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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
กรุงเทพมหานครมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีการตัดสินใจใช้บริการ
แอปพลิเคชัน่สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร
3) เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงการศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ี
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผู ้ท่ีอยู่อาศัย  ท างาน หรือก าลังศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครเป็นผูท่ี้เคยใช้เคยใช้แอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ จ านวน 405 คน สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานได้แก่  T-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis)   

ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายใุนช่วง 20 – 30 ปี สถานภาพโสด 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
15,001 – 30,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์สมมุติฐานพบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ไม่ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใช้แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน



กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเค
ชนัในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และ การ
จดัส่งมากท่ีสุด รองลงมาเป็น ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย  ด้าน
บุคคล ปัจจยัดา้นความหลากหลายและบรรจุภณัฑ์  ดา้นกระบวนการและความ น่าเช่ือถือและดา้นราคานอ้ย
ท่ีสุด และ  
 จากผลการวิจยัดงักล่าวในคร้ังน้ี สามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารใน
ปัจจุบนัเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและด าเนินธุรกิจอาหารให้สอดคลอ้งกบัรูปแบบและวิถีชีวิตของ
ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทิภาพมายิง่ข้ึนไป 
 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจซ้ือ, ส่วนประสมทางการตลาด, แอปพลิเคชัน่ 
 
Abstract   
 The study of factors affecting the decision to use an application to order food online on 
consumers in Bangkok  Objectives 1) to study the demographic factors that influence the decision to use 
the online food ordering application of consumers in Bangkok 2) to study the behavioral factors of 
consumers affecting the decision to use the application 3) To study the marketing mix that influences the 
decision to use an online food ordering application among consumers in Bangkok. This study was a 
quantitative research using questionnaires as a tool used to collect data from a sample of people living, 
working or studying in Bangkok who had used the application in 405 people ordered food online. The 
statistics used in the data analysis consisted of descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation. and inferential statistics such as T-test, F-test, and Multiple Regression Analysis. 

The results showed that Most of the respondents were male, aged between 20-30 years old, single 
status, educational level at bachelor's degree. Occupation is a private company employee. and have an 
average monthly income between 15,001 - 30,000 baht per month, which from the hypothesis analysis 
results. Demographic factors do not influence the decision to use the app to order online food of Bangkok 
consumers. Factors in consumer behavior that This affects the decision to use the application for online 
food ordering among consumers in Bangkok. no different And the marketing mix factors affecting the 
decision to use an online food ordering application among consumers in Bangkok were products, service 
and delivery factors the most, followed by marketing promotion. Physical aspects and distribution 
channels Personal aspects Diversity and packaging factors process and reliable and at the lowest cost; and 



From the results of this research It can be used as information for current food business operators to 
increase the chances of generating sales and operating food businesses in accordance with the patterns and 
lifestyles of today's consumers with greater efficiency. 
 
Keywords: Purchase decision; Marketing mix, applications 
 
บทน า 
 อาหารถือเป็นปัจจยัส่ีท่ีทุกคนจะตอ้งรับประทานเพื่อการด ารงชีวิต ซ่ึงแต่เดิมใน ยุคท่ีบริการจดัส่ง
อาหารและอินเตอร์เน็ตยงัไม่แพร่หลาย ผูบ้ริโภคคุย้เคยกบัการรับประทานอาหารท่ี ร้านอาหารท่ีสามารถสั่ง
และนัง่รับประทานได ้แต่ดว้ยรูปแบบการใชชี้วิตท่ีเปล่ียนแปลงไป ตอ้งการความรวดเร็วและสะดวกสบาย
มากยิง่ข้ึนส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกท่ีจะอยูบ่า้นรับประทานอาหารและเลือกใช ้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี
มากยิ่งข้ึน ประกอบกบัการใช้บริการร้านอาหารส่วนมากจะใช้บริการใน ช่วงเวลากลางวนั ช่วงเยน็ และ
เทศกาลต่างๆ ซ่ึงการให้บริการท่ีหนา้ร้านเพียงอยา่งเดียวท าให้ ร้านอาหารไม่สามารถให้บริการไดอ้ยา่งเต็ม
ศกัยภาพ ดงันั้น ผูบ้ริโภคจึงหาวิธีการท่ีจะสามารถ รับประทานอาหารจานโปรดไดอ้ย่างสะดวกสบายมาก
ยิ่งข้ึน และในส่วนของผูป้ระกอบการร้านอาหารเองก็หันมาให้ความส าคญักบัการขยายช่องทางการขาย
เพื่อใหค้รอบคลุมและสร้างรายไดเ้พิ่มเติมจากบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีในหลายๆ ช่องทางมากยิง่ข้ึน 

การท่ีบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีสามารถเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองท่ามกลางภาวะ วิกฤตเศรษฐกิจ
ในประเทศ ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากบริการจดัส่งอาหารสามารถตอบสนองความ ตอ้งการของคนไทยท่ีหัน
มาใช้ชีวิตอยู่ในบา้นกนัมากข้ึน เม่ือพิจารณาถึงการเติบโตของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีจึงมีผูใ้ห้บริการ
ดา้นการซ้ือและจดัส่งอาหารถึงท่ีหลายรายท่ีอาศยัระบบออนไลน์ เช่น Line man, Uber eats ท่ีเป็น
แอปพลิเคชัน่ในโทรศพัทมื์อถือท่ีเป็นตวักลางในการซ้ือและจดัส่งอาหารถึงมือผูบ้ริโภคท่ีคิดค่าอาหารตาม
จริง และคิดค่าจดัส่งตามระยะทางท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี เพื่อเป็นแนวทางใน การปรับตัวของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารในปัจจุบนั เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและด าเนิน ธุรกิจอาหารให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบและวถีิชีวติของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 



วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการ

สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ (Independent Variables)                 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ 
1.เพศ  
2.อายุ  
3.สถานภาพ 

4.ระดบัการศกึษา 

5. อาชพี 

6.รายได ้ 
 

การตดัสินใจใช้
แอปพลิเคชัน่ในการสัง่
อาหารออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคใน

กรงุเทพมหานคร 

1.การรบัรูถ้งึความตอ้งการ 

2.การคน้หาขอ้มลู 

3.การประเมนิทางเลอืก 

4.การตดัสนิใจซือ้ 

5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
1.ดา้นผลติภณัฑ ์(Product)  
2.ดา้นราคา (Price)  
3.ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
4.ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
5.ดา้นบุคคล (People)  
6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
7.ดา้นกระบวนการ (Process) 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.ใครอยู่ตลาดเป้าหมาย (Who) 
2.ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) 
3.ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where) 
4.ท าไมผูบ้รโิภคถงึซือ้ (Why) 
5.ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who) 
6.ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When) 
7.ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How) 



 
 
 
 
 
สมมุติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต่างกนั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการแอปพลิเคชั่นสั่ง
อาหารออนไลน์ ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจยัดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการ
สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 3.เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่ง
อาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์องค์กร วางแผนการตลาด และการ
พฒันาแอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูป้ระกอบการธุรกิจอาหารในช่วงระยะเวลาปัจจุบนั 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1.ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบั E – Commerce และบริการส่ังอาหารแบบเดลเิวอร่ีผ่าน ส่ืออเิล็กทรอนิกส์ E–
Commerce หมายถึง ธุรกิจท่ีมีการซ้ือขายสินคา้และบริการผา่น ระบบ อิเล็กทรอนิกส์เป็นแหล่งขอ้มูลขนาด
ใหญ่มีไวค้อยบริการแก่ผูบ้ริโภคโดยไม่จ  ากดัเพศและวยั และยงัท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายได้้ อีกดว้ย โดยจะเป็นธุรกิจการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยผูข้ายจะโฆษณาสินคา้ท่ี
ตอ้งการขายทาง เวบ็ไซตแ์ละผูซ้ื้อจะเขา้มาชมและคน้หาเพื่อซ้ือสินคา้ในเวบ็ไซต์ของผูข้าย (ปณิศา ลญัชา
นนท,์ 2548: 286) แอพพลิเคชนัท่ีคนไทยนิยมมีดงัน้ี  



1. Line Man เป็น “Food Delivery” ท่ีให้บริการซ้ือและส่งอาหารถึงท่ีโดยผูใ้ชบ้ริการ จะตอ้งดาวน์
โหลดแอปพลิเคชัน่เพื่อเร่ิมตน้ใช้งาน และเม่ือเปิดแอปพลิเคลชัน่แลว้ผูใ้ช้บริการสามารถ เร่ิมตน้ดว้ยการ
เลือกร้านอาหาร หรือจะคน้หาจากเมนูท่ีตอ้งการ  

2. Uber eats คือแอปพลิเคชัน่การจดัส่งอาหารซ่ึงต่อยอดมาจากรถแท็กซ่ีอูเบอร์ โดย วิธีการใชง้าน
ลูกคา้จะตอ้งระบุสถานท่ีในการจดัส่งในตอนแรกเพื่อให้ระบบตรวจสอบพื้นท่ีในการ จดัส่งว่าครอบคลุม
พื้นท่ีในการจดัส่งหรือไม่ หากอยู่ในพื้นท่ีให้บริการลูกคา้สามารถเลือกเมนูจากรายการท่ีปรากฏบนแอพ
พลิเคชันได้ตามชอบ การช าระเงินจะช าระผ่านบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิต ท่ีลงทะเบียนไวใ้นระบบตอน
เร่ิมตน้เท่านั้น ไม่สามารถช าระเป็นเงินสดท่ีปลายทางได ้ 

3. Food Panda แอปพลิเคชนับริการสั่งอาหารออนไลน์ตั้งกิจการโดย Rocket Internet ซ่ึงเป็นบริษทั
จากประเทศเยอรมนี โดยสามารถสั่งอาหารได้ทั้ งผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซ่ึงผูใ้ช้บริการจะต้อง
ลงทะเบียนท่ีอยู่ในการจดัส่งในตอนแรกเพื่อให้ระบบสามารถคดัเลือกร้านท่ีอยู ่ในพื้นท่ีให้บริการ จากนั้น
ผูใ้ชบ้ริการก็สามารถสั่งอาหารและช าระเงินไดเ้ม่ือาหารมาถึงท่ีหมาย  
 2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค ยุทธนา ธรรม
เจริญ (2530: 2) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงกิจกรรม และกระบวนการตดัสินใจ
ของบุคคลในอนัท่ีจะประเมินผลและใหไ้ดม้าซ่ึงการใช ้สินคา้และบริการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 3) ไดใ้ห้
ความหมายของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไวว้่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคหมายถึง พฤติกรรมซ่ึงบุคคลท าการ
ค้นหา (searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมินผล (Evaluation) และการใช้จ่าย 
(Disposing) ในผลิตภณัฑแ์ละบริการ โดยคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 
1994) หรืออาจจะหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเม่ือท าการ
ประเมินผล (Evaluation) การจดัหา (Acquiring) การใช้ (Using) และการใชจ่้าย (Disposing) เก่ียวกบัสินคา้
และบริการ (Engel, Blackwell and Miniard, 1992: 5)  
 3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด   ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 434) 
สรุปแนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด ส าหรับธุรกิจบริการ 7 ดา้น (7P’s) วา่ประกอบดว้ย 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นองคป์ระกอบแรกและส าคญัท่ีสุดของส่วนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ส่ิงใดๆ ท่ีตอ้งการน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการ ของลูกคา้ใหพ้ึงพอใจผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 

ปัจจยัดา้นราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ทั้งท่ีปัจจยัท่ีไม่ใช่ราคามีบทบาทมาก
ข้ึน ในการตลาดสมยัใหม่ แต่ราคาก็ยงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในส่วนประสมทางการตลาด ราคาเป็น 
ปัจจยัเดียวใน 7P’s ท่ีท  าให้เกิดรายรับ ในขณะท่ีปัจจยัอ่ืนเป็นค่าใชจ่้าย ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภค
จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่เขา ก็จะตดัสินใจซ้ือ 
กลยุทธ์ของราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคตน้ทุนสินคา้ ค่าใช้จ่ายท่ี เก่ียวขอ้ง การแข่งขนั 



และปัจจยัอ่ืนๆ โดยในการศึกษาคร้ังน้ีในดา้นของราคานั้นจะหมายถึง ราคาใน การสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมกบัคุณภาพอาหารท่ีไดรั้บ  

ปัจจยัด้านช่องทางจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบไปดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อ เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการออกจากองค์กรไปยงัตลาด 
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาด เป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวั
สินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั ส่วนในระบบการจดัจ าหน่าย
ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คน กลาง และผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้ทางอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตส่วนมากไม่ไดจ้  าหน่ายสินคา้
ถึงผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรง ระหวา่งผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กระบวนการทางดา้นการส่ือสารการตลาด 
ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการซ้ือ เพื่อให้ขอ้มูล จูงใจ เก่ียวกบัตวัผลิตภณัฑ์และ
ตรายี่ห้อ เพื่อเกิดอิทธิพล ต่อการเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของ ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 
เคร่ืองมือการส่งเสริม  

ปัจจยัดา้นบุคลากร (People) พนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทั้งหมดในองคก์รท่ีให้บริการนั้น ซ่ึง
รวมตั้งแต่ เจา้ของร้าน ผูบ้ริหาร พนกังานใหม่ทุกระดบั ซ่ึงบุคคลดงักล่าวทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการ 
ใหบ้ริการ  

ปัจจยัดา้นกายภาพ (Physical Evidence) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของธุรกิจบริการ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองเอทีเอม็ เคาน์เตอร์ให้บริการ การตกแต่งสถานท่ีล็อบบ้ี 
ลานจอดรถ หรือหากเป็นการให้บริการออนไลน์จะหมายรวมถึงหนา้แฟนเพจ Facebook ท่ีดูสวยงามเขา้ใจ
ง่าย เวบ็ไซตท่ี์ใช้งานไดง่้ายสวยงาม แบบฟอร์มต่างๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีลูกคา้ใชเ้ป็นเคร่ืองหมายแทน
คุณภาพของการให้บริการ นัน่คือ ลูกคา้จะตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพเป็นปัจจยัหน่ึงในการ เลือกใช้
บริการ ยิง่ดูดี ดูสวย เขา้ใจง่าย บริการก็น่าจะมีคุณภาพตามไปดว้ย  

ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในดา้น
การบริการท่ี น าเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบบริการอย่างถูกตอ้งและรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิด
ความ ประทบัใจ ซ่ึงมกัจะประกอบดว้ยหลายขั้นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบ้ืองตน้ การ 
ใหบ้ริการตามความตอ้งการ การช าระเงิน เป็นตน้ ซ่ึงถา้ประสานงานระหวา่งกิจกรรมไม่มี ประสิทธิภาพจะ
ท าใหก้ารบริการไม่เป็นท่ีพึงพอใจกบัลูกคา้  

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรณ์ศาสตร์  (Demography) หมายถึงวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ประชากร ทั้งน้ีเพราะค าวา่“Demo” หมายถึง “People” ซ่ึงแปลวา “ประชาชน” หรือ “ประชากร” สวนค าว่า 
“Graphy” หมายถึง“Writing Up” หรือ “Description” ซ่ึงแปลวา่ “ลกัษณะ” ดงันั้น เม่ือแยกพิจารณาจาก ราก
ศพัทค์  าวา่“Demography” น่าจะมีความหมายตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คือวชิาท่ีเก่ียวกบัประชากร นัน่เอง (ชยัวฒัน์ 
ปัญจพงษ ์และณรงค ์เทียนส่ง, 2521, หนา้ 2)  



ปัจจยัด้านเพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกตางกันทั้งในด้านสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจ
อารมณ์ จากงานวิจยัทางดา้นจิตวิทยาทั้งหลายไดแ้สดงให้เห็นถึงความแตกต่างอยางมากในเร่ืองความคิด
ค่านิยม และทศันคติทั้งน้ีเพราะวฒันธรรมและสังคมไดก้ าหนดบทบาท และกิจกรรมของคนสองทั้งเพศไว้
แตกต่างกนั  

ปัจจยัด้านอายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงต่อพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์
เน่ืองจากอายุจะเป็นตวัก าหนดหรือเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัความมีประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของบุคคล
ดงักล่าวท่ีกล่าววา่ผูใ้หญ่อาบน ้าร้อนมาก่อน หรือเรียกคนท่ีมีประสบการณ์ เป็นตน้  

ปัจจยัดา้นการศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้เป็นลกัษณะอีกประการหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อ
ผูรั้บสารการท่ี คนไดรั้บการศึกษาท่ีต่างกนั ในยุคสมยัท่ีต่างกนั ในระบบการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจึงยอมมี
ความรูสึกนึก คิดอุดมการณและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั คนทัว่ ๆ ไปมกัจะสนใจหรือยึดแนวความคิดใน
แนว สาขาของตนเป็นส าคญั  

ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Income) เป็นรายไดห้รือโอกาสทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลซ่ึงจะ
เป็นตวัช้ีวดั ความสามารถของผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้และบริการ โดยตวัแปรดงักล่าวส่วนใหญ่แล้ว
นกัการตลาด จะเช่ือมโยงเกณฑ์รายไดร่้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์อ่ืนๆ ดว้ยเพื่อให้การก าหนด
ตลาด เป้าหมายไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เช่น กลุ่มรายไดจ้ะเก่ียวขอ้งกบัเกณฑอ์าย ุและอาชีพร่วมกนั 

5. แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
การตดัสินใจ (Decision Making)หมายถึง กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงจาก

ทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอ โดยท่ี

เขาจะเลือกสินคา้หรือบริการตามขอ้มูลและขอ้จ ากดัของสถานการณ์ การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ี

ส าคญัและอยูภ่ายในจิตใจของผูบ้ริโภค (ฉตัยาพร เสมอใจ, 2550:46) 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัในคร้ังน้ี ซ่ึงท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 

7 ดา้น (7P’s) และปัจจยัประชากรศาสตร์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี  
จากการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ของผูใ้ช้บริการ

อินเทอร์เน็ตของจรุมาส ชัยถิรสกุลและณักษ์ กุลิสร์(2555) พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีอายุ แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัในดา้นความถ่ีในการใช ้อินเทอร์เน็ต (ชัว่โมง/วนั) และ
จ านวนคร้ังท่ีสั่งสินค้า (คร้ัง/3เดือน) อีกทั้งมีงานวิจยัของปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีระบุว่าผูบ้ริโภคอายุท่ี
แตกต่างกนัจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
ธน ธรรมสุคติ (2555) ท่ีศึกษาพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคอาหารฟาสต์ฟู้ ดโดยใช้บริการส่งถึงบ้าน พบว่า 
ผูบ้ริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีมีอายตุ่างกนัมี พฤติกรรมในการใชบ้ริการส่งตรงถึงบา้นเก่ียวกบัความถ่ีในการสั่ง
อาหารฟาสต์ฟู้ ด ช่วงเวลาท่ีสั่ง อาหารฟาสต์ฟู้ ด ผูร่้วมรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ ด สถานบริการส่งตรงถึง



บา้นท่ีใชบ้ริการ มูลค่าของ อาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีสั่งและแหล่งท่ีมาของรายการอาหารฟาสตฟ์ู้ ดแตกต่างกนัอยา่ง
มีนัยส าคญั อย่างไรก็ตาม งานวิจยัข้างต้นขดัแยง้กับงานวิจยัของศิริน เจริญพินิจนันท์ ( 2546) ท่ีศึกษา
ทศันคติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการสั่งพิซซ่า แบบบริการส่งถึงบา้นในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการสั่งซ้ือพิซซ่า ฮทั แบบบริการส่ง ถึงบา้นในส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา และช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั  

สุทามาศ จนัทรถาวร และณกมล จนัทร์สม (2556) ไดท้  าการศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ให้ความส าคัญกับราคาท่ีถูกกว่าร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าใน การตัดสินใจซ้ือสินค้าบน Facebook 
สอดคล้องกบังานวิจยัของกรีฑาพล ปันทวงักูร (2552) ไดศึ้กษา ทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาสินคา้ผนัแปร
เชิงบวกกบัระยะเวลาในการสั่งซ้ือ กล่าวคือถา้หากราคาสินคา้มีราคาแพง ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้มากข้ึน สอดคลอ้งกบังานวจิยั ของมนสัว ีลิมปเสถียรกุล (2554) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อรูปแบบการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคสินคา้ ออนไลน์ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวยัรุ่นเร่ิมต้น
ท างาน โดยปัจจยัท่ีทั้งสองกลุ่มให้ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ความคุม้ค่าของสินคา้ท่ีสูงท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบ
กบัเงินท่ีจ่าย 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มประชากร  

ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอยู่อาศยั 
ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้อยู่อาศยั ท างาน หรือก าลังศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครเป็นผูท่ี้เคยใช้เคยใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถทราบ
จ านวนท่ีแน่นอน ท าให้การวิจยัในคร้ังน้ี จะก าหนดกลุ่ม ตวัอย่างตามกรณีท่ีไม่ทราบประชากร โดยใช้
สมมติฐานท่ีก าหนดว่าข้อมูลมีการกระจายตวัแบบปกติ (Normal Distribution) ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้สูตรการ
ค านวณขนาดตวัอยา่ง โดยไดก้ าหนดระดบัความ แปรปรวนสูงสุด คือ p = 0.5 และ q = 0.5 ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ี 95% หรือ 0.95 และยอมรับความ คลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05  

จากการค านวณพบวา่ ในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ณ ระดบั ความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมเท่ากบั 385 ตวัอย่าง อย่างไรก็ตาม เพื่อ เป็นการป้องกนัความ



ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของกลุ่ม ตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงได้จดัท า
แบบสอบถามส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มข้ึนอีก 5% รวมเป็นทั้งหมด 405 ตวัอยา่ง  

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าวจัิย 
 ใชแ้บบสอบถามซ่ึงผา่นการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยมีค่าดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) 1.00 และน าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการค านวนค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1970) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 
0.935  จึงถือว่าแบบทดสอบมีความน่าเช่ือถือ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างของ
งานวจิยัได ้  

3. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 หลงัจากผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง
มาวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปและใชว้ิธีทางสถิติ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยน าเสนอเป็นตารางการแจกแจงความถ่ี (frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อน ามาอธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  1) แจกแจงเป็น ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ใชใ้นการอธิบายขอ้มูล
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ (Nominal Scale) อายุ (Ordinal Scale) สถานภาพ (Nominal Scale) ระดบั
การศึกษา (Nominal Scale) อาชีพ (Nominal Scale) และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (Ordinal Scale) 
  2) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบาย
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดจากขอ้ค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่าง ๆ ท่ีตั้งไว้
ของการวจิยั โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยท าการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยวิธี Independent Sample: T-Test และ 
One-Way Analysis of Variance (ANOVA) : F-Test 
  2) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ผลการวจัิย 

 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างจากทั้งหมดจ านวน 405 ตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

เพศชาย มีจ านวนร้อยละ 51.90 อายุเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี ร้อยละ 77.30 สถานภาพโสด ร้อยละ 87.70 



การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ 68.40 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 

65.70  และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วง 15,000-30,000 บาท ร้อยละ 41.50 จากขอ้มูลขา้งตน้เม่ือน าไปท า

การวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปแลว้สามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

1. ผูบ้ริโภคท่ีมีปัจจยัทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ใน

การสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 2.ขอ้มูลพฤติกรรมผูบ้ริโภคทัว่ไปการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ของ

ผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีเคยใช้ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์นิยมสั่งอาหารผา่นโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุดร้อยละ 80.00 โดยแอปพลิเคชนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช้

มากท่ีสุดคือ เวบ็ไซตข์องร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 44.00 อีกทั้งส่วนมากจะสั่งอาหารนอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 86.91 นอกจากน้ีแลว้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีต่อ

คร้ังอยูท่ี่ 301-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.26 ซ่ึงส่วนมากจะนิยมสั่งอาหารฟาสตฟ์ู้ ดคิดเป็นร้อยละ 52.00 

3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า การตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่า สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

(Beta Coefficient) จากมากไปนอ้ย คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการจดัส่ง ปัจจยัดา้นการส่งเสริม

การตลาด และปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยท่ีปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดั

จ าหน่ายส่งผลเชิงลบต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหาร แบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะท่ี

ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการและความ น่าเช่ือถือ ปัจจยัราคา และปัจจยัดา้นความหลากหลาย

และบรรจุภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช ้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยตวั

แบบดงักล่าวสามารถน ามาอธิบาย ความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 20.00 ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี  

 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการจดัส่ง ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการ

สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่ารายการอาหารท่ีมีความ

หลากหลาย ไม่จ  าเจ มีร้านอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย มีรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก มีขั้นตอนการบริการตั้งแต่การ

สั่งอาหารไปจนถึงรับอาหารมีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงสามารถแกไ้ขปัญหาให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ตลอดจนการจัดส่งอาหารท่ีรวดเร็ว เป็นไปตามเวลาท่ีแจ้งไวแ้ละมีการเก็บเงินปลายทาง มีผลต่อการ

ตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารใน รูปแบบดงักล่าว  



ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

ทั้งในเร่ือง โปรโมชัน่ต่างๆ เช่น ฟรีค่าจนส่งเม่ือมียอดสั่งซ้ือถึงจ านวนท่ีก าหนด ส่วนลดค่าอาหาร

และค่าขนส่ง ให้กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อยู่เสมอหรือมีการแนะน ารายการอาหารใหม่จะท าให้

ผูบ้ริโภค สามารถตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารได ้จะส่งผลใหลู้กคา้ท่ียงัไม่เคยสั่งซ้ือสามารถตดัสินใจสั่งอาหารได้

ง่าย ข้ึนหรือลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการแลว้ก็จะกลบัมาใชบ้ริการอีก 

 ปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลเชิงลบต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการ

สั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

แสดงให้เห็นว่าในช่องทางการจดัจ าหน่ายของทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่ีตอ้งอาศยัข้อมูล

ส่วนตวั ของผูบ้ริโภคในการสั่งซ้ือท่ีมากเกินไปจนผูบ้ริโภครู้สึกยุง่ยากและไม่ปลอดภยั หรือการให้ขอ้มูล

ของ รายการอาหารหรือร้านอาหารท่ีเยอะจนเกินไปอาจส่งให้ผลการดาวน์โหลดขอ้มูลเป็นไปไดช้า้และท า

ใหผู้บ้ริโภครู้สึกไม่พอใจจนอาจท าใหต้ดัสินใจไม่ใชบ้ริการ 

โดยเขียนความสัมพนัธ์ในรูปแบบของสมการไดด้งัน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

Y = 0.396 + 0.062 (ดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการจดัส่ง) - 0.049 (ดา้นกระบวนการและความ 

น่าเช่ือถือ) + 0.124 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด)+ 0.004 (ดา้นราคา) - 0.016 (ดา้นบุคลากร) + 0.020 (ดา้น

ความหลากหลายและ บรรจุภณัฑ)์  -0.134 (ดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย) 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

            ẐY = 0.411 (ดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ และการจดัส่ง) - 0.041 (ดา้นกระบวนการและความ น่าเช่ือถือ) 

+ 0.139 (ดา้นการส่งเสริมการตลาด)+ 0.005 (ดา้นราคา)  - 0.022 (ดา้นบุคลากร) +0.022 (ดา้นความ

หลากหลายและ บรรจุภณัฑ)์  -0.128 (ดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย) 

* Y คือ ค่าของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 

* ẐY คือ ค่าคะแนนมาตรฐานของตวัแปรเกณฑท่ี์ไดจ้ากการท านาย 

 
อภิปรายผลการวจัิย 

1.จากผลการวจิยัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ในดา้นอายุ ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และดา้นระดบัการศึกษาท่ี

แตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใช้บริการสั่งซ้ืออาหาร แบบเดลิเวอร่ีแตกต่างกนัหรือไม่พบว่า 



อายุท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจการใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครเน่ืองจากปัจจุบนัส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาร์ทโฟน เขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุก

กลุ่มอายุโดยไม่จ  ากดัเฉพาะวยัรุ่นเท่านั้น อีกทั้งระบบปฏิบติัในสมาร์ทโฟนมีการ ออกแบบมาให้ใชไ้ดง่้าย

กบัทุกเพศทุกวยั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศิริน เจริญพินิจนนัท ์( 2546) ท่ีศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคต่อการสั่งพิซซ่า แบบบริการส่งถึงบา้นในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกนัมี

ทศันคติต่อการสั่งซ้ือพิซซ่า ฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นในส่วน ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ราคา 

และช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่แตกต่างกนั 

รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภค

ในกรุงเทพมหานครท่ีไม่แตกต่างกัน เน่ืองจาก ค่าใช้จ่ายในการสั่งซ้ืออาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละคร้ังหากเปรียบเทียบกบัการ ไปท่ีร้านอาหารเพื่อซ้ืออาหารรับประทานเองนั้นไม่ได้

แตกต่างกนัมาก เพราะโดยส่วนมากอาหารท่ีสามารถสั่งแบบเดลิเวอร่ีไดจ้ะเป็นอาหารฟาสตฟ์ู้ ดและอาหาร

ทัว่ไปท่ีสามารถหารับประทานได ้โดยง่ายและราคาไม่แพง เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัรายไดต่้อเดือนถือว่า

ไม่ไดเ้ป็นสัดส่วนท่ีสูงมากนกั รวมทั้งในปัจจุบนัมีร้านอาหารหลากหลายระดบัท่ีผูบ้ริโภคสามารถสั่งซ้ือ

แบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ได ้ซ่ึงผูบ้ริโภคสามารถเลือกซ้ือไดส้อดคลอ้งกบังบประมาณของตน 

สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของกรีฑา ปันทวงักูร (2552) ท่ีศึกษาทศันคติและพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้

ผา่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี 

รายไดแ้ตกต่างกนั มีจ  านวนเงินคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระยะเวลา 3 เดือน ไม่แตกต่าง

กนั 

ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อการตดัสินใจการใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากปัจจุบนัสมาร์ทโฟนถือเป็นเคร่ืองมือ ส่ือสารท่ีเขา้ทุกกลุ่มคน

ไม่ไดจ้  ากดัแค่กลุ่มคนท่ีมีการศึกษาสูงเพียงเท่านั้น อีกทั้งระบบปฏิบติัการใน สมาร์ทโฟนหรือแอพพลิเคชนั

ในสมาร์ทโฟนถูกออกแบบมาให้ใชง้านไดง่้าย หรือถา้หากผูใ้ชบ้ริการราย ใดมีขอ้สงสัยก็สามารถสอบถาม

ผา่น call center ไดต้ลอดช่วงเวลาท าการ ส่งผลใหก้ารสั่งอาหาร แบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์บนแอพ

พลิเคชนัท าไดโ้ดยง่ายเช่นเดียวกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของจนัทร์เพญ็ ผิวบาง (2548) เร่ืองปัจจยัประกอบ

ในการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ส าเร็จรูปของกลุ่ม นกัเรียน นกัศึกษาในเขตอ าเภอพระนครศรีอยุธยาท่ีพบวา่ ระดบั

การศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ ตดัสินใจซ้ือท่ีไม่แตกต่างกนั 

2. จากผลการวิจยั สามารถสรุปพฤติกรรมการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร ได้ดังน้ี กลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้ บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์นิยมสั่งอาหารผา่นโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุดร้อยละ 80.00 โดยแอปพลิเคชนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใช้



มากท่ีสุดคือเวบ็ไซตข์องร้านอาหารคิดเป็นร้อยละ 44.00 อีกทั้งส่วนมากจะสั่งอาหารนอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 1 

คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 86.91 นอกจากน้ีแลว้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีต่อ

คร้ังอยูท่ี่ 301-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.26 ซ่ึงส่วนมากจะนิยมสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ ดคิดเป็นร้อยละ 52.00 

สรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่นในการสั่งอาหาร

ออนไลน ์

 3.จากผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ใน

การสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการจดัส่ง 

ส่งผลเชิงบวกต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญั ในเร่ืองรสชาติท่ีอร่อยถูกปาก คุณภาพของ อาหาร การบริการของตวักลาง

ในการรับออร์เดอร์ท่ีตอ้งมีระบบในการสั่งซ้ือท่ีง่าย และสะดวก นอกจากน้ีแลว้การขนส่งก็จะตอ้งมีความ

รวดเร็ว และจดัส่งตรงเวลาตามท่ีไดแ้จง้กบัลูกคา้เอาไว ้ผลการศึกษาน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุทามาศ 

จนัทรถาวร และณกมล จนัทร์สม (2556) เร่ืองการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของ ผูบ้ริโภคมากท่ีสุดเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้บน Facebook  

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิย 
 การวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหารออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี   

1.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ บริการ และการจดัส่ง ควรให้ความส าคญักบั ผลิตภณัฑ์ บริการ และการ

จดัส่ง เน่ืองจากปัจจยัผลิตภณัฑ์ในท่ีน้ีคืออาหารจะตอ้งเป็นอาหารท่ีมี รสชาติอร่อยถูกปาก มีร้านอาหารท่ีมี

ช่ือเสียงอยู่ในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน หากยิ่งมีร้านอาหารให้ เลือกมากเท่าใดโอกาสท่ีลูกคา้จะสั่งซ้ือ

อาหารก็ยิ่งมีมากข้ึน รวมไปถึงการจดัส่งท่ีรวดเร็วและมีราคาไม่ สูงจนเกินไป คิดราคาตามระยะทางจริงจะ

ท าใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจไดง่้ายยิง่ข้ึน 

2.ควรให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนลดค่าอาหารและค่า

ขนส่งใหก้บัทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอหรือมีการ แนะน ารายการอาหารหรือร้านอาหารใหม่ เพื่อให้

ลูกคา้ใหม่สามารถทดลองใชบ้ริการไดโ้ดยใชโ้ปรโม ชนัฟรีค่าขนส่ง หรือดูแลลูกคา้เก่าดว้ยส่วนลดค่าขนส่ง

เม่ือมียอดสั่งซ้ืออาหารตามท่ีก าหนดเป็นตน้  

3. ควรให้ความส าคญักบัช่องทางการจดัจ าหน่ายบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชนันั้นแมจ้ะสามารถ

น าเสนอขอ้มูลรายการอาหารหรือร้านอาหารไดม้ากก็ตามแต่ผูป้ระกอบการควรจะมีการคดัเลือก ขอ้มูลท่ี



จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผูบ้ริโภคเท่านั้นไม่ควรน าเสนอเน้ือหาท่ียืดยาว และไม่

น่าสนใจ รวมถึงการขอขอ้มูลส่วนตวัของผูบ้ริโภคจะตอ้งไม่มากและไม่ท าให้ผูบ้ริโภครู้สึกไม่ ปลอดภยัใน

การใหข้อ้มูลดงักล่าว เช่นอาจจะใชข้อ้มูลเพียงแค่เบอร์โทรศพัทห์รืออีเมลลเ์พื่อยนืยนัตวัตน 
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