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บทคดัย่อ 

การวจิยันีC มีวตัถุประสงคเ์พืIอศึกษาปัจจยัทีIมีผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น              

แอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  ตวัอยา่งทีIใชใ้นการศึกษาคือ จาํนวน  400 คน วธีิการ

แจกแบบสอบถาม เป็นเครืIองมือในการรวบรวมขอ้มูล ผูบ้ริโภคทีIเคยใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น

แอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาํนวณจากโปรแกรมสาํเร็จรูป  SPSS สถิติทีIใชใ้น

การวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลีIย ค่าร้อยละ ส่วนเบีIยงเบนมาตรฐาน independent sample t-test, 

one-way ANOVA  และการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ(Multiple Regression Analysis) 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีI 0.05 

ซึI งผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นถึงผูบ้ริโภคมีระดบัความคิดเห็นเกีIยวกบัปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นราคาและดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคาพบวา่ แอปพลิเคชนัสัIงอาหาร 

มีความคุม้ค่าเทียบกบัค่าใชจ่้ายทีIจ่ายไป มีระดบัเห็นดว้ยมากทีIสุด ดา้นส่งเสริมการตลาดพบวา่ 

แอปพลิเคชนัสัIงอาหารจดักิจกรรมร่วมกบัร้านอาหารจาํนวนมาก มีระดบัเห็นดว้ยมากทีIสุด ส่วน

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ พบวา่ความเอาใจใส่ มีระดบัเห็นมากทีIสุด  และดา้นการใชบ้ริการ

แอปพลิเคชนัมีความพอใจ ระดบัเห็นมากทีIสุด เช่นกนั เมืIอวเิคราะห์สมุติฐานพบวา่ ปัจจยั
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ส่วนผสมทางการตลาด ดา้นราคา และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ มีผลต่อการใชบ้ริการสัIง

อาหารผา่นแอพพลิเคชัIนเช่นกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีI 0.05 

คาํสําคญั : ลกัษณะประชากร  แอปพลเิคชันสั'งอาหาร  ส่วนประสมทางการตลาด                   

คุณภาพการบริการ 

 

Abstract  

The objective of this research is to study the factors that influence the use of online 

food ordering by application services in the Bangkok area, Thailand. The study surveyed 400 

consumers who order  food through online application in Bangkok and calculated using SPSS 

program. The data was analyzed using mean, standard deviation, independent sample t-test, 

one-way ANOVA  and multiple regression analysis to test statistical significance at 0.05.   

The results showed that the consumers' opinions about marketing mix factors are price  

and  Promotion. Price showed food delivery application that is worth it   to pay at a highest 

level. Promotion showed food delivery application activity with restaurant partners at                 

a highest level. Service quality factors showed empathy at a highest level and food delivery 

application satisfied at a highest level too. The hypothesis testing results showed that 

marketing mix factors, price and  service quality have an influenced to use food ordering.      

by application services in the Bangkok area, Thailand  with a statistical significance at 0.05.  

Keywords: Consumer ,Food Delivery Application ,Marketing mix ,Service Quality 

 

บทนํา 

ในสังคมปัจจุบนัวิถีการดาํเนินชีวิตไดเ้ปลีIยนแปลงไปอยา่งมาก ผูค้นใชชี้วิตรีบเร่ง 

ตอ้งการความสะดวกสบาย ชีวิตติดพนัอยูก่บัเทคโนโลยบีนมือถือ ทุกอยา่งสามารถเป็นไปได้

ดว้ยปลายนิCว ซึI งรวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ผูบ้ริโภคยนิดีทีIจะจ่ายเงินเพิIมขึCน เพืIอ

รับความสะดวกสบายและเวลาทีIมีค่า จึงเปลีIยนจากการไปร้านอาหาร เป็นการสัIงอาหารผา่น

แอปพลิเคชนั จากพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านีCของผู ้บริโภค จึงเป็นทีIมาของธุรกิจ Food Delivery 

แบบส่งใหถึ้งทีI ปัจจุบนัเกิดขึCนมากมายหลายราย จนกลายเป็นการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือด

ระหว่างผูใ้หบ้ริการดว้ยกนัเอง โดยจะเห็นไดจ้ากธุรกิจ Food Delivery ทีI เติบโตขึCน สวนทาง
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กบัภาพรวมธุรกิจร้านอาหารทีIเติบโตขึCนเพียงเลก็นอ้ย  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีIเปลีIยนไปมี

ส่วนสาํคญัทีIผลกัดนัใหธุ้รกิจ Food Delivery มีบทบาทมากขึCนในธุรกิจ จึงเกิดการพฒันาอยา่ง

มากทัCงในแง่ความเร็ว และความหลากหลายของประเภทอาหารทีIมีใหเ้ลือกมากขึCน สิIงเหล่านีC

เป็นผลมาจากการเขา้มาของผูป้ระกอบการจากนอกอุตสาหกรรมทีIเขา้มานาํเสนอทางเลือก

ใหม่ๆ ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค รวมถึงการมีส่วนแบ่งทางการตลาดในธุรกิจ Food Delivery แรงผลกัดนั

การเติบโตของ ธุรกิจสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั มาจากทัCงการขยายตลาดของแอปพลิเคชนั       

สัIงอาหารและความพยายามทีIจะรักษาส่วนแบ่งตลาดของเครือร้านอาหาร 

 

วตัถุประสงค์  

 1 เพืIอศึกษาปัจจยัทีIมีผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 2 เพืIอศึกษาปัจจยัดา้นประชากรทีIมีผลต่อบริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตาม เพศ อาย ุและรายไดที้Iแตกต่างกนั 

 3 เพืIอศึกษาปัจจยัส่วนประสมการตลาดทีIส่งผลต่อบริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา และดา้นส่งเสริมการตลาด 

 4 เพืIอศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทีIมีผลต่อบริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั   

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิยั  

 การวจิยัเรืIองปัจจยัทีIมีผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ทีIส่งผลต่อ

การใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ทัCงนีCการรวบรวมขอ้มูลใชว้ธีิการแจกแบบสอบถาม

กบักลุ่มเป้าหมายทีIเคยใชบ้ริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีIเคยใชแ้อปพลิเคชนัสัIงอาหาร 

จาํนวน 400 คน ทีIมีระยะเวลาการศึกษาเดือนตุลาคม 2562 

 

ประโยชน์ที'ได้จากการวจิยั  

1.ผลทีIไดจ้ากการศึกษาครัC งนีCจะเป็นประโยชนใ์หก้บัผูป้ระกอบกิจการนาํมาปรับปรุง

บริการใหมี้ประสิทธิภาพและตอบสนองผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัสัIงอาหารในปัจจุบนั  



 4 

2.ทีIสนใจช่องทางการจดัจาํหน่ายดา้นนีC  สามารถนาํขอ้มูลไปประกอบการตดัสินใจ  และ

วางแผนกลยทุธ์ดา้นการตลาดในอนาคต เพืIอสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทีIสูงขึCนต่อไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.เป็นประโยชนส์าํหรับ นกัการตลาด และนกัวชิาการในการนาํขอ้มูลงานวจิยัไปเป็น

แหล่งอา้งอิง เพืIอธุรกิจสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั 

4.เพืIอเป็นขอ้มูลและแนวทางใหก้บัผูที้Iสนใจหรือผูที้IเกีIยวขอ้ง นาํงานวจิยันีC ไปศึกษาต่อ

ในอนาคต 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

ตวัแปรอสิระ             ตวัแปรตาม 

 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ 

อาชีพ 

รายไดเ้ฉลีIยต่อเดือน  

 

  

 

` 

 

 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

 

 

 

การใช้บริการสั'งอาหารผ่านแอปพลเิคชัน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

ราคา 

การส่งเสริมการตลาด 

 

 
ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ  

ความน่าเชืIอถือ 

การตอบสนอง 

การใหค้วามมัIนใจ 

ความเอาใจใส่ 

สิIงทีIสามารถจบัตอ้งได ้ 
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ทบทวนนวรรณกรรม 

แนวคดิและทฤษฎเีกี'ยวกบัด้านประชากรศาสตร์  

ศิริวรรณ เสรีรัตน ์(2538, น. 53-55) กล่าววา่ลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพครอบครัว ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นเกณฑที์Iนิยมใช้

ในการแบ่ง ส่วนตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะทีIสาํคญัทีIช่วยกาหนดตลาด

เป้าหมาย ตวัแปรดา้น ประชากรศาสตร์ทีIสาํคญัมีดงัต่อไปนีC   

อาย ุ(Age) กลุ่มผูบ้ริโภคทีIมีอายแุตกต่างกนั จะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการทีI

แตกต่างกนั นกัการตลาดจึงใชป้ระโยชนจ์ากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์ทีIแตกต่างกนั 

และไดค้น้หาความตอ้งการ ของส่วนตลาดส่วนเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความสาํคญัทีIตลาด

อายสุ่วนนัCน  

 เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีIสาํคญั เพราะปัจจุบนันีCตวัแปรดา้นเพศมี

การ เปลีIยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคมาก เพศทีIแตกต่างกนัมกัจะมีทศันคติ การรับรู้ และการ

ตดัสินใจในเรืIองการ ซืCอสินคา้บริโภคต่างกนั  

สถานภาพครอบครัว (Marital Status) ในอดีตจนถึงปัจจุบนัสถานภาพครอบครัวเป็น

เป้าหมายทีI สาํคญัและมีความสาํคญัยิIงขึCนในส่วนทีIเกีIยวกบัหน่วยผูบ้ริโภค นกัการตลาดจึง

สนใจจาํนวนและลกัษณะของ บุคคลในครัวเรือนทีIใชสิ้นคา้ใดสินคา้หนึIงและยงัสนใจในการ

พิจารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ เพืIอช่วย ในการพฒันากลยทุธ์การตลาดใหเ้หมาะสม  

รายได ้ระดบัการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีI

สาํคญั ในการกาํหนดส่วนของตลาด การเลือกซืCอสินคา้ทีIแทจ้ริงอาจเป็นเกณฑ ์รูปแบบการ

ดาํรงชีวติ ค่านิยม อาชีพ ระดบัการศึกษา ฯลฯ  

 

ทฤษฎแีละแนวคดิเกี'ยวกบัพฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ธงชยั สนัติวงษ ์(2554, น.17) กล่าววา่การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การ

วเิคราะห์เพืIอใหท้ราบถึงสาเหตุทัCงปวงทีIมีอิทธิพลทาํใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซืCอสินคา้และบริการ 

ซึI งโดยการเขา้ใจถึงสาเหตุต่าง ๆ ทีIมีผลจูงใจหรือกาํกบัการตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคลกัษณะนีC

เองทีIจะทาํใหน้กัการตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ริโภคไดส้าํเร็จผลดว้ยการชกันาํและหวา่นลอ้ม

ใหลู้กคา้ซืCอสินคา้และมีความจงรักภกัดีทีIจะซืCอซํC าครัC งต่อไปเรืIอย ๆ  สาเหตุทีIทาํใหมี้การ

ตดัสินใจซืCอดงักล่าวพฤติกรรมในขณะทาํการซืCอจึงเป็นขัCนตอนสุดทา้ยของกระบวนการ
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ตดัสินใจซืCอและในการตดัสินใจซืCอจะประกอบไปดว้ยปัจจยัต่าง ๆ  เช่นความตอ้งการ การ

เรียนรู้ความเขา้ใจ ฯลฯ ปัจจยัต่าง ๆ นีC มีอยูใ่นความนึกคิดและจิตใจของทุกคนซึIงต่างกไ็ดมี้ การ

สร้างสมและขดัเกลาตามความนึกคิดและจิตวทิยาของตนตามสงัคมและวฒันธรรมทีIต่างกนัจาก

อดีตถึงปัจจุบนัซึIงทาํใหคุ้ณลกัษณะทีIแทจ้ริงภายในของผูบ้ริโภคแตกต่างกนั  

แนวคดิและทฤษฎเีกี'ยวกบัส่วนประสมทางการตลาด  

Kotler and Armstrong, (2004:56) อา้งในวลัลภนิมมานนท,์ (2549)   

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544) กล่าวถึงนิยาม ของผลิตภณัฑว์า่ สินคา้

ทีIตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึI งอาจมีผลกระทบพฤติกรรมการตดัสินใจสินคา้โดยตรง 

ความตอ้งการซืCอของลูกคา้จะตอ้งประเมินสินคา้ เนน้ ทางดา้นคุณภาพเป็นหลกั ดงันัCนสินคา้

ควรมีป้ายฉลากหรือโฆษณาอธิบายทีIแสดงใหผู้บ้ริโภคเห็นคุณประโยชน ์ของผลิตภณัฑที์I

สาํคญั  

2. ราคา (Price) ปริญ ลกัษิตานนท ์(2544) กล่าวถึง วา่ ราคาเป็นปัจจยัในการสะทอ้นถึง

มูลค่าของพฤติกรรมของ ผูบ้ริโภคจึงเป็นไปในทิศทางทีIจะประเมินเปรียบเทียบระหวา่งมูลค่า

ของผลิตภณัฑ ์

3. สถานทีIจดัจาํหน่าย (Place)พิบูลย ์ทีปะปาล (2543) ไดจ้ดั สถานทีIจดัจาํหน่าย (Place) 

เป็นองคป์ระกอบตวัทีIสามของส่วน ประสมทางการตลาด เป็นการดาํเนินงานของผูบ้ริหารทาง

การตลาด เพืIอนาํผลิตภณัฑห์รือบริการให ้เคลืIอนยา้ยจากผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชใ้นเวลา

และสถานทีIทีIลูกคา้ตอ้งการ  

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2553) ไดอ้า้งถึง

แนวความคิดเกีIยวกบัปัจจยัส่วนประสมของตลาดดา้นการ ส่งเสริมตลาด วา่เป็น การทาํกิจกรรม

ต่าง ๆ เพืIอบอกลูกคา้ถึงลกัษณะสินคา้ของเรา เช่น โฆษณาใน หรือการทาํกิจกรรม ทีIทาํใหค้น

มาซืCอสินคา้ 

แนวคดิและทฤษฎเีกี'ยวกบัการให้บริการและคุณภาพ 

(Parasuraman, Zeithaml& Berry, 1990 : 28 ; Lovelock, 1996 อา้งถึงใน ชชัวาล ทตัศิวชั, 

(ออนไลน)์  

1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือ เป็นสิIงทีIสมัผสัได ้มีลกัษณะกายภาพทีI 

ปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดั เช่น สถานทีI เครืIองมือ อุปกรณ์ บุคลากร เอกสาร และในการติดต่อ 

สืIอสารกบั ลูกคา้สามารถช่วยใหลู้กคา้รับรู้การบริการทีIตัCงใจของพนกังานไดช้ดัเจน  
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2. ความน่าเชืIอถือ (Reliability) คือ การใหบ้ริการของพนกังานตอ้งมีความ สามารถใน

การ สืIอสารใหก้บัผูรั้บบริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม และมีความสมํIาเสมอ ทาํใหผู้รั้บบริการ

รู้สึกไดว้า่ ไวว้างใจ และไดรั้บการบริการทีIน่าเชืIอถือ  

3. การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบ้ริการของพนกังานดว้ยความสามารถใน 

การบริการดว้ยความเตม็ใจสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดอ้ยา่ง ทนัท่วงที 

ผูรั้บบริการไดรั้บบริการทีIสะดวกและรวดเร็ว  

4. การใหค้วามมัIนใจ (Assurance) คือ การใหบ้ริการของพนกังานทีIมีทกัษะความรู้ 

ความสามารถในการบริการ เพืIอตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีมนุษยส์มัพนัธ์ทีIดีใน

การ ใหบ้ริการแก่ผูรั้บบริการเพืIอใหเ้กิดความไวว้างใจและกลบัมาใชบ้ริการอีกครัC ง  

5. การเอาใจใส่ (Empathy) คือ การใหบ้ริการของพนกังานทีIมีความสามารถในการดูแล 

เอาใจใส่ผูรั้บบริการ ตามความตอ้งการของผูรั้บบริการทีIแตกต่างกนั  

งานวจิยัที'เกี'ยวข้อง 

 ปัจจยัด้านประชากร   

 ชนิภา ช่วยระดม (2561) ทาํการศึกษาส่วนผสมทางการตลาดทีIมีผลต่อการเลือกใช้

บริการสัIงซืCออาหารผา่น Food Panda Application ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่น

ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดเ้ฉลีIยต่อเดือน 

15,000-30,000 บาท ทีIส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัIงซืCออาหารผา่น Food Panda 

Application ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

ศุภานนั วฒันวจิิตร (2562) ศึกษาความพึงพอใจในการใชบ้ริการ แอปพลิเคชนั Grab 

Food เพืIอบริการรับส่งอาหาร(Food Delivery) ของพนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ

พนกังานบริษทัเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ ทีIมีเพศอาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลีIยต่อเดือน

ต่างกนัทาํใหค้วามพึงพอใจในการใชบ้ริการโดยรวมต่างกนั 

ปัจจยัด้านส่วนผสมการตลาด 

พิมพมุผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ทาํการศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีIมีผลต่อ

การตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล ทาํการทดสอบ

กลุ่มผูบ้ริโภคทีIเคยใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัดา้นความ

สะดวก รวดเร็วในการใชบ้ริการ และสภาพสินคา้ ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food 
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Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืIองจากการดาเนินชีวติและพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคทีIเปลีIยนแปลงไป และมีความเร่งรีบในชีวติประจาํวนัมากขึCน ปัจจยัดา้นขอ้มูลเวบ็ไซต์

และการใหบ้ริการของพนกังาน ส่งผลต่อการตดัสิน ใจใชบ้ริการ Food Delivery ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืIองจากการออกแบบเวบ็ไซตที์Iสวยงามและขอ้มูลทีIทนัสมยั

ในเวบ็ไซตร์วมถึงการใหบ้ริการของพนกังาน ปัจจยัดา้นราคา ระบบการใชง้านแอพพลิเคชัIน 

และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนืIองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของ

สินคา้และกระบวนการใหบ้ริการทีIสามารถแกไ้ขปัญหาของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และอตัราการ

คิดค่าบริการของ Food Delivery มีความเหมาะสมกบัระยะทางในการจดัส่งเมืIอเปรียบเทียบกบั

มูลค่าเงินทีIผูบ้ริโภคจ่ายไป ปัจจยัดงักล่าวจึงไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ  

อยา่งไรกต็าม สสินาท แสงทองฉาย (2560) ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีIมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มดิจิทลัเนทาํไทยในการเลือกใชแ้อปพลิเคชนัสัIงและ

จดัส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ พบวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัขัCนการเลือกสินคา้

และการบริการมากทีIสุดซึIงส่งผลต่อการตดัสินใจซืCอของผูบ้ริโภคเนืIองจากอาหารใน               

แอปพลิเคชนัตรงความตอ้งการ และราคาสินคา้ระบุชดัเจนและอาหารมีความหลากหลาย ส่วน 

ระดบัการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนัสัIงอาหารเป็นประจาํต่อขอ้ความสูงสุด 3 อนัดบั คือ

โปรโมชัIนต่าง ๆ ในแอปพลิเคชนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ การใหร้หสัส่วนลดใน           

แอปพลิเคชนัมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการและส่งอาหารผา่นแอปพลิเคชนัเพราะไม่อยากเผชิญ

ปัญหารการจราจร 

 ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ 

 วริษฐา เขียนเอีIยม (2562) ทาํการศึกษาบทบาทของเทคโนโลยแีละกระบวนการต่อ

พฤติกรรมสัIงอาหารทางออนไลน ์โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งประชากรเพศชายและหญิงอายุ

ระหวา่ง 17-36 ปี เนืIองจากเป็นกลุ่มช่วงอายทีุIมีการใชง้านอินเทอร์เน็ตเฉลีIยต่อวนัมากทีIสุด ซึI งมี

ประชากรรวมทัCงสิCน 1,5416,573 คน ซึI งอาศยัอยูใ่นพืCนทีIการปกครอง 50 เขต ของ

กรุงเทพมหานคร  อาศยัอยูใ่นเขตกรุงทเพมหานคร พบวา่ ในดา้นคุณภาพของการใหบ้ริการมีผล

ต่อการสัIงอาหารออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นตอบสนองการใชบ้ริการ 

ลองลงมาคือดา้นความ สามารถมาตรของระบบ ดา้นประสิทธิภาพและดา้นทาํใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

ตามลาํดบั ผูบ้ริโภค ใหค้วามสาํคญัมากทีIสุด คือ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ เมืIอ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทีIสุด ในเรืIอง ระบบการสัIง

อาหารมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั รองลงมาคือ ใชเ้วลาในการจดัส่งตรงตามทีIไดแ้จง้

กบัลูกคา้ไว ้อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นความสามารถของระบบ เมืIอพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 

ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัในระดบัมากทีIสุด ในเรืIอง มีการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่ง

เขม้งวด รองลงมาคือ มีการคาํนวณราคาค่าอาหารและบริการถูกตอ้งแม่นยาํ 

 สอดคลอ้งกบั เกตุวลี สมบูรณ์ทว ี(2561) ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการทีIมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซืCอซํC าผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้ชย้ริการ Food Panda Application เกบ็รวบรวมขอ้มูล

จาํนวน 400 คน ซึI งเป็นสมาชิกเพจ Food Panda  พบวา่ปัจจยัดา้นความน่าเชืIอถือมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจซืCอมากทีIสุด รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นความมัIนใจ ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ ปัจจยั

ดา้นการตอบสนอง และปัจจยัทีIสามารถจบัตอ้งไดต้ามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพบริการ 

สามารถสร้างแรงจูงใจใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจกลบัมาใชบ้บริการอีกครัC ง หลงัจากตดัสินใจใช้

บริการครัC งแรก 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั 

 งานวจิยันีC เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการแจกแบบ 

สอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืIองมือในการรวบรวมขอ้มูล แลว้นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์ดว้ย

วธีิการทางสถิตดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป (SPSS) 

 

การกาํหนดประชากรและขนาดกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรทีIทาํการศึกษา คือ ประชากรในการศึกษาครัC งนีCจะใชป้ระชากรทัCงเพศชาย และ 

หญิงทีIเคยใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  จาํนวน 400 คน โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการ คาํนวณ

ขนาดตวัอยา่งดว้ยการใช ้สูตรการคานวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีIระดบัความ

เชืIอมัIน ร้อยละ 95 และระดบัค่าความ คลาดเคลืIอนร้อยละ5 

 

เครื'องมือที'ใช้ในงานวจิยั  

  งานวจิยันีC เป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ธีิการแจกแบบ 

สอบถาม (Questionnaire) เป็นเครืIองมือในการรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย  

4 ส่วน ดงันีC  
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ส่วนทีI 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ

อาชีพและรายไดเ้ฉลีIย 

ส่วนทีI 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั แอปพลิเคชนัทีIใช้

บ่อย ความถีIใชบ้ริการ ประเภทอาหารทีIใชบ้ริการ การชาํระค่าอาหาร เหตุผลทีIใชบ้ริการ 

ช่วงเวลาทีIไปใชบ้ริการ บุคคลทีIไปใชบ้ริการดว้ยและค่าใชจ่้ายเฉลีIยต่อครัC ง  

ส่วนทีI 3 แบบสอบถามดา้นความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของการใชบ้ริการ

สัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นราคาและปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด แบบสอบถาม ประเมิน 5 ระดบั  แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็นดว้ยมากทีIสุด 

เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยทีIสุด 

ส่วนทีI 4 แบบสอบถามดา้นความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการของการใชบ้ริการสัIง

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ประเมิน 5 ระดบั  แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ เห็น

ดว้ยมากทีIสุด เห็นดว้ยมาก เห็นดว้ยปานกลาง เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ยนอ้ยทีIสุด เช่นกนั  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดน้าํขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง

สถิติในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันีC  

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเกีIยวกบัขอ้มูลทัIวไปของผูต้อบแบบสอบถามในส่วนทีI 1 คือ เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลีIยต่อเดือน โดยการหาความถีI (Frequency) และค่าร้อยละ 

(Percentage)  

การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

1. จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย Independent Sample T-test ใชเ้ปรียบเทียบค่าเฉลีIย

ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งสองกลุ่มทีIเป็นอิสระจากกนั 

2. จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 

หากพบความแตกต่างจะนาํไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิของ LSD 

3. ใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis)        

ในการทดสอบสมมติฐานของงานวจิยั 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งสามารถได ้แบ่งเป็น เพศชาย 57% 

และเพศหญิง 43% โดยส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 20-29 ปี คิดเป็น 69% มีอาชีพคือพนกังาน

บริษทัเอกชน คิดเป็น 52.3%และรายไดต่้อเดือนของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง 15,000 - 

30,000 บาท คิดเป็น 52.5% 

ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคบริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ทีIใชบ้ริการของกลุ่มตวัอยา่ง 

อนัดบัแรกคือ Grab Food (แกรบ ฟู้ด) คิดเป็น 46% ความถีIในการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น        

แอปพลิเคชนั อนัดบัแรกคือ 1-2 ครัC ง  ประเภทอาหารทีIท่านใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น                   

แอปพลิเคชนั อนัดบัแรกคือ อาหารไทยคิดเป็น 43.8%การชาํระค่าอาหารทีIท่านใชบ้ริการสัIง

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั อนัแรกคือ เงินสดเท่านัCน คิดเป็น 57% เหตุผลทีIท่านใชบ้ริการสัIง

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั อนัดบัแรกคือสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ คิดเป็น 50.5% ช่วงเวลา

ในการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น แอปพลิเคชนั  อนัดบัแรกคือมืCอกลางวนั คิดเป็น 42.3%ใชบ้ริการ

สัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั เพืIอรับประทานกบัใคร อนัดบัแรก คือทานคนเดียว คิดเป็น 48%

ค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั อนัดบัแรกคือตํIากวา่ 300 บาท 

ดา้นปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด ทัCงหมด 8 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัอิสระทีIมี

ค่าเฉลีIยของระดบัความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นราคาในเรืIองของการใหบ้ริการจดัส่ง

อาหารมีความคุม้ค่า เทียบกบัค่าใชจ่้ายทีIจ่ายไป  

ดา้นปัจจยัทางดา้นคุณภาพการบริการ ทัCง14 ปัจจยั พบวา่พบวา่ ปัจจยัอิสระทีIมีค่าเฉลีIย

ของระดบัความคิดเห็นสูงสุด ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ ในเรืIองของพนกังานส่งอาหาร

สามารถจดัส่งอาหารตามเวลาทีIแจง้  

ดา้นปัจจยัทีIมีผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ปัจจยัดา้นราคา ไดแ้ก่ 

อตัราค่าบริการอาหารทีIเหมาะสมทางแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่างจากทีIร้านอาหาร อตัราค่าบริการ

จดัสัIง และการคุม้ค่าของค่าใชจ่้าย  และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการกบัการใชบ้ริการสัIงอาหาร

ผา่นแอพพลิเคชัIน ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความน่า เชืIอถือปัจจยัดา้นการตอบสนอง ปัจจยัดา้นการให้

ความมัIนใจ ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ และปัจจยัดา้นสิIงทีIสามารถจบัตอ้งได ้  
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อภปิรายผล 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น       

แอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการ

สัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่างกนั เนืIองจากทุกเพศมีการเขา้ถึงบริการทีIง่ายไดผ้า่น      

แอปพลิเคชนัในมือถือ Smart Phone 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายทีุIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น       

แอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษา พบวา่ปัจจยัดา้นอายทีุIแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่างกนั เนืIองจากปัจจุบนัพฤติกรรมผูบ้ริโภค

เปลีIยนไปทาํใหทุ้กช่วงอายมีุการเลือกสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั เป็นประจาํและคุน้เคย  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอาชีพทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น 

แอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นอาชีพทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใช้

บริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่างกนั เนืIองจาก พฤติกรรมผูบ้ริโภค ชอบความ

สะดวกสบายในการเขา้ถึงบริการ จึงทาํใหอ้าชีพต่าง ๆ เขา้ถึงบริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  

ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นรายไดเ้ฉลีIยทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหาร

ผา่นแอปพลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉลีIยทีIแตกต่างกนั ส่งผลต่อ

การใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ไม่แตกต่างกนั เนืIองจากทุกช่วงรายไดไ้ม่มีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั เพราะราคาอาหารในแอปพลิเคชนั มีราคาใหเ้ลือก

หลากหลาย ตามร้านทีIร่วมบริการ  

ปัจจยัดา้นราคา ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต 

กรุงเทพมหานคร  ปัจจยัดา้นราคาส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนืIองจากการดาํเนินชีวติและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีIเปลีIยนแปลงไป จึงมี

แอปพลิเคชนัเกิดขึCนหลากหลาย ทาํใหเ้กิดช่องทางการแข่งขนัดา้นราคา  

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอป

พลิเคชนั ในเขตกรุงเทพมหานคร เนืIองจากผูบ้ริโภคในปัจจุบนัให ้ความสาํคญักบัคุณภาพของ

สินคา้และกระบวนการใหบ้ริการทีIสามารถใหเ้กิดการไวใ้จและพอใจการใหบ้ริการรวมไปถึง 

แอพพลิเคชัIนทีIออกแบบใหใ้ชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น ช่วยใหทุ้กช่วงอายสุามารถเขา้ถึงบริการได้

อยา่งง่าย 
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ปัจจยัดา้นความน่าเชืIอถือต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิชนั ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นความน่าเชืIอถือส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั

ในเขตกรุงเทพมหานคร  เนืIองจาก การออกแบบแอปพลิเคชนัทีIง่ายต่อการสมคัรหรือการใชง้าน 

หรือมีรายละเอียดดา้นขอ้มูลร้านคา้  

 ปัจจยัดา้นการตอบสนอง ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นการตอบสนองส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนัใน

เขตกรุงเทพมหานคร เนืIองจาก การจดัโปรโมชนัส่วนลด เช่น ตามเทศกาลต่าง ๆ การมีส่วนลด

ค่าสง ผูบ้ริโภคสนใจและเปลีIยนแปลงมาใชบ้ริการ  

ปัจจยัดา้นการใหค้วามมัIนใจ ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นการใหค้วามมัIนใจส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น                

แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร เนืIองจากการทีIแอปพลิเคชนั มีการออกแบบใหส้ามารถ

ชาํระค่าบริการทีIหลากหลาย เช่น เงินสด เงินโดน บตัรเครดิต ซึI งช่วยใหเ้กิดความง่ายต่อการใช้

งานในยคุสัIงคมไร้เงินสดมากขึCน  

ปัจจยัดา้นการใหค้วามเอาใจใส่ ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น                 

แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร เนืIองจากแอปพลิเคชนัมีระบบแจง้เตือนสถานการณ์ส่ง

สินคา้ทาํใหผู้บ้ริโภค ตรวจสอบไดต้ลอดเวลา  

ปัจจยัดา้นสิIงทีIสามารถจบัตอ้งได ้ ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัดา้นสิIงทีIสามารถจบัตอ้งได ้ส่งผลต่อการใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น

แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดบัความคาดหวงัต่อการบริการสูงทีIสุด เนืIองจากการ

รับบริการไดใ้กลเ้คียงหรือน่าพึงพอใจกบัการทานทีIร้านเพราะภาชนะทีIบรรจุ อาหารมีความ

เหมาะสม สะดวกกบัการรับประทาน และพนกังานทีIแต่งกายสะอาด  

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ 

มีขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนีC  

1. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ดา้นราคา ส่งผลต่อใชบ้ริการสัIงอาหารผา่น              

แอปพลิเคชนัในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวจิยัพบวา่ราคาเป็นปัจจยัทีIสาํคญั ดงันัCน 

ผูป้ระกอบการทีIดาํเนินธุรกิจทีIเกีIยวขอ้งการ ควรใหค้วามสาํคญักบัราคาทีIเหมาะสมกบัการ

บริการ ดงันีC   
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  -การกาํหนดราคา รายการอาหาร ควรกาํหนดใหเ้หมาะสม ราคามีความเท่ากนักบัการ

ขายทีIร้าน เพืIอใหผู้บ้ริโภคใชบ้ริการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนัแทน  

-ลดราคาค่าบริการส่งอาหาร ในช่วงเวลาหรือเทศกาลต่าง ๆ  

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  ผูป้ระกอบควรใหค้วามสาํคญัเรืIองคุณภาพของ การ

บริการอยา่งมาก โดยสามารถพฒันาคุณภาพของแอปพลิเคชนัและคุณภาพการจดัส่งสินคา้ได้

ดงันีC   

 - พฒันาแอปพลิเคชนัสัIงอาหารใหมี้ขัCนตอนการสมคัร และใชง้านใหง่้ายขึCน เช่น มี 

Interface ทีIเป็น สดัส่วน หมวดหมู่  และมีราคาแสดงค่าอาหารหรือค่าบริการทีIชดัเจน   

  -จดัทาํโปรโมชัIนสาํหรับการสัIงอาหารผา่นแอปพลิเคชนัใหส้มํIาเสมอ เช่น มี Code 

ส่วนลด  

  - เพิIมช่วงเวลาการจดัส่งอาหารตลอด 24 ชัIวโมง โดยเฉพาะบริเวณชานเมืองในเขต

กรุงเทพมหานคร  

  -แอปพลิเคชนัมีส่วนร่วมกบัร้านคา้ต่างๆ มีความจาํเพราะกบัแอปพลิเคชนั ในร้านทีIมี

ชืIอเสียง เพืIอดึงดูดผูบ้ริโภค ใหม้าใชแ้อปพลิเคชนั แทนการใชบ้ริการทีIร้าน 

   -มีระบบการชาํระเงินทีIหลากหลายมากขึCนนอกจากเงินสด บตัรเครดิต หรือการโอนเงิน 

เช่น บตัรเติมเงินสาํหรับแอปพลิเคชนั และเพิIมระบบความปลอดภยัของแอปพลิเคชนั ให้

สามารถมีทางเลือกกบัผูบ้ริโภคมากขึCน 

  -พฒันาและอบรมพนกังานส่งสินคา้สมํIาเสมอ เพืIอใหบ้ริการผูใ้ชบ้ริการอยา่งถูกตอ้ง 

รวดเร็ว และบริการอยา่งเป็นมิตร 

 

ข้อเสนอแนะเพื'อการวจิยั 

ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพืIอการวจิยั ดงันีC  

เนืIองจากบางขอ้มูลนัCนไม่สามารถเกบ็ไดจ้ากวธีิการสาํรวจดว้ยแบบสอบถามดงันัCน การ

วจิยัในครัC งต่อไป จึงควรเพิIมเครืIองมืออืIน ๆ ในการเกบ็ขอ้มูลร่วมดว้ย การสมัภาษณ์เชิงลึก    

(In-depth Interview) เพืIอใหไ้ดข้อ้มูลทีIมีความหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจงมากยิIงขึCน รวมไป

ถึงการ  กระจายแบบสอบถาม โดยขยายขอบเขตงานวจิยั และกลุ่มตวัอยา่งเช่น หวัเมือง

ต่างจงัหวดั หรือเมืองใหญ่  เพืIอทราบถึงขอ้มูลดา้นประชากรกบัอายทีุIชดัเจน 
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ผูว้จิยัควรเพิIมการศึกษาตวัแปรหรือปัจจยัอืIน ๆ ทีIมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสัIง

อาหารผา่นแอปพลิเคชนั เช่น ส่วนผสมการตลาด 7Ps แรงจูงใจในการใชบ้ริการ ความจงรักภกัดี 

ต่อสินคา้ หรือเพิIมมิติใหแ้ก่ตวัแปรทีIกาลงัศึกษา เป็นตน้ เพืIอใหผ้ลการวจิยัทีIมีขอ้มูลทีIละเอียด

และลึกมากขัCน  
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