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บทคัดย่อ 

 
 กกำรคน้ควำ้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำด (4Ps) ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ของประชำกรใน
จงัหวดัรำชบุรี กลุ่มประชำกรท่ีอำศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีจงัหวดัรำชบุรี และเคยซ้ืออำหำรผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่
สัง่อำหำรออนไลน์ จ ำนวน 400 คน โดยใชอ้อนไลน์ (Online Questionnaire) จำก Google form เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในกำรเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ใช้วิธีกำรวิเครำะห์และรำยงำนขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนำ คือ กำรแจกแจง
ควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: 
SD) และใช้สถิติเชิงอนุมำน เพื่อทดสอบสมมติฐำนโดยกำรวิเครำะห์กำรถดถอย (Regression) เพื่อศึกษำ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร ของประชำกรในจงัหวดัรำชบุรี 
และกำรวิเครำะห์ Independent Samples t-Test กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way ANOVA) 
เพื่อทดสอบวำ่พฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำรของประชำกรในจงัหวดัรำชบุรี 

ผลกำรวิจยัพบวำ่ กลุ่มตวัอยำ่งส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอำยตุ  ่ำกวำ่ 18 ปี ระดบักำรศึกษำปริญญำตรี
ข้ึนไป ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษำ มีสถำนภำพ โสด และส่วนใหญ่รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ำกว่ำ
หรือเท่ำกบั 15,000 บำท มีควำมถ่ีในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร มำกกว่ำ 1 คร้ัง ต่อ 
เดือน เลือกใช้ Grab (แกร็บ) ในกำรสั่ง โดยมีเหตุผลเพรำะสะดวกต่อเวลำ ท ำให้ไม่ตอ้งไปต่อคิวรอซ้ือ
อำหำร ใช้งบประมำณ 200-300 บำท ส่วนใหญ่ใช้ตำมเพื่อน โดยพบว่ำ ผู ้ใช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำน
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอในจงัหวดัรำชบุรี ท่ีมี เพศ อำย ุและรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรม
กำรใช้แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำรแตกต่ำงกนั และพบว่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด  
ดำ้นรำคำ มีผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร ในเร่ืองรำคำค่ำจดัส่งท่ีสมเหตุ 
สมผล ตำมระยะทำงท่ีจดัส่ง 
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กำรศึกษำคร้ังน้ีเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ หรือ ผูป้ระกอบกำรท่ีก ำลงั
สนใจเขำ้มำลงทุนในตลำด Food Delivery เพื่อน ำไปปรับปรุงในส่วนของตวัแอพพลิเคชัน่เดิมหรือสร้ำง
แอพพลิเคชัน่ใหม่ใหต้รงตำมควำมตอ้งกำรของกลุ่มลูกคำ้มำกยิง่ข้ึน  
 
ค าส าคญั : แอพพลิเคชัน่สัง่อำหำรออนไลน,์ ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์, ส่วนประสมทำงกำรตลำด (4Ps), 
กำรตดัสินใจซ้ือ 
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Abstract 
 

This independent study aimed to study demographic factors. and marketing mix factors (4Ps) that 
affect the behavior of using food delivery applications to order food. of the population in Ratchaburi 
Province Population group living in Ratchaburi province and used to buy food through an online food 
ordering application for 400 people, using an online questionnaire from Google form as a tool used to collect 
data this time. Descriptive statistics were used to analyze and report data, namely, frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation (SD), and inferential statistics were used. To test the hypothesis by 
using regression analysis to study the factors affecting the behavior of using the food delivery application 
to order food. of the population in Ratchaburi Province and analysis of Independent Samples t-Test One-
Way ANOVA to test whether the behavior of using food delivery applications to order food. of the 
population in Ratchaburi Province Is it different according to demographic factors? 

The results showed that Most of the samples were female, under 18 years old, bachelor's degree or 
higher. Most of them are students, university students, single status, and most of them have an average 
monthly income of less than or equal to 15,000 baht. There is a frequency of using the food delivery 
application to order food more than once a month. Choose Use Grab to order for a reason because it's 
convenient on time. eliminating the need to queue up to buy food, using a budget of 200-300 baht, mostly 
used by friends, found that users ordered food through the food delivery application in Ratchaburi province 
with gender, age and income The average per month is different. There will be different behaviors of using 
food delivery applications to order food. And it was found that the marketing mix factor in terms of price 
affects the behavior of using the food delivery application to order food. In terms of reasonable shipping 
prices, according to the distance delivered. 

This study is recommended for the benefit of business operators or entrepreneurs who are interested 
in investing in the Food Delivery market to improve the original application or create an application. new 
products to better meet the needs of customer groups 

 
Keywords: Online Food Delivery Application, Demographic characteristics, marketing mix (4Ps), The 
Decision Making 
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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนั จงัหวดัรำชบุรีพบผูติ้ดจำกกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวน
มำก ท ำใหเ้กิดผลกระทบตำมมำในหลำย ๆ ดำ้น ซ่ึงผลกระทบเหล่ำน้ีท ำใหผู้ป้ระกอบกำรร้ำนคำ้หลำยแห่งมี
กำรเปล่ียนแปลงกำรให้บริกำร โดยเขำ้ร่วมเป็นพำร์ทเนอร์กบัเดลิเวอร่ีส่งอำหำรและท ำให้มีกำรสั่งอำหำร
ออนไลน์มำกข้ึน มีปัจจยัทำงดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำดเขำ้มำท ำใหผู้บ้ริโภคนั้นไดมี้กำรเลือกท่ีจะใชบ้ริกำร
ต่ำงดำ้นต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ผูบ้ริโภค เน่ืองจำกระบบกำรท ำงำน คือ ผูบ้ริโภคสำมำรถสั่ง
อำหำรไดจ้ำกทุกท่ี และมีมำส่งถึงหนำ้บำ้นของผูบ้ริโภค เพื่อเป็นกำรลดควำมเส่ียงในกำรออกมำใชบ้ริกำร
ในท่ีสำธำรณะ เน่ืองดว้ยสถำนกำรณ์ปัจจุบนันั้นท ำใหป้ระชำชนจงัหวดัรำชบุรี มีพฤติกรรมในกำรเลือกใช้
บริกำรสั่งอำหำร และผูป้ระกอบกำรร้ำนอำหำรเองยงัมีกำรเขำ้ร่วมกบัแอพพลิเคชนัสั่งอำหำรท่ีจะอ ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ผูบ้ริโภค โดยกำรบริกำรส่งอำหำรถึงบำ้นโดยท่ีผูบ้ริโภคนั้นไม่จ ำเป็นตอ้งออกมำถึง
ร้ำนอำหำรเอง ท ำให้ผูบ้ริโภคนั้นมีควำมสะดวกสบำยมำกยิ่งข้ึน ซ่ึงมีควำมสอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ี
เกิดข้ึนขณะน้ี 

จำกสถำนกำรณ์ท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้เร่ืองกำรบริโภคอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชนัสั่งอำหำรท่ีมีปัจจยัท ำให้
ผูบ้ริโภคนั้นหันมำใช้บริกำรจดัส่งอำหำรมำกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีควำมประสงค์ท่ีจะศึกษำพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี ใหผู้ป้ระกอบกำรธุรกิจสำมำรถน ำผลวิจยัมำ
วิเครำะห์และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงและพฒันำกลยทุธ์กำรตลำดของตนเองใหต้รงกบัควำมตอ้งกำรของ
ผู ้บริโภค และยงัสำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำน หรือแนวทำงกำรเพิ่มช่องทำงกำรตลำดของ
ผูป้ระกอบกำรใหมี้ประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลไดอ้ยำ่งสูงสุด 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.2.1 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ของประชำกรจงัหวดั

รำชบุรี 
1.2.2 เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ของ

ประชำกรจงัหวดัรำชบุรี 
 
สมมติฐานของการวจิัย 

 1.3.1 สมมติฐำนท่ี 1 ปัจจัยทำงประชำกรศำสตร์ท่ีแตกต่ำงกัน จะมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี แตกต่ำงกนั 



5 
 

1.3.1.1 สมมิตฐำนท่ี 1.1 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จังหวดัรำชบุรี ท่ีมีเพศแตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ท่ี
แตกต่ำงกนั 

1.3.1.2 สมมิตฐำนท่ี 1.2 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จังหวดัรำชบุรี ท่ีมีอำยุแตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ท่ี
แตกต่ำงกนั 

1.3.1.3 สมมิตฐำนท่ี 1.3 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่ง
อำหำร ท่ีแตกต่ำงกนั 

1.3.1.4 สมมิตฐำนท่ี 1.4 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรีท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ท่ี
แตกต่ำงกนั 

1.3.1.5 สมมิตฐำนท่ี 1.5 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีสถำนภำพแตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ท่ี
แตกต่ำงกนั 

1.3.1.6 สมมิตฐำนท่ี 1.6 ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอร่ี ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ท่ี
แตกต่ำงกนั 

 
1.3.2 สมมติฐำนท่ี 2 ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) รำคำ (Price) ช่อง

ทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) มีผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่
ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร ท่ีแตกต่ำงกนั  
 

ขอบเขตของการวจิัย 
ด้านเน้ือหา 

1.5.1 ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  
กำรศึกษำคร้ังน้ีมุ่งศึกษำควำมแตกต่ำงปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์และปัจจยัส่วนประสมทำง

กำรตลำดท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำรของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี 
1.5.2 ขอบเขตดำ้นประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่ง  

ประชำกรท่ีใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี แบบไม่
ทรำบขนำดของประชำกร จึงใชว้ิธีกำรค ำนวณสูตรของ W.G. Cochran (1977) ท ำกำรสุ่มตวัอย่ำง ท่ีระดบั
ควำมเช่ือมัน่ 95% โดยแจกแบบสอบถำมจ ำนวน 400 รำย 
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1.5.3 ขอบเขตดำ้นพื้นท่ี 
ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี พื้นท่ีท่ีใชใ้นกำรศึกษำและเก็บรวมรวมขอ้มูล  คือ  ประชำกรท่ีอำศยัอยู่

จงัหวดัรำชบุรี 
1.5.4 ขอบเขตดำ้นตวัแปรท่ีศึกษำ 

1.5.4.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดว้ย  
1) ปัจจยัดำ้นประชำกรศำสตร์ ไดแ้ก่   

1.1 เพศ 
1.2 อำย ุ  
1.3 ระดบักำรศึกษำ  
1.4 อำชีพ  
1.5 สถำนภำพ  
1.6 รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน           

2) ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด 4P’s ไดแ้ก่  
2.1 ผลิตภณัฑ ์(Product)  
2.2 รำคำ (Price) 
2.3 ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) 
2.4 กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) 

1.5.4.2 ตวัแปรตำม (Dependent Variable) คือ พฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำร
สัง่อำหำร ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี ไดแ้ก่ 

1) ควำมถ่ีโดยเฉล่ียในกำรซ้ือ 
2) ค่ำใชจ่้ำยโดยเฉล่ียต่อเดือน 

1.5.5 ขอบเขตดำ้นระยะเวลำ  
กำรศึกษำคร้ังน้ี  ท ำกำรศึกษำและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชร้ะยะเวลำในกำรศึกษำในช่วงเดือน

กนัยำยน ถึง พฤศจิกำยน 2565 
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แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 
 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, อำ้งถึงใน สัณห์จุฑำ จ ำรูญวฒัน์, 2559, หน้ำ 11) ไดส้รุป
เก่ียวกับแนวคิดกลยุทธ์กำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร (Market mix) ในหนังสือกำรบริหำรกำรตลำด
สมยัใหม่ว่ำกระบวนกำรตดัสินใจซ้ือเป็นล ำดบัขั้นตอนในกำรตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ตำมรำยละเอียด
ดำ้นล่ำง 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นส่ิงท่ีสนองควำมตอ้งกำรและควำมตอ้งกำรของมนุษยเ์ป็นส่ิงท่ี
ผูข้ำยตอ้งจดัหำให้กบัลูกคำ้และลูกคำ้ไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่ำของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบั
ตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ไดใ้นดำ้นบริกำรสินเช่ือ ถือเป็นสินคำ้ท่ีจบัตอ้งไม่ไดเ้พรำะเป็นสินคำ้ท่ีอยูใ่นรูปแบบ
ของกำรบริกำร (Service product) ธุรกิจตอ้งสร้ำงและน ำเสนอส่ิงท่ีจบัตอ้งไดเ้พื่อเป็นสัญลกัษณ์ของกำร
บริกำรท่ีจบัตอ้งไม่ได ้

2. รำคำ (Price) หมำยถึงมูลค่ำสินคำ้ในแง่ของเงิน กลยทุธ์กำรก ำหนดรำคำตอ้งค ำนึงถึงมูลค่ำ
ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดมูลค่ำกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรในรูปของเงิน นโยบำยและกลยทุธ์ในกำรตั้งรำคำ 
ตอ้งค ำนึงถึงคุณค่ำท่ีรับรู้ (Perceived value) ในสำยตำของลูกคำ้ ตอ้งถือว่ำลูกคำ้ยอมรับในมูลค่ำของสินคำ้
นั้นสูงกวำ่สินคำ้นั้น ตน้ทุนสินคำ้และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแข่งขนัและปัจจยัอ่ืนๆ 

3. ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) ส่วนแรกในดำ้นทรัพยสิ์น คือ กำรเลือกท ำเล (Location) 
ของธุรกิจบริกำรมีควำมส ำคญัมำก โดยเฉพำะธุรกิจบริกำรท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับบริกำรจำกผูใ้ห้บริกำรใน
ท ำเลท่ีผูใ้ห้บริกำรจดัไวเ้น่ืองจำก สถำนท่ี. ต ำแหน่งท่ีเลือกจะเป็นตวัก ำหนดกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีจะมำใชบ้ริกำร 
ดงันั้นทรัพยสิ์นบริกำรท่ีตอ้งกำรใชพ้อ่คำ้คนกลำงในกำรจดัจ ำหน่ำยและลูกคำ้เป้ำหมำยของธุรกิจบริกำร 

4. กำรส่งเสริมทำงกำรตลำด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือส ำคัญส ำหรับกำรส่ือสำรข้อมูล
ระหวำ่งผูข้ำยและผูใ้หบ้ริกำร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้หรือกระตุน้ทศันคติและพฤติกรรมในกำรเลือกใช้
บริกำร เม่ือพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของลูกคำ้ดว้ยเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรส่ือสำรทำงกำรตลำด บริกำร
ทำงกำรตลำดอำจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  

4.1 กำรโฆษณำ (Advertising) เป็นกำรส่ือสำรท่ีไม่ใช่ส่วนบุคคลผ่ำนส่ือต่ำงๆ และ
ผูส้นบัสนุนรำยกำรตอ้งจ่ำยค่ำโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์วิทย ุโทรทศัน์ ป้ำยโฆษณำ โฆษณำ
ในโรงภำพยนตร์ เป็นตน้ 

4.2 กำรขำยโดยใช้พนักงำน (Personal selling) เป็นกำรส่ือสำรแบบเห็นหน้ำกนัโดยตรง
ระหวำ่งผูข้ำยและผูมี้โอกำสเป็นลูกคำ้ ซ่ึงเป็นกำรขำยโดยใชพ้นกังำนขำย 

4.3 กำรส่งเสริมกำรขำย (Sales promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำง
ต่อเน่ือง นอกจำกกำรขำยโดยใชพ้นกังำน โฆษณำและประชำสัมพนัธ์ท่ีกระตุน้ควำมสนใจของลูกคำ้ในกำร
ใชบ้ริกำรแลว้ 
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4.4 กำรประชำสัมพนัธ์ (Publicity and public relation) เป็นแผนกำรน ำเสนออยำ่งต่อเน่ือง 
เพื่อจูงใจใหป้ระชำชนมีควำมคิดเห็นหรือทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร ตลอดจนสร้ำงภำพพจน์และควำมเขำ้ใจท่ีดี
ระหวำ่งธุรกิจกบัลูกคำ้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 
 
 

 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 

ชุลีพรรณ แสนพนัธ์ และ ลีลำ เต้ียงสูงเนิน (2561) พฤติกรรมกำรเลือกใช้บริกำรฟู้ดเดลิเวอรีดว้ย
แอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรี ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย 
อำยรุะหว่ำง 25-35 ปี โสด ท ำงำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ มีรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บำท และใช้
บริกำรส่งอำหำร 1-3 คร้ัง/สัปดำห์ แอปพลิเคชันท่ีเลือกใช้บริกำรมำกท่ีสุดคือ Food panda รองลงมำคือ 
LINE MAN มำกท่ีสุดคือ กำรบริกำรท่ีดี มีประสิทธิภำพ รองลงมำคือควำมรวดเร็วในกำรจดัส่ง ประเภทของ
อำหำรท่ีผูใ้ชช้อบซ้ือคืออำหำรขำ้งทำง เวลำคือ 12.01 – 16.00 หนำ้ พบว่ำส่วนใหญ่ตดัสินใจสั่งเองคร้ังละ  
1-2 คร้ัง โดยมีตน้ทุนไม่ต ่ำกวำ่ 300 บำทต่อคร้ัง 

ดลนภสั ภู่เกิด (2563) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ีใน
กรุงเทพมหำนคร กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำลกัษณะประชำกรศำสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อำยุ 
ระดบักำรศึกษำ อำชีพ ระดบัรำยไดต่้อเดือน ท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ชอ้ปป้ีใน
กรุงเทพมหำนคร 2) เพื่อศึกษำปัจจยัดำ้นส่วนประสมทำงกำรตลำดท่ีมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือสินคำ้ผ่ำน
แอพพลิเคชั่นช้อปป้ีในกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำคือ 402 คนท่ีใช้หรือซ้ือสินคำ้ 
Shopee ในกรุงเทพฯ เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถำม สถิติท่ีใช้ ได้แก่ กำรกระจำยควำมถ่ี 
เปอร์เซ็นต ์ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบตวัอย่ำงอิสระ กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน
ทำงเดียว Chi-Square ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำย ุ21-30 ปี จบกำรศึกษำระดบัปริญญำ
ตรี อำชีพ ท ำงำนในบริษทัเอกชนหรือจำ้งและมีรำยไดต่้อเดือน 15,001 - 25,000 บำท ปัจจยัส่วนประสมทำง
กำรตลำด โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่ำพอใจมำก ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำลกัษณะทำงประชำกร ไดแ้ก่ 
เพศ อำยุ อำชีพ และระดบัรำยไดต่้อเดือน ควำมแตกต่ำงมีผลต่อกำรตดัสินใจซ้ือของผ่ำนแอปพลิเคชัน่ซ้ือ
ของในกรุงเทพฯ กไ็ม่ต่ำงกนั และปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดส่งผลต่อกำรตดัสินใจเลือกซ้ือสินคำ้ 

อรจิรำ แกว้สวำ่ง (2564) ศึกษำเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดกบักำรเลือกซ้ือสินคำ้ออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหำนคร กำรวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำระดับกำรเลือกซ้ือสินค้ำ
ออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชั่นShopee ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหำนคร และ 2) เพื่อเปรียบเทียบส่วน
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ประสมทำงกำรตลำดออนไลน์ในกำรตดัสินใจเลือกซ้ือสินคำ้ออนไลน์ผ่ำนแอพพลิเคชัน่ กลุ่มตวัอย่ำงมี  
400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถำม ผลกำรวิจยัพบว่ำประสบกำรณ์กำรช็อป
ป้ิงของผูบ้ริโภคโดยรวมผ่ำน Shopee อยู่ในระดบัสูง เม่ือพิจำรณำแต่ละดำ้น ตำมล ำดบัจำกมำกไปน้อย 
พบว่ำ ปัจจยัดำ้นผลิตภณัฑ์ รองลงมำคือ ปัจจยัดำ้นควำมเป็นส่วนตวั ปัจจยัดำ้นรำคำ ปัจจยัช่องทำงกำร
จ ำหน่ำย ปัจจยักำรใชบ้ริกำรส่วนบุคคลและปัจจยัส่งเสริมกำรตลำดตำมล ำดบั ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค
ท่ีแตกต่ำงกนั มีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 

  
 

 
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
กำรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตดัสินใจซ้ืออำหำรผ่ำนทำงแอพพลิเคชัน่สั่งอำหำรออนไลน์ 

ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด 19 ของผูบ้ริโภค ในเขตพื้นท่ีจงัหวดักรุงเทพมหำนคร เป็นกำรวิจยัเชิงส ำรวจ 
(Survey Research) ใชแ้บบสอบถำม ( Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในกำรเกบ็รวบรวบขอ้มูล  

กลุ่มตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือ กลุ่มบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์กำร กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ี
ในกำรสั่งอำหำร และอำศยัอยูจ่งัหวดัรำชบุรี ซ่ึงไม่ทรำบจ ำนวนท่ีแน่นอน ผูว้ิจยัใชว้ิธีค  ำนวณหำขนำดกลุ่ม
ตวัอย่ำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร ดงันั้นจึงใช้สูตร กำรค ำนวณขนำดกลุ่มตวัอย่ำงแบบไม่ทรำบค่ำ
ควำมน่ำจะเป็น (Non-probability Sample) ก ำหนดควำมเช่ือมัน่ 95% ควำมผิดพลำดไม่เกิน 5% (ประสพชยั 
พสุนนท์, 2555: 169) จึงเท่ำกบั 385 คนและเพิ่มจ ำนวนตวัอย่ำง 4% ไดเ้ท่ำกบั 15 คน รวมจ ำนวนตวัอย่ำง
ทั้งหมด 400 คน สำมำรถค ำนวณได ้ ดงัน้ี 

จำกสูตร 

สูตร      n =
Z2pq

B2  
 

เม่ือ  n แทน ขนำดของกลุ่มตวัอยำ่ง 
   B แทน ระดบัควำมคลำดเคล่ือน 
   Z แทน Z score ข้ึนอยูก่บัระดบัควำมเช่ือมัน่ 
   p แทน ควำมน่ำจะเป็นของประชำกร p 
   q แทน 1-p  
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ในทำงปฏิบติัเรำนิยมใช้ระดบัควำมเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงันั้น Z = 1.96 (นรำศรี ไววนิชกุล; และชูศกัด์ิ 
อุดมศรี. 2551: 102) ในกรณีไม่ทรำบค่ำ p แต่เน่ืองจำก pq จะมีค่ำสูงสุดเม่ือ p = 0.5 (กลัยำ วำนิชยบ์ญัชำ. 
2544: 74) 

 
ท่ีระดบัค่ำควำมเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น Z = 1.96 และก ำหนด B = 0.05 
 

แทนค่ำในสูตรดงัน้ี   n  =
(1.96)2(0.5)(1-0.5)

(0.05)2  

      
        = 385 
 

ดงันั้น ขนำดกลุ่มตวัอยำ่งท่ีค ำนวณไดคื้อ 385 คน โดยเพิ่มจ ำนวนตวัอยำ่ง 4% ไดเ้ท่ำกบั 15 คน รวม
จ ำนวนตวัอยำ่งทั้งหมด 400 คน 

 
วิธีสุ่มตวัอยำ่ง ขั้นตอนท่ี 1 ใชก้ำรสุ่มตวัอยำ่งแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นกำรเลือก

เฉพำะกลุ่มบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสั่งอำหำร และอำศยัอยู่จงัหวดั
รำชบุรี 

ขั้นตอนท่ี 2 ใช้กำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใช้ควำมสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บขอ้มูลผ่ำน 
Google Form จ ำนวนตวัอย่ำงทั้งหมด 400 คนโดยเก็บขอ้มูลผ่ำนกลุ่มบนแฟลตฟอร์ม Facebook เป็นส่วน
ใหญ่  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัท ำกำรเกบ็ขอ้มูล  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
 3.5.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรเก็บแบบสอบถำมผู ้ตอบ
แบบสอบถำมแบบออนไลน์ (Google Form) โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจำกกลุ่มของบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์กำร 
กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร และอำศยัอยูจ่งัหวดัรำชบุรี จ ำนวน 400 คน  
 3.5.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำและค้นควำ้รวบรวม
ขอ้มูลจำกหน่วยงำนของภำครัฐและหน่วยงำนภำคเอกชน เพื่อประกอบกำรสร้ำงแบบสอบถำม เช่น หนงัสือ
ทำงวิชำกำร งำนวิจยั และเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลทำงอินเทอร์เน็ต และหนงัสือนิตยสำรต่ำง ๆ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
  ในกำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัท ำกำรกำรวิเครำะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดงัน้ี 
  สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
  1. กำรแจกแจงค่ำควำมถ่ี (Frequency) เพื่อใชอ้ธิบำยลกัษณะขอ้มูลจำกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 1 
ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถำม ไดแ้ก่ 1. เพศ 2. อำย ุ3. วฒิุกำรศึกษำ 4. อำชีพ 
5. รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  2. ค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบำยลกัษณะขอ้มูลจำกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 1 ขอ้มูล
เก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 1. เพศ 2. อำย ุ3. วฒิุกำรศึกษำ 4. อำชีพ 5. รำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
  3. ค่ำเฉล่ีย (Mean) เพื่อใช้อธิบำยลกัษณะขอ้มูลจำกแบบสอบถำมในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ีในกำรสัง่อำหำร 
  4. ค่ ำส่วนเ บ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) เพื่ อใช้อธิบำยลักษณะข้อมูลจำก
แบบสอบถำมในส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดเดลิเวอร่ี
ในกำรสัง่อำหำร 
 สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics)  
 1. สถิติวิเครำะห์ค่ำที (Independent Statistic) เพื่อเปรียบเทียบค่ำเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่ง 2 กลุ่ม  
 2. สถิติวิเครำะห์แบบกำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One-Way analysis of Variance) เพื่อ
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉล่ียของกลุ่มตวัอยำ่งมำกกวำ่ 2 กลุ่มโดยจะใชค่้ำ F-test 

 
ผลการวจิัย 

             ขอ้มูลทัว่ไป 
 ผูต้อบแบบสอบถำมในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ ำนวน 221 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.30 มีมีอำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี จ ำนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ระดบักำรศึกษำ ปริญญำตรีข้ึนไป 
จ ำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 อำชีพ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษำ จ ำนวน 192 คน มีสถำนภำพ โสด 
จ ำนวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 81.50 และส่วนใหญ่รำยได้เฉล่ียต่อเดือน ต ่ำกว่ำหรือเท่ำกับ 15,000 บำท 
จ ำนวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 
 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ในกำรสัง่อำหำร ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี 
 ผลกำรศึกษำพบวำ่ ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถำม มีมีควำมถ่ีในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่ง
อำหำร มำกกว่ำ 1 คร้ัง/เดือน จ ำนวน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 80.75 เลือกใช ้Grab (แกร็บ) ในกำรสั่งอำหำร 
จ ำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25  เหตุผลในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ในกำรสั่งอำหำร เพรำะ  สะดวกต่อเวลำ 
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ท ำใหไ้ม่ตอ้งไปต่อคิวรอซ้ืออำหำร จ ำนวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 89.25 งบประมำณต่อคร้ังในกำรสั่งอำหำร
ผำ่นแอพพลิเคชัน่ฟู้ด 200-300 บำท จ ำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ส่วนใหญ่ใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำร
สัง่อำหำรตำมเพื่อน จ ำนวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 
 
 กำรวิเครำะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำดในกำรใช้แอพพลิเคชั่นในกำรสั่งอำหำรของ
ประชำกรจงัหวดัรำชบุรี 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถำม มีระดับควำมคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วน
ประสมทำงกำรตลำดในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำรของประชำกรจงัหวดัรำชบุรีโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ียรวม 4.44 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีค่ำเท่ำกบั 0.33 เม่ือพิจำรณำเป็นรำย
ขอ้ซ่ึงเรียงตำมล ำดบัตวัเลขค่ำเฉล่ีย มำกท่ีสุดคือ ดำ้นผลิตภณัฑ์ โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด มี
ค่ำเฉล่ีย 4.61 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีค่ำเท่ำกบั 0.26 รองลงมำ ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด โดยรวมอยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย 4.59 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีค่ำเท่ำกบั 0.25 ดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำกท่ีสุด มีค่ำเฉล่ีย 4.37  และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีค่ำเท่ำกบั 0.34 และดำ้น
รำคำ โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมำก มีค่ำเฉล่ีย 4.19 และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน มีค่ำเท่ำกบั 0.46 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลกำรเปรียบเทียบระดบัควำมคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมกำรตลำดในกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ใน
กำรสัง่อำหำรของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี จ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรซ้ือ  

ผลกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยพหุคูณพบว่ำ ส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำรมีค่ำ P-value เท่ำกบั 0.03 ซ่ึงน้อย กว่ำ .05 นั่นคือปฎิเสธสมมติฐำนหลกั 
(H0 ) และยอมรับสมมติฐำนรอง (H1 ) หมำยควำมว่ำปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ 
(Product) รำคำ (Price) ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย (Place) และกำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion) มีผลต่อ
พฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดในกำรสั่งอำหำรจงัหวดัรำชบุรี อย่ำงมีนัยส ำคญัทำงสถิติท่ี 0.05 โดย
เรียงล ำดบัควำมส ำคญัดงัน้ี คือ ดำ้นรำคำ (X2) ดำ้นผลิตภณัฑ ์(X1) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (X4) และดำ้น
ช่องทำงจดัจ ำหน่ำย (X3) 

ผลกำรวิเครำะห์มีค่ำประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) เท่ำกบั 0.165 ค่ำสัมประสิทธ์ิกำร
ตัดสินใจ (R Square) เท่ำกับ 0.027 ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรตัดสินใจท่ีปรับแล้ว (Adjusted R Square) เท่ำกับ 
0.017 และค่ำควำมคลำดเคล่ือนมำตรฐำนในกำรตดัสินใจ (Standard Error) เท่ำกบั 0.31200 แสดงว่ำ ปัจจยั
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ดำ้นรำคำ (X2) ดำ้น
ผลิตภณัฑ์ (X1) ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด (X4) และดำ้นช่องทำงจดัจ ำหน่ำย (X3) สำมำรถท ำนำยระดบั
ส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ไดร้้อยละ 2.70 และ
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เม่ือพิจำรณำเป็นรำยตวัแปรแลว้พบว่ำ มีเพียงด้ำนรำคำ (X2) ด้ำนเดียวท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรใช้
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสัง่อำหำรจงัหวดัรำชบุรี 

 
 

อภิปรายผล 
 

กำรวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้นสำมำรถอภิปรำยผลดงัน้ี 

วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี โดยจ ำแนก ตำมลกัษณะประชำกร ไดแ้ก่ เพศ อำย ุระดบักำรศึกษำ อำชีพและรำยไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 

ดำ้นเพศ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ด ของประชำกรจงัหวดั
รำชบุรี ท่ีมีอำยแุตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร แตกต่ำงกนั อธิบำยไดว้ำ่ 
เพศหญิงและเพศชำย มีพฤติกรรมในกำรเลือกใชบ้ริกำรรับส่งอำหำรอยำ่งแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนดำ้ แตกต่ำง
กนัตำมเพศ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลกำรวิจยัของกิตติศกัด์ิ พรสิทธิศกัด์ิ (2563) พบวำ่ปัจจยัดำ้น ประชำกรใน
ดำ้นเพศ ไม่ส่งผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรเน่ืองจำกเพศชำยและเพศหญิง สำมำรถเขำ้ถึงอินเตอร์เน็ตได้
อยำ่งสะดวกรวดเร็วไม่แตกต่ำงกนั 

ดำ้นอำยุ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ด ของประชำกรจงัหวดั
รำชบุรี ท่ีมีอำยแุตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร แตกต่ำงกนั สอดคลอ้ง
กบักำรศึกษำของพิมพุมผกำ บุญธนำพรัชต ์(2560) พบว่ำ อำยท่ีุแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำร
ฟู้ด เน่ืองจำกอำยสุ่งผลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคท่ีแตกต่ำงกนั ไม่สอดคลอ้งกบักำรวิจยัของของชเนศ ลกัษณ์
พนัธ์ุภกัดี (2560) ไดศึ้กษำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรจดัส่งอำหำรผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบว่ำ วยัต่ำง ๆ ไม่มีผลต่อกำรตดัสินใจใชบ้ริกำรอำหำร Delivery ผ่ำนส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคทุกวยัเขำ้ถึงส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ไดแ้ลว้ 

ดำ้นระดบักำรศึกษำ จำกกำรศึกษำพบวำ่ ผูใ้ชบ้ริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชัน่ฟู้ด ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีระดบักำรศึกษำแตกต่ำงกนัจะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ไม่
แตกต่ำงกนั สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของสอดคลอ้งกบังำนวิจยัของณัธภชัร เฉลิมแดน (2563) พบว่ำ ระดบั 
กำรศึกษำท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อกำรสั่งอำหำรแบบผำ่นโมบำยแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่ำงกนัเน่ืองจำกปัจจุบนั
ทุกคนสำมำรถ ใชส้มำร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ตในกำรคน้หำขอ้มูลได ้

ดำ้นอำชีพ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูใ้ชบ้ริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชัน่ฟู้ด ของประชำกรจงัหวดั
รำชบุรี ท่ีมีอำชีพแตกต่ำงกัน จะมีพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ไม่แตกต่ำงกัน 
สอดคล้องกับ งำนวิจัยของจันทิรำ แซ่เตียว (2559) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบน 
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โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมำร์ทโฟนส ำหรับวยักลำงคน พบว่ำ ผูบ้ริโภคท่ีมีอำชีพท่ีแตกต่ำงกนัส่งผลต่อควำม
ตอ้งกำรในกำรเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมำร์ทโฟนโดยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินชีวิตของตน 

ด้ำนสถำนภำพ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผูใ้ช้บริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชั่นฟู้ด ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีสถำนภำพแตกต่ำงกนัจะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ไม่แตกต่ำง
กนั สอดคลอ้งกบังำนวิจยัของภทัรนนัท ์จตุักลู (2563) กำรศึกษำไดด้ ำเนินกำรเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรใช้
กำรสั่งอำหำรและกำรจดัส่งของผูบ้ริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล พบวำ่สถำนะ
ไม่มีผลต่อกำรใชบ้ริกำร สั่งและส่งอำหำร เน่ืองจำกปัจจุบนัผูบ้ริโภคสำมำรถเขำ้ถึงอินเทอร์เน็ตและขอ้มูล
เพิ่มเติมได ้ท ำให้สำมำรถเขำ้ถึงผลิตภณัฑห์รือบริกำรไดม้ำกข้ึนเช่นกนั แอปพลิเคชนัสั่งอำหำรและจดัส่ง
อำหำรเป็นแพลตฟอร์มท่ีทุกคนสำมำรถเขำ้ถึงและใชง้ำนไดง่้ำย ตลอดจนสำมำรถตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์
ท่ีเร่งรีบและคึกคกัและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในดำ้นควำมสะดวกสบำยไดเ้ป็นอยำ่งดี ช่วยเพิ่มทำงเลือกในกำร
เขำ้ถึงร้ำนคำ้ มีอำหำรหลำยประเภทใหเ้ลือก และมีอำหำรชุดส ำหรับรับประทำนคนเดียวหรือหลำยม้ือ 

ดำ้นรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จำกกำรศึกษำ ผูใ้ชบ้ริกำรสั่งอำหำรผ่ำนแอพพลิเคชัน่ฟู้ด ของประชำกร
จงัหวดัรำชบุรี ท่ีมีรำยไดแ้ตกต่ำงกนั จะมีพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสัง่อำหำร แตกต่ำงกนั ไม่
สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของชนิภำ ช่วยระดม (2561) ซ่ึงพบว่ำ รำยไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่ำงกนัมีผลต่อกำร
ตดัสินใจใชบ้ริกำรสัง่อำหำรแบบผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขต กรุงเทพมหำนครและปริมณฑลท่ีไม่แตกต่ำง
กนั เน่ืองจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรสั่งซ้ืออำหำรแบบ ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกบักำรรับประทำนท่ี
ร้ำนอำหำรนั้นไม่ไดแ้ตกต่ำงกนั 

วตัถุประสงคเ์พื่อ 2) เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร 
ของประชำกรจงัหวดัรำชบุรี 

พบวำ่ ปัจจยัส่วนประสมทำงกำรตลำด ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำร 
อยำ่งนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 เรียงล ำดบัควำมส ำคญัดงัน้ี คือ ดำ้นรำคำ (X2) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
กำรใชแ้อพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสั่งอำหำรจงัหวดัรำชบุรี พบว่ำประชำกรให้ควำมเห็นดว้ยมำกท่ีสุดในเร่ือง
รำคำค่ำจดัส่งท่ีสมเหตุ สมผล ตำมระยะทำงท่ีจดัส่ง และรำคำกำรสั่งอำหำรสูงกวำ่ กำรสั่งรับประทำนท่ีร้ำน
ไม่มำกนัก สอดคลอ้งกบักำรศึกษำของพิมพงำ วีระโยธินและธรรญธร ปัญญโสภณ (2561) ซ่ึงพบว่ำกำร
ตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัอูเบอร์อีทของผูบ้ริโภคสำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคได ้ใน
ดำ้นรำคำท่ีเหมำะสมโดยคิดค่ำบริกำรจดัส่งอตัรำเดียวคือ 30 บำทต่อ 1 คร้ัง และมีกำรแจกโปรโมชัน่ส่วนลด 
ตลอดทุกสปัดำห์ ท ำใหผู้ใ้ชบ้ริกำรรู้สึกคุม้ค่ำและใชแ้อปพลิเคชนัอยำ่งต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะ 

 
 จำกผลกำรวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ของ
ประชำกรจงัหวดัรำชบุรี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีอำจเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1.1 จำกผลกำรวิจัยปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้แอพพลิเคชั่นฟู้ดในกำรสั่งอำหำร ของ
ประชำกรจงัหวดัรำชบุรี เป็นเพียงกำรศึกษำกำรใชบ้ริกำรเฉพำะกลุ่มซ่ึงขอ้มูลจะจ ำกดัในวงเฉพำะ ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มจะมีจุดเด่น หรือลกัษณะเฉพำะแตกต่ำงกนั ดงันั้นก่อนท่ีผูด้  ำเนินธุรกิจควรรู้ก่อนวำ่ตลำดใดไดรั้บควำม
นิยมและมีลกัษณะเฉพำะเป็นอยำ่งไร รวมไปถึงกำรสร้ำงควำมชดัเจน และน่ำสนใจเพียงพอท่ีจะท ำใหก้ลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้ำหมำยยอมรับ และเพิ่มควำมไดเ้ปรียบในกำรแข่งขนัผำ่นแอพพลิเคชัน่ฟู้ด 

1.2 ผู ้ขำยควรให้ควำมส ำคัญกับด้ำนรำคำมำกท่ีสุด เน่ืองจำกมีผลต่อพฤติกรรมกำรต่อใช้
แอพพลิเคชัน่ฟู้ดในกำรสัง่อำหำรมำกท่ีสุด เช่น กำรก ำหนดรำคำของอำหำรบนแอพพลิเคชัน่และบริกำรตอ้ง
สำมำรถจบัตอ้งได ้ไม่ถูกและแพงเกินไป กำรก ำหนดกำรสัง่ซ้ือขั้นต ่ำภำยในแอพพลิเคชัน่ฟู้ด 
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