
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบายแอปพลเิคชันในการส่ังอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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APPLICATION IN BANGKOK DURING COVID-19 CRISIS 

 
 บทคัดย่อ–การศึกษาวิจยัช้ินน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโมบาย
แอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครใสถานการณ์โควิด–19 โดยใช้
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ไดแ้ก่ ปัจจยั
ดา้นความตอ้งการผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านความสะดวกในการซ้ือ และ 
ปัจจัยด้านการส่ือสาร ตลอดจนพฤติกรรมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ท่ีมี
ต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันใน
การสั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ใสถานการณ์โควิด–19 ผลการศึกษาวิจัยพบว่า
ผู ้บ ริโภคท่ีมีอายุ  รายได้เฉ ล่ียต่อเ ดือน ระดับ
การศึกษา และอาชีพต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โค
วิด–19 ไม่แตกต่างกัน ในขณะท่ีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 มากท่ีสุดคือคือ ปัจจยัส่วน
ประสมทางกสนตลาด (4Cs) Beta = 0.604 และ
พฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด–19 เท่ากบั Beta = 0.390 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติตามล าดบั 
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 ABSTRACT–The objectives of the study were 
to examine the factor affecting purchase decisions 
for food ordered on mobile application in Bangkok 
in COVID–19  situation with the 4Cs Marketing 
mix - consumer wants and needs, consumer's cost 
to satisfy,convenience to buy, and communications,  
the demographics and the consumer's behavior in 
COVID–19 infected situation. The findings showed 
that, consumers with difference ages, income, 
education level and occupation do not affect to 
purchase decisions for online food delivery in 
Bangkok during COVID–19 crisis. In addition, the 
factors that affected PURCHASE DECISIONS 
were Marketing Mix 4 Cs towards FACTORs 
AFFECTING PURCHASE DECISIONS FOR 
Online food delivery IN BANGKOK During 
COVID-19  Crisis (Beta = 0 .604 )  with statistical 
significance at 0 . 0 1  and consumer behavior in 
COVID–1 9  towards FACTORs AFFECTING 
PURCHASE DECISIONS FOR Online food 
delivery IN BANGKOK During COVID-19  Crisis 
(Beta = 0.390) with statistical significance at 0.01  
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บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่าสาย
พนัธ์ุใหม่ 2019 หรือ เช้ือไวรัสโควิด–19 ก่อให้เกิด
ความเปล่ียนแปลงไปทั่วโลก ส่งผลกระทบทั้ ง
โ ค ร งส ร้ า งท า งสั ง คม  สภ าพ จิ ต ใ จ  ก า ร ใช้
ชีวิตประจ าวนั และผลกระทบทางเศรษฐกิจ รวมไป
ถึงภาคธุรกิจเป็นอยา่งมาก ในประเทศไทยประกาศ
สั่งล็อกดาวน์ ปิดสถานท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส และสถานท่ีท่ีผูค้นมาร่วมเป็น
กิจวตัร อีกทั้งภาครัฐยงัขอความร่วมมืองดเวน้การ
เดินทางโดยไม่จ าเป็น และขอความร่วมมือให้
ประชาชน “อยูบ่า้น” และ “เวน้ระยะห่างทางสงัคม” 
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชี้วิตของ
ประชาชนในหลายดา้น และมีผลให้พฤติกรรมการ
ใชจ่้ายเปล่ียนแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญั 
 มาตรการคุมเข้มและลดความเส่ียงการแพ ร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ในประเทศไทย 
ส่งผลโดยตรงต่อการหยดุชะงกัของกลไกต่าง ๆ ทุก
จังหวดัในประเทศ ทั้งในแง่เศรษฐกิจและการใช้
ชี วิ ตของประชาชน ในสถานการณ์ ปัจ จุบัน
ประชากรส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครหันมา
เลือกใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสั่ง
อาหารเพิ่มมากข้ึน เพราะต้องการความรวดเร็ว 
ความสะดวกสะบาย รวมไปถึงความปลอดภยัอนั
เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด–19 นอกจากน้ีการใชโ้มบายแอปพลิเค

ชันในการสั่งอาหารจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีได้รับ
การตอบรับเป็นอย่างดีและเพิ่มข้ึน อย่างรวดเร็ว 
เพราะสามารถตอบสนองความต้องการความ
สะดวกสบายและความรวดเร็วดา้นเวลา ท าใหธุ้รกิจ
โมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารมีประเภทของ
อาหารหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ี
เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของผูบ้ริโภคเพื่อขยายฐาน
ลูกคา้ สอดคลอ้งกบัศูนยว์ิจยัสิกรไทย (2563) กล่าว
ไวว้า่ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี มี.ค. – เม.ย. 2563 ท่ีมีการ
ปิดสถานประกอบการ  การใชบ้ริการส่งอาหารไป
ยังท่ีพักอาศัยและท่ีท างาน จะมีมูลค่าขยายตัว
ประมาณร้อยละ 30 – 40 เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาปกติ 
หรือเพิ่มข้ึนจาก 3,300 ล้านบาทในช่วงเวลาปกติ 
เป็น 4,500 ลา้นบาท หรือมีการใชโ้มบายแอปพลิเค
ชนัในการสัง่อาหาร เพิ่มข้ึนราว 1,200 ลา้นบาท  
 อีกพฤติกรรมท่ีน่าสนใจของประชาชนชาวไทย
หลงัจากท่ีทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนใหญ่ร่วมมือ
กันรณรงค์ให้ประชาชนกักตัว และท างานจากท่ี
บ้าน พบว่ามีการใช้เวลาบนแพลตฟอร์มแบบ
ออฟไลน์และออนไลน์มากข้ึน พฤติกรรมของ
ประชาชนชาวไทยปรับตวัโดยพึ่งพาการใชจ่้ายเงิน
ผ่านระบบออนไลน์และอีคอมเมิร์ซมากข้ึนร้อยละ 
52 เร่ิมสมคัรดูสตรีมม่ิงแบบจ่ายเงิน ร้อยละ 44 เร่ิม
ใช้โมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหาร หรือสั่ง
มากข้ึน การสั่งซ้ืออาหารและเคร่ืองด่ืมผา่นช่องทาง
ออนไลน์ไดเ้พิ่มข้ึนถึงร้อยละ 116 ซ่ึง Zhou (2010) 
กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมีความส าคญั
และมีอิทธิพลต่อ ผูบ้ริโภคในการตดัสินใจเลือกใช้
เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการอ านวยความสะดวกใน



การท างานหรือการด า เนินชีวิตประจ าว ัน ซ่ึง
ประกอบดว้ยความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพการ
สั่ งอาหารผ่านโมมายแอพ  อิทธิพลทางสังคม
สภาพแวดลอ้มท่ีสนับสนุน และการมีทศันคติท่ีดี
ต่างมีผลต่อความตั้งใจในการใช้ บริการสั่งอาหาร
ผ่านโมบายแอปพลิเคชนั (Kim, Shin & Lee, 2009) 
นับว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีประชาชนจะได้หันมาใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมๆ กันอย่างรวดเร็ว เม่ือ
ประกอบกบัการพฒันาจากฝ่ังผูผ้ลิตแอปพลิเคชนั
เพื่อพยายามลดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ใหก้บัประชาชนผูใ้ชง้าน 
 ทั้ งน้ีศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) พบว่า ในภาค
ธุรกิจและผู ้บริโภคเพื่อให้สอดรับกับมาตรการ
ภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิ ด –19 ท า ให้ จ า เ ป็นต้อ งป รับตัว แ ละ ใช้
เทคโนโลยีมาผสมผสานมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น การ
ท างานท่ีบา้น การศึกษาออนไลน์ การซ้ือขายสินคา้
อาหารและของใชจ้ าเป็นผา่นช่องทางออนไลน์ การ
ใช้ซอฟต์แวร์/แอปพลิเคชันต่างๆ เห็นได้จาก
ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยท่ีวดัด้วย
จ านวนผูเ้ขา้เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Unique IP) เฉล่ียต่อ
วนัในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีเพิ่มข้ึนกว่าร้อย
ละ 10 จากช่วงปลายปีก่อนมีการระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิด–19 และคาดว่าอตัราการเพิ่มน่าจะมาก
ข้ึนในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน ขณะเดียวกนั 
การสั่งซ้ือสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ก็เพิ่มจ านวนมากข้ึนกว่าช่วงเวลาปกติ ก่อนท่ีจะมี
การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด–19 ท าให้คาดว่าทั้ง
ปริมาณและมูลค่าของตลาดการส่งสินค้าไปยงั

ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (Last-mile Delivery) จะเพิ่มข้ึน
เฉล่ียมากกว่าช่วงปกติราวร้อยละ 10 – 15 ในช่วง
เดือนกมุภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน 2563 
 เป็นความทา้ทายส าหรับธุรกิจร้านอาหารท่ีตอ้ง
ส่งเสริมการให้บริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่ งอาหาร และบริการจัดส่งถึงบ้านแทนการ
รับประทานในร้านตามปกติ ซ่ึงส าหรับมุมมองใน
เร่ืองการจัดส่งถึงบ้าน ร้านอาหารจะต้องท าการ
รักษามาตรฐานต่าง ๆ ทั้งการจัดส่ง ด้านคุณภาพ 
ดา้นเวลา ดา้นศูนยบ์ริการขอ้มูลแก่ผูบ้ริโภค และ
ด้านสุขอนามัยและความสะอาดซ่ึงถือเป็นหัวใจ
ของธุรกิจร้านอาหารในช่วงเวลาน้ี การร่วมมือกบั
แพลตฟอร์มการสั่งอาหารออนไลน์เองก็เช่นกัน 
ตอ้งสามารถเพิ่มพื้นท่ีการให้บริการในการเขา้ถึง
ผูบ้ริโภคมากข้ึนอีกดว้ย  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหาท่ีได้
ก ล่ าวมาข้า งต้น  ผู ้วิ จัย จึ ง มีความสนใจ ท่ีจะ 
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
โมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 
ในงานวิจยัน้ีจะพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจ
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวักลางไม่มีหนา้ร้าน ไม่รวมธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีขยายช่องทางการจดัจ าาหน่ายโดยมี
บริการจดัส่งอาหารเอง เน่ืองจากร้านอาหารมีปัจจยั
อ่ืนเ ก่ียวข้องนอกจากปัจจัยการจัดส่งอาหาร 
ปัจจุบนัน้ีมีผูป้ระกอบการรายหลกัจ านวน 4 ราย คือ 
Grab Get It LINE MAN และ Foodpanda โดยแต่ละ
รายมีการสร้างความแตกต่างของการบริการ เช่น 
พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร  รวมถึงระบบการจัดส่ง



อาหาร โดยเน้นการให้บริการในพื้นท่ีเขตกรุงเทพ
หานครเพื่อใหไ้ดผ้ลการศึกษาท่ีผูป้ระกอบการหรือ
ผูท่ี้สนใจสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันา
ระบบได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตรง
ตามความตอ้งการของ ผูบ้ริโภค และทราบถึงความ
ตั้งใจในการใช้งาน พฤติกรรมการใช้งานโมบาย
แอพ และตอบสนองต่อความสะดวกสบายของ
ผูบ้ริโภคต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัใน
การสัง่อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์โควิด–19 
 2. เพื่อศึกษาส่วนผสมการตลาด 4Cs ท่ีส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการสั่งอาหารผ่านโมบายแอปพลิเค
ชันของผู ้บ ริโภคในเขตกรุง เทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 
ขอบเขตของการวจิัย 
 งานวิจยัน้ี เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชัน
ใ น ก า ร สั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ทั้ งน้ี
การศึกษาจะพิจารณาเฉพาะผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางไม่มีหน้าร้าน ไม่รวมธุรกิจ
ร้านอาหารท่ีขยายช่องทางการจดัจ าาหน่ายโดยมี
บ ริการจัด ส่ งอาหาร เอง  ด้ว ย เห ตุ น้ีผู ้วิ จัย จึ ง
ท าการศึกษาโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหาร
และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบ ทั้งน้ีการรวบรวม
ขอ้มูลใชว้ิธีการท าแบบสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย

จ านวน 422 คน ท่ีเคยใชบ้ริการและอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลของการวิจยัในคร้ังน้ีผูป้ระกอบการ หรือผูท่ี้
มีความสนใจในการพฒันาระบบโมบายแอปพลิเค
ชนัในการสั่งอาหาร สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ก า รพัฒนาระบบได้อ ย่ า ง เหมาะสม  และ มี
ประสิทธิภาพตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งใน
เหตุการณ์ปกติ และยามเกิดวิกฤตการณ์ 
 2. ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการสร้างองค์
ความรู้ใหม่เพิ่มเติมให้กับผูท่ี้ประกอบธุรกิจท่ีมี
ความเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบโมบายแอป
พลิเคชันในการสั่งอาหาร ซ่ึงสามารถช่วยในการ
ขยายฐานลูกคา้ สร้างรายได ้และเตรียมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดในอนาคต 
 3. ผลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีผู ้ท่ีมีความสนใจ 
นกัวิชาการ รวมถึงนกัวิจยั ท่ีตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั
เทคโนโลยีการใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันใน
การสั่งอาหาร สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็น
แนวทางให้กับงานวิจัย ท่ี เ ก่ี ยวข้อง  และ เ ป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) กล่าวว่า ตวั
แปรดา้นประชากรศาสตร์ มีค่าสถิติและสามารถวดั
ไดป้ระกอบดว้ยประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพ 
ขนาดของครอบครัว  จ านวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซ่ึง
เป็นลักษณะท่ีมีความส าคัญ โดยนักการตลาด



นิยมน าามาใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด เพื่อช่วยใน
การก าหนดตลาดของกลุ่มเป้าหมาย โดยปัจจยัดา้น
ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส าคญั มีดงัน้ี  
 เพศ (Sex) เพศเป็นตัวแปรหน่ึงท่ีส าคัญในการ
แบ่งความต้องการของประชากร เน่ืองจากความ
แตกต่างทางเพศยอ่มส่งผลท าใหบุ้คคลมีพฤติกรรม
การติดต่อส่ือสารท่ีแตกต่างกัน การตัดสินใจท่ี
แตกต่างกัน ทัศนคติ แรงจูงใจ การปรับตัวทาง
สังคม และความคลอ้ยตามทางความคิดท่ีแตกต่าง
กัน ในเร่ืองของพฤติกรรมการบริโภค โดยการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าวท าให้นักการตลาดนิยมน า
ปัจจัยทางเพศมาเป็นส่วนหน่ึงในการก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้
สามารถสอดคลอ้ง และตอบสนองต่อผูบ้ริโภคได ้
 อายุ (Age) อายุสามารถใชแ้บ่งความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค โดยกลุ่มของผูบ้ริโภคท่ีมีอายแุตกต่างกนั
ยอ่มมีความตอ้งการแตกต่างกนั อีกทั้งความตอ้งการ
ของบุคคลย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามช่วงอายุ 
นอกจากน้ีอายุยงัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความสามารถใน
การท าความเขา้ใจขอ้มูลท่ีแตกต่าง ท าให้ส่วนใหญ่
นกัการตลาดจึงสามารถใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวั
แปร วิเคราะห์ปัจจยัช่วยอายเุพื่อก าหนดกลยทุธ์ทาง
การตลาด 
 การ ศึกษา  อ า ชีพ  และร าย ไ ด้  (Education, 
Occupation, and Income) การศึกษา อาชีพ และ
รายได้เป็นตัวแปรส าคญัในการก าหนดส่วนของ
ตลาด เช่น การศึกษาเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้ 
ความคิด ทศันคติ และความเขา้ใจในส่ิงต่าง ๆ ท า
ให้บุคคลมีศกัยภาพเพิ่มข้ึน และสะทอ้นให้เห็นถึง

ความสามารถในการเลือกรับข่าวสารของบุคคล คน
ท่ีได้รับการศึกษาในระดับท่ีแตกต่างกัน ระบบ
การศึกษาท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการท่ี
แตกต่างกนัดว้ย ในส่วนของอาชีพนั้นจะสะทอ้นถึง
รูปแบบการด าเนินชีวิต และความสนใจท่ีแตกต่าง
กัน และส่วนของเกณฑ์รายได้ จะเป็นตัวช้ีว ัด
ความสามารถในการไดสิ้นคา้มา อย่างไรก็ตามการ
เลือกซ้ือสินคา้ท่ีแทจ้ริงอาจใช้เกณฑ์ รูปแบบการ
ด ารงชีวิต อาชีพ การศึกษา ค่านิยม และรสนิยม 
ฯลฯ แมว้า่รายไดจ้ะเป็นตวัแปรท่ีใชบ่้อย แต่นกัการ
ตลาดส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑร์ายไดร่้วมกบัเกณฑอ่ื์น 
ๆ เพื่อให้สามารถก าหนดตลาดเป้าหมาย ไดอ้ย่าง
ชัด เ จนมากยิ่ ง ข้ึ น  เ ช่ น  เ กณฑ์ร า ย ได้อ า จ มี
ความสมัพนัธ์กบัอายแุละอาชีพ เป็นตน้  
แนวคดิและทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด (4Cs) 
 แนวคิดเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
รูปแบบ 4Cs เป็นแนวคิดทางการตลาดในมุมมอง
ของผูบ้ริโภค โดยให้ความส าคญักบัลูกคา้เป็นหลกั 
เพื่อให้นักการตลาดสามารถเข้าถึงผู ้บริโภคใน
ปัจจุบนัไดง่้ายข้ึน และสามารถส่ือสารกบัผูบ้ริโภค
ได้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพม า ก ข้ึ น  (Robert F. 
Lauterborn, 1993)  
 ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer wants 
and needs) หมายถึง ความต้องการท่ีแท้จริงของ
ผูบ้ริโภค หรือส่ิงท่ีลูกคา้อยากได ้และอยากซ้ือจริง 
ๆ ผู ้ผ ลิตต้องท าการศึกษาความต้องการของ
ผูบ้ริโภค ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตสินคา้ท่ีตนเองตอ้งการ
ขาย โดยแทนท่ีจะให้ความส าคญักบัสินคา้เหมือน
สมยัก่อน แต่เปล่ียนมาสนใจท่ีตวัผูบ้ริโภคมากข้ึน  



 ต้ น ทุ นขอ ง ผู้ บ ริ โ ภค  (Consumer’s Cost to 
Satisfy) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีผูบ้ริโภคยินดี
จ่ายแลกกบัการไดรั้บสินคา้และบริการ ไม่เพียงแค่
เงินท่ีจ่ายค่าสินคา้เท่านั้น ยงัรวมถึงค่าใชจ่้ายต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหไ้ดสิ้นคา้ และบริการนั้นมา  
 ความสะดวกในการซ้ือ (Convenience to buy) 
หมายถึง ความสะดวกสบายในการซ้ือสินคา้และ
บริการของผูบ้ริโภค และช่องทางท่ีผูบ้ริโภคยนิดีจะ
ซ้ือสินค้าของบริษัท ซ่ึงไม่เพียงแค่สถานท่ีจัด
จ าหน่ายท่ีตอ้งมีให้ทัว่ถึงตามแนวคิดทางการตลาด
รูปแบบเดิมเท่านั้น แต่ผูข้ายตอ้งค านึงถึงการอ านวย
ความสะดวกสบายให้กบัผูบ้ริโภคในการซ้ือสินคา้ 
และบริการเป็นส าคญั  
 การส่ือสาร (Communications) หมายถึง รูปแบบ
การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย ซ่ึงเนน้การ
ติดต่อส่ือสารแบบสองทาง ผู ้ขายต้องเน้นการ
ส่ือสารท่ีสะดวก ง่าย และรวดเร็ว สร้างใหผู้บ้ริโภค
เกิดการรับรู้ และเกิดความเช่ือใจในสินค้า และ
บริการของบริษัท การส่ือสารอาจท าได้ทั้ งการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย 
การตลาดเชิงรุก หรือการตลาดแบบตรงและเขา้ถึง
ลูกคา้  
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาถึงเหตุจูง
ใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์โดยมี
จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีท าให้เกิดความ
ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึก
คิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s 
Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเน

ไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค จะไดรั้บอิทธิพล
จากลักษณะต่าง ๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) 
หรือการตัดสินใจของผูซ้ื้อจุดเร่ิมต้นอยู่ท่ีมีส่ิงมา
กระตุน้ท าให้เกิดความตอ้งการก่อนแลว้ท าให้เกิด
การตอบสนอง  (Buyer’s Purchase Decision) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงคท์รายคา, 
2552 หนา้ 8) 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Kolter. 1997, 
น.171) เ ป็นการค้นหาพฤติกรรมการ ซ้ือของ
ผูบ้ริโภคเพื่อท่ีจะทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผบูริ้โภคโดยการตั้งค าถาม และค าตอบท่ีไดจ้ะ
ช่วยให้นักการตลาดสามารถวางกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผ
บูริ้โภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ดังนั้ นกล่าวคือพฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หรือการกระท าของผูบ้ริโภค 
กลุ่มบุคคล หรือครัวเรือน ในการเลือกซ้ือสินคา้และ
บริการขั้นสุดทา้ยเพื่อกินเพื่อใช ้เพื่อบริโภคส่วนตวั 
หรือเพื่อกินหรือใช้ภายในครัวเรือน เพื่อให้ไดรั้บ
ความพึงพอใจของตัวผู ้บ ริโภคเ รียกว่าตลาด
ผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคมีความแตกต่างกันในลกัษณะ
ประชากรอยู่หลายประเด็น  เ ช่น อายุ  รายได้  
การศึกษาศาสนา  วัฒนธรรม เ ป็นต้น  ท า ให้
พฤติกรรมการกินการใชก้ารซ้ือ และความรู้สึกนึก
คิดของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัออกไป 
แนวคิดเกี่ยวกบัการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social 
distancing) 
 Social distancing คือ การเวน้ระยะทางกายภาพ
กบับุคคลอ่ืนในสังคม เป็นการอยูห่่างจากคนอ่ืนใน



สงัคมใหเ้พียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดการแพร่เช้ือของโรค
นอ้ยลง หรือชา้ลง ท าใหผู้ท่ี้ปฏิบติัตามปลอดภยัมาก
ข้ึน ซ่ึงใชส้ าหรับทุกคนในสังคม รวมทั้งผูท่ี้อาจจะ
ยงัไม่ไดมี้การสัมผสัผูติ้ดเช้ือ หรือผูส้งสัยว่าอาจติด
เช้ือโดยตรง ซ่ึงตรงกับงานวิจยัและบทความของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีกล่าวว่า ในทางระบาด
วิทยาเป็นท่ียอมรับกนัว่าการต่อสู้กบัโรคโควิด–19 

มี 2 แนวทาง คือ การบรรเทาความเสียหาย โดยให้
กลุ่มเส่ียง เช่น แยกตวัผูสู้งอายอุอก หรือการกกัโรค 
(Quarantine) ผูป่้วยหรือกลุ่มเส่ียง และ การยบัย ั้ง
โรคโดยใช้ Social Distancing เพื่อชะลอการแพร่
ร ะ บ า ด ไ ม่ ใ ห้ จ า น ว น ผู ้ ป่ ว ย สู ง จ น เ กิ น ขี ด
ความสามารถของระบบสาธารณสุข  

2.3 สรุปกรอบแนวคดิในการวจัิย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดกรอบแนวทางการวิจยั เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไดด้งัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิด 
ระเบียบวธีิวจิัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ี  เ ป็น
ผูบ้ริโภคในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีเคยใชบ้ริการ
โมบายแอปพลิ เคชันในการสั่ งอาหารผ่ านผู ้
ให้บ ริก ารแอปพลิ เคชัน ต่ า ง  ๆ  เ ช่น  GRAB, 
Foodpanda, LINE MAN ห รือ  GET IT เ ป็ นต้น 

เ น่ืองจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่าง
สามารถค านวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง
ของ Cochran โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อย
ละ 95 และ ระดบัค่าความคาดเคล่ือนร้อยละ 5 (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์, 2549) ตวัอยา่งขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

●  เพศ ●  อาย ุ ●  รายไดต่้อเดือน 
●  ระดบัการศึกษา ●  อาชีพ 
 
 

พฤติกรรมการใช้บริการโม
บายแอปพลเิคชันในการส่ัง

อาหารของผู้บริโภคใน
สถานการณ์โควดิ – 19  

 

ส่วนประสมทางการตลาด 4Cs 
●  ความตอ้งการผูบ้ริโภค ●  ตน้ทุนของผูบ้ริโภค 

●  ความสะดวกในการซ้ือ ●  การติดต่อส่ือสาร 

การปฏิบัติตนในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควดิ – 19 



ท่ีค  านวณได้อย่างน้อย 384 คน จึงจะสามารถ
ประมาณค่าร้อยละ โดยมีความผิดพลาดไม่เกินร้อย
ละ 5 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยการวิจยัใน
คร้ังน้ีใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น 
โดยการเก็บข้อมูลผ่านการแจกแบบสอบถาม
ออนไลน์ และใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตาม
สะตวก ผูว้ิจยัขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างเพื่อ
ตอบแบบสอบถามดว้ยการส่ง QR Code และ link ท่ี
เช่ือมโยงกับเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ซ่ึง
ผูว้ิจยัสร้างข้ึนดว้ยระบบ Google Form โดยท าการ
ส่งผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลส าหรับงานวิจยัใน
ค ร้ั ง น้ี คื อ  แ บ บ ส อ บ ถ า ม ท่ี มี รู ป แ บ บ เ ป็ น
แบบสอบถามปลายปิด ผา่นแบบสอบถามออนไลน์ 
โดยแนวทางในการตั้งค าถามผ่านการวิเคราะห์มา
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
งานวิจัยมีความครอบคลุม และครบถ้วนตาม
ประเดน็การวิจยัทั้งหมด ทั้งน้ีแบบสอบถามจะแบ่ง 
เกณฑ์การวัดค่าตัวแปรในการวิจัย 
 เกณฑใ์นการก าหนด และวดัค่าตวัแปรในการวิจยั
คร้ังน้ี มีดงัน้ี  
การประเมิน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) แบ่งเป็น 5 ระดบั  
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบ
สอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ 
โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีหลายตวัเลือก เป็นขอ้มูล
ในระดบันามบญัญติั และขอ้มูลระดบัเรียงล าดบั  

 ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการตลาด (4Cs)  เป็นการ
วดัตัวแปรเก่ียวกับ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑใ์นการประเมิน 5 ระดบั 
ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) แบ่งเป็น 5 ระดบั  
 พฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด–19 เป็นการวดัตวัแปรเก่ียวกับ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑใ์นการ
ประเมิน 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales) 
แบ่งเป็น 5 ระดบั  
 พฤติกรรมการใช้บริการโมบายแอปพลิเคชันใน
การส่ังอาหารของผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด–19 
เ ป็นการวัดตัวแปรเ ก่ียวกับ แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ในการ
ประเมิน 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scales)  
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบความเท่ียงตรง
ของเน้ือหา โดยน าแบบสอบถามท่ีจดัท าข้ึนไปให้
อาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้มีความชัดเจน มี
การใช้ภาษาท่ี เหมาะสม และครอบคลุมตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั  
 2. การตรวจสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) ผูว้ิจยั
ไดน้ าแบบสอบถามไปท าการทดสอบน าร่อง (pilot 
study) ก่อนจะน ามาใช้จริง โดยใช้แบบสอบถาม
ทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัจ านวน 30 ชุด จากนั้นน า
ข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบไปหาค่าความเช่ือมัน่



ของเคร่ืองมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  
วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 มี ก า ร ร ว ม ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร ก า ร ต อ บ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถามผ่าน Google 
form ซ่ึงผูว้ิจยัได้มีการกระจายแบบสอบถามผ่าน
ทาง Social Network  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชโ้ปรแกรม SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences) ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนินการดังน้ีใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล สามารถแบ่งได ้2 รูปแบบ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอา้งอิง และ การวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุคูณ 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 95 22.5 
หญิง 323 76.5 
อ่ืน ๆ 4 .9 
รวม 422 100 

อาย ุ   
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 16 3.8 
อาย ุ21 – 30 ปี 182 43.1 
อาย ุ31 – 40 ปี 130 30.8 
อาย ุ41 – 50 ปี 66 15.6 
อาย ุ51 – 60 ปี 23 5.5 

คุณลกัษณะ จ านวน ร้อยละ 
อายมุากกวา่ 60 ปีข้ึนไป 5 1.2 
รวม 422 100 

รายได้ต่อเดือน   
ไม่เกิน 10,000 บาท 46 10.9 
10,001 – 20,000 บาท 119 28.2 
20,001 – 30,000 บาท 114 27.0 
30,001 – 40,000 บาท 57 13.5 
40,001 – 50,000 บาท 33 7.8 
สูงกวา่ 50,000 บาท 53 12.6 
รวม 422 100 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 58 13.7 
ปริญญาตรี 261 61.8 
ปริญญาโท 95 22.5 
ปริญญาเอก 8 1.9 
รวม 422 100 

อาชีพ   
นกัเรียน / นกัศึกษา 48 11.4 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั / 
เจา้ของกิจการ 

39 9.2 

พนกังานบริษทัเอกชน 241 57.1 
แม่บา้น / พอ่บา้น 11 2.6 
ขา้ราชการ / พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ 

55 13.0 

อ่ืน ๆ 28 6.6 
รวม 422 100 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมาตรวัดตัวแปร 



ตัวแปร 
ระดับความคดิเห็น 

𝒙 S.D. 
แปล

ความหมาย 
คว ามต้อ งก า ร
ผูบ้ริโภค  

4.02 .575 
เห็นดว้ย
มาก 

ต้ น ทุ น ข อ ง
ผูบ้ริโภค 

3.78 .477 
เห็นดว้ย
มาก 

ความสะดวกใน
การซ้ือ 

4.04 .627 
เห็นดว้ย
มาก 

การส่ือสาร 3.97 .566 
เห็นดว้ย
มาก 

พฤ ติ ก ร ร ม ใน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคโควิด–19 

4.46 .529 
เห็นดว้ย
มากท่ีสุด 

การตัดสินใจใช้
บริการโมบายแพ
ลิเคชนัในการสั่ง
อ า ห า ร ข อ ง
ผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
ในสถานการณ์
โควิด–19 

4.01 .618 
เห็นดว้ย
มาก 

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression) 
 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 ผูว้ิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการ

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ทั้ง 422 ชุดขอ้มูล และ
ก าหนดระดับนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 ไปวิเคราะห์
สมการถดถอยเชิงพหุคูณโดยวิธี Enter พบว่าค่า
สมัประสิทธ์ิการท านาย (R Square) มีค่าเท่ากบั .463 
ซ่ึงหมายความว่าตัวแปรมีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการโมบายแอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โค
วิด–19 ไดร้้อยละ 46.3 ส่วนท่ีเหลือ ร้อยละ 53.7 เกิด
จากอิทธิพลจากปัจจยัอ่ืน ๆ พบว่าผลการวิเคราะห์
ความแปรปรวนของการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ยนืยนัวา่ตวั
แปรตน้ ปัจจยัดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(4Cs) และพฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด–19 ส่งผลตวัแปรตาม คือพฤติกรรม
การใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหาร
ของผูบ้ริโภคในสถานการณ์โควิด–19 เน่ืองจาก
พบว่าค่า Sig. ของสมการมีค่าเท่ากบั 0.000 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 จากจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง พบว่า ตวั
แปรต้นส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู ้บริโภคใน
สถานการณ์โควิด–19 ไดแ้ละช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้น
ส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) (Sig = 0.000) และ
ดา้นพฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด–19 (Sig = 0.000) โดยมีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผล
ต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัใน
การสั่งอาหารของผูบ้ริโภคในสถานการณ์โควิด–19 
ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั ดงัตารางต่อไปน้ี 



 
 

 
 ปัจจยัดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โค
วิด–19 แตกต่างกัน พบว่า ค่า F-test ท่ีได้จากการ
ค านวณทั้ง 6 กลุ่มระดบัอายุ พบว่ามีค่า Sig เท่ากบั 
0.625 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัในการทดสอบท่ี
ก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 แสดงว่าอายุท่ีแตกต่างกนัมี
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชัน ใ นก า รสั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั  
 ปัจจยัด้านระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กันส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบายแอป
พลิเคชันในการสั่งอาหารของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 แตกต่าง
กนั พบว่า ค่า F-test ท่ีไดจ้ากการค านวณทั้ง 6 กลุ่ม
ระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือนพบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 

0.424 ซ่ึงมากกว่าระดบันัยส าคญัในการทดสอบท่ี
ก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 แสดงวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนัมีส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั  
 ปัจจัยด้านการศึกษาท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่ง
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 แตกต่างกนั พบว่า ค่า F-test 
ท่ีได้จากการค านวณทั้ ง 4 กลุ่มระดับการศึกษา
พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.677 ซ่ึงมากกว่าระดับ
นัยส าคัญในการทดสอบท่ีก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 
แสดงว่าระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 ไม่แตกต่างกนั  

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -.111 .220  -.507 .612 
พฤติกรรมในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
โควิด–19 

.390 .047 .333 8.320 .000 

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (4Cs) 

.604 .052 .463 11.549 .000 



 ปัจจัยด้านอาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่ง
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 แตกต่างกนั พบว่า ค่า F-test 
ท่ีไดจ้ากการค านวณทั้ง 6 กลุ่มอาชีพพบว่ามีค่า Sig 
เท่ากับ 0.199 ซ่ึงมากกว่าระดับนัยส าคัญในการ
ทดสอบท่ีก าหนดไวท่ี้ α = 0.05 แสดงว่าอาชีพท่ี
แตกต่างกันมีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั  
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) เป็นตัว
แปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบายแอป
พ ลิ เ คชัน ในการสั่ ง อ าหารของผู ้บ ริ โภคใน
สถานการณ์โควิด–19 มากท่ีสุด (Beta = 0.604) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 พฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด–19 ส่งผลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการโมบาย
แอปพลิเคชันในการสั่งอาหารของผู ้บริโภคใน
สถานการณ์โควิด–19 ผลการวิจยัพบว่า พฤติกรรม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
เป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคใน
สถานการณ์โควิด–19 (Beta = 0.390)  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01  จึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ 
 
 

สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งส้ิน 422 คน เป็นเพศชาย จ านวน 95 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.5 เป็นเพศหญิง จ านวน 323 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.5 และ อ่ืน ๆ เช่นเพศทางเลือก จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.9 ตามล าดบั โดยส่วนใหญ่มี
อายรุะหวา่ง 21 – 30 ปี จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อย
ละ 43.1 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
และ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 114 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.0 โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษา
อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อย
ละ  61 . 8  และประกอบอา ชีพ เ ป็นพนัก ง าน
บริษทัเอกชน จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) 
 กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด (4Cs) ในการตดัสินใจใช้บริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหาร ความคิดเห็นต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่งอาหารในเชิงบวก โดยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ปัจจัยด้านความ
สะดวกในการซ้ือ  
ข้อมูลพฤติกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควดิ–19  
 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ใน
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สัง่อาหารมีความคิดเห็นในเชิงบวก  



ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการโมบายแอปพลิเคชัน
ในการส่ังอาหารของผู้บริโภคในสถานการณ์โควิด – 
19 
 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้บริการโมบาย
แอปพลิเคชนัในการสั่งอาหาร มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 
4.01 คือมีความคิดเห็นเชิงบวก คือเห็นดว้ยในการ
ใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสัง่อาหาร  
ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
 สมมติฐานที่ 1 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
เพศแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อายแุตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโม
บายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 ไม่
แตกต่างกนั 
สมมติฐานที่ 3 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
รายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่ง
อาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19 ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 4 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โค
วิด–19 ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานที่ 5 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี
อาชีพแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ
โมบายแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหารของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19 
ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัดา้นความตอ้งการผูบ้ริโภค 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชัน ใ นก า รสั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19   
 สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยด้านต้นทุนของผูบ้ริโภค 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชัน ใ นก า รสั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19  
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือ 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชัน ใ นก า รสั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19  
 สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยด้านการส่ือสาร ส่งผลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการโมบายแอปพลิเคชนัในการ
สั่งอาหารของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใน
สถานการณ์โควิด–19  จากผลการวิจยัพบวา่  
 สมมติ ฐ านที่  1 0  ปั จจัยด้านพฤ ติกรรมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 
ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชัน ใ นก า รสั่ ง อ า ห า ร ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใน เ ข ต
กรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด–19  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูบ้ริโภคความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้นความสะดวกในการซ้ือ 



มากท่ีสุด ผูป้ระกอบการควรให้ความส าคญักบัการ
อ านวยความสะดวกให้กบัผูบ้ริโภค จดัท ารูปแบบ
ของแอปพลิเคชนัใหง่้ายต่อการใชง้าน  
 2. การจัดโปรโมชัน หรือการให้ส่วนลดต่าง ๆ 
รวมถึงการแจง้สิทธิเศษต่าง ๆ ให้กบัผูบ้ริโภคมีผล
อย่างมากต่อการตัดสินใจใช้บริการโมบายแอป
พลิเคชนัในการสัง่อาหาร  
 3. จากผลการศึกษาพบว่า เหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
เช่นสถานการณ์โควิด–19 อาจเกิดข้ึนมาอีกใน
อนาคต ผูป้ระกอบการควรมีมาตรการรองรับ และ
สร้างความมัน่ใจให้ผูบ้ริโภคในการเลือกใชบ้ริการ
โมบายแอปพลิเคชนัในการสัง่อาหารมากยิง่ข้ึน  
 4. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
ปริมาณ ดังนั้ นในการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป อาจ
ท าการศึกษาในส่วนของวิจยัคุณภาพ กบัผูบ้ริโภคท่ี
มีประสบการณ์ในการใช้บริการโมบายแอปพลิเค
ชนัในการสั่งอาหาร เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึก และมี
ความละเอียดมากยิง่ข้ึน  
5. ควรมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากช่องทางอ่ืน ๆ 
นอกจากการกระจายแบบสอบถามทางออนไลน์  
ข้อจ ากดังานวจิัย 
1. การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึง
ผู ้ศึ กษาวิ จัย เก็บรวบรวมข้อ มูลจากการตอบ
แบบสอบถามผ่านทาง google form เพียงอยา่งเดียว
เท่านั้น จึงอาจท าใหผ้ลการวิจยัคลาดเคล่ือน และไม่
สามารถน าไปอา้งอิงกบักลุ่มประชาการทั้งหมดได ้
2. ขอ้มูลท่ีเก็บจากกลุ่มตวัอย่างเป็นขอ้มูลท่ีมีการ
ส ารวจในช่วงวนัท่ี 4 – 15 พฤษภาคม 2563 ดงันั้นผู ้
ท่ีจะน าข้อมูลวิจัยน้ีไปใช้ควรระมัดระวงัการน า

ขอ้มูลทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และขอ้มูล
เชิงสถิติต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ช ้เน่ืองจากขอ้มูลต่าง ๆ 
อาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา 

บรรณานุกรม 
ภาษาไทย 
Kotler, P.  (2012). หลักการตลาด Marketing an 

Introduction.  (นันทสารี  สุขโต และ
คณะ,Trans). 

 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร   
Social Distancing หรือการเพิ่มระยะห่างทางสงัคม

คืออะไร. (2563). สืบคน้ 30 เมษายน 
2563 จาก https://thestandard.co/social-
distancing/ 

ราชบณัฑิตสถาน (2546). พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542. (พิมพค์ร้ัง
ท่ี 10).  กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพน์าน
มีบุ๊คส์พบัลิเคชัน่. 

วิเชียร เกตุสิงห์. (2543). สถิติวิเคราะห์ส าหรับการ
วจิัย. กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช. 

กลัยา วานิชยปั์ญชา. (2546). การวิเคราะห์สถิติขั้น
สูงด้วย SPSS for Windows. พิมพค์ร้ังท่ี 
2. 

 กรุงเทพมหานคร : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชัน่ 
อินโดไซน่า   

นทษร สุขสารอมรกุล. (2554). ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
สินค้าของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าซี
คอนสแควร์. (การศึกษาค้นควา้อิสระ
ปริญญามหาบณัฑิต). 



 มหาวิทยาลยัเกริก, คณะบริหารธุรกิจ. 
รุ่งนภา นาพงษ.์ (2557). ส่วนประสมทางการตลาด

ท่ีก ลุ่มตั วอ ย่ า ง ใ ช้ม าก ท่ี สุ ด ในการ
ตัดสินใจซ้ือเส้ือผ้าของกลุ่มวัยท างานใน
เขตต าบลบางปะกง. (งานนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต ). มหาวิ ทย าลัย บู รพา , 
วิทยาลยัการบริหารรัฐกิจ. 

เฉลิมเกียรติ เตียงน้อย. (2557). ปัจจัยการตลาด
แนวคิดใหม่ 4C’s กลุ่มอ้างอิง ทัศนคติ 
และส่ือโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข อ ง ส โ ม ส ร ฟุ ต บ อ ล
ต่างประเทศช้ันน าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระ
ปริญญามหาบัณฑิต ). มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ. 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซ้ือสินค้าผ่านทางแอพพลเิคช่ันออนไลน์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล.  (การค้นคว้าอิสระ ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

นุสรา  เ รืองสม.  (2558) . ความน่า เ ช่ือ ถือของ
แอพพลเิคช่ัน ส่วนประสมทางการตลาด 
4 C’S ที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคช่ันวง
ใน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. 
(การคน้ควา้อิสระปริญญามหาบณัฑิต), 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

สสินาถ แสงทองฉาย. (2560). ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ของผู้บริโภคกลุ่มดจิิทัลเนทีฟไทยในการ
เลือกใช้แอปพลเิคชันส่ังและจัดส่งอาหาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์
ป ริญญามหาบัณฑิต ), จุฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ภกัดี. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการส่ังอาหารแบบ
เดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (การ
ค้นคว้า อิสระปริญญามหาบัณฑิต ), 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

บุริม โอทกานนท.์ (2556). 4C’s การตลาดปฏิวตัิ. 
สืบคน้ 1 เมษายน 2563 จาก 
https://www.gotoknow.org/posts/24507
4 

ศูนยว์ิจยักสิกรไทย. (2563). จ านวนผู้เยีย่มชม
เว็บไซต์ (Unique IP). สืบคน้ 1 เมษายน 
2563 จาก 
https://kasikornresearch.com/th/analysis
/k-social-
media/Pages/SocialDistancingFB0204.a
spx 

ภาษาองักฤษ 
Kotler, Phillip and Armstrong. (2002).Principle of 

Marketing. USA: Prentice-Hall. 
Millet, John D. (1954). Management in the Public 

Service. New York: McGraw Hill Book 
Company. 

 


