.
The data analysis was conducted by mean, standard deviation, Pearson
correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.
The results showed that overall, the technology acceptance in online
food ordering is at the highest level, marketing mix factors has a high level
of importance, and consumer decision making in online food ordering has a
high level of importance. Moreover, consumer decision making in online food
ordering has positive relation with a statistical significance level at 0.01 on the
technology acceptance in online food ordering and marketing mix factors. The
results of multiple regression analysis showed that 2 independent variables
which are the technology acceptance in online food ordering and marketing
mix factors can predict consumer decision making in online food ordering at
38.50 percent. Online food business or entrepreneurs should develop features
efficiency of online food ordering application and improve marketing mix
factors conform to consumer’s need to increase the competitiveness and the
number of consumers using the service.
Keywords: Technology Acceptance, Marketing Mix, Consumer Decisions
Making, Food Delivery, Food Online
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ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ�ำวันมากขึ้น จนท�ำให้ทุก
วันนี้โลกได้กลายเป็นโลกของการออนไลน์ ส�ำหรับประเทศไทยพบว่าในปี 2561 คนไทย
ใช้อนิ เทอร์เน็ตเฉลีย่ วันละ10 ชัว่ โมง 5 นาที โดยกิจกรรมทีน่ ยิ มคือ การใช้สอื่ สังคมออนไลน์
ร้อยละ 96.30 การซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 51.30 และการใช้บริการสั่งอาหารผ่านระบบ
ออนไลน์รอ้ ยละ 69.10 เมือ่ เทียบกับออฟไลน์รอ้ ยละ 30.90 (ศูนย์อจั ฉริยะเพือ่ อุตสาหกรรม
อาหาร, 2562) ข้อมูลบ่งชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความนิยมในการสั่งอาหารออนไลน์เพิ่ม
มากขึ้น
จากสถานการณ์วิกฤตของการระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ที่ได้แพร่กระจาย
ไปทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ด้วยส่งผลให้รฐั บาลได้มกี ารใช้มาตรการเข้มข้นในการปิดกิจการ
หรื อ จ� ำ กั ด การให้ บ ริ ก ารของภาคธุ ร กิ จ เป็ น การชั่ ว คราว ซึ่ ง รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหาร
ที่เหลือเพียงช่องทางการซื้อกลับและการจัดส่งอาหารไปยังที่พัก (Food Delivery) ผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งกลายเป็นช่องทางที่ส�ำคัญของทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในช่วง
ครึง่ แรกของปี 2563 ปริมาณการสัง่ อาหารผ่านบริการออนไลน์มกี ารเติบโตกว่าร้อยละ 150
เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น โดยคาดว่าจะมีการจัดส่งอาหารผ่านบริการออนไลน์รวม
ทั้งสิ้น 66-68 ล้านครั้ง เติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 78-84 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2563)
ซึ่งแต่ละแอปพลิเคชันมีลักษณะการให้บริการและใช้งานที่คล้ายกัน โดยจะมีความแตกต่าง
กันบ้าง แต่ละธุรกิจเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค จาการส�ำรวจ
คนไทยสั่งอาหารออนไลน์เพราะกลัว การระบาดของโรคโควิด-19 เฉลี่ยรวมกันมากถึงร้อย
ละ 33.96 นอกจากนี้ยังมีเหตุผลคือ ไม่อยากเดินทางไปกินที่ร้านเองมากถึงร้อยละ 80.37
รองลงมาคือไม่อยากเสียเวลาไปนั่งต่อคิวถึงร้อยละ 57.63 และสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
มีส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ ถึงร้อยละ 47.04 นิยมใช้ช่องทางแอปพลิเคชันของบริการ
สั่งอาหารออนไลน์คิดเป็น ร้อยละ 88.47 รองลงมาเป็นการสั่งอาหารจากแพลตฟอร์มของ
ร้านอาหารเองโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 62.93 และช่องทางการสัง่ อาหารผ่านโชเซียลมีเดียของ
ร้านคิดเป็นร้อยละ13.08 (ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2563) นอกจากนีก้ าร
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ยังส่งผลให้คนเชียงใหม่ส่วนใหญ่ร้อยละ 89.69
มีพฤติกรรมการใช้บริการ Food Delivery ที่เพิ่มสูงขึ้น (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์
ทางการเกษตร (แม่โจ้โพลล์), 2564) โดยเน้นความสะดวกสบายและลดระยะเวลาในการ
เดินทางเพือ่ ไปรับประทานอาหารและเลือกซือ้ อาหารทีร่ า้ น ถือได้วา่ เป็นทางเลือกใหม่สำ� หรับ
ผูบ้ ริโภคชาวเชียงใหม่ จากข้อมูลชีช้ ดั ว่าธุรกิจบริการสัง่ อาหารออนไลน์มกี ารเติบโตอย่างมาก
มีการแข่งขันเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้นและ
ความกังวล เรื่องการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจ
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เทคโนโลยี แ ละเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการบริ โ ภคเพื่ อ สามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ เทคโนโลยี
ให้มากยิ่งขึ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการสัง่ อาหารออนไลน์จงึ สนใจศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการสัง่ อาหารออนไลน์
และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เนื่องจากธุรกิจให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ก�ำลังมีการเจริญ
เติบโตที่รวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลผู้บริโภคในเขตเชียงใหม่มากขึ้น และต้องการ
ทราบถึงการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อการตัดสินใจ
สั่งอาหารออนไลน์ และด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดซึ่งมีส่วนส�ำคัญต่อการตัดสิน
ใจซื้อของผู้บริโภค เพื่อผลการศึกษาจะได้น�ำไปเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ
หรือผู้ประกอบการในการปรับปรุงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพัฒนาเทคโนโลยี
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคและทันต่อสภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคต
อันใกล้ประกอบกับการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีในการสัง่ อาหารออนไลน์ทมี่ ผี ลต่อการตัดสิน
ใจสั่งอาหารออนไลน์ ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหาร
ออนไลน์ของผู้บริโภค ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย เรื่ อ งการยอมรั บ เทคโนโลยี ใ นการสั่ ง อาหารออนไลน์ แ ละปั จ จั ย
ส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจสัง่ อาหารออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
แนวคิดเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)
ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�ำ
วันของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การยอมรับเกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นหลังจาก
การประเมินแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติหรือเป็นการเริ่มน�ำความรู้ไปใช้ ซึ่งการยอมรับการปฏิบัติ
หรือหลังจากได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเหล่านี้จึงเป็นกระบวนเข้าสู่การยอมรับ ตามหลักของ
ทฤษฎีแบบจ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model : TAM)
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ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดย Davis (1989 อ้างถึงใน สรพรร ภักดีศรี, 2556) เป็นแบบจ�ำลอง
การยอมรับเทคโนโลยีที่ประสบผลส�ำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจด้านเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และการรับรู้ความง่ายในการใช้งานที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ท�ำให้เกิด
ความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี สุดท้ายจะมีการใช้จริงตามมา โดยมีองค์ประกอบของ
การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย 6 ปัจจัย ดังนี้
1. ตัวแปรภายนอก (External Variable) หมายถึงอิทธิพลของตัวแปรภายนอก
สร้างจากการรับรู้ให้แต่ละบุคคลที่มีอิทธิพลแตกต่างกัน
2. การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) หมายถึงการที่
ผู้ใช้รับรู้และเชื่อว่าประโยชน์ ของเทคโนโลยีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงาน
3. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึง
ระดับที่ผู้ใช้เชื่อว่าเทคโนโลยีที่น�ำมาใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
4. ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึงความคิดเห็น
ของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี อ่ เทคโนโลยี เกิดจากการรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งานและการรับรูค้ วามง่าย
ในการใช้งาน จะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้งาน
5. ความตั้งใจในการใช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึงพฤติกรรม
ความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีโดยได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยี
6. การใช้งานจริง (Actual Use) หมายถึงการยอมรับเทคโนโลยีโดยการ
น�ำมาใช้ได้จริงโดยมีทัศนคติต่อการใช้งานเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตโดย เมธาวัณน์ จันทมุณี (2560) พบว่า ปัจจัย
ด้านของความรู้ความเข้าใจในการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อการเลือกใช้บริการด้านการ
สั่งอาหารผ่านทาง LINE MAN Application คือผู้ใช้บริการรับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์
ในการใช้งานของ LINE MAN Application ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประโยชน์ในการ
ใช้งาน LINE MAN Applicationและรู้สึกได้ว่าการใช้งาน LINE MAN Application
เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย และผู้ใช้บริการมีทัศนคติในการใช้งาน LINE MAN
Application เพื่อสั่งอาหารที่ให้ความส�ำคัญในเรื่องของความคุ้มค่า และสะดวกรวดเร็ว
ส่งผลให้เกิดการเลือกใช้บริการด้านการสั่งอาหารผ่านทาง LINE MAN Application
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แนวคิดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Factor)
Kotler (2000) ได้ให้ความหมายส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
คือเครื่องมือทางการตลาด ที่สามารถควบคุมได้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
คูแ่ ข่งเพือ่ สามารถตอบสนองความต้องการทีไ่ ด้จากการค้นหาความจ�ำเป็น และความสามารถ
ในการซื้อของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจให้แก่กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายสูงสุดในการใช้
ผลิตภัณฑ์ (Product) ในราคา (Price) ที่เหมาะสมคุ้มค่า ซึ่งสามารถหาซื้อสินค้าได้จาก
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place) ด้วยการส่งเสริมการขาย (Promotion) ที่เรียกว่า 4Ps
เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนที่ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคล ประกอบด้วยเครื่องมือดัง
ต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนอง
ความจ�ำเป็นหรือความต้องการ ของผู้ซื้อให้เกิดความพึงพอใจประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้
และสัมผัสไม่ได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จ�ำนวนที่ต้องจ่ายหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มีความจ�ำเป็น
ต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เป็นคุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน
3. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) หมายถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์
การแจกแถมสินค้า การจัดแสดงสินค้า การขายโดยพนักงานขาย การบริการหลังการขาย
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ
4. ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทาง
การตลาดที่ใช้ในการแสดง หรือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือการบริการไปยังผู้ซื้อหรือผู้ใช้
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตโดย สุดารัตน์ สิริมหาวงศ์, สุวนันท์ คงใหม่,
และ ฐิตพิ ร ส�ำราญศาสตร์ (2561) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และด้านส่งเสริมการขายมีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ผา่ นแอปพลิเคชัน LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร เนือ่ งจากมีสนิ ค้า
และร้านค้ามากมายหลากหลายตรงตามความต้องการ มีราคาสินค้าระบุชัดเจน ส่งสินค้า
ได้รวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่ และมีช่องทางการช�ำระเงินที่หลากหลาย
แนวคิดเรื่องการตัดสินใจของผู้บริโภค (Consumer Decision Making)
Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจซื้อ
คือขัน้ ตอนในการเลือกซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคจากสองทางเลือกขึน้ ไป โดยจะพิจารณาในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการตัดสินใจในด้านจิตใจ ทัง้ ด้านความรูส้ กึ นึกคิดและด้านพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพ การซื้อเป็นกิจกรรมทางด้านจิตใจและกายภาพที่เกิดขึ้นได้
ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ ง กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การซื้ อ และอาจเกิ ด การตั ด สิ น ใจซื้ อ
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ตามบุคคลอื่น ซึ่งกระบวนการขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buying decision
process) สามารถแบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ
การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) หมายถึง ผู้บริโภคมีความต้องการ
ภายในของตนเองเป็นสิง่ เร้าให้ผบู้ ริโภคต้องหาวิธจี ะจัดการกับตัวกระตุน้ ซึง่ เป็นขัน้ แรกของ
กระบวนการซื้อ
การค้นหาข้อมูล (Information Search) หมายถึง เมื่อผู้บริโภคทราบถึง
ความต้องการของตนเอง และจะแสวงหาข้อมูลเพือ่ ประกอบกับการตัดสินใจในการซือ้ สินค้า
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) หมายถึง เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล
มาจากสองขั้นตอนแล้วน�ำมาวิเคราะห์หาข้อดีและข้อเสีย ก�ำหนดคุณสมบัติที่จะใช้ในการ
ประเมิน
การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) หมายถึง หลังจากการประเมินทางเลือก
ที่ดีที่สุดใช้วิธีตัดสินใจ ในด้านต่างๆ ผู้บริโภคอาจใช้ประสบการณ์ที่เคยประสบมากับตนเอง
หรือของผู้อื่นมาเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ
พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post-purchase Behavior) หมายถึง ภายหลังจากที่
ผู ้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิน ค้า แล้วจะมีการรับรู้ทัศ นคติ แ ละประเมิ นสิ นค้ า ความพอใจขึ้ นอยู ่ กับ
คุณสมบัติของสินค้าตรงกับความต้องการ อาจจะกลับมาซื้อซ�้ำ
จากการศึกษางานวิจัยในอดีตโดย อลงกรณ์ วังขุนพรม และ นารินี แสงสุข
(2563) พบว่า กระบวนการตัดสินใจการเลือกใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสัง่ อาหาร
ออนไลน์ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ของผู้บริโภคในอ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเพือ่ พิจารณาเป็นรายด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ด้านการตัดสิน
ใจเลือกใช้บริการ ด้านการรับรู้ถึงความต้องการใช้บริการ และด้านพฤติกรรมหลังการ
รับบริการ ส่วนด้านการประเมินทางเลือกผู้ให้บริการ และด้านการแสวงหาข้อมูลการใช้
บริการอยู่ในระดับมาก
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ง
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ด
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ย
งใหม่
ของผูบ้ ริโภคในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สมมติฐานที
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ตัดสินใจสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหาร
วิ ธ ีด าํ เนิ นวิการวิ
จ ยั น การวิ จสมมติ
ธ ีด าํ เนิ
ยั
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อ
่
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่
า
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บ
ร้
อ
ยละ
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บ
ค่
า
ความ
ีด�ำเนินการวิจัย
คลาดเคลือ่ คลาดเคลื
นร้อยละ อ่ 5นร้คํอานวณได้
วอย่ขนาดตั
างเท่าวกัอย่
บ า385
าง สํตัาวรองเผื
นวน 15จาํ ตันวน
วอย่า15
ง ตัวอย่าง
ยละ 5 คํขานาดตั
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อย่างอ่ สํความผิ
ารองเผืดอ่ พลาดไว้
ความผิดจาํ พลาดไว้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิงที่เคยสั่งซื้อ
อาหารผ่านสื่อออนไลน์ อาศัยอยู่ในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งไม่ทราบ
จ�ำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงค�ำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของคอแค
รน (Cochran,1953) โดยก�ำหนดระดับความเชือ่ มัน่ เท่ากับร้อยละ 95 ระดับค่าความคลาด
เคลือ่ นร้อยละ 5 ค�ำนวณได้ขนาดตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ส�ำรองเผือ่ ความผิดพลาดไว้
จ�ำนวน 15 ตัวอย่าง ซึ่งรวมเป็น ทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยท�ำการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคที่สั่งอาหารออนไลน์
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เครือ่ งมือและการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ เป็นการใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ผ่านทาง Google Docs และส่งแบบสอบถามไปให้กลุม่ ตัวอย่างผ่านช่องทางสังคม
ออนไลน์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบไปด้วยค�ำถามปลายปิดและค�ำถามปลายเปิด
ผู ้ วิ จั ย น� ำ แบบสอบถามที่ ส ร้ า งขึ้ น ให้ อ าจารย์ ท่ี ป รึ ก ษาตรวจสอบเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
แบบสอบถามให้มีความชัดเจน มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย และท�ำการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability test) โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่า
มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.799 - 0.809 เป็นค่าที่อยู่ในระดับยอมรับได้
ทั้งนี้ ค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.71 ขึ้นไปถือว่ามีความเชื่อมั่นระดับสูง (เกียรติสุดา ศรีสุข,
2549, น. 153) แล้วจึงน�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลได้โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น
ดังนี้คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น ข้ อ ค� ำ ถามเกี่ ย วกั บ การยอมรั บ เทคโนโลยี ใ นการสั่ ง อาหาร
ออนไลน์ ใช้แนวคิดตามหลักทฤษฎีแบบจ�ำลองการยอมรับเทคโนโลยี (The Technology
Acceptance Model : TAM) โดย Davis (1989 อ้างถึงใน สรพรร ภักดีศรี, 2556)
ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
โดยมีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีออนไลน์ช่วยให้ท่านได้รับความสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีออนไลน์ใช้เวลาไม่นานในการเรียนรู้วิธีการสั่งซื้ออาหาร
เป็นต้น โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีตัวเลือกที่แบ่งเป็น
ระดับ 5 ระดับ จะใช้เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ (1 = น้อยที่สุด 5 = มากที่สุด)
ส่วนที่ 2 เป็นข้อค�ำถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ใช้แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด เป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดที่
ควบคุมได้ซึ่งธุรกิจใช้ร่วมกันเพื่อสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย (Kotler,
2000) โดยมีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ มีเมนูให้เลือก
หลากหลายรูปแบบ ร้านอาหารออนไลน์ระบุราคาไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับ 5 ระดับ จะใช้เกณฑ์
ในการให้คะแนนดังนี้ (1 = น้อยที่สุด 5 = มากที่สุด)
ส่วนที่ 3 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจสั่งอาหารทางออนไลน์ใช้แนวคิด
และทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคของ Schiffman and Kanuk (1994, p. 659) ซึ่งเป็นการ
ศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีแ่ สดงออกมาทัง้ การค้นหาเพือ่ ใช้บริการหรือซือ้ ใช้ ประเมิน
ผลในสินค้าและบริการ โดยมีข้อค�ำถาม 10 ข้อ ยกตัวอย่างเช่น ท่านสืบค้นหาข้อมูลก่อน
ตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ ท่านคิดว่าจะใช้บริการสั่งอาหารออนไลน์ซ�้ำอีก เป็นต้น โดยใช้
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มาตราส่วนประเมินค่าคะแนน (Rating Scale) มีตัวเลือกที่แบ่งเป็นระดับ 5 ระดับ จะใช้
เกณฑ์ในการให้คะแนนดังนี้ (1 = น้อยที่สุด 5 = มากที่สุด)
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน�ำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามน�ำมา
วิเคราะห์ดว้ ยวิธที างสถิติ และประมวลผลโดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์ผา่ นโปรแกรมส�ำเร็จรูป
ทางสถิติ ซึง่ สถิตทิ นี่ ำ� มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นีก้ ารวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของตัวแปร
ที่เก็บรวบรวมได้โดยน�ำเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถี่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธ์โดยใช้การ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน( Pearson correlation coefficient) โดย
ทั่วไปใช้เกณฑ์การวัดระดับความสัมพันธ์ 5 ระดับ (Hinkle, Willian, & Stephen, 1998.
p. 118) ดังนี้ ถ้าค่า (r) 0.90 –1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก ถ้าค่า (r) 0.70 - 0.90
มีความสัมพันธ์กันสูง ถ้าค่า (r) 0.50 - 0.70 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง
ถ้าค่า (r) 0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่ำ ถ้าค่า (r) 0.00 - 0.30 มีความ
สัมพันธ์กนั ในระดับต�ำ่ มาก และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple regression) ด้วยวิธี
Stepwise
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความตั้งใจในการใช้งาน
ด้านการรับรูป้ ระโยชน์ในการใช้งาน ด้านทัศนคติทมี่ ตี อ่ การใช้งาน มีระดับความคิดเห็นของ
ผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ทเี่ ห็นด้วยมากทีส่ ดุ โดยให้ความส�ำคัญกับการตัง้ ใจทีจ่ ะ
ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ต่อไปในอนาคต เทคโนโลยีออนไลน์ช่วยให้ได้รับความสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น และเทคโนโลยีออนไลน์เหมาะกับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภค
ส่วนที่ 2 ระดับความคิดเห็นโดยรวมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
(4Ps) ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.14 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านราคา ผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ให้ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด โดยให้ความส�ำคัญกับร้านอาหารออนไลน์มีระบุราคาไว้อย่าง
ชัดเจน รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย โดยให้ความส�ำคัญถึงธุรกิจสั่งอาหาร
ออนไลน์มีหลากหลายช่องทางในการช�ำระเงิน และด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับ
ร้านอาหารออนไลน์มีเมนูให้เลือกหลากหลายรูปแบบ
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ส่วนที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกีย่ วกับการตัดสินใจสัง่ อาหารออนไลน์ของผูบ้ ริโภค
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ อยูใ่ นระดับมาก ทีร่ ะดับค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 พบว่า ผูผ้ บู้ ริโภค
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความส�ำคัญกับการใช้บริการสัง่ อาหารออนไลน์ซำ�้ อีกเนือ่ งจาก
มีความสะดวกรวดเร็วและง่ายในการสั่งซื้อ และสามารถมั่นใจว่าจะได้รับอาหารตรงตาม
ที่สั่งซื้อแน่นอน
ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีในการ
สั่งอาหารออนไลน์ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
สั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดังแสดง
ตารางที่ 1 ถึง 3
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหาร
ออนไลน์ (X1) กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (X2)
ตัวแปรอิสระ

ปัจจัยส่วนประสมทาง ค่า Sig
ระดับ
การตลาด 4ps (X2) (2-tailed) ความสัมพันธ์ (r)
การยอมรับเทคโนโลยี
0.635**
0.000
ปานกลาง
สั่งอาหารออนไลน์ (X1)			
ในทิศทางบวก
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
การยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps
เท่ากับ 0.635** แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางบวก และไม่เกินเกณฑ์
(r < 0.8) เพราะไม่เกินค่าที่ได้ก�ำหนดไว้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552) ท�ำให้ไม่เกิดปัญหา
สภาวะ Multicollinearity ส่งผลให้ตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม
ในการวิเคราะห์รปู แบบการตัดสินใจในการสัง่ อาหารออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่
ตารางที่ 2 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหาร
ออนไลน์ (X1) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (X2) กับการตัดสินใจสั่งอาหาร
ออนไลน์ของผู้บริโภค (Y)
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การตัดสินใจสั่งอาหาร
ค่า Sig
ระดับ
ออนไลน์ของผู้บริโภค (Y) (2-tailed) ความสัมพันธ์ (r)

การยอมรับเทคโนโลยี
สั่งอาหารออนไลน์ (X1)
ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 4Ps (X2)

0.537**

0.000

ปานกลาง

0.581**

0.000

ปานกลาง

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า การตัดสินใจ
สัง่ อาหารออนไลน์ของผูบ้ ริโภค (Y) มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
0.01 กับการยอมรับเทคโนโลยีในการสัง่ อาหารออนไลน์ (X1) และปัจจัยส่วนประสมทางการ
ตลาด 4Ps (X2) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.537 และ 0.581 หมายความว่าการยอมรับเทคโนโลยี
ในการสัง่ อาหารออนไลน์ (X1) และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (X2) มีความสัมพันธ์
กับการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ (Y) ในระดับปานกลาง (Hinkle, Willian, & Stephen,
1998, p. 118) ผู้วิจัยได้น�ำตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว มาท�ำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธีเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise) เพื่อ
หาสมการถดถอยที่ดีที่สุดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรอิสระ
ตัวพยากรณ์
b
การยอมรับเทคโนโลยีในการ
0.265
สั่งอาหารออนไลน์ (X1)
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps (X2) 0.330

SEb
0.048

Sig.
0.000

t
5.526**

0.042

0.000

7.900**

ค่าคงที่ (α)
R = 0.621
R2 = 0.385

0.168

0.000

9.050**

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

1.520
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปคะแนน
ดิบ (b) ของการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์ เท่ากับ 0.265 และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps เท่ากับ 0.330 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวกทั้ง 2 ตัวแปร
สามารถอธิบายได้ว่า เมื่อตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ตัวแปรตามเพิ่มขึ้น
ด้วย ถือว่ามีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์ และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภคใน
เขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ในทิศทางเดียวกัน เมื่อท�ำการทดสอบนัยส�ำคัญทางสถิติ ปรากฏ
ว่ามีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกค่า โดยคะแนนจากตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวแปรนั้น
สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของผู้บริโภค (Y) ได้คิดเป็นร้อยละ
38.50 ซึง่ ได้จากค่าสัมประสิทธิก์ ารท�ำนาย (R2) มีคา่ เท่ากับ 0.385 สามารถเขียนเป็นสมการ
ในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ = 1.520 + 0.265 (การยอมรับ
เทคโนโลยีในการสั่งอาหารออนไลน์) + 0.330 (ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps)
อภิปรายผล
ผลการศึกษาด้านการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารไลน์ พบว่า ผู้บริโภค
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ความส�ำคัญกับการยอมรับเทคโนโลยีในการสั่งอาหารไลน์
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านความตัง้ ใจในการใช้งาน ด้านการรับรูป้ ระโยชน์
ในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวัณน์
จันทมุณี (2560) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการด้านการสั่งอาหารผ่านทาง
LINE MAN Application กรณีศึกษา: LINE MAN Application พบว่า ผู้ใช้บริการ
รับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ในการใช้งานของ LINE MAN Application ซึ่งเมื่อ
ผูใ้ ช้บริการรับรูถ้ งึ ประโยชน์ในการใช้งาน LINE MAN Applicationและรูส้ กึ ได้วา่ การใช้งาน
LINE MAN Application เป็นไปอย่างสะดวกและง่ายดาย และมีทัศนคติในการใช้งาน
แอปพลิเคชันเพื่อสั่งอาหารซึ่งผู้ใช้บริการให้ความส�ำ คัญในเรื่องของความคุ้มค่า และ
ความสะดวกรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเลื อ กใช้ บ ริ ก ารด้ า นการสั่ ง อาหารผ่ า นทาง
LINE MAN Application ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ ค�ำแก้ว (2557) ที่ศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้แอปพลิเคชันสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ กรณีศึกษา:
ร้านโซล จังหวัดชลบุรี พบว่า ทัศนคติของพนักงานมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชันสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps พบว่า ผู้บริโภคของ
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก ในด้านราคามากทีส่ ดุ ในเรือ่ งร้านอาหารออนไลน์มรี ะบุราคาไว้อย่างชัดเจน
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รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายให้ความส�ำคัญถึงธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ มีหลาก
หลายช่องทางในการช�ำระเงิน และด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส�ำคัญกับร้านอาหารออนไลน์
มีเมนูให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์ สิริมหาวงศ์,
สุวนันท์ คงใหม่, และ ฐิตพิ ร ส�ำราญศาสตร์ (2561) พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสิน
ใจสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร
เนื่องจาก มีสินค้าและร้านค้ามากมายหลากหลายตรงตามความต้องการ มีราคาสินค้า
ระบุชดั เจน ส่งสินค้าได้รวดเร็วครอบคลุมทุกพืน้ ที่ และมีชอ่ งทางการช�ำระเงินทีห่ ลากหลาย
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีรวิทย์ พันธุรัตน์ (2562) ที่ท�ำการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสิน
ใจเลือกใช้แอพพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery) ของผู้บริโภคกลุ่มพนักงาน
ออฟฟิศ ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ พบว่า พนักงานออฟฟิศให้ความส�ำคัญกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากโดยให้ความส�ำคัญด้านราคา
มากที่สุดในเรื่องความชัดเจนของการแสดงราคาอาหารและค่าบริการจัดส่งอาหารและ
ความเหมาะสมของราคา รองลงมาด้านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายจะพิจารณาถึงความ
หลากหลายของช่องทางการช�ำระเงินเป็นอันดับแรก และด้านผลิตภัณฑ์จะพิจารณาจาก
จ�ำนวนร้านอาหารและประเภทอาหารที่หลากหลายมีเมนูที่มีความอร่อย ถูกปากหรือ
มีเมนูให้เลือกตามที่ต้องการ จึงส่งผลให้พนักงานออฟฟิศตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชัน
สั่งอาหารออนไลน์เดลิเวรี่ (Delivery) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุฐิตา
แก้วจรัส (2559) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN
ในจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ปัจจัยทางด้านราคา ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการให้บริการ
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้การใช้บริการ Food Delivery ผ่าน LINE MAN ในจังหวัด
สมุทรสาครอยู่ในระดับมากที่สุด ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการยอมรับเทคโนโลยีและ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของ
ผู้บริโภค
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
งานวิจยั นีจ้ งึ มีขอ้ เสนอแนะให้กบั ธุรกิจหรือผูป้ ระกอบการบริการสัง่ อาหารออนไลน์
มีรายละเอียดดังนี้
จากผลการทดสอบสมสติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีในการ
สัง่ อาหารออนไลน์สง่ ผลต่อการตัดสินใจสัง่ อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีข้อแนะน�ำดังนี้ ธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนา
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เพิ่มประสิทธิภาพคุณลักษณะของแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้บริโภคใช้เวลาไม่นานในการเรียน
รู้และสืบค้นที่เข้าใจง่ายชัดเจน ไม่ยุ่งยากและควรมีนโยบายที่ชัดเจนโดยการเน้นย�้ำให้แก่
ผู้บริโภคว่ามีระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้านธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้บริการ
ในระดับสูง ตลอดจนมีการประมวลผลด้วยความรวดเร็วถูกต้องแม่นย�ำมีการน�ำเสนอ
ข้อมูลทีค่ รบถ้วนตามความเป็นจริงถือว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลให้ผบู้ ริโภคเกิดความเชือ่ มัน่
ในการใช้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสามารถท�ำให้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถเพิ่มจ�ำนวน
ของผู้บริโภคในการใช้บริการมากขึ้น
จากผลการทดสอบสมสติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่งผล
ต่อการตัดสินใจสัง่ อาหารออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จึงมีข้อแนะน�ำดังนี้ ธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ควรให้ความส�ำคัญในเรื่องของราคาและ
รายละเอียดของเมนูอาหารรวมถึงค่าบริการจัดส่งมีการระบุอย่างชัดเจนเพราะจะท�ำให้
ผู้บริโภคสามารถค�ำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ก่อนตัดสินใจสั่งอาหาร อีกทั้งควรเพิ่มความ
หลากหลายของอาหารในแต่ละหมวดอาหาร และมีการจัดอันดับอาหารยอดนิยมเพือ่ ให้งา่ ย
ต่อการตัดสินใจ และอาหารมีการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพคงความอร่อย สดใหม่ มีการเลือก
ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ คี วามเหมาะสมเพือ่ ผูบ้ ริโภคจะได้เกิดความเชือ่ ถือมัน่ ใจในสินค้า สิง่ ส�ำคัญ
คือการให้บริการจัดส่งอาหารที่รวดเร็วตรวจสอบสถานะและค่าบริการได้อย่างสะดวก
รวมถึงเพิ่มช่องทางในการสั่งซื้ออาหารและช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อสื่อสารที่เข้าถึง
ได้งา่ ยทัง้ ทางออนไลน์และออฟไลน์เพือ่ สร้างความแตกต่างทางการแข่งขันส่งผลท�ำให้ธรุ กิจ
ประสบความส�ำเร็จและเติบโตต่อไปได้
ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่อาจจะมีต่อการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ เช่น ปัจจัยคุณภาพของแอปพลิเคชันสั่งอาหาร
ออนไลน์โดยพิจารณาจากผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ หรือปัจจัยด้านพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลน์ เป็นต้น เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับไป
ปรับปรุงพัฒนาให้การบริการที่ดีขึ้นสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคมีความไว้วางใจในการใช้บริการต่อไป
2. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจหรือผู้ประกอบการบริการ
สั่งอาหารออนไลน์ (Food Delivery) แล้วน�ำผลวิจัยมาวิเคราะห์ รวมทั้งเปรียบเทียบ
การศึกษาวิจัยจากกลุ่มผู้บริโภคท�ำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
เพื่อน�ำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมาย
มากขึ้น

วารสารสุทธิปริทัศน์
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