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บทคัดยอ 

 
 การวิจัยเรื่องการตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  (2) เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ที ่มีความสำคัญตอการตัดสินใจสั ่งอาหารเดลิเวอรรี ่บนแพลตฟอรมออนไลนของผู บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เปนผูที่เคยใชบริการสั่งอาหารอาหารเดลิเวอรรี่

บนแพลตฟอรมออนไลน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิง

พรรณนาอธิบายถึงลักษณะดานประชากรศาสตรและความเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดโดย

วิเคราะหในรูปแบบของตารางความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญเปน เพศหญิง คิดเปนรอยละ 69.0 มีอายุระหวาง 

21 – 30 ป คิดเปนรอยละ 50.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 57.8 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 42.5 และมีรายไดเฉลี ่ยตอเดือน 15,001 – 25,000 

บาท คิดเปนรอยละ 40.5 และกลุมตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดย

ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มคีาเฉลี่ยเทากับ 4.50 โดยใหความสำคัญดานผลิตภัณฑมากที่สุด มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.58รองลงมาคือ ดานราคา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 ดานการสงเสริมการตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ4.46 

และดานชองทางการจัดจำหนาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.40 ตามลำดับ 

คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, สั่งซือ้อาหารออนไลน 



ABSTRACT 
 
 This research focuses on the decision-making process in using food delivery 

services through online platforms of customers in Bangkok Metropolitan area to 

examine (1) To study the decision-making process in using food delivery services 

through online platforms of customers in Bangkok Metropolitan area (2) To study an 

importance of marketing factors that contribute in the decision-making process in 

using food delivery services through online platforms of customers in Bangkok 

Metropolitan area. The sample group used in this research is a group of 400 consumers 

who have used food delivery services through online platforms in Bangkok Metropolitan 

area. A questionnaire is used as the instrument for data collection. The descriptive 

statistics used as a quantitative analysis are frequency, mean and standard deviation. 

 The findings show that majority of consumers who use food delivery services 

through online platforms of customers in Bangkok Metropolitan area is females , age 21–30 

years old, hold at least Bachelor’s Degree, work as private companies’ employees and 

generate an income of 15,001 –25,000 baht per month. The survey group gives high 

importance to the overall of marketing mix (𝑥=̅4.50).  The marketing-mix factors affecting 

the participants’ decision-making process in using food delivery services through online 

platforms are as follows : product (𝑥̅= 4.58), price (𝑥̅= 4.50), promotion (𝑥̅= 4.46),  place 

(𝑥̅= 4.40), respectively. 

Keyword: Decision Making, Food Delivery 

 
บทนำ 
 
 จากปจจุบันสถานการณโดยรวมพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบริโภคของผูบริโภคมีความเปลี่ยนแปลงไป 

และเทคโนโลยีตาง ๆ เขามามบีทบาทในชีวิตประจำวัน รวมท้ังพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาหรือบริการอาหาร

ทางระบบออนไลน จากการมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในปจจุบันทำใหผูบริโภคมีทางเลือกหลากหลายในการ

ตัดสินใจซื้ออาหาร อำนวยความสะดวกจากการที่เดนิทางไปรับประทานอาหารเองที่ราน เปลี่ยนแปลงมาเปน

การใชบริการสั่งอาหารออนไลน ซึ่ง สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางด ีเพราะอาจ

เปนผลมาจากการเดินทางออกไปรับประทานอาหารขางนอก มีคาใชจายในการเดนิทางสูง สภาพการจราจร

ติดขัด พฤติกรรมการใชชีวิตประจำวันที่เรงรีบมากย่ิงข้ึนของคนเมือง ซึ่งพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีในการ

สั่งอาหารดังกลาวก็ไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชชีวิตประจำวันของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลง

เขาสูยุค New Normal หรือ ความปกติในรูปแบบใหม 

 อีกเหตุผลสำคัญท่ีทำใหเห็นวาการสั่งอาหารออนไลนมีแนวโนมการเติบโตอยางตอเนื่อง และ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้ออาหารของผูบริโภคไดอยางชัดเจนคือ สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ



ไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหประชาชนมีความกังวลในการใชชีวิตประจำวัน ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการเขมขน

ในธุรกิจรานอาหาร โดยใหรานอาหารบริการขายอาหารแบบซื้อกลับบานไดเพียงชองทางเดียว ย่ิงสงผลให

การสั่งอาหารออนไลนเปนชองทางสำคัญที่ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วของทั้งผูประกอบการและผูบริโภค

มากข้ึนเร่ือย ๆ (ณัธภัชร เฉลิมแดน,2563) 

 ปญหาที่ผูบริโภคจำนวนไมนอยพบจากการใชบริการสั่งอาหารออนไลนอยูเปนประจำ ไดแก การสง

อาหารที่ลาชา ซึ่งเกิดจากการสั่งอาหารในชวง Peak Time หรือชวงที่ผูบริโภคเลือกใชบริการสั่งอาหาร

ออนไลนมากที่สุด เชน ชวงเวลา 12.00 -13.00 น.จึงมีรายการสั่งอาหารในชวงนี้หลายรายการ ทำใหผูบริโภค 

รอนาน และอีกปญหาหนึ่งไดแก การไดรับอาหารไมตรงตามที่สั่ง เกิดจากหลายสาเหตุ เชน การใชภาพสินคา

โฆษณาเกินความจริง หรือผูประกอบการไดรับคำสั่งซื้อหลายรายการทำใหเกิดความสับสนในการบริหาร

จัดการ สงผลใหผูบริโภคไดรับอาหารไมตรงตามที่สั่งไป ซึ่งสาเหตุเหลานี้ผูประกอบการจะตองวางแผนให

ผูบริโภคไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการอยางมาก  

 จากที่กลาวมาจะเห็นวาธุรกิจการใหบริการ Food Delivery เปนธุรกิจใหมที่โดดเดนและตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค รวมทั้งยังไดรับความสนใจเปนอยางมากมีแนวโนมที่จะขยายตัวอยางรวดเร็วและ

มีการแขงขันที่รุนแรงมากข้ึน ทั้งนี้ธุรกิจอาหารออนไลน ยังมีปจจัยอ่ืนสนับสนุนใหธุรกิจอาหารเติบโตและ

ประกอบกับผูบริโภคใชอินเตอรเน็ตในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบ

การตัดสินใจสั่งอาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล และศกึษา

สวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลในการตัดสินใจสั่งอาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

  

วัตถุประสงคของการวิจยั 

 
 1. เพื ่อศึกษาการตัดสินใจสั ่งอาหารเดลิเวอรรี ่บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญตอการตัดสินใจ

สั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการการวิจัย 
 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดนาจะมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บน

แพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน

ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 



 1. ดานเนื้อหา 

 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา เรื่อง การตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรม

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดแบงตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 

 1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ไดกำหนดข้ึนเพ่ือศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก 

 1.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

 1.1.2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย

ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ไดแก การตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรม

ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ดานประชากร  

 ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนผูท่ีเคยใชบริการสั่งอาหารอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอนทำใหการวิจัยในครั้งน้ีกำหนดกลุมตัวอยาง

โดยการเปดตารางของ Yamane (1973) ความเชื่อมั่นที่ 95 % โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยาง

พบวา ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตองทำการศึกษาจำนวน 400 ตัวอยาง และอาศัยการสุมตัวอยางแบบ

ไมอาศยัความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 

 3.  ดานพื้นที่  

 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่อยูอาศัย ทำงาน หรือกำลังศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร เปนผูที่เคยใชบริการสั่งอาหารอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน ซึ่งผูวิจัย

ไมสามารถทราบจำนวนที่แนนอน 

 4.  ดานระยะเวลา  

 ระยะเวลาในการทำวิจยัคร้ังนี้ เริ่มตั้งแตมีนาคม – พฤษภาคม 2564 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 
 1. เพ่ือใหทราบถึงแนวโนมของผูบริโภคกลุมเปาหมายที่ตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บน

แพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น  

 2. เพ่ือใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่

บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครสามารถนำผลวิจัยที่ไดไปใชเปนขอมูลเพื่อ

วางแผนการตลาดประกอบการตัดสินใจ และวางกลยุทธตางๆและพัฒนา ผลิตภัณฑ โปรโมชั่น ที่ตอบสนอง

กับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น 

 

 

 

 

 



แนวคิด ทฤษฏี และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
  

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ 

 สมคิด บางโม (2548, อางถึงใน สุจิตตรา วาชัยยุง 2562 : 44 ) กลาวถึงความหมายของการตัดสินใจวา
การตัดสินใจหมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งซึ่งมีจากหลายทางเลือกเปนแนวปฏิบัติ
ไปสูเปาหมายที่วางไว การตัดสินใจนี้อาจเปนการตัดสินใจที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหรือหลายสิ่งหลายอยาง 
เพื่อความสำเร็จตรงตามเปาหมายที่วางไว ในทางปฏิบัติการตัดสินใจมักเก่ียวของกับปญหาที่ยุงยาก
สลับซับซอนและมีวิธีแกปญหาใหวินิจฉัยมากกวาหนึ่งทางเสมอ ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของผูวินิจฉัยปญหา
วาจะเลือกสั่งการปฏิบัติใดจึงจะบรรลุเปาหมายอยางดีที่สุดและบังเกิดผลประโยชนสูงสุด 
 ศิริพร พงศศรีโรจน (2540, อางถึงใน ธนัตถ สุกมลพาณิชย 2562 : 32) กลาววาการตัดสินใจ 
หมายถึง การเลือกที่จะปฏิบัติหรือเลือกที่จะไมปฏิบัติ และเปนการเลือกทางดำเนินการที่เห็นวาดีที่สุดทางหนึ่ง 
จากทางเลือกที่มีอยูจากหลายๆทางที่มีอยู เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามท่ีตองการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพาณิชยอิเล็กทรอนกิส 
 Grefen P (2010, อางถึงใน พีรพัฒน นฤนาทวานิช 2562 : 23) กลาววา ความหมายของพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส นั้นหมายถึง การใชเครือขายระบบอินเทอรเน็ตเขามาชวยพัฒนาในระบบ หรือกระบวนการ
ซื้อหรือขายผลิตภัณฑและบริการขององคกรนั้น ๆโดยตรง แตในมุมมองของธุรกิจอิเล็กทรอนิกสนั้นนอกจาก
ในดานของกระบวนการซื้อขายแลวยังมีในสวนที่เปนการพัฒนาระบบการทำงาน การสื่อสารทั้งภายใน และ
ภายนอกองคกรอีกดวย 
 ณัฐรดา ประสงคทรัพย (2558 : 9) การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส หมายถึง เปนการดำเนินธุรกิจ

ที่เกี่ยวของกับการซื้อขายสินคาหรือบริการออนไลน โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสหรอือาจกลาวไดวาเปนการทำธุรกรรม

หรือการติดตอดานตาง ๆ ผานทางระบบอินเตอรเน็ตซึ่งมีจุดประสงคหลักเพื่อทำใหองคกรลดคาใชจาย 

ที่เปนเหตุใหบริษัทมีรายไดลดลงทั้งดานสถานที่ ตึกหรือตัวอาคารที่ใชในประกอบธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง สถานที่

จัดเก็บสินคาสถานที่แสดงสินคา รวมไปจนถึงตัวบุคคล อยางเชน เมื่อมีใชระบบออนไลนเขามาเปนตัวชวย

ในดานการบริหารจัดการธุรกิจ พนักงานขายสินคาหรือพนักงานที่ดูแลตอนรับลูกคา จะถูกลดบทบาทในการ

ทำหนาที่ลง ทั้งยังชวยลดขอจำกัดทางดานเวลาและตนทุนในการเดินทางไปซื้อสินคาหรือบริการอีกดวย 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
 เสรี วงศมณฑา (2548, อางถึงใน อิสรีย สุขพรสินธรรม 2561 : 33) กลาววา สวนประสมทาง

การตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ ควบคุมได องคกรจะใชสวนประสมทางการตลาดรวมกัน

เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจใหกับ กลุมเปาหมายหรืออาจกลาวไดวาเปนเคร่ืองมือที่ใชรวมกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541, อางถึงในชลธิชา เอี่ยมสิทธิพันธุ 2562 : 28) สวนประสมทาง

การตลาด (Marketing Mix) คือ องคประกอบสำคัญของการดำเนินงานการตลาดเปนปจจัยที่สามารถ

ควบคุมได กิจการธุรกิจจำเปนตองสรางสวนประสมการตลาดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการวางกลยุทธ

ทางการตลาด สวนประสมการทางตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) การจัดจำหนาย (Place) 

การกำหนดราคา (Price)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาด 

ไดอีกอยางหนึ่งวา 4P's สวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันP แตละตัวมีความสำคัญเทาเทียมกัน 



แตข้ึนอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคน จะเปนผูกำหนดกลยุทธที่สามารถตอบสนองความตองการของ

เปาหมายทางการตลาด นั่นคอืตัวผูบริโภค 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ตวงทรัพย สืบสงัด (2557 : 54) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการจัดสงอาหารออนไลน พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในธุรกิจบริการมีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจใชบริการจัดสงอาหารจากรานอาหารออนไลน ซึ่งแตละปจจัยมีบทบาทตอการตัดสินใจ

ที่แตกตางกันไป โดยปจจัยดานผลิตภัณฑมีบทบาทสำคัญเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยาง

โดยเฉพาะดานเมนูอาหารและรสชาติของอาหาร ปจจัยดานราคานั้นเนื่องจากเปนความเสี่ยงที่กลุมตัวอยาง

ตองแบกรับหากราคาอาหารอยูในชวงราคาที่เต็มใจจะจายจะทำใหกลุมตัวอยางพิจารณาและตัดสินใจซื้อ

ไดงายข้ึน ดานของปจจัยดานชองทางการจัดจำหนายนั้นมีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในแงของความสะดวกสบาย

ในการใชบริการ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดนั้นการสงเสริมการขายแบบมุงสูผูบริโภคมีบทบาทสำคัญ

ในการกระตุนใหกลุมตัวอยางตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น และบางกิจกรรมสงผลใหกลุมตัวอยางซื้อตอครั้งมากข้ึน 

 พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต (2560 : 66) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา กลุมปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด พบวามี 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล คือปจจัยดานความสะดวก รวดเร็วในการใชบริการและสภาพสินคา ปจจัยดานชองทางในการ

ชำระเงิน ปจจัยดานภาพลักษณ และพารทเนอรรานอาหาร ตามลำดับ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

  
 กลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งเปนผูที่อยูอาศัยทำงาน หรือกำลังศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนผูที่เคยใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถ
ทราบจำนวนที่แนนอน ทำใหการวิจัยในครั้งนี้กำหนดกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางของ Yamane (1973) 
โดยกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทำใหมีระความเชื่อมั่นที่ 95 %
โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางพบวา ขนาดของกลุมตัวอยางที่จะตองทำการศกึษาจำนวน 400
ตัวอยาง และอาศัยการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนดวยวิธีการสุมแบบสะดวกโดยแบบสอบถาม
แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคำถามลักษณะสวนบุคคล จำนวน 5 ขอ
ซึ่งจะประกอบไปดวย ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ และดานรายได รปูแบบของคำถาม
เปนแบบเลือกตอบ (Checklist) กำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 
 ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด การตัดสินใจสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรม
ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปดวยคำถามทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ
ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งแบบสอบถามตอนท่ี 2 มีจำนวนขอคำถาม
ทั้งหมด 20 ขอใหผูตอบแบบสอบถามเลือกคำตอบเพียงคำตอบเดียว  
 ตอนที่ 3 เปนขอคำถามปลายเปดที่ถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการสั่งอาหารเดลิเวอรร่ีบนแพลตฟอรม 
ออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ขอ 



ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 1. ลักษณะขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนคำถามลักษณะประชากร ทั้งหมด
จำนวน 400 ตัวอยาง พบวามีสัดสวนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายคิดเปนรอยละ 69 และเพศชาย คดิเปน
รอยละ 31 ตามลำดับ มีชวงอายุที่แตกตางกันโดยสวนใหญมีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 50 มีระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน โดยสวนใหญมีระดับการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 57.8
มีลักษณะอาชีพที่แตกตางกันสวนใหญ มีอาชีพเปน พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 42.5 และมีรายได
ตอเดือนแตกตางกัน สวนใหญมีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.5 
 2.ระดับความสำคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความสำคัญอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน โดยเรียงตามระดับความสำคัญ
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจำหนาย ตามลำดับ  
 

การอภิปรายผล 
 
 1. ลักษณะสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน
ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.1 ดานเพศ  
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานเพศ พบวา เพศหญิงมีโอกาสใชบริการ
สั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลน มากกวาเพศชายอาจเปนเพราะ สวนใหญผูหญิงจะมีหนาท่ีซื้อ
ทั้งของอุปโภคและบริโภคใหกับตนเองและคนในครอบครัว อีกทั้งยังตองการความหลากหลายในการเลือกซื้อ
เพ่ือหาขอมูลเปรียบเทียบประกอบการสั่งซื้อ นอกจากนี้เพศหญิงยังเลือกใหความสำคัญรับรูและเขาถึงการ
สงเสริมการขายตางๆของรานอาหารออนไลน เพื่อที่จะไดรับของที่มีคุณภาพและราคาที่ดีที่สุด และสิ่งท่ีเพศ
หญิงคำนึงถึงมากที่สุด คือ ความสะดวกสบาย ซึ่งการสั่งอาหารออนไลนตอบโจทยในขอนี้ไดดีที่สุด ไมวาจะ
อยูที่ไหน เวลาใด ก็สามารถสั่งอาหารมาสงไดถึงที่อยางงายดาย 
 1.2 ดานอายุ 
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานอายุ พบวา ผูบริโภคที่มีอายุระหวาง 
อายุ 21-30 ป มีโอกาสใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนมากกวาชวงอายุอ่ืน ๆ อาจเปน
เพราะ ผูที่มีอายุนอยสามารถเขาถึงและรูจักรานอาหารออนไลนไดมากกวา เชน การรีวิวของผูบริโภคที่เคย
ใชบริการผานแพลตฟอรมออนไลน หรือจากการที่รานอาหารออนไลนมีการโฆษณาผานชองทางออนไลน 
ทำใหผูบริโภคที่อายุยังนอยมีความตื่นตาตื่นใจ อยากรูอยากลองดวยตนเองมากกวาผูที่มีอายุมาก 
 1.3 ดานการศึกษา 
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานการศึกษา  พบวา ผูบริโภคที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ มีโอกาสใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรร่ีบนแพลตฟอรมออนไลนมากกวาผูบริโภค
ที่มีระดับการศึกษาอื่น ๆ และจากงานวิจัยของDettmann and Dimitri (2010) และ Kassim et al. (2014) 
ที่พบวาการศึกษามีอิทธิตอการตัดสินใจซื้อสินคา โดยผูบริโภคที่มีการศึกษาจะมีรายไดที่สูงทำใหมีโอกาส



ซื้อสินคามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผูมีการศึกษาที่ต่ำกวากลุมตัวอยางที่จบการศึกษาระดับอ่ืน จึงมีโอกาส
ใชบริการอาหารแบบสงถึงที่มากกวา 
 1.4 ดานอาชีพ 
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานอาชีพ พบวา ผูมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีโอกาสใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนมากกวาผูบริโภคที่มีอาชีพอื่น 
ๆ อาจเปนเพราะ สอดคลองกับผลการสำรวจพฤติกรรมผูใชงานอินเทอรเน็ต ในประเทศไทย ป 2558 
(Thailand Internet User Profile 2015) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสหรือ ETDA 
พบวาคนวัยทำงาน เปนกลุมที่มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมากที่สุด ถึง 54.2 ชั่วโมง/ สัปดาห (เฉลี่ยแลวใชงาน
อินเทอรเน็ตวันละเกือบ 8 ชั่วโมงตอวัน ) 
 1.5 ดานรายได 
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานรายได พบวา ผูมีรายไดตอเดือนชวง 
15,001 – 25,000 บาทและ 25,001 – 35,000 บาทและมีโอกาสใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บน
แพลตฟอรมออนไลนมากกวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนต่ำกวา15,000 บาทถึง 3 เทา อาจเปนเพราะ 
การใชบริการอาหารแบบเดลิเวอรรี ่ มีขอจำกัดที่ทำใหผูใชบริการตองเสียคาใชจายเพิ่มเชน คาจัดสง 
(คาบริการข้ัน ต่ำอยู ท่ี 30 บาทตอครั้ง)ยอดสั่งซื้ออาหารข้ันต่ำ (ประมาณ 100 บาทตอคร้ัง) เปนเหตุให
คาใชจายในการใชบริการอาหารแบบสงถึงที่แตละครั้งคอนขางสูง  
 2.  ผลการวิเคราะหระดับความสำคญัของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญตอการ
สั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2.1 ดานผลิตภัณฑ 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ พบวา มีระดับความสำคญัอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานผลิตภัณฑอยูใน
ระดับมากที่สุด ลำดับแรก คือ ทานคิดวารสชาติของอาหารมีผลตอการตัดสินใจสั่งอาหาร รองลงมาคือ
ทานคิดวารูปลักษณของอาหารมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหาร ทานคิดวาปริมาณอาหารที่ไดรับ
มีผลตอการตัดสินใจสั่งอาหาร ทานคิดวาคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหาร
ทานคิดวาความหลากหลายของอาหารมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหาร และทานคิดวาบรรจุภัณฑ
ของอาหารมีผลตอการตัดสินใจสั่งอาหาร ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของตวงทรัพย สืบสงัด (2557 : 54)
ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการจัดสงอาหารออนไลน พบวา
ปจจัยดานผลิตภัณฑมบีทบาทสำคญัเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อของกลุมตัวอยางโดยเฉพาะดานรสชาติ
ของอาหาร แตไมสอดคลองกับ งานวิจัยของอารีรัตน ทัดเสรีรัตน (2551 : 99) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารฟาสทฟูดของวัยรุนในกรุงเทพมหานครพบวา ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสำคัญกับผูบริโภค
คือ คุณภาพของอาหาร  
 2.2 ดานราคา 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับ
ความสำคัญดานราคาอยูในระดับมากที่สุด ลำดับแรก คือ ทานคิดวาราคาที่เหมาะสมมีความสำคัญตอการ
ตัดสินใจสั่งอาหาร รองลงมา คือ ทานคิดวาการลดราคาอาหารมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหาร 
ทานมักหาขอมูลรานอาหารอ่ืน ๆเพ่ือเปรียบเทียบราคากอนสั่งอาหารอยูเสมอ ทานคิดวาการรับชำระเงิน
ดวยบัตรเครดิตเพื่อรับแตมบัตรมีความสำคัญตอการตัดสินใจสั่งอาหาร และทานคิดวาราคาที่ต่ำกวา
รานอาหารอื่น ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของศดานันท วิกจพิสุทธ (2560 : 104) ศึกษาเรื่อง 



พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารออนไลน (Food Delivery) 
ผานแอพพลิเคชั่น (Application) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ในสวนของปจจัยดานราคา
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารออนไลนผานแอพพลิเคชั่น
ดานราคาอยูในระดับมากที่สุด โดยปจจัยการจัดสงอาหารที่สั่งผานแอพพลิเคชั่น คือ ราคาเหมาะสมเปนปจจัย 
ที่กลุมตัวอยางใหความสำคัญมากที่สุด แตไมสอดคลองกับ งานวิจัยของ ณัฐรุจา พงศสุพัฒน (2561 : 111) 
ศึกษาเรื่อง การศึกษาตลาดแอปพลิเคชันอาหารและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
แอปพลิเคชันอาหาร พบวา ปจจัยดานราคาที่มีผลตอการใชบริการสั่งอาหารมากที่สุด คือ ราคาถูกที่สุด  
 2.3 ดานชองทางการจัดจำหนาย 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการชองทางการจัดจำหนายพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามใหระดับความสำคัญดานชองทางการจัดจำหนาย อยูในระดับมากที่สุด ลำดับแรก คือ ทานคิดวา
การจัดสงอาหารที่รวดเร็วมีความสำคัญตอการสั่งอาหารรองลงมาคือ ทานคิดวาความไมเพียงพอของ
รานอาหารเปนการเปดโอกาสใหทานไดทดลองสั่งรานอาหาร ทานคิดวารานอาหารมีทำเล ที่ตั้งอยูใกลธุรกิจ
จัดสงอาหารมีความสำคัญในการสั่งอาหาร ทานคิดวาทำที่ตั้งของรานมีความสำคัญตอการสั่งอาหารตามลำดับ
สอดคลองกับ งานวิจัยของศดานันท วิกจพิสุทธ (2560 : 95) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมผูบริโภคและปจจัย
ทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารออนไลน (Food Delivery) ผานแอพพลิเคชั่น
(Application) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคใหความสำคัญกับดานชองทาง
การจัดจำหนายมากที่สุดคือ การจัดสงตรงตามเวลาที่กำหนดไว อาจเปนเพราะ ผูบริโภคมีเวลาจำกัดในการ
รับประทานอาหาร ยกตัวอยางเชน วันทำงานจะมีรับประทานอาหาร ชวง 11.00 – 13.00 น.เทานั้น และ
ผูบริโภคสวนใหญก็มีเวลาในการเลือกออกไปรับประทานอาหารขางนอกจำกัดรวมถึงการใชชีวิตประจำวัน
ที่เรงรีบมากขึ้น  
 2.4 ดานการสงเสริมการตลาด 
 จากการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหระดับความสำคัญดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมากที่สุด ลำดับแรก คือ ทานคิดวาการโฆษณา
ที่กระตุนและดึงดูดใจ รองลงมาคือทานคิดวารายการแถมสินคามีความสำคญัตอการสั่งอาหารมีความสำคัญ
ตอการสั่งอาหารทานคิดวาการใหบริการของพนักงานขายมีความสำคัญตอการสั่งอาหาร ทานคิดวา
การโฆษณาที่ทั่วถึงมีความสำคัญตอการสั่งอาหาร ทานคิดวาการทำเงื่อนไขการขาย เชนการมีบัตรสะสมแตม
ตามลำดับ ไมสอดคลองกับ งานวิจัยของณัฐรุจา พงศสุพัฒน (2561 : 111) ศึกษาเรื่อง การศึกษาตลาด
แอปพลิเคชันอาหารและพฤติกรรมผูบริโภคตอการตัดสินใจเลือกใชบริการแอปพลิเคชันอาหาร พบวา ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอการใชบริการสั่งอาหารมากที่สุด คือ สวนลดคาจัดสง  

 
ขอเสนอแนะเพื่อนำไปใช 
 จากผลการวิจัย ทำใหทราบถึงลักษณะสวนบุคคลและปจจัยสวนประสมทางการตลาดและที่มี
ความสำคัญตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บนแพลตฟอรมออนไลนของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครสามารถชวยใหผูประกอบการสามารถนำขอมูลผลการวิจัยครั้งนี้ไปใชในการปรับกลยุทธ
ทางการตลาดและพัฒนาสินคาและบริการที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง เพื่อสราง
ความไดเปรยีบเชิงการแขงขัน และความพึงพอใจ ดังนี้ 
 1.  ปจจัยสวนบุคคล ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ปมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน ระหวาง15,001 – 25,000 บาท จะเห็นไดวา



ปจจัยสวนบุคคลเปนปจจัยพื้นฐานในการแบงตลาดกำหนดกลุมเปาหมาย ผูประกอบการธุรกิจอาหารและ
ธุรกิจขนสงอาหาร สามารถนำไปวางแผนในการกำหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนและเจาะลกึลงไป โดยการนำ
ขอมูลและลักษณะของกลุมเปาหมายไปทำการตลาด ประชาสัมพันธตางๆ และการทำโฆษณาเชิญชวน หรือ
นำไปใชเพื่อวางแผนกลยุทธ เพื่อนำประโยชนไปใชใหสูงสุดกับธุรกิจรวมถึงเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาสินคาและบริหารใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคตามปจจัยสวนบุคคลดังกลาวได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 2.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 2.1 ดานผลิตภัณฑ ผูประกอบการธุรกิจอาหารควรใหความสำคัญกับเรื่องรสชาติอาหาร 
โดยมีการควบคุมมาตรฐานรสชาติอาหารใหคงที่ เหมือนเดิมทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ มีคูมือการประกอบอาหาร
ที่บอกถึงสัดสวนการปรุงรสและวิธีการทำอาหารที่ชัดเจน ก็จะชวยทำใหรสชาติอาหารเปนมาตรฐานขึ้น 
 2.2 ดานราคา ผูประกอบการธุรกิจอาหารควรใหความสำคัญกับเรื่อง ราคาที่เหมาะสมกับ
คุณภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผูประกอบการควรคำนึงถึง เพื่อใหผูบริโภคเกิดความรูสึกวาราคาของผลิตภัณฑนั้น
มีคุณคา มีความสมเหตุสมผลและทำใหเกิดการซื้อในครั้งตอไป รวมไปถึงพัฒนากลยุทธในการตั้งราคาอยาง
ตอเนื่อง 
 2.3 ดานชองทางการจัดจำหนาย ผูประกอบการธุรกิจขนสงอาหารควรใหความสำคัญกับเรื่อง 
การจัดสงอาหารที่รวดเร็ว ซึ่งเปนหัวใจสำคัญของธุรกิจสงอาหาร ความตรงตอเวลา สะดวก รวดเร็ว 
เปนบริการหลักที่ผูบริโภคตัดสินใจเลือกใชบริการ ผูประกอบการตองมีความรับผิดชอบสูง จัดสงอาหารถึง
มือลูกคาอยางสมบูรณแบบที่สุด  
 2.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการธุรกิจอาหารและธุรกิจขนสงอาหาร ควรให
ความสำคัญกับเรื่อง การโฆษณา โดยการเลือกสื่อประชาสัมพันธที่เหมาะสมในการเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมาย
อยางครอบคลุม เปนกระตุนใหเกิดการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรร่ีบนแพลตฟอรมออนไลนที่งาย
และรวดเรว็มากยิ่งข้ึน  

 

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 

 1.  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น ดังนั้นในการวิจัย

ในครั้งตอไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางและครอบคลุมย่ิงขึ้น เชน อาจสำรวจไปยังพ้ืนที่

ตางจังหวัด เพื่อใหทราบความ คิดเห็น ทัศนคติของผูบริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจมี

ความแตกตางกันในแตละพ้ืนที่ 

 2.  ควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอื่นๆ เชน การสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) 

การสนทนากลุม (Focus Group) ใหไดรับรูถึงขอมูลเชิงลึก และความตองการท่ีแทจริง รวมทั้งควรใหมีการ

นำสถิติอื่นมาใชในการวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชวิเคราะห ผลในครั้งนี้ เพื่อใหไดผลการ วิเคราะหที่มี

ความหลากหลาย แตกตาง กอใหเกิดความนาสนใจและสามารถนำไปใชประโยชนไดมากย่ิงขึ้น 

 3. ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่มีอาจมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชบริการสั่งอาหารเดลิเวอรรี่บน

แพลตฟอรมออนไลน เชน พฤติกรรมการสั่งอาหารออนไลน ความถ่ีในการใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ

เพ่ือใหไดขอมูลที่ไดรับไปใชในการปรับปรุงพัฒนาสินคา ใหตรงความตองการของผูบริโภคตอไป 
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