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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์มี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1) เพ่ือศึกษาระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ 2) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความส าคญัของ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม 
(SD-scale คะแนน 0-10) โดยการสุ่มค านึงถึงความน่าจะเป็น จ านวน 157 คน และแบบสมัภาษณ์เชิงลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากผูช้  านาญงานจ านวน 10 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ โดยใชส้มัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s r Coefficient)  
 
1 นกัศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 ผลการวิจยั พบว่า ระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ มีค่าเฉล่ีย 1,009.46 บาทต่อเดือน (S.D. = 
974.227) ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีระดบัการสั่งซ้ือ 1,053.39 บาทต่อเดือน (S.D. = 1084.102)  อายรุะหว่าง 36 ถึง 
45 ปี  มีระดบัการสัง่ซ้ือมากสุด 1,264.24 บาทต่อเดือน (S.D. = 1114.944)  อาย ุ46 ปีข้ึนไป มีระดบัการสัง่ซ้ือนอ้ยสุด 900.00 
บาทต่อเดือน (S.D. = 801.784) ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีระดบัการสั่งซ้ือมากสุด 1,163.33 บาทต่อเดือน (S.D. = 
866.946) ระดบัการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรีมีระดบัการสั่งซ้ือน้อยสุด 750 บาทต่อเดือน (S.D. = 288.675) มีรายได ้
(เฉล่ียต่อเดือน) สูงกว่า 30,000 บาทมีระดบัการสั่งซ้ือมากสุด 1,339.19 บาทต่อเดือน (S.D. = 1295.459) มีรายได ้(เฉล่ียต่อ
เดือน) ระหวา่ง 10,000 ถึง 20,000 บาทมีระดบัการสัง่ซ้ือนอ้ยสุด 771.95 บาทต่อเดือน (S.D. = 695.81)   
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 พบว่า ดา้นเพศ และดา้นอาย ุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้การสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
ส่วนด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้ (เฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้การสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ออนไลน์แตกต่างกนั 

พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้น
ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.91 (S.D. = .929) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.75 (S.D. = .927) 

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิชนัออนไลน์ ดา้น
ราคากบัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิชนัออนไลน์ โดยดา้นราคามีค่า r 
เท่ากบั .144 และดา้นการส่งเสริมการตลาดมีค่า r เท่ากบั .149 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากบั .05 และการ
วิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าระดับความสัมพนัธ์ระหว่างการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์กับปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงมาก  

จากผลขอ้คน้พบดา้นท่ีควรปรับปรุงหรือพฒันา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยควรมุ่งเนน้ถึงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้
ไดม้าตรฐาน น่าสนใจ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ควรเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่ายมากข้ึน เพ่ือเขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ 
ควรใหมี้ระดบัราคาหลายระดบัเหมาะสมกบัระดบัรายไดข้องแต่ละกลุ่มผูบ้ริโภค และใหมี้การจดัโปรโมชัน่อยูเ่สมอ  
 
ค าส าคัญ : แอปพลิเคชนัออนไลน์, การสัง่ซ้ืออาหาร, ส่วนประสมทางการตลาด  
 

ABSTRACT 
A study of factors affecting food ordering via online application of personnel of Prachathipat Hospital. The 

objectives were 1) to study the level of ordering food through online application 2) to compare the importance of marketing 

mix factors in ordering food via online application 3) to study the relationship between the marketing mix factors with 

ordering food through online applications. Data were collected by questionnaires (SD-scale score 0-10) by probability 

random sampling 157 persons, and in-depth interview, from 10 experts by purposive sampling, the statistics used in the 

analysis were percentage, mean (�̅�) and standard deviation (S.D). Test hypotheses with t-test statistics, One-way ANOVA. 

and analyzing the relationship of variables by using Pearson's r Coefficient. 

The results of the research found that: the mean of ordering food through online application was 1,009.46 baht 

per month (S.D. = 974.227), the majority of the population were female, had the purchase of 1,053.39 baht per month (S.D. 

= 1084.102), the ages 36 to 45 years had the highest order of 1,264.24 baht per month (S.D. = 1114.944), aged 46 years 

and over had the lowest order of 900.00 baht per month (S.D. = 801.784). Higher education than bachelor’s degree had the 

highest order of 1,163.33 baht per month (S.D. = 866.946). Education level lower than bachelor’s degree had the lowest 

order of 750 baht per month (S.D. = 288.675). Income (average per month) higher than 30,000 baht had the highest order 

was 1,339.19 baht per month (S.D. = 1295.459), income (average per month) between 10,000 to 20,000 baht had the lowest 

order of 771.95 baht per month (S.D. = 695.81). 



Found that gender and age were different, the level of ordering food through online applications were not 

different. As for education and income (Average per month) which were different, the level of ordering food through online 

applications were different.   

Found that marketing mix factors had overall importance at the very high level, considered in each aspect, it was 

found that the aspect with the highest mean was marketing promotion which has mean of 8.91 (S.D. = .929), while the least 

mean was product which has 8.75. (S.D. = .927). 

Found that the relationship between marketing mix factors and the level of food ordering through online 

applications, price had positively correlation at r =.144 and marketing promotion had positively correlation at r =.149 with 

statistical significance at the level of alpha of .05, and qualitative research found that the relationship between the level of 

ordering food via online application and marketing mix factors in 4 aspects, product, price, place, and marketing promotion 

had positive relationship at very high level. 

For improvement and development, namely product which should focus on the quality of the products to meet 

the standards and increasing the distribution channels in order to reach all target groups. Regarding price and marketing 

promotion, which had positive relationship with the level of food ordering through online applications, there should be 

multiple price levels for suitable income level of each customer groups. And always had promotions. 
 

Keywords : online application, food ordering, marketing mix 

 

บทน า 
ปัจจุบนัการด าเนินชีวิตของผูค้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เน่ืองจากโลกเขา้สู่ยคุดิจิทลั ชีวิตของคนง่ายข้ึน ทุกอยา่ง

เช่ือมถึงกนัไดด้ว้ยเทคโนโลยี  ซ่ึงเน้นความสะดวกและรวดเร็ว โดยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) อย่างไม่มี
ขอ้จ ากดั การเติบโตอยา่งรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชนัสั่งอาหารไดดึ้งดูดผูป้ระกอบ การท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัห่วง
โซ่ธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามาขยายตลาด ก่อให้เกิดโอกาสและความทา้ทายท่ีท าให้ผูป้ระกอบการตอ้งปรับแผนธุรกิจ 
นอกจากน้ี ยงัอาจกระตุน้ให้เกิดการควบรวมกิจการของผูป้ระกอบการภายในห่วงโซ่ธุรกิจมากยิ่งข้ึน ไม่เพียงแต่ช่วยเร่งการ
ขยายตวัของธุรกิจ Food Delivery แต่แอปพลิเคชนัสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ยงัช่วยกระจายรายไดใ้หก้บัผูเ้ล่น
ในห่วงโซ่ธุรกิจ อาทิ ร้านอาหาร กลุ่มผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนต์ และแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ี
เปล่ียนไปมีส่วนส าคญัท่ีผลกัดนัให้ธุรกิจ Food Delivery มีบทบาทมากข้ึนในธุรกิจร้านอาหารผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเพิ่มขีด
สามารถในการแข่งขนัของตนเองใหส้ามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากยิง่ข้ึน  

ส าหรับแอปพลิเคชนัยอดนิยมสั่งอาหารออนไลน์ของคนไทยส่วนใหญ่ยงัเป็นแอปท่ีเป็นตวักลางสั่งอาหาร เช่น 
Grab Food, Line Man, Food Panda และ Get Food มากถึง 88.47% รองลงมา ไดแ้ก่ แอปโดยตรงของร้านอาหาร 62.93% 
และท่ีน่าสนใจคือ คนไทยยงันิยมสั่งอาหารผา่นโซเชียลมีเดียของร้าน เช่น เฟซบุ๊ก แชต ไอจี และไลน์ ตามร้านคา้ท่ีมีบริการ
พร้อมส่งมากถึง 13.08% 

ดงันั้น ผูวิ้จยัเห็นว่าปัจจุบนัเทคโนโลยี และส่ือสังคมออนไลน์นั้น เขา้มามีอิทธิพลต่อการใชชี้วิตประจ าวนัเป็น
อยา่งมาก ธุรกิจในดา้นอีคอมเมิร์ซ และธุรกิจบริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์มีแนวโนม้เติบโตมากข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ี
จะท าการศึกษาเร่ืองน้ี เพ่ือหาขอ้สรุปเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรใน



โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์และเพ่ือวิเคราะห์การตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูป้ระกอบการร้าน อาหารในการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบไดอ้ยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และตอบ สนองได้
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงการขยายช่องทางทางการตลาด และเป็นแนวทางหน่ึงท่ีช่วยในการตดัสินใจ
ลงทุน หรือทราบความพึงพอใจต่อธุรกิจร้านอาหารผา่นช่องทางออนไลน์ 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพ่ือศึกษาระดบัการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตยจ์  าแนกตาม

ปัจจยัประชากรศาสตร์ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์
3. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบัการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์

ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์
 

สมมติฐานการวจิัย 
1. สมมติฐานที่เกีย่วข้องกบัปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกนั การสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 อายแุตกต่างกนั การสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 3 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั การสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 4 รายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) แตกต่างกนั การสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ไม่แตกต่างกนั 
2. สมมติฐานที่เกีย่วข้องกบัปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัดา้นราคา มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนั

ออนไลน์ 
สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้ผูป้ระกอบการร้านอาหาร ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของ

บุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์และสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาแอปพลิเคชนัให้เหมาะสม และมีคุณภาพ
ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน 

2. เพ่ือเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจส าหรับผูท่ี้ก าลงัวางแผนประกอบธุรกิจ หรือผูท่ี้ก าลงัประกอบธุรกิจเก่ียวกบัแอป
พลิเคชนัท่ีใหบ้ริการสัง่ซ้ืออาหาร และสามารถน าขอ้มูลไปศึกษาเพ่ือวางแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจต่อไปได ้

3. เพื่อผูท่ี้สนใจท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถน าผล
การศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางให้กบังานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

 



เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
แนวคดิ ทฤษฎ ีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
Schiffman and Wisenblit (2015) ไดก้ล่าววา่ การแบ่งส่วนตลาดประชากรท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตาม

อาย ุรายได ้เช้ือชาติ เพศ การประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้นครัวเรือน และท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ 
ตัวแปรเหล่าน้ีมีวตัถุ ประสงค์เชิงประจักษ์และสามารถซักถามหรือการสังเกตได้อย่างง่ายดาย ส่ิงเหล่าน้ีช่วยให้นัก 
การตลาดไดจ้ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามท่ีก าหนดไวไ้ดอ้ยา่งชดัเจน เช่น กลุ่มอายหุรือกลุ่มรายได ้เช่นเดียวกบัระดบั
ชนชั้นทางสงัคมท่ีจะถูกก าหนดโดยวตัถุประสงค ์

แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกับส่วนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2546) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 

4P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกนัเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย โดยน า
เคร่ืองมือดา้นการตลาดมาเป็นตวักระตุน้พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

กมลภพ ทิพยป์าละ (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า 1.ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ ์อาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นส่วนส าคญัท่ีสุดของส่วนประสม
ทางการตลาด ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ สถานท่ีองคก์าร หรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า 
(Values) ในสายตาของลูกคา้ (Product Component) 2.ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์ถา้มูลค่าสูงกว่าราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ 
ดงันั้นผูก้  าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา ตอ้งค านึงถึงการยอมรับของลูกคา้ในมูลค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสูงกว่าราคาของผลิตภณัฑ์ 
ตน้ทุนและคาใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งของผลิตภณัฑ์ตลอดจนภาวะแข่งขนั 3.การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง 
โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พ่ือเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ ์และบริการองคก์ารไปยงัตลาด
สถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายสินค้า 
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลงัสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลังและการจัดจ าหน่าย 4.การส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย เพ่ือสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนกังานขาย ใชส่ื้อ เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท 
 
งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
1. ปัจจัยด้านเพศ 
นภสร ทานตพ์ิมาน (2562) ท่ีศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนั

ในกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีเพศแตกต่างกนั จะมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์
ผา่นแอปพลิเคชนัแตกต่างกนั 

ศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ (2562) ท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขต
กรุงเทพมหา นคร พบว่า ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากทุกเพศมีการเขา้ถึงบริการไดง่้ายผา่นแอปพลิเคชนัในโทรศพัท ์มือถือ Smart Phone 

2. ปัจจัยด้านอายุ 
ศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่ง ผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกนั 



เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เปล่ียนไปท าให้ทุกช่วงอายุมีการเลือกสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัเป็นประจ า และ
คุน้เคย 

นภสร ทานตพ์ิมาร (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเค
ชันในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีอายุแตกต่างกันจะมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหาร
ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั  

3. ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
ชเนศ  ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการ
ใชบ้ริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอร่ีท่ีไม่แตกต่างกนั  

วสุดา รังสิเสนา ณ อยธุยา และอาษา ตั้งจิตสมคิด (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นส่ือออนไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การบริการสัง่อาหารผา่นส่ือออนไลน์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดทุ้กระดบัการศึกษา เน่ืองจากความหลากหลายของร้านคา้ออนไลน์สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้

4. ปัจจัยด้านรายได้ (เฉลีย่ต่อเดือน) 
นภสร ทานตพ์ิมาร (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเค

ชนัในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) แตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสิน ใจเลือกใช้
บริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
1. ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
นภสร ทานต์พิมาน (2562) จากการศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอป

พลิเคชนัในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์ผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์
ผา่นแอปพลิเคชนั  

วริษฐา เขียนเอ่ียม และ ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกุลชยั (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองบทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิต ภณัฑมี์อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาพบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากท่ีสุดในเร่ือง อาหารมีคุณภาพ สด
ใหม่ สะอาด รองลงมา คือ รสชาติอาหารอร่อย  

2. ปัจจัยด้านราคา 
ชเนศ  ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560) จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นราคาไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
สัง่อาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ (2562) ศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
การด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงมีแอปพลิเคชนัเกิดข้ึนหลากหลาย ท าให้เกิดช่องทางการ
แข่งขนัดา้นราคา ไดแ้ก่ อตัราค่าบริการอาหารท่ีเหมาะสมทางแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างจากท่ีร้านอาหาร อตัราค่าบริการจดั
สัง่ และการคุม้ค่าของค่าใชจ่้าย 

 



3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
สุดารัตน์  สิริมหาวงศ์, สุวนันท์  คงใหม่ และฐิติพร ส าราญศาสตร์ (2560) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN  เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสิน ใจสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE MAN 

สุรภี ฤทธ์ิมาก, ดร.สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์และประภสัสร วิเศษประภา (2562) พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
นภสร ทานตพ์ิมาน (2562) ท่ีศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนั

ในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจเลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหาร
ออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั 

ณัฐรุจา พงศ์สุพฒัน์ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองการศึกษาตลาดแอปพลิเคชันอาหารและพฤติกรรมผูบ้ริโภคต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัอาหาร พบว่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดไม่ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใช้
บริการแอปพลิเคชนัอาหารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์
เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผสมผสานกนั โดยมีวิธีวิจยัในรูปแบบของการส ารวจ และเป็นการวิจยัแบบตดัขวาง 
คือ การเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงการเก็บขอ้มูลจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง จะเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีเรียกวา่ SPSS 
 ระดบัการวดัส าหรับตวัแปรอิสระของการวิจยัในคร้ังน้ี โดยใชม้าตรวดั SD-scale (Semantic Differential Scale) 
เพ่ือวดัระดบัการใหค้ะแนนของกลุ่มตวัอยา่ง ผูต้อบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบจากต ่าท่ีสุดใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน 
และสูงท่ีสุดให้คะแนนเท่ากับ 10  คะแนน เพ่ือให้ผูต้อบมีจุดอา้งอิง (Reference Point) เหมือนกันทุกคน ไปในทิศทาง
สอดคลอ้งกนั (Inter-personal Consistency) และก่อให้เกิดความสอดคลอ้งภายในแต่ละขอ้รายการ (Inter-item Consistency) 
ผูต้อบแต่ละคนจะเขา้ใจความหมายของคะแนนท่ีตนให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกนัของคะแนนสอดคลอ้งกนั และ
สม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน (Intra-item Consistency) 
 กลุ่มตวัอยา่งจากการศึกษาในคร้ังน้ี คือบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ ซ่ึงมีทั้งหมด 256 คน ซ่ึงไดค้  านวณ
เพ่ือเปรียบ เทียบจ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการสุ่มจากสูตรค านวณจ านวนตวัอย่างของ Yamane (n=N/1+Ne2) ท่ีค่าความ
คลาดเคล่ือน (e) เท่ากบั .05 ไดผ้ลลพัธ์ของขนาดตวัอยา่งท่ีตอ้งท าการสุ่ม เพ่ือน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เท่ากบั 157 ตวัอยา่ง 
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัเชิงปริมาณในงานวิจยัน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ส่วนที่ 1 ค  าถามคดักรองเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ โดยแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
 ส่วนที่ 2 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check-List) 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ซ่ึงมี
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) คะแนน 0-10 



 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลจ านวนเงินท่ีสั่งอาหารผ่านแอพลิเคชนัออนไลน์โดยเฉล่ียต่อเดือนหน่วยเป็นบาทซ่ึงมีลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question)  
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สรุปผลข้อค้นพบการวจิัยเชิงคุณภาพ  
 ผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูช้  านาญงานโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์เร่ืองระดบัความ สัมพนัธ์ระหว่างการสัง่อาหาร
ผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี คือ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมทางการ ตลาด (Promotion) มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง
มากกบัการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์ซ่ึงค่าเฉล่ียมากสุด คือ ดา้น
ราคา โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.9 อยูใ่นระดบัสูงมากและค่าเฉล่ียนอ้ยสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
8.2 อยูใ่นระดบัสูงมาก 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 พบว่า ระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรใน
โรงพยาบาลประชาธิปัตย ์จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ในแต่ละดา้น เป็นดงัน้ี 

พบว่าประชากรโดยรวม มีระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ มีค่า Mean เท่ากบั 1009.46 บาทต่อ
เดือน (ค่า Std. Deviation เท่ากบั 974.227) และจ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ Mean เท่ากบั 1,053.39 
บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 1,084.102) สูงกว่าเพศชาย และเป็นเพศชายจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.22 มี
ระดบัการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ Mean เท่ากบั 897.84 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 611.061)  

พบว่าประชากรอายรุะหว่าง 36-45 ปี มีจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.20 มีระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเค
ชนัออนไลน์จ านวนเงินมากสุด Mean เท่ากบั 1,264.24 บาทต่อเดือน      (Std. Deviation เท่ากบั 1,114.944) และอาย ุ46 ปีข้ึน
ไป มีจ านวนเท่ากบั 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 มีระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์จ านวนเงินน้อยสุด Mean 
เท่ากบั 900.00 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 801.784) 

พบว่าระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 มีระดบัการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนั
ออนไลน์จ านวนเงินนอ้ยสุด Mean เท่ากบั 750.00 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 288.675) และระดบัการศึกษาสูงว่า
ปริญญาตรี มีจ านวนเท่ากบั 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 มีระดบัการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์จ านวนเงินมากสุด 
Mean เท่ากบั 1163.33 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 866.946) 

พบว่าประชากรมีรายไดร้ะหว่าง 10,000 - 20,000 บาท มีจ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 31.3 มีระดบัการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์จ านวนเงินน้อยสุด Mean เท่ากับ 771.95 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากับ 695.81) และ
รายไดสู้งกว่า 30,000 บาท มีจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีระดบัการสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์จ านวนเงิน
มากสุด Mean เท่ากบั 1339.19 บาทต่อเดือน (Std. Deviation เท่ากบั 1295.459) 

 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความ ส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์ 
 พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัคะแนนเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่า Mean เท่ากบั 8.84 (ค่า Std. Deviation เท่ากบั .982) ประกอบดว้ย ดา้นการส่งเสริม



การตลาด มีระดบัคะแนนมากสุดอยู่ท่ีระดบัสูง คือ มีค่า Mean เท่ากบั 8.91 (ค่า Std. Deviation เท่ากบั .929) ดา้นราคา มี
ระดบัคะแนนอยู่ท่ีระดบัสูง คือ มีค่า Mean เท่ากบั 8.90 (ค่า Std. Deviation เท่ากบั 1.080) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มี
ระดบัคะแนนอยูท่ี่ระดบัสูง คือ มีค่า Mean เท่ากบั 8.79 (ค่า Std. Deviation เท่ากบั .990) และดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัคะแนน
นอ้ยสุด อยูท่ี่ระดบัสูง คือ มีค่า Mean เท่ากบั 8.75 (ค่า Std. Deviation เท่ากบั .927) 
 สรุปผลข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดกบัการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์เป็นดงัน้ี 
 พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Coefficient Correlations) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกับการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ในด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าท่ีสุด ซ่ึงดา้นราคามีค่า r เท่ากบั .144 ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .05 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาดมีค่า r เท่ากบั .149 ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .045 และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์กบั
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ โดยดา้นผลิตภณัฑ ์มี
ค่า r เท่ากบั .113 ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .099 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่า r เท่ากบั .129 ค่า Sig. (1-tailed) เท่ากบั .71 
 

สรุปผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 เพศแตกต่างกัน มีผลต่อการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 2 อายท่ีุแตกต่างกนัมีผลต่อการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 3 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 4 รายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีไม่แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนั

ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอฟ่า เท่ากบั .05 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชัน

ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี แอลฟ่า เท่ากบั .05 
  

การอภิปรายผล 
 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ดา้นเพศ ดา้นอาย ุดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) แตกต่างกนั มีผลต่อการสั่งอาหารผา่นแอป
พลิเคชนัออนไลน์ท่ีไม่แตกต่างกนั สอดลอ้งกบังานวิจยัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 



 ดา้นเพศ เน่ืองจากปัจจุบนัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสมาร์ทโฟนเขา้ถึงผูบ้ริโภคในทุกกลุ่มเพศ โดยไม่
จ ากดัเฉพาะเพศใดเพศหน่ึงเท่านั้น อีกทั้งระบบปฏิบติัการสมาร์ทโฟนมีการออกแบบมาให้ใชไ้ดง่้ายกบัทุกเพศ ยิ่งไปกว่า
นั้นระบบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์มีช่องทางท่ีอาศยัส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในการรับค าสั่งซ้ือ จึงท าให้ผูบ้ริโภค
ไม่ว่าจะเพศใดก็สามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของวสุดา รังสิเสนา ณ อยธุยา และ
อาษา ตั้งจิตสมคิด (2561) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านส่ือออนไลน์ ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เน่ืองดว้ยใน
สังคมปัจจุบนัส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งครอบคลุมและเท่าเทียมกนัทุกเพศ และยงัมีความหลากหลายมากข้ึนเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการไดท้ั้งเพศหญิงและเพศชายจึงท าใหไ้ม่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 ดา้นอาย ุสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชเนศ ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีอายุ
แตกต่างกนัจะมีพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีท่ีไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุพรรณ 
หอมสุวรรณ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่ง ผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากปัจจุบนัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค เปล่ียนไปท าใหทุ้กช่วงอายมีุการเลือกสั่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัเป็นประจ า และคุน้เคย 
 ดา้นระดบัการศึกษา สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของนภสร ทานตพ์ิมาร (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจ
เลือกใช้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันในกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่ากลุ่มเป้าหมายท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั 
 ดา้นรายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของนภสร ทานต์พิมาร (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มเป้าหมายท่ีมีรายได ้(เฉล่ีย
ต่อเดือน) แตกต่างกนัจะมีกระบวนการตดัสิน ใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนัท่ีแตกต่างกนั 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ พบว่า ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของของวริษฐา เขียนเอ่ียม และ ผศ.ดร.สุรัสวดี ราชกลุชยั (2562) ท่ีศึกษาเร่ือง
บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ พบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ พบว่า เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศรีสุพรรณ หอมสุวรรณ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นราคามีผลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้เกิดช่องทางการแข่งขนัดา้น
ราคา เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดมี้ตวัเลือกท่ีเหมาะสมกบัตวัเองมากท่ีสุด 
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ พบว่า ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรภี ฤทธ์ิมาก, ดร.สมบูรณ์ ศรีอนุรักษว์งศ ์และประภสัสร วิเศษ
ประภา (2562) พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ พบว่า เป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสร ทานตพิ์มาน (2562) ท่ีศึกษากระบวนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ



สั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชนัในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัง่ซ้ืออาหารออนไลน์ผา่นแอปพลิเคชนั 
 การวจิัยเชิงคุณภาพ 

การวิจยัเชิงคุณภาพ  เร่ืองระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์กบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด โดยผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ 
(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีความสมัพนัธ์
เชิงบวกในระดบัสูงมากกบัการตดัสินใจสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์
 

ข้อเสนอแนะ 
การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของบุคลากรในโรงพยาบาลประชาธิปัตย ์

เป็นการวิจยัประยุกต์ท่ีมุ่งแสวงหาขอ้เท็จจริง ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร โดยมีความมุ่งหมายว่าจะน าผลการวิจยัไปใช้
ประโยชน์ เสนอแนะให้มีการพฒันา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูวิ้จยัจึงสรุปประเด็นส าคญัท่ีสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ซ่ึงผูป้ระกอบการสามารถน าผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุงแอปพลิเค
ชนั เพ่ือสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทาการแข่งขนัไดด้งัน้ี 

1. จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ และดา้นอายุ การตดัสินใจ
สั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ไม่แตกต่างกัน อาจจะไม่จ าเป็นตอ้งเน้นสองประเด็นดังกล่าว เน่ืองจากความ
ตอ้งการในการใชบ้ริการเหมือนกนั ส่วนดา้นระดบัการศึกษา และดา้นรายได ้(เฉล่ียต่อเดือน) ส่งผลต่อการสัง่ซ้ืออาหารผา่น
แอปพลิเคชนัออนไลน์แตกต่างกนั จึงควรใหค้วามส าคญัในการน าเสนอ การใหข้อ้มูลข่าวสารแต่ละกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่าง
กนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้น
การส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอปพลิเคชนัออนไลน์มาก โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
  2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์ผลการวิจยัพบว่ามีผลต่อการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ ดงันั้น จึงควร
ให้ความส าคญัในดา้นคุณภาพ ความสะอาด ความสดใหม่ รสชาติ ความหลากหลาย และความแตกต่างของผลิตภณัฑ ์เพ่ือ
เป็นทางเลือกใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ 
  2.2 ด้านราคา ผลการวิจัยพบว่ามีผลต่อการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ ดังนั้น จึงควร
ค านึงถึงราคาท่ีมีความสมเหตุสมผล เพ่ือให้ผูใ้ชบ้ริการรู้สึกถึงความคุม้ค่าเม่ือเขา้มาใชบ้ริการการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอป
พลิเคชนัออนไลน์ 
  2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลการวิจยัพบว่ามีผลต่อการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ 
ดงันั้น ควรมีการเพ่ิมช่องทางการจดัจ าหน่าย เพ่ือความสะดวกสบายของผูใ้ชบ้ริการ และครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
  2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ผลการวิจยัพบว่ามีผลต่อการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ 
ดงันั้น จึงควรมีการกระตุน้โดยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งสม ่าเสมอ เช่น การใหส่้วนลด การแจกของรางวลัเม่ือท า
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด การสะสมคะแนนการสัง่ซ้ือเพ่ือแลกซ้ืออาหารหรือเป็นส่วนลดค่าส่ง เป็นตน้ 
3 จากผลขอ้คน้พบดา้นสมมติฐานเก่ียวกบัการสั่งซ้ืออาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ พบว่า ดา้นท่ีควรปรับปรุงหรือ
พฒันา ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยควรมุ่งเน้นถึงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ไดม้าตรฐาน 
น่าสนใจ และควรเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายมากข้ึน เพ่ือเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย และเพ่ือความสะดวกสบายของ
ผูใ้ชบ้ริการมากยิ่งข้ึน ส่วนดา้นราคา และดา้นการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการสั่งซ้ืออาหารผา่นแอป



พลิเคชนัออนไลน์ ก็ควรให้มีระดบัราคาหลายระดบัเหมาะสมกบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภคและให้มีการจดัโปรโมชัน่ลด 
แลก แจก แถม ตามเทศกาลต่าง ๆ อยูเ่สมอ เพ่ือรักษาฐานลูกคา้เก่าและดึงดูดลูกคา้ใหม่ ๆ 
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