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บทคดัย่อ 

การศึกษาเรือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหาร

ออนไลน์ เดลิเวอรี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์เพือศึกษาสภาพทวัไป

ของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์ เดลิเวอรี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เพือศึกษาปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์ เดลิเวอรี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยันีเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 

กลุ่มตวัอยา่งเป็นกลุ่มประชากรทีกาํลงัศึกษาพกัอาศยั หรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครจาํนวน 

400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม

คาํนวนทางสถิติสาํเร็จรูป SPSS โดยสถิติทีใชคื้อ ค่าความถี, ค่าร้อยละ,  ค่าเฉลีย, ส่วนเบียงเบน

มาตรฐาน, ทดสอบสมมติฐานดว้ย การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิงเส้นตรง โดยมีค่านยัสาํคญัทางสถิติที 

0.05 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 20 - 40 ปี เริมตงัแต่นกัเรียน นกัศึกษา จนถึงพึงจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเริม
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ทาํงานในบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนอยู่ที 15,000 - 30,000 บาท ส่วนมากจะใชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั Grab Food ในการสงัอาหารออนไลน์ เดลิเวอรี เนืองจากมีรายการอาหารใหเ้ลือก

หลากหลาย และมีราคาอาหาร อตัราค่าบริการจดัส่งทีเหมาะสม สามารถสงัผา่นแอปพลิเคชนั ได้

ง่าย สะดวก รวดเร็ว และยงัมีโปรโมชนัต่างๆ ทุกเดือน ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

รายไดต่้อเดือน และเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัทีใชบ้ริการ ทีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสงัอาหารออนไลน ์เดลิเวอรีไม่แตกต่างกนั ขณะทีดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps 

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน์ เดลิเวอรี 

คําสําคัญ: ประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหาร

ออนไลน ์
 

ABSTRACT 

Education subject marketing mix factors affecting the decision to use online food 

ordering service of the population in Bangkok have a purpose to study the general conditions of 

demographic factors 4Ps marketing mix factors and the decision to use the online food ordering 

service of the population in Bangkok to study demographic factors and 4Ps marketing mix factors 

that influence the decision to use online food ordering service of the population in Bangkok This 

research is survey research. The sample group is the population studying in residence. or working 

in Bangkok, 400 people use questionnaires as a tool for data collection. The data were analyzed 

using SPSS ready-made statistical program. The statistics used were frequency, percentage, 

average, standard deviation, and hypothesis testing. multiple linear regression analysis with a 

statistical significance of 0.05 

The study found that The majority of online food delivery service users are female, aged 

between 20-40 years, from students to graduates with a bachelor's degree. And start working in a 

private company with a monthly income of 15,000 - 30,000 Baht, most will use the Grab Food 

application to order food online delivery because there are many food items to choose from. And 
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have food prices appropriate delivery rate can order through the application easily, conveniently, 

fast, and also offers various promotions every month for users 

Hypothesis test results demographic factors such as gender, age, education level monthly 

income and websites or applications that use the service different affecting the decision to use 

food ordering services online delivery is no different. While the 4Ps marketing mix consists of 

products, prices, distribution channels and marketing promotion influencing the decision to use 

online food ordering service 

Keywords: Demographic, Marketing mix, Online food ordering decisions 

 

ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

ปัจจุบนัอินเตอร์เน็ตเป็นสิงทีเชือมโยงระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นสิงทีนาํเสนอ

ขอ้มลูใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้และเขา้ใจโดยสือเป็นตวัขบัเคลือนในชีวติประจาํวนัและกลายมาเป็น

บทบาทหนึงทีสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดทุ้กกลุ่มทงักลุ่มใหญแ่ละกลุ่มยอ่ยไดอ้ย่างง่ายดายซึงสือ

ออนไลน์เป็นสือทีมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคมากทีสุดเพราะเป็นสิงทีอยูใ่นชีวิตประจาํวนัของทุกคน

ไม่วา่จะทาํอาชีพหรือทาํธุรกิจใดทุกคนลว้นแต่พึงสือเพราะสือสามารถถ่ายทอดขอ้มลู ข่าว สาระ

ความรู้และการเคลือนไหวต่างๆ ของสงัคมไดต้ลอดเวลานอกจากนีสือยงัเป็นเครืองมือในการ

เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ไดดี้ดว้ยเหตุทีมีสือใหเ้ลือกหลากหลายช่องทางทงัสือทางโทรทศัน ์สือ

วิทย ุสือสิงพิมพ ์สืออินเทอร์เน็ตรวมถึงการพดูแบบปากต่อปากการเขา้ถึงจึงเป็นเรืองง่ายดว้ย

ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทีเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของผูค้นทาํใหส่้งผลต่อ

ในหลากหลายดา้นทงัทางธุรกิจหรือการติดต่อสือสารกนัทีตอ้งใชสื้อออนไลน ์(Social Media) ใน

การติดต่อสือสารติดตามข่าวสารและสืบคน้ขอ้มูล โดยธุรกิจรา้นคา้ออนไลน์เป็นธุรกิจทีไดร้ับ

ผลกระทบโดยตรงเนืองจากตอ้งใชสื้อออนไลน ์เป็นเครืองมือหลกัในการดาํเนินธุรกิจผา่นทาง

เวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั เช่น เฟสบุ๊ก ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม เป็นตน้ 

พฤติกรรมการใชอ้ินเทอร์เน็ตการซือสินคา้และบริการทางออนไลน์ชีใหเ้ห็นวา่การบริการ

ทางออนไลนมี์การเติบโตอย่างต่อเนืองโดยในปี พ.ศ. 2559 ประชากรในประเทศไทยไดใ้ช้

อินเทอร์เน็ตเฉลียอยู่ที 6 ชวัโมง 24 นาทีต่อวนั แต่ในปัจจุบนันนัประชากรในประเทศไทยใช้

อินเทอร์เน็ตมีจาํนวนเพิมมากขึนถึง 7 ชวัโมง 12 นาทีต่อวนัและโดยส่วนมากจะอยูใ่นช่วงอาย ุ18 - 

36 ปี กิจกรรมทีเป็นทีนิยมทาํเมือใชอิ้นเทอร์เน็ตมากทีสุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย 

(Social media) 86.9% การสืบคน้ขอ้มูล 86.5% การรับส่งอีเมล 70.5% การดูทีวแีละฟังเพลง
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ออนไลน์ 60.7% และการซือสินคา้ออนไลน ์50.8% เห็นไดว้า่กิจกรรมทีคนนิยมบริโภคจะแตกต่าง

จากเดิมตรงทีการซือสินคา้ออนไลน์ขึนมาติดอนัดบั 1 ใน 5 

กิจกรรมทีเป็นยอดนิยมแสดงใหเ้ห็นถึงการเปลียนแปลงของผูบ้ริโภคในสงัคมไทยส่วน

สินคา้และบริการทีคนไทยนิยมซือออนไลน์มากทีสุด ประกอบดว้ยสินคา้แฟชนัและเครืองแต่งกาย 

44% สินคา้ดา้นสุภาพและความงาม 33.7% อุปกรณ์ไอที 26.5% เครืองใชภ้ายในบา้น 19.5% บริการ

สงัอาหารออนไลน ์18.7% บริการเกียวกบัการเดินทางและท่องเทียว 17.9% เป็นตน้ (สาํนกังาน

พฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์, 2560) การบริการร้านอาหารผา่นสือออนไลน์นนักาํลงัเป็นที

นิยม และมีการเติบโตอยา่งต่อเนืองในสงัคมไทยปัจจุบนั เนืองจากทาํใหเ้กิดความสะดวกสบายและ

เสียค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่กบัการบริโภคทางช่องทางเดิม ทีตอ้งออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น  

การใชบ้ริการสงัอาหารออนไลน์จึงเป็นทีนิยมเพราะมีการบริการส่งถึงบา้น สะดวก

ประหยดัเวลา มีการจดัโปรโมชนัใหต้ลอดเวลาจึงเป็นจุดทีทาํการตลาดไดดี้เขา้ถึงผูบ้ริโภคไดง้่าย

และผูบ้ริโภคเองก็สามารถเขา้ถึงไดง่้ายเช่นกนัจากขอ้มูลพบวา่ปัจจยัสาํคญัทีผูบ้ริโภคสนบัสนุนการ

สงัอาหารออนไลน์นนั ไดแ้ก่ คุณภาพของอาหาร 41%ความเร็วในการจดัส่ง 26% และโปรโมชนั 

18% เป็นการสงัผา่นแอปพลิเคชนับนโทรศพัทม์ือถือ 55% แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นกลุ่มคนทีสนใจ

เทคโนโลย ีและใชโ้ทรศพัท ์มือถือโดยลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 50% เป็นคนไทย 45% เป็น

ชาวต่างชาติและ 5% เป็นชาวญีปุ่น ขณะทีพฤติกรรมการจ่ายเงินนนัส่วนใหญ่แลว้ยงันิยมจ่ายเป็น

เงินสดหลงัจากไดรั้บอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร สูงถึง 86% (Forbes, Thailand, 2557)ดว้ย

รูปแบบการใชชี้วิตทีเปลียนแปลงไป ตอ้งการความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิงขึน อีกทงั

การจราจรทีติดขดั ส่งผลใหผู้บ้ริโภคเลือกทีจะอยู่บา้นรับประทานอาหารและเลือกใชบ้ริการสัง

อาหารแบบเดลิเวอรีมากยงิขึน 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพือศึกษาสภาพทวัไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

4Ps และการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ทีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวจิัย 

การวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดก้าํหนดสมมติฐานการวิจยั ไวด้งัต่อไปนี  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ทีแตกต่างกนัมีผลกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสงัอาหาร

ออนไลนเ์ดลิเวอรี ทีแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 4Ps มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหาร

ออนไลน์ เดลิเวอรี  
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ คือ ประชากรทีกาํลงัศึกษา พกัอาศยั หรือทาํงานอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน 

2. ขอบเขตดา้นเนือหา หมายถึง ตวัแปรทีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดตวัแปรอิสระ และการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์ เดลิเวอรี 

3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา หมายถึง ผูว้ิจยักาํหนดระยะเวลาในการศึกษาตงัแต่เดือนมีนาคม 

2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 รวมระยะเวลาทงัสิน 3 เดือน 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ หมายถึง คุณสมบติัส่วนบุคคลของใชบ้ริการสังอาหาร

ออนไลน์ เดลิเวอรี ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้และการศึกษา 

ความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค หมายถึง ความรู้สึกยินดีหรือชืน

ชอบของผูบ้ริโภคทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดประกอบดว้ย ความพึงพอใจในผลิตภณัฑ ์ความ

พึงพอใจในราคา ความพึงพอใจในช่องทางการจดัจาํหน่าย และความพึงพอใจในการส่งเสริมทาง

การตลาด 
 

ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

1. เพือใหผู้ป้ระกอบการดา้นการใหบ้ริการรับส่งอาหาร ร้านคา้ หรือ ร้านอาหาร สามารถ

นาํขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาวิจยันี ไปเป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใหบ้ริการเพิมขึนเพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั

ทางการตลาดในอนาคต 

2. ผลจากการวิจยัครังนี สามารถนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลพืนฐานสําหรับการศึกษา เกียวกบัปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์ 
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เดลิเวอรี ซึงผูว้ิจยัคาดหวงัวา่ผลจากการวิจยัครังนี จะสามารถเป็นประโยชน์กบัผูที้เกียวขอ้ง และ 

ผูที้สนใจศึกษาเกียวกบัตวัแปรดงักล่าว ตลอดจนใชเ้ป็นพืนฐานสาํหรับการวจิยัในครังต่อไป 
 

วรรณกรรมและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

ในการศึกษาวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลการทาํวิจยั โดยอาศยัพืนฐานจาก

แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้งมาใชป้ระกอบงานวิจยั เรือง การตดัสินใจใชบ้ริการ

สงัอาหารออนไลน์ เดลิเวอรี โดยมีส่วนทีครอบคลุมเนือหาการวิจยั ดงัต่อไปนี 
 

ข้อมูลทัวไปของธุรกิจบริการสังอาหารออนไลน์ เดลเิวอรี 

“Grab Food” เริมตน้ในปี 2016 จากนนัก็ขยายไปทวัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เมือตน้ปี 

2018 บริการนีมีใน 2 เมืองของอินโดนีเซีย แต่ปัจจุบนัมีใหบ้ริการครอบคลุมทวัประเทศอินโดนีเซีย

มากกวา่ 200 เมือง และมีบริการในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

ศกัยภาพของบริษทั Grab ในการจดัส่งอาหาร มีการติดตามโดยมาตรการต่างๆ รวมถึงการทาํกาํไร, 

GMV, จาํนวนรา้นคา้ทงัหมดบนแพลตฟอร์ม, จาํนวนคาํสงัซือ, ปริมาณ, การดาวนโ์หลดแอพ และ

สิงทีเรียกวา่อตัราการใชป้ระโยชนข์องผูข้บัขียานพาหนะ (Rider Utilization Rate) รับอาหารตาม

ออร์เดอร์จากร้าน อาหาร และส่งอาหารถึงมือลูกคา้ผูส้ังอาหาร ซึงบ่งชีถึงจาํนวนคาํสงัซือทงัหมดที

ผูข้บัขีส่งมอบไดใ้นหนึงชวัโมง 

“Food Panda” ทาํการเปิดตวัทีประเทศไทยเมือปี 2557 และไดร่้วมมือเป็นพนัธมิตรกบั 

Grab โดยใหผู้ข้บัขีแกร๊บไบค ์เป็นผูจ้ดัส่งอาหารจากพนัธมิตรร้านคา้ของ Food Panda ในเขต

กรุงเทพฯ เพือลดเวลาเฉลียในการจดัส่งอาหาร โดยอาศยัความชาํนาญของผูข้บัขีแกร๊บไบค ์ปัจจุบนั 

Food Panda มีพนัธมิตรมากกวา่ 1,000 รา้นคา้ ส่วนใหญ่เป็นร้านคา้ทีมีขนาดใหญ่เป็นทีรู้จกั และ

เป็นร้านอาหารชือดงัในแต่ละพืนที มีจุดใหบ้ริการมากมายโดยเฉพาะหวัเมืองต่างๆ ทงัในกรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร หัวหิน ปทุมธานี พทัยา ภูเก็ต ซึงช่องทางการสงั

อาหารสามารถสงัไดท้งัแอปพลิเคชนั เวบ็ไซต ์และโทรศพัท ์ในส่วนของการชาํระเงินสามารถทาํ

ไดท้นัทีผา่นบตัรเครดิต PayPal หรือจ่ายเป็นเงินสดตอนทีไดรั้บอาหารโดยจะคิดค่าจดัส่งเริมตน้ที 

40 บาท  

“Line Man” เปิดตวัเมือปี 2559 โดยใหบ้ริการ 5 กลุ่ม คือ บริการส่งอาหาร บริการส่งของ 

บริการเรียนรถแท็กซี บริการซือสินคา้ในร้านสะดวกซือ และบริการส่งพสัดุผา่นไปรษณีย ์โดยมี

รูปแบบการใหบ้ริการเป็นผูช่้วยในชีวิตประจาํวนัของคนทวัไป Line Man มีเครือข่ายร้านอาหาร

มากกวา่ 30,000 ราย และมีลูกคา้ใชบ้ริการเฉลีย 5 แสนคนต่อเดือน การให้บริการดา้นการส่งอาหาร

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 จากการบริการทงัหมด และยงัไดร่้วมมือกบัแอปพลิเคชนั Wongnai และ
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เวบ็ไซตใ์นการคน้หา และรีวิวร้านอาหารยอดนิยมอนัดบัหนึงของประเทศไทย ซึงมีฐานขอ้มูล

มากกวา่ 2 แสนร้านคา้ ยอดผูใ้ชง้าน 2.3 ลา้นรายโดยมีการแนะนาํรา้นอาหาร รีววิจากผูใ้ชง้านจริง 

และยงัมีการทาํการสือสารการตลาดของแอปพลิเคชนั Line Man ควบคู่ไปในแอปพลิเคชนัและ

เวบ็ไซตข์อง Wongnai อีกดว้ย 

“GET” มาจากประเทศอินโดนีเซีย Gojek มาจากคาํวา่ Ojek แปลว่ามอเตอร์ไซครั์บจา้ง ซึง

เป็นจุดเริมตน้ของแอปพลิเคชนั เรียกมอเตอร์ไซดรั์บจา้งทีเป็นการแก ้Pain Point ของ User ทาํให ้

Gojek ผงาดขึนเป็นยนิูคอร์นของภูมิภาคอาเซียน และเมือ Gojek ขยายเขา้มาตลาดประเทศไทยโดย

มีแนวทาง Hyper Localization เชือวา่ทีมงานทอ้งถินตดัสินใจดีทีสุด  ทีมงานประเทศไทย นาํโดย

คุณก่อลาภคิด หาชือทีเขา้ใจง่ายสาํหรับคนไทย และนาํมาทาํการตลาดต่อได ้ จึงเป็นทีมาของแบ

รนด ์GET และเปิดตวับริการ GET WIN และ GET DELIVERY เป็นบริการแรก ก่อนจะขยายเพิม

บริการ GET FOOD และ GET PAY 
 

ทฤษฎีและแนวคิดเกยีวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

ด้านเพศ (Gender) 

“เพศ” เป็นตวัแปรทีสาํคญัในการแบ่งความตอ้งการของประชากร เนืองจาก เพศทีแตกต่าง

กนัส่งผลใหมี้การตดัสินใจซือทีแตกต่างกนั จากทศันคติ แรงจูงใจ การปรับตวัทางสงัคม และความ

คลอ้ยตามทางความคิดทีแตกต่างกนั ทาํใหน้กัการตลาดนิยมนาํปัจจยัเพศมาเป็นส่วนหนึงในการ

กาํหนดกลุ่มเป้าหมายและกลยุทธท์างการตลาด เพือใหส้ามารถตอบสนองผูบ้ริโภคได ้
 

ด้านอาย ุ(Age) 

“อาย”ุ สามารถใชแ้บ่งความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยผูบ้ริโภคทีมีอายแุตกต่างกนัย่อมมี

ความตอ้งการต่างกนั และความตอ้งการของบุคคลยอ่มมีการเปลียนแปลงไปตามช่วงอาย ุนอกจากนี

อายุเป็นเครืองบ่งชีความสามารถในการทาํความเขา้ใจขอ้มูล ข่าวสารทีแตกต่างกนั ทาํใหส่้วนใหญ่

มีการวเิคราะห์ปัจจยัช่วงอายเุพือกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด โดยกลุ่มทีอายุนอ้ยจะสนใจสินคา้

เกียวกบัสมยันิยม และกลุ่มทีอายุมากขึนจะสนใจสินคา้เกียวกบัสุขภาพมากขึน 
 

ด้านรายได้ต่อเดือน (Income) 

“รายได”้ เป็นปัจจยัทีสาํคญัสะทอ้นสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม เป็นองค์ประกอบที

สาํคญัแสดงถึงศกัยภาพ กาํลงัซือ และความสามารถในการครอบครองของแต่ละบุคคล ผูที้มี

สถานภาพทางเศรษฐกิจสูงยอ่มมีโอกาสทีดีกวา่ในการแสวงหาสิงทีเป็นประโยชนต์่อการดูแล
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ตนเอง ผูที้มีสถานภาพทางเศรษฐกิจตาํอาจจะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการรับรู้ตลอดจนการแสวงหา

ขอ้มลู นกัการตลาดจึงนิยมใชร้ายไดเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งเพือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ไดทุ้กกลุ่มเป้าหมาย 
 

ด้านระดับการศึกษา (Education) 

“การศึกษา” เป็นปัจจยัทีส่งผลต่อความรู้ ความคิด และทศันคติตลอดจน ความเขา้ใจในสิง

ต่าง ๆ ทาํใหบุ้คคลมีศกัยภาพเพิมขึน นอกจากนี ยงัสะทอ้นถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร

ของบุคคล คนทีไดร้ับการศึกษาในระดบัทีแตกต่างกนั ระบบการศึกษาแตกต่างกนั สาขาวชิาที

แตกต่างกนั ยอ่มมคีวามตอ้งการทีแตกต่างกนัดว้ย 
 

ด้านอาชีพ (Occupation) 

“อาชีพ” ทีแตกต่างกนั ย่อมสะทอ้นถึงรูปแบบในการดาํเนินชีวิตและความสนใจทีแตกต่าง

กนั เป็นการบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของบุคคลนนั ส่งผลใหมี้ความตอ้งการทีแตกต่างกนั 

จากแนวคิดลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจทีจะศึกษาตวัแปร เพศ 

อาย ุรายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ เพือนาํไปใชก้าํหนดเกณฑใ์นการวิจยั และสามารถ

นาํขอ้มูลไปกาํหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ทฤษฎแีละแนวคิดเกยีวกบัปัจจยัด้านประสมทางการตลาด 
 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 

เป็นองค์ประกอบสาํคญัทีสุดของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ผลิตภณัฑ ์

หมายถึง สิงทีตอ้งการนาํเสนอต่อตลาดเพือสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ใหพึ้ง

พอใจผลิตภณัฑ์ทีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ 

ด้านราคา (Price) 

หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ทงัทีปัจจยัทีไม่ใช่ราคามีบทบาทมากขึนใน

การตลาดสมยัใหม ่แต่ราคาก็ยงัเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัในส่วนประสมทางการตลาด ราคาเป็น

ปัจจยัเดียวใน 4P’s ทีทาํใหเ้กิดรายรับ ในขณะทีปัจจยัอืนเป็นค่าใชจ่้าย ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ 

ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑก์บัราคาผลิตภณัฑน์นั ถา้คุณค่าสูงกวา่เขา

ก็จะตดัสินใจซือ กลยทุธ์ของราคาตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าในสายตาของผูบ้ริโภคตน้ทุนสินคา้ ค่าใชจ่้าย

ทีเกียวขอ้ง การแข่งขนั และปัจจยัอืนๆ  
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ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) 

หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึงประกอบไปดว้ยสถาบนัและกิจกรรม ใชเ้พือเคลือนยา้ย

ผลิตภณัฑแ์ละบริการออกจากองคก์รไปยงัตลาด สถาบนัทีนาํผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ 

สถาบนัการตลาด ส่วนในระบบการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลาง และผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้

ทางอุตสาหกรรม ผูผ้ลิตส่วนมากไม่ไดจ้าํหน่ายสินคา้ถึงผูใ้ชสิ้นคา้โดยตรงระหวา่งผูผ้ลิต และ

ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย แต่จะมีช่องทางการตลาดจาํนวนหนึงเขา้มาเกียวขอ้ง นนัคือ คนกลางซึงเขา้มา

ทาํหนา้ทีต่างๆ ทาํให้เกิดประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ออกสู่ตลาดไดก้วา้งขวาง และทวัถึง  
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

หมายถึง กระบวนการทางดา้นการสือสารการตลาด ระหว่างผูซื้อและผูข้าย และผูที้

เกียวขอ้งในกระบวนการซือ เพือให้ขอ้มูล จูงใจ เกียวกบัตวัผลิตภณัฑแ์ละตรายีหอ้ เพือเกิดอิทธิพล

ต่อการเปลียนแปลงความเชือ ทศันคติ และพฤติกรรมของ ลูกคา้  
 

ผลงานวิจัยและเอกสารทีเกยีวข้อง 

จรุมาส ชยัถิรสกุลและณกัษ ์กลิุสร์ (2555) ศึกษาวิจยัเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้

พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต พบวา่กลุ่มเป้าหมาย ทีอายุแตกต่างกนัจะมี

พฤติกรรมการใชพ้าณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์แตกต่างกนัในดา้นความถีในการใชอิ้นเทอร์เน็ต (ชวัโมง/

วนั) และจาํนวนครังทีสงัสินคา้ (ครัง/3เดือน) อีกทงัมีงานวจิยัของปณิศา มีจินดา (2553) ทีระบุวา่

ผูบ้ริโภคอายทีุแตกต่างกนัจะมีความชอบ รสนิยม และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑที์แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธน ธรรมสุคติ (2555) ทศึีกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ด

โดยใชบ้ริการส่งถึงบา้น พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ดทีมีอายุต่างกนัมีพฤติกรรมในการใช้

บริการส่งตรงถึงบา้นเกียวกบัความถีในการสังอาหารฟาสตฟู้์ด ช่วงเวลาทีสงัอาหารฟาสตฟ์ู้ด ผูร่้วม

รับประทานอาหารฟาสตฟ์ู้ด สถานบริการส่งตรงถึงบา้นทีใชบ้ริการ มูลค่าของอาหารฟาสต์ฟู้ดทีสัง

และแหล่งทีมาของรายการอาหารฟาสต์ฟู้ดแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สุภาวรรณ ชยัทวีวฒิุกุล (2555) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการซือสินคา้และบริการออนไลน์

แบบรวมกลุ่มกนัซือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลูกคา้ทีเคยซือ

สินคา้และบริการทีมีระดบัรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือสินคา้และบริการ

ออนไลน์แบบรวมกลุ่มกนัซือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ดา้นราคาเฉลียของบริการทีเคยซือในแต่ละ

ครังแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั โดยผูที้มีรายได ้30,001 บาทขึนไปมีพฤติกรรมการซือสินคา้และ

บริการดา้นราคาเฉลียของบริการทีเคยซือแต่ละครังมากทีสุด เนืองจากมีกาํลงัซือทีมากกวา่อย่างไรก็

ตาม งานวิจยัขา้งตน้ขดัแยง้กบังานวจิยัของ กรีฑา ปันทวงักรู (2552) ทีศึกษาทศันคติและพฤติกรรม
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การตดัสินใจซือสินคา้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีจาํนวนเงินครังทีซือสินคา้ผา่นเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในระยะเวลา 3 เดือน ไมแ่ตกต่างกนั 

รชันี ไพศาลวงศดี์ (2556) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือเสือผา้ของสตรี

ผา่นช่องทางอินเทอร์เน็ตของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา่ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั ทาํ

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการซือเสือผา้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธญัวรรณ เยาวสังข ์

(2555) พบวา่ ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกซือเสือผา้

ผา่นทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ทีแตกต่างกนัอยา่งไรกต็าม งานวิจยัขา้งตน้ขดัแยง้กบั

งานวิจยัของจนัทร์เพญ็ ผิวบาง (2548) เรืองปัจจยัประกอบในการตดัสินใจซือเสือผา้สาํเร็จรูปของ

กลุ่มนกัเรียน นกัศึกษาในเขตอาํเภอพระนครศรีอยธุยาทีพบวา่ ระดบัการศึกษาทีแตกต่างกนัส่งผล

ต่อการตดัสินใจซือทีไม่แตกต่างกนั ซึงสอดคลอ้งกบั ศิริน เจริญพินิจนนัท์ ( 2546) ทีศึกษาทศันคติ

และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคต่อการสงัพิซซ่า แบบบริการส่งถึงบา้นในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ 

ผูบ้ริโภคทีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีทศันคติต่อการสังพิซซ่า ฮทั แบบบริการส่งถึงบา้นใน

ส่วนผสมทางการตลาดดา้นราคาไม่แตกต่างกนั 

ศิริเพญ็ มโนศิลปกร (2551) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการซือสินคา้และบริการผา่นช่องทาง

พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในจงัหวดัขอนแก่น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยั

ดา้นสินคา้และบริการทีมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการมากทีสุด สอดคลอ้งงานวิจยัของสุทามาศ 

จนัทรถาวร และณกมล จนัทร์สม (2556) เรืองการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อ

การตดัสินใจเลือกซือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ ผลิตภณัฑที์

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากทีสุดเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้บน 

Facebook รวมไปถึงงานวิจยัของนทษร สุขสารอมรกุล (2554) ทีศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซือสินคา้ของผูบ้ริโภคในหา้งสรรพสินคา้ซีคอนแควร์พบวา่ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการตดัสินใจซืออยูใ่นระดบัมาก เนืองจากมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลาย 

สินคา้ทีวางจาํหน่ายมีความโดดเด่น และทนัสมยั 

สุทามาศ จนัทรถาวร และณกมล จนัทร์สม (2556) ศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้บน Facebook ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัราคาทีถูกกวา่ร้านคา้หรือหา้งสรรพสินคา้ในการตดัสินใจซือ

สินคา้บน Facebook สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรีฑาพล ปันทวงักูร (2552) ไดศึ้กษาทศันคติและ

พฤติกรรมการตดัสินใจซือสินคา้ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาสินคา้ผนัแปรเชิงบวกกบัระยะเวลาในการสงัซือ กล่าวคือถา้หากราคาสินคา้มี
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ราคาแพง ผูบ้ริโภคจะใชเ้วลาในการตดัสินใจซือสินคา้มากขึน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนสัว ี

ลิมปเสถียรกุล (2554) ทีศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อรูปแบบการตดัสินใจของผูบ้ริโภคสินคา้ออนไลน ์: 

ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มวยัรุ่นเริมตน้ทาํงาน โดยปัจจยัทีทงัสองกลุ่มให้

ความสาํคญัมากทีสุด คือ ความคุม้ค่าของสินคา้ทีสูงทีสุดเมือเปรียบเทียบกบัเงินทีจ่าย 
 

วธิดีําเนนิการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (Population) ทีใชใ้นการวิจยัในครังนี คือ กลุ่มประชากรทีกาํลงัศึกษาพกัอาศยั 

หรือทาํงานอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแน่นอน 
 

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 

การศึกษาวิจยัในครังนีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง โดยแบ่งเนือหาออกเป็น 3 ส่วนดงันี 

ส่วนที 1 ขอ้มูลทวัไปเกียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายได้

ต่อเดือน และเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัทีใชบ้ริการ โดยลกัษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบสาํรวจ

รายการ (Checklist) และคาํถามปลายปิด (Open-End Question) จาํนวน 6 ขอ้ 

ส่วนที 2 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี โดยลกัษณะการตงัขอ้คาํถาม

เป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert Scale) ประกอบไปดว้ยคาํถามทงัหมด 14 ขอ้ไดแ้ก่ 

1. คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย 3 ขอ้ 

2. คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นราคา ประกอบดว้ยคาํถามย่อย 4 ขอ้ 

3. คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ประกอบดว้ยคาํถามย่อย 3 ขอ้ 

4. คาํถามเกียวกบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ประกอบดว้ยคาํถามยอ่ย 4 ขอ้ 

ส่วนที 3 ระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์ เดลิเวอรี จาํนวน 5 ขอ้ 
 

สถิตทิใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามทีรวบรวมมาดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของ

แบบสอบถาม และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 

และดาํเนินการตามขนัตอน ดงันี 
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 1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ประกอบดว้ย การแจก

แจงความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพืออธิบายขอ้มูลในแต่ละส่วน 

 2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพือทดสอบ

สมมติฐานทีมีระดบันยัสาํคญัที 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ T-Test และ ANOVA เพอืทดสอบความ

แตกต่างของตวัแปรอิสระทีมีต่อตวัแปรตาม และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นตรง (Multiple 

Liner Regression) เพือทดสอบอิทธิพลของตวัแปรอิสระทีมีต่อตวัแปรตาม 
 

อภปิรายผลการวจิัย 

 ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการสงัอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ

ระหวา่ง 20 - 40 ปี เริมตงัแต่นกัเรียน นกัศึกษา จนถึงพึงจบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเริม

ทาํงานในบริษทัเอกชน มีรายไดต้่อเดือนอยู่ที 15,000 - 30,000 บาท ส่วนมากจะใชบ้ริการ

แอปพลิเคชนั Grab Food ในการสงัอาหารออนไลน์ เดลิเวอรี เนืองจากมีรายการอาหารใหเ้ลือก

หลากหลาย และมีราคาอาหาร อตัราค่าบริการจดัส่งทีเหมาะสม สามารถสงัผา่นแอปพลิเคชนั ได้

ง่าย สะดวก รวดเร็ว และยงัมีโปรโมชนัต่างๆ ทุกเดือน ให้กบัผูใ้ชบ้ริการ  
 

ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานข้อที 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดต่้อ

เดือน และเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัทีใชบ้ริการ ทีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์เดลิเวอรีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) ที

ศึกษาเกียวกบั เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสงัอาหารแบบเดลิเวอรี ผ่านสือ

อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่อาย ุรายไดต้่อเดือน การศึกษา ที

แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการอาหารแบบเดลิเวอรี ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่แตกต่างกนั ทงันี การเขา้ถึงบริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี 

ปัจจุบนัทาํไดง่้ายมากขึนผา่นทางเวบ็ไซต ์หรือแอปพลิเคชนัทีใหบ้ริการ ทาํใหผู้บ้ริโภคทุกเพศ ทุก

วยั สามารถใช ้บริการสงัอาหารออนไลน์ เดลิเวอรีไดไ้ม่ต่างกนั 

สมมติฐานข้อที 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหาร

ออนไลน์ สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ทีศึกษาเกียวกบัปัจจนัส่วน

ประสมทางการตลาด ทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล พบวา่ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว ในการใชบ้ริการ และสภาพสินคา้ ปัจจยัดา้น
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ภาพลกัษณ์และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ปัจจยัดา้นช่องทางในการชาํระเงิน ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทงันีการมีรายการอาหารที

หลากหลาย รสชาติอร่อย ราคาไมแ่พง ขนัตอนในการสังอาหารทีสะดวกสบาย และการจดั

โปรโมชนัต่างๆ ลว้นมีผลต่อการตดัสินใจทีจะใชบ้ริการ ถา้ดี การใชบ้ริการเพิมมากขึน ถา้ไม่ดี การ

ใชบ้ริการก็จะลดลง 
 

ข้อจาํกดัในการวจิัย 

การวิจยัในครังนี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ ซึงผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในช่วงสถานการณ์

โรคติดเชือไวรสัโคโรนา 2019 กาํลงัระบาดไปทวัโลก ตอ้งเก็บขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน ์

ทาํใหก้ลุ่มผูต้อบแบบสอบถามกระจายตวัค่อนขา้งนอ้ย และแบบสอบถามยงัประกอบดว้ยขอ้

คาํถามจาํนวนมากสรา้งความเบือหน่าย และความสับสนต่อความเขา้ใจในสาระของขอ้คาํถามได ้

จึงอาจทาํใหผ้ลการวิจยั มีความคลาดเคลือน ไม่สามารถนาํไปอา้งอิงกบักลุ่มประชากรทงัหมดได ้ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากการวจิยัศึกษาเรืองปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัง

อาหารออนไลน์ เดลิเวอรี ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในครังนี พบว่า ปัจจยัประสมทาง

การตลาด ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย  และดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ในเชิงบวก 

ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยทุธ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน ดงันี 

ด้านผลิตภัณฑ์ ผูป้ระกอบการทีใหบ้ริการดา้นการรับซือและจดัส่งอาหารควรมีการ

ปรับเปลียนหมุนเวียนรายการอาหารอยา่งสมาํเสมอ ติดต่อประสานกบัร้านคา้ทีมีชือเสียงชนันาํ แบ

รนด์ต่างๆ ใหเ้ขา้มาเป็นคู่คา้ใหม้ากยิงขึน สาํหรับผูป้ระกอบการดา้นผูผ้ลิตอาหารทีร่วมกบัผู ้

ใหบ้ริการ กค็วรรักษามาตรฐานใหค้งที ควบคุมคุณภาพของอาหารใหเ้หมือนกนั จะเป็นการดึงดูด

ผูบ้ริโภคหนัมาใช้บริการสังอาหารออนไลนก์นัมากยงิขึน 

ด้านราคา ผูป้ระกอบการทีเป็นผูผ้ลิตอาหารควรคาํนวนปริมาณวตัถุดิบในการผลิตใหเ้กิด

ความเหมาะสมต่อการใชง้าน ไม่ใหม้ากหรือนอ้ยจนเกินไป เนืองจากส่งผลกบัตน้ทุนในการผลิต

อาหาร และกาํหนดราคาขาย เพราะถา้ตน้ทุนตาํก็จะสามารถตงัราคาขายไดต้าํ สร้างความไดเ้ปรียบ

ในการแข่งขนั สาํหรับผูใ้หบ้ริการดา้นการรับซือและจดัส่งอาหาร ควรสาํรวจพืนทีหรือโซนที

ผูบ้ริโภคใชบ้ริการ วา่บริเวณใหนมีการใชบ้ริการมากหรือนอ้ยแตกต่างกนัอยา่งไร เพือนาํขอ้มูลมา

คาํนวนปรับเปลียนอตัราการค่าบริการในการจดัส่งอาหารทีเหมาะสมตามระยะทาง และไมแ่พง

จนเกินไป 
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ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ผูป้ระกอบการทีใหบ้ริการดา้นการรับซือและจดัส่งอาหารควร

อพัเดทขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์หรือพฒันาปรับปรุง แอปพลิเคชนั ใหมี้ความทนัสมยั ใชง้านง่าย อยู่

ตลอดเวลา สาํหรับผูป้ระกอบการดา้นผูผ้ลิตอาหาร ควรเพิมสาขาหรือกระจายจุดจาํหน่ายอาหารให้

ครอบคลุมในหลายๆ พืนทีมากยิงขึน เพือรองรับผูบ้ริโภคทีใชบ้ริการสังอาหารออนไลน์ 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ผูป้ระกอบการทีเป็นผูผ้ลิตอาหาร ควรประสานกบัผู ้

ใหบ้ริการดา้นการรับซือและจดัส่งอาหาร จดัแคมเปญพเิศษ สาํหรับการสังซือผา่นช่องทาง

ออนไลน์เท่านนั เช่น ชุดเซ็ทอาหารในราคาสุดคุม้, ไดคู้ปองส่วนลด, ฟรีค่าจดัส่ง หรือ ซือ 1 แถม 1 

เป็นตน้ 
 

ข้อเสนอแนะสําหรับทําการวจิัยในครังต่อไป 

ผูเ้พือให้ผลวิจยัครังนี สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดผลกวา้งมากขึน และไดข้อ้มูลในเชิง

ลึกขึน ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะไวด้งันี 

1. วิจยั แนะนาํใหเ้พิมการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณ์เชิง

ลึก (In-Depth Interview) หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกบัการทาํแบบสอบถาม 

เพือใหไ้ดข้อ้มลูเชิงลึกทีเฉพาะเจาะจงมากยิงขึน สามารถนาํไปวเิคราะหค์วามตอ้งการไดอ้ยา่ง

แทจ้ริง 

2. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งทีกวา้งมากขึน เนืองจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละพืนที มีพฤติกรรม

ในการตดัสินใจใชบ้ริการสังอาหารออนไลน ์เดลิเวอรี ทีแตกต่างกนั เพือนาํผลมาเปรียบเทียบและ

นาํไปใชป้ระโยชนต์่อไป 
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