
  
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารผ่านทางแอพพลิเคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ของผู้บริโภคในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
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บทคดัยอ่ 

การคน้ควา้อสิระนี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร และเคยซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่
อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 จํานวน 438 คน โดยใชอ้อนไลน์ (Online 
Questionnaire) จาก Google form เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ละ
รายงานขอ้มลูดว้ยสถติเิชงิพรรณนา คอื การแจกแจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) และใชส้ถติเิชงิอนุมาน เพือ่
ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหก์ารถดถอย (Regression) เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด กบัการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์โควดิ 19 หรอืไม่ และการวเิคราะห ์Independent Samples T-Test การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพือ่ทดสอบว่าการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 นัน้ แตกต่างกนัตามปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตรห์รอืไม่ 

ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดบั
การศกึษาอยู่ทีป่รญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดอ้ยู่ทีร่ะดบั 15,001-



  
 

30,000 บาท และพบว่าประชากรทีม่เีพศแตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหาและการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั อายุทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อ
การตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก และการ
ตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร ดา้นการคน้หาขอ้มลู และการตดัสนิใจซือ้ ไม่แตกต่างกนั อาชพีทีแ่ตกต่างกนั
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 
19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการประเมนิทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ 
และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ไม่แตกต่างกนั รายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นการรบัรูปั้ญหา การคน้หาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก การ
ตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั และพบว่าปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
บุคคล ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วง
สถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร สว่นปัจจยัดา้นราคา ปัจจยั
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โค
วดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร  

การศกึษาครัง้นี้เสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการธุรกจิ หรอื ผูป้ระกอบการที่
กําลงัสนใจเขา้มาลงทุนในตลาด Food Delivery เพือ่นําไปปรบัปรุงในสว่นของตวัแอพพลเิคชัน่เดมิ
หรอืสรา้งแอพพลเิคชัน่ใหม่ใหต้รงตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้มากยิง่ขึน้ 
 
คาํสาํคญั : แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์, ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร,์ สว่นประสมทางการตลาด 
(7Ps), การตดัสนิใจซือ้ 
 

 

 

 



  
 

Abstract 

This independent study aimed to study demographic factors. and marketing mix 
factors (7Ps) that influence food purchasing decisions through online food ordering 
applications. During the Covid-19 situation of consumers in the Bangkok area Population 
group living in Bangkok and used to buy food through an online food ordering application 
During the COVID-19 situation, 438 people used online questionnaire from Google form as 
a tool used to collect this information. The method used to analyze and report the data with 
descriptive statistics, i.e. frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation 
(SD) and use inferential statistics To test the hypothesis by analyzing regression 
(Regression) to find the relationship between the factors of marketing mix. and whether or 
not the decision to buy food via online food ordering apps during the COVID-19 situation; 
and Independent Samples T-Test, One-Way ANOVA, to test whether purchasing decisions 
Does food via online food ordering apps differ during the COVID-19 situation differently 
based on demographic factors? 

The results showed that Most of the samples were female, aged between 31-40 
years old, their education was at a bachelor's degree or equivalent. Occupation of a private 
company employee. The income is at the level 15,001-30,000 baht and found that the 
population of different sexes affects the decision to buy food through an online food 
ordering application. During the Covid-19 situation of consumers in the Bangkok area. The 
perception of the problem and the purchasing decision were different. Different ages affect 
food purchasing decisions through online food ordering apps. During the Covid-19 situation 
of consumers in the Bangkok area information search alternative assessment and purchase 
decision no different. Different levels of education influence food purchasing decisions 
through online food ordering apps. During the Covid-19 situation of consumers in the 
Bangkok area information search and purchase decision no different Different occupations 
affect food purchasing decisions through online food ordering apps. During the Covid-19 
situation of consumers in the Bangkok area Alternative assessment purchase decision and 
behavior after purchase no different Different monthly income affects food purchasing 
decisions through online food ordering apps. During the Covid-19 situation of consumers in 
the Bangkok area problem perception searching for information alternative assessment 



  
 

purchase decision and behavior after purchase was different and found that the product 
factors personal factors No influence on food purchasing decisions via online food ordering 
apps During the Covid-19 situation of consumers in Bangkok The price factor Distribution 
Channel Factors Marketing Promotion Factors and physical factors Influence food 
purchasing decisions through online food ordering apps During the Covid-19 situation of 
consumers in the Bangkok area. 
This study is recommended for the benefit of business entrepreneurs or entrepreneurs who 
are interested in investing in the Food Delivery market in order to improve the original 
application or create an application. to meet the needs of more customer groups. 
 
Keywords : Online Food Delivery Application, Demographic characteristics, marketing mix 
(7Ps), The Decision Making 
 

บทนํา 

เนื่องดว้ยปัจจุบนัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ยงัคงมกีารระบาด
และกลายพนัธุข์องสายพนัธุใ์หม่ๆทัง้ในและต่างประเทศ โดยสถานการณ์ดงักล่าวทาํใหท้างรฐับาล
ไดก้ําหนดนโยบายและมาตรการต่างๆออกมาเพือ่ป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรค ซึง่สง่ผล
ต่อเศรษฐกจิในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยอุตสาหกรรมธุรกจิทีไ่ดป้รบัเปลีย่นและพฒันาใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์ปัจจุบนัไดด้ ีคอื ธุรกจิเทคโนโลย ีดจิทิลั ทีไ่ดพ้ฒันาแพลตฟอรม์ออนไลน์ เพือ่ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภคในปัจจุบนั นอกจากนี้การทีร่ฐับาลกําหนดนโยบายและมาตรการขอ
ความร่วมมอืทัง้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนทาํงานทีบ่า้น (Work From Home) ทาํใหก้ารใช้
เทคโนโลย ีดจิทิลัมคีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้ อาทเิช่น การใชจ่้ายเงนิผ่านระบบ E-payment การ
สือ่สารผ่านอนิเตอรเ์น็ต การเรยีนออนไลน์ การสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ เป็น
ตน้ และเมื่อประชาชนเริม่มกีารปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมออนไลน์มากขึน้ พฤตกิรรมการใชบ้รกิารผ่าน
ช่องทางออนไลน์กม็โีอกาสเพิม่มากขึน้ดว้ย จงึมผีูป้ระกอบการหลายรายไดพ้ฒันาทําแอพพลเิคชัน่
สัง่อาหารออนไลน์เขา้มาสูโ่ลกตลาดออนไลน์มากขึน้ ไดแ้ก่ Grab Food , Robinhood, LINE MAN, 
Food Panda, GET Food (Gojek), AOW เป็นตน้ ซึง่กย็งัมหีลายแอพลเิคชัน่ทีย่งัไม่ไดร้บัความ
นิยมมากนกั เช่น แอพพลเิคชัน่ Gojek ทีไ่ดปิ้ดใหบ้รกิารไปเมื่อวนัที ่31 ก.ค. 64 โดยกลุ่ม AirAsia 
ไดเ้ขา้ซือ้กจิการต่อ และนําไปพฒันาต่อยอดเป็น Super App “AirAsia food”เพิม่เรื่องของ Food 
Delivery เขา้มา นอกจากนี้ยงัมผีูป้ระกอบการอกีรายทีไ่ดก้า้วเขา้มาสูต่ลาด Food Delivery คอื 



  
 

ShopeeFood ซึง่จากเดมิ Shopee เป็นผูใ้หบ้รกิารดา้น e-commerce แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์โค
วดิ 19 ทาํใหเ้หน็ว่าตลาด Food Delivery ยงัมโีอกาสโตไดอ้กีและยงัมชี่องว่างเหลอือยู่ จงึทาํให้
ผูป้ระกอบการหลายรายตดัสนิใจเขา้มาลงทุนในตลาด Food Delivery เพิม่มากขึน้ 

ดว้ยเหตุนี้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงแอพพลเิคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ และปรบักลยุทธใ์นการใหบ้รกิารแก่ผูบ้รโิภคสาํหรบัผูป้ระกอบการทีส่นใจในการทําตลาด 
Food Delivery เพือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัไดม้ากขึน้  
 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1.เพือ่ศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง

แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

2.เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหาร
ผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ที่
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3.เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วง
สถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร 

4.เพือ่เปรยีบเทยีบปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ที่
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โค
วดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร  
 

สมมติฐานการวิจยั 
1.ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง

แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2.ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร 

 



  
 

ขอบเขตการวิจยั 
ศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

ต่อเดอืน และปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา 
(Price) ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ดา้นบุคคล 
(People) ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดา้นกระบวนการ (Process) ซึง่เป็นตวั
แปรตน้ และการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โค
วดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครคอืตวัแปรตาม และกลุ่มประชากรคอืคนที่
อาศยัอยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร และเคยซื้ออาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ศกึษาและเกบ็ขอ้มลูในช่วงเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
2565 
 

ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์
นาเดยีร ์อสัมะแอ และนรารกั บุญญานาม (2020) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์สามารถ

จาํแนกออกเป็นกลุ่มๆ ไดจ้ากลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างตาม
คุณสมบตัเิฉพาะของแต่ละคน อาท ิเพศ ระดบัการศกึษา คณะทีก่ําลงัศกึษา และรายไดต้่อเดอืน 
โดยศกึษาพฤตกิรรมของมนุษยท์ีม่คีวามแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล จะสง่ผลใหเ้กดิการตดัสนิใจที่
แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ณฐักฤษ เชาวช์าญกจิ (2562)[12]  ทีก่ล่าวว่า
ประชากรศาสตร ์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ไดแ้ก่ ประกอบไปดว้ยเนื้อหาในสว่นต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็น อายุ เพศ การศกึษา หรอืรายได ้ขอ้มลูเหล่านี้มทีัง้ ขอ้มลูทีส่ง่ผลและไม่สง่ผลต่อการเลอืกใช้
บรกิารแอปพลเิคชัน่จดัสง่อาหาร ซึง่จากแนวคดิต่างๆสามารถสรุปการแบ่งลกัษณะทางดา้น
ประชากรศาสตรท์ีไ่ดร้บัความนิยมในการบ่างสว่นตลาดได ้ดงันี้  

1.เพศ (Gender) เพศหญงิและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัทัง้ทางดา้นกายภาพ ดา้นจติใจ 
อารมณ์และความคดิ 

2.อายุ (Age) ช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหบุ้คคลมคีวามนึกคดิ การใชช้วีติ และมี
ประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนัตามช่วงเวลา 

3.ระดบัการศกึษา (Education) การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัทาํใหบุ้คคลมคีวามคดิและทศันคตทิี่
แตกต่างกนั 

4.อาชพี (Occupation) อาชพีทีแ่ตกต่างกม็ผีลต่อการตดัสนิใจทีต่่างกนั ขึน้อยู่กบัอาชพีของ
แต่ละบุคคล 



  
 

5.รายไดต้่อเดอืน (Income) รายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ทีแ่ตกต่างกนั ผูท้ี่
มรีายไดส้งูอาจมกีารซือ้สนิคา้และบรกิารทีม่รีาคาสงูไดม้ากกว่าผูท้ีม่รีายไดน้้อย 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

 Roger A. Kerin and Steven W. Hartley (2021) ไดก้ล่าวว่า สว่นประสมทางการตลาดเดมิ
ประกอบดว้ย 4Ps ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย และการสง่เสรมิการตลาด เมื่อ
การตลาดบรกิารเขา้มามคีวามสําคญั นกัการตลาดจงึขยายแนวคดิสว่นประสมทางการตลาด
นอกจาก 4Ps แลว้ ยงัรวมถงึ บุคคล ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ หรอื 7Ps ซึง่จาก
การศกึษาของ ทรงพร เทอืกสุบรรณ (2562) พบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) 
ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ มี
ความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผ่านแอพพลเิคชัน่ Shopee ของผูบ้รโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดการบรกิารของ Roger A. Kerin 
and Steven W. Hartley จากทฤษฎ ีแนวคดิและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถสรุปรายละเอยีดของ
สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) ไดด้งันี้  

1.ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย มคีุณภาพ มี
ความแตกต่างจากผลติภณัฑค์ู่แขง่ในตลาด และสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคได้ 

2.ดา้นราคา (Price) หมายถงึ จาํนวนเงนิทีต่อ้งจ่ายเพือ่ใหไ้ดส้นิคา้หรอืบรกิาร โดยการ
กําหนดราคาตอ้งคาํนึงถงึต้นทุนของสนิคา้ ค่าใชจ่้ายทีเ่กีย่วขอ้ง และคุณค่าของสนิคา้ดว้ย 

3.ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) หมายถงึ ช่องทางทีจ่ะนําสนิคา้หรอืบรกิารจาก
ผูผ้ลติออกสูต่ลาดไปถงึผูบ้รโิภค อาจจะมคีนกลางหรอืไม่กไ็ด ้และตอ้งเขา้ถงึใชง้านไดง้า่ย สะดวก 
รวดเรว็  

4.ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสือ่สารกบัผูบ้รโิภค
เพือ่ใหเ้กดิความตอ้งการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ผ่านการโฆษณา การใชพ้นกังานขาย การขายตรง 
การจดัโปรโมชัน่ และการประชาสมัพนัธ ์ 

5.ดา้นบุคคล (People) หมายถงึ พนกังานหรอืบุคลากรทีใ่หบ้รกิารแก่ลูกคา้เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุด ซึง่จะสง่ผลใหลู้กคา้เกดิความประทบัใจและ
ทศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร 

6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถงึ สิง่แวดลอ้มทางกายภาพหรอื
องคป์ระกอบทีท่าํใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ เช่น สถานที ่อาคาร เครื่องมอื อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย 



  
 

หรอืหน้าแอพพลเิคชัน่ ทีต่อ้งจดัทําใหส้วยงาม ดนู่าสนใจ ดเูขา้ใจงา่ย ใชง้านไดง้า่ย ซึง่จะเป็นสิง่ที่
จะสามารถดงึดดูลูกคา้ได้ 

7.ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถงึ กระบวนการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ ซึง่ตอ้งมี
ประสทิธภิาพ รวดเรว็ ถูกตอ้งตรงตามคาํสัง่ซือ้ และตอ้งยงัคงคุณภาพของสนิคา้ เพือ่ใหลู้กคา้เกดิ
ความพงึพอใจและประทบัใจและกลบัมาใชบ้รกิารซํ้า 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 Kotler & Keller (2016) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัทางวฒันธรรม ปัจจยัทางสงัคม ปัจจยัสว่นบุคคล 
และปัจจยัดา้นจติวทิยา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค และสิง่กระตุน้ใหเ้กดิ
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ คอื สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing stimuli) ไดแ้ก่ Products & 
services, Price, Distribution, Communications และสิง่กระตุน้อื่นๆ (Others stimuli) ไดแ้ก่ 
Economic, Technological, Political, Cultural ซึ่งทาํใหเ้กดิกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 5 
ขัน้ตอน (Five Stage Model of The Consumer Buying Process) คอื 

1.การรบัรูปั้ญหา (Problem recognition) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิรครบัรูถ้งึปัญหาหรอืความ
ตอ้งการ ซึง่อาจเกดิจากสิง่กระตุน้ภายใน เช่น สิง่กระตุน้ทางกายภาพทัว่ไป ปัจจยัทางจติวทิยา 
และสิง่กระตุน้ภายนอก เช่น สิง่กระตุน้ทางการตลาด  

2.การคน้หาขอ้มลู (Information search) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิรคทาํการคน้หาขอ้มูล
เกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีต่นเองตอ้งการ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมาประกอบการตดัสนิใจซือ้ โดยสามารถ
สบืคน้ไดจ้ากสือ่การอ่าน สอบถามจากผูม้ปีระสบการณ์ หรอืตวัแทนขาย เป็นตน้ 

3.การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of alternatives) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิรคนําขอ้มลูที่
สบืคน้ของสนิคา้หรอืบรกิารมาเปรยีบเทยีบถงึขอ้ด ีขอ้เสยี ประโยชน์ ความคุม้ค่า และทศันคตขิอง
ผูบ้รโิรคดว้ย เพือ่ใชใ้นการตดัใจซือ้ 

4.การตดัสนิใจซือ้ (Purchase decision) หมายถงึ การทีผู่บ้รโิรคตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอื
บรกิารทีต่อ้งการมากทีสุ่ด หลงัจากทีม่กีารเปรยีบเทยีบขอ้มลูแลว้ ซึง่อาจมเีรื่องทศันคตขิองบุคคล
อื่นเขา้มามผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ ได ้

5.พฤตกิรรมหลงัการซือ้ (Post purchase behavior) หมายถงึ ความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดต้ดัสนิใจซือ้มา ซึง่อาจจะพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจกไ็ด ้หากผูบ้รโิภคมคีวาม
พงึพอใจจะสง่ผลใหม้กีารกลบัมาซือ้ซํ้า และการบอกต่อในทางบวก หากผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจใน
สนิคา้หรอืบรกิารกจ็ะสง่ผลใหผู้ซ้ือ้มกีารสง่คนืสนิคา้ ยกเลกิการซือ้ และการบอกต่อในทางลบ 
 



  
 

วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างไม่ทราบจาํนวนทีแ่น่นอน ผูว้จิยัจงึได้
กําหนดกลุ่มตวัอย่างจากคาํนวณสตูรของ Cochran โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่ 95% ระดบั
ความคลาดเคลื่อนที ่5% ผลการคาํนวณจะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่าง คอื 384 ตวัอย่าง แต่เพือ่การ
ป้องกนัการคลาดเคลื่อนและผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ ผูว้จิยัจงึเพิม่กลุ่มตวัอย่างเป็น 445 ตวัอย่าง 
ซึง่การศกึษาครัง้นี้มแีบบสอบถามทีม่คีวามสมบูรณ์ครบถว้นจาํนวน 438 ชุด 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จาก Google form เป็น

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูครัง้นี้ และสง่ link ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆเพือ่เกบ็ขอ้มลู โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 4 สว่น คอื 
 สว่นที ่1 คาํถามคดักรอง เพือ่คดัเฉพาะกลุ่มตวัอย่างทีต่้องการเกบ็ขอ้มลู ซึง่เป็นผูท้ีอ่าศยั
อยู่ในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร และเคยซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 เท่านัน้ 

สว่นที ่2 คาํถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์โควดิ19 

สว่นที ่3 คาํถามเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 

สว่นที ่4 ขอ้มลูทัว่ไปดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืน 

ผูว้จิยัไดนํ้าแบบสอบถามใหผู้เ้ชีย่วชาญในดา้นของการสัง่ซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่
สัง่อาหารออนไลน์จํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของเนื้อหา ความสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
วตัถุประสงค ์และความเหมาะสมของรปูแบบคาํถามดว้ยวธิ ีIOC ไดใ้ชเ้กณฑค์่าเฉลีย่รายขอ้
มากกว่า 0.5 จงึไดนํ้ามาใชเ้ป็นคาํถามในแบบสอบถามการวจิยัครัง้นี้ และทาํการตรวจสอบค่าความ
เชื่อมัน่หรอืค่าสมัประสทิธิค์รอนบคัอลัฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ที ่
0.914 และ 0.766 จงึอยู่ในเกณฑท์ีส่ามารถนําไปใชไ้ด้ 

 

 

 



  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัไดใ้ชโ้ปรแกรมวเิคราะหท์างสถติสิาํเรจ็รูป (SPSS) ในการวเิคราะหข์อ้มลู โดยแบ่งการ
วเิคราะหข์อ้มลูออกเป็นดงันี้ 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ละรายงานดว้ยการแจก
แจงความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: SD) โดยใชใ้นแบบสอบถามสว่นที ่2-4 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชเ้พือ่ทดสอบสมมตฐิานโดยการวเิคราะหก์าร
ถดถอย (Regression) เพือ่หาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด กบัการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 หรอืไม่ โดยใชใ้น
แบบสอบถามสว่นที ่2,3 และการวเิคราะห ์Independent Samples T-Test การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) เพือ่ทดสอบว่าการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 นัน้ แตกต่างกนัตามปัจจยัทางดา้น
ประชากรศาสตรห์รอืไม่ ใชใ้นแบบสอบถามสว่นที ่2 และ 4 

 
 

ผลการวิจยั 
 การทดสอบสมมตฐิานที ่1: ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขต
พืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตรด์า้น เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหาร
ออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั
อย่างมนียัสําคญัทางสถติทิี ่0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิาน 

 
การทดสอบสมมตฐิานที ่2: ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด (7Ps) มอีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของ
ผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 



  
 

ตารางที ่4.39 แสดงสมการถดถอยของปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้ออาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพื้นทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายดา้นตามตวัแปรต้นและตวัแปรตาม 

 
ตวัแปรต้น / ตวัแปรตาม 

การรบัรู้
ปัญหา 

การค้นหา
ข้อมูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตดัสินใจซือ้ 

พฤติกรรม
หลงัการซื้อ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์      
ปัจจยัด้านราคา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดั
จาํหน่าย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

ปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด 

✓ ✓   ✓ 

ปัจจยัด้านบุคคล      
ปัจจยัด้านลกัษณะทาง
กายภาพ 

✓    ✓ 

ปัจจยัด้านกระบวนการ ✓  ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ:   ✓ มอีทิธพิล     ไม่มอีทิธพิล 

จากผลการวจิยัพบว่าปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย การสง่เสรมิการตลาด 
ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยัดา้นกระบวนการ มคี่า Sig.น้อยกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 จงึสรุปได้
ว่า ปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การสง่เสรมิการตลาด ลกัษณะทางกายภาพ และปัจจยั
ดา้นกระบวนการ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ 
ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครอย่างมนีัยสาํคญั จงึ
ยอมรบัสมมตฐิาน และปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคคล มคี่า Sig.มากกว่าระดบันยัสําคญั 0.05 
จงึสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นบุคคล ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญั จงึปฏเิสธสมมตฐิาน 
 
 

 



  
 

อภิปรายผล 
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดต้่อเดอืนที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วง
สถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ ทรงพร เทอืกสุบรรณ (2563), อคัรยิา รณศริ,ิ พุฒธิร จริายุส, อรชร องิคานุวฒัน์ 
(2564) , อรพนิ ภริมย ์(2559) , ชษิณุพงศ ์สุกกํ่า (2560) และ นาเดยีร ์อสัมะแอ และนรารกั บุญญา
นาม (2563) พบว่าปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิคา้และบรกิารแตกต่างกนั ซึง่อาจอธบิายไดว้่าทัง้เพศหญงิและ
เพศชายสามารถเขา้ใชบ้รกิารผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็ไม่แตกต่างกนั 
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหก้ารคน้หาขอ้มลูและการประเมนิทางเลอืก การคดิวเิคราะห์กต็่างกนั
ทาํใหก้ารตดัสนิใจซือ้กต็่างกนั อาชพีทีแ่ตกต่างกนั การใชช้วีติลพฤตกิรรมการทํางานของแต่ละ
อาชพีมคีวามแตกต่างกนั การใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์อาจไม่เหมาะสาํหรบับางอาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อการใชแ้อพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์เพราะหากใน
ผูท้ีม่รีายไดต้่อเดอืนไม่มาก อาจตดัสนิใจไม่ใชบ้รกิารผ่านแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์เนื่องจาก
มรีาคาค่าสง่และมกีารคดิราคาเกนิจากราคาจรงิหน้ารา้นบา้ง  

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบุคคล พบว่าไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดั
กรุงเทพมหานครอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยขดัแยง้กบัผลการศกึษาของ นาเดยีร ์
อสัมะแอ และนรารกั บุญญานาม (2563) อาจกล่าวไดว้่าอาหารในแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์
ไม่มคีวามแตกต่างจากหน้ารา้นมากนกั และเนื่องจากพนกังานขนสง่ (ไรเดอร)์ ในแอพพลเิคชัน่สัง่
อาหารออนไลน์ ไม่ไดใ้หบ้รกิารเตม็รปูแบบเหมอืนในรา้นอาหารปกตทิัว่ไปจงึทําให้ไม่มอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจซือ้ สว่นปัจจยัดา้นราคา ช่องทางการจดัจําหน่าย การสง่เสรมิการตลาด ลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการ พบว่ามอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทางแอพพลเิคชัน่สัง่
อาหารออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19 ของผูบ้รโิภคในเขตพืน้ทีจ่งัหวดักรุงเทพมหานครอย่าง
มนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจกล่าวไดว้่าแอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ราคาค่าอาหาร 
ราคาค่าบรกิารจดัสง่มคีวามเหมาะสมกบัระยะทางการใหบ้รกิาร ราคาสัง่ซือ้ขัน้ตํ่าเหมาะสม มี
บรกิารจดัสง่ครอบคลุมทุกพืน้ที ่มสีว่นลดต่างๆ ซึ่งบางครัง้เมื่อใชส้ว่นลดแลว้ราคาจะถูกกว่าราคา
หน้ารา้น มกีารจดัประเภทอาหารใหเ้ป็นหมวดหมู่ งา่ยต่อการสัง่ซือ้ รปูภาพอาหารมคีวามน่า
รบัประทาน สามารถตดิตดิตามสถานะการจดัสง่ไดจ้รงิตลอดเวลาแล มชี่องทางการชาํระเงนิที่
หลากหลายทําใหส้ะดวกกบัผูใ้ชบ้รกิาร 



  
 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัสามารถทราบถงึปัจจยัทีม่ผีลมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้อาหารผ่านทาง
แอพพลเิคชัน่สัง่อาหารออนไลน์ ทัง้ในสว่นของดา้นประชากรศาสตร ์ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ 
การศกึษา หรอืรายไดต้่อเดอืน และสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7Ps) คอื ผลติภณัฑ ์
(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place) และการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
บุคคล (People) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ทีท่ําให้
ผูป้ระกอบการธุรกจิ หรอื ผูป้ระกอบการทีก่ําลงัสนใจเขา้มาลงทุนในตลาด Food Delivery ไดนํ้า
ขอ้มลูผลการวจิยัเหล่านี้ มาวเิคราะหถ์งึความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่บ่งไดเ้ป็นหลายกลุ่ม และเพือ่
นําไปปรบัปรุงในสว่นของตวัแอพพลเิคชัน่เดมิหรอืสรา้งแอพพลเิคชัน่ใหม่ใหต้รงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มลูกคา้มากยิง่ขึน้ โดยสามารถเลอืกจดัประเภท รปูแบบของแอพพลเิคชัน่ใหต้รงกบั
กลุ่มเป้าหมายของแต่ละสว่นของดา้นประชากรศาสตร ์และเรื่องของดา้นราคา อาจตอ้งปรบัราคาค่า
จดัสง่ใหม้คีวามเหมาะสม ราคาสัง่ซือ้ชัน้ตํ่าใหน้้อยลง ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย อาจขขยายการ
จดัสง่ใหไ้ปถงึในต่างจงัหวดั ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ควรมกีารจดัโปรโมชัน่ลดราคาต่อเนื่อง หรอื
มโีคด้สว่นลดค่าอาหารใหต้่อเนื่อง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ควรพฒันาการใชแ้อพพลเิคชัน่ใหใ้ช้
การง่ายไม่ซบัซอ้น เขา้ใจง่าย และดา้นกระบวนการ สามารถตดิตาม หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีใ่หบ้รกิาร
ไดทุ้กเวลาและรวดเรว็ เป็นตน้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความประทบัใจกบัสรา้ง brand loyalty กบั
ผูบ้รโิภค  
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