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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค์(1) เพื่อศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของ
คนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก (2) เพื่อศึกษาปจัจัยปัจจัยพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจสัง่ซื้อ
อาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนที่อาศยัอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกจำแนกตามปัจจยัส่วน
ประชากรศาสตร์ ของการตัดสนิใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก (3) เพื่อศึกษา
ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคบริโภคออนไลน์ ปจัจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยดา้นการไว้วางใจ ปัจจัยดา้นคุณภาพ
และบริการ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือ คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครนายก จำนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบสมมุติฐานดว้ย
สถิติการทดสอบแบบ T-TEST สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Anova ) และหากพบความแตกต่างจะนำไป
เปรียบเทียบเปน็รายคู่โดยใช้วิธขีอง LSD และสถิติการถดถอยพหุคูน (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า คนนครนายกที่มีเพศ อายุ ระดบัการศึกษาต่างกัน ไมท่ำให้การตัดสินใจการ

ตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอร่ีต่างกัน และคนนครนายกที่มี รายได้ต่อเดือน ทำให้การ

ตัดสินใจการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ต่างกันนอกจากนี้ปัจจัยด้านพฤติกรรม
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ผู้บริโภค ปัจจยัด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยดา้นการไว้วางใจ ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการมีผลต่อ การตัดสินใจการ

ตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ของ คนที่อาศัยอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ การยอมรับเทคโนโลยี การไว้วางใจ คุณภาพและบริการ 

 

 

Abstract 

This research is intended (1) To learn about the decision to buy food through the online food 

delivery provider of people living in Nakhon Nayok Province. (2) To study consumer behavior factors in 

deciding to buy food through online delivery providers of people living in Nakhon Nayok province, 

classified by demographic factors of food purchasing decisions through online food delivery providers, 

Muang District, Nakhon Nayok Province(3) to study consumer behavior factors. Technology acceptance 

factors Trust factors Quality and service factors that influence food purchasing decisions through 

online food delivery providers of people living in Nakhon Nayok Province. The samples used in this 

research were people living in Nakhon Nayok province. The questionnaire was used as a tool to 

collect data, including frequency, percentage, average, and standard deviation, hypothetical tests with 

T-TEST statistics, one-way Anova statistics, and if differences were found, they would be compared 

individually using LSD methods and multiple regression statistics. Hypothetical tests showed that 

Nakhon Nayok people of different genders, ages, education levels were different. It does not make 

different decisions to order food through online delivery providers, and Nakhon Nayok people with 

monthly income make different decisions to order food through online delivery providers. Technology 

acceptance factors Trust factors Quality and service factors affect Decision to order food through 

online delivery provider of residents of Mueang District, Nakhon Nayok Province 

 
Keywords: Decision Making Online Consumer Behavior Acceptance of technology, trust, quality and 
service 
 
1.บทนำ 

ธุรกิจฟู๊ดเดลิเวอรี่เข้ามาในประเทศไทยในไม่กี่ปีทีผ่่านมา แต่เดมิเร่ืองการบริการของร้านอาหารจะแค่การส่งจาก
ร้านไปยังลูกค้าภายในพืน้ทีไ่ม่เกิน 10 กิโลเมตรของกิจการร้านอาหารบริเวณนั้น ต่อมาเทคโนโลยีหนึ่งเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจำวนัมากข้ึน ระบบการจราจรในตัวเมืองมีแน่หนามากขึ้นทุกวันทำให้เกิดผลกระทบทีม่ากข้ึนเช่นรถติดไปไหนมา



ไหนไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน เป็นผลให้แอพพลิเคชั่นส่งของ เพื่อตอบสนองความต้องการของพนักงานที่ทำงานอยู่ในออฟ
ฟิต หรืออาชีพอื่นๆที่ไม่มีเวลาออกไปรับประทานอาหารในช่วงพักกลางวัน แล้วยังช่วยแก้ปัญหาเก่ียวกับที่นั่งของทางร้าน
ที่ไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้าในช่วงพักลางวัน และเนียงด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วย
ความเร่งรีบ มีข้อจำกัดด้านเวลาต้องการความสะดวกสบายรวมถึงต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาจราจร จึงทำให้มีความต้องการ 
การบริการส่งอาหารเดลิเวอรีเพิ่มขึ้นต่างเมื่อก่อน ทั้งนี้จากข้อมูลของยูโรมอนิเตอร์ระบุว่าปี 2559 ธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่มี
มูลค่าสูงราว 25,655 ล้านบาท  

เนื่องด้วยโรคระบาด โควิด-19 ตลอดสามปีนี้ทำให้ธุรกิจฟู๊ดเดลิเวอรี่เป็นที่นิยมของคนในในปัจจุบัน เนื่องจากว่า
การ แพร่ระบาดโควิค 19 ในชว่งปี 2562 เป็นช่วงรอบแรกของโลกระบาดใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ทำให้ บริษัทหลาย
บริษัทปิดตวัลงหรือบางบริษัทให้พนักงานทำงานอยู่ทีบ่้านหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า work from home เพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเองคนส่วนมากจะใช้บริการ ฟู๊ดเดลิเวอรี่ในการสั่งอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินเข้าไปในพื้นทีท่ี่มีคนแออัด
แล้วยังเป็นพืน้ที่กลุ่มเสี่ยงในการติดโควิด 19 ในระยะรอบแรก ทำให้คนที่ตกงานในช่วงนัน้หันก็มาทำการสง่อาหารแทน
เพื่อชดเชยรายได้ที่เสยีไปในช่วงพักงาน หรือบางคนที่ทำงานเปน็ไรเดอร์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว ช่วงนี้
สถานการณโ์ควิดเป็นช่วงที่รา้นอาหารในหลายร้าน เร่ิมมองหาช่องทางการจัดจำหนา่ยให้ลูกค้าเพื่อที่จะได้มีรายได้ให้กับ
ตัวเองจึงหันมาใช้บริการร่วมกับธุรกิจส่งอาหารเยอะขึ้น 

จังหวัดนครนายกเปน็จังหวัดหนึง่ในภาคกลางหรือภาคตะวันออกของประเทศไทยสันนิฐานวา่เคยเป็นเมืองสมัย
ทวารวดี มีหลักฐานเกี่ยวกับกำแพงเนินดินและสนัครูอยู่ตำบลโรงละคร  แต่นครนายกนั้นปรากฏหลักฐานในสมัยอยุธยาว่า
เป็นเมืองหน้าด่านทางทิศตะวันออกในสมัยพระเจ้าอู่ทองต่อมาในปี 2437 รัชการที่ 5 ทรงจัดลกัษณะการปกครองแบบ
มณฑล นครนายกได้เข้าไปอยู่ในมณฑลปราจนีบุรีจนเมื่อปีพ.ศ. 2445 ทรงเลิกธรรมเนียมการมีเจ้าครองเมืองและให้มี
ตำแหน่งผู้วา่ราชการจังหวัดขึ้นแทนในช่วงพ.ศ. 2486 - 2489 นครนายกได้โอนไปรวมกับจงัหวัดปราจนีบุรีและสระบุรี
หลังจากนัน้จึงแยกเป็นจงัหวัดอิสระ 

จังหวัดนครนายกมีระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามถนนสายรังสิตนครนายก(ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 305) 
ผ่านอำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายกระยะทาง 105 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 2122 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
1,326,250 ไร่ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชนั ซึ่งมีเทือกเขาติดต่อกับทิวเขาดง
พญาเย็น  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.เพื่อศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครนายก 
2. เพื่อศึกษาการเก่ียวกับการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผา่นผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลนข์องคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอ
เมืองจังหวัดนครนายกจำแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครนายก 



3.เพื่อศึกษาปัจจัยดา้นพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจยัด้านการไว้วางใจ ปัจจัยดา้น
คุณภาพและบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนที่อาศัยอยู่ใน
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตของประชากรคือขอบเขตการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยตัง้ใจศึกษาคนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัด
นครนายก  (2)ขอบเขตกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิดตารางหาขนาด กลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้
กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.05 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และจากการ
เปิดตารางพบวา่จำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษานั้นอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง(3)ขอบเขตเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 

 
นิยามศัพท์ 

การตัดสินใจ คือ การตัดสนิใจ คือการเลือกทางใดทางหนึ่งที่เกิดจากความชอบหรือการใช้เหตุผลเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมาย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามสถานการณ์คนนั้นๆหรืออาจจะเอาข้อมูลมาเป็นตวัชี้วัดในการตัดสนิใจ 

ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์ คือ สรุปได้ว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคออนไลน์มีองคป์ระกอบหลักทั้งหมดห้า

องค์ประกอบประกอบด้วยดา้นอารมณ์ออนไลน์,ความบันเทิงทางออนไลน์,ความต่อเนื่องและทศันคติที่มีต่อออนไลน์ ซึง่

ความหมายรวมก็คือคนที่ชอบทอ่งเน็ตนอกจากใฝ่หาความรู้ ยังต้องการหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของตัวเอง

ได้ จึงไม่แปลกที่เด็กวัยรุ่นสมัยนีห้รือคนยุคนีจะติดการนั่งดโูทรศพัท์เป็นวนัๆเพื่อค้นหาสิ่งทีต่ัวเองต้องการเช่นการดูซีรีย์

การช้อปปิ้งการสั่งอาหารหรือการเล่นเกมต่างๆแม้ในปัจจุบนัโรคระบาดอย่างโควิด19มาในช่วงแรกเป็นที่หวาดกลัวของ

ของคนทั่วโลกจึงทำให้สื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเป็นปจัจัยสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กๆและการทำงานของพนักงานบาง

บริษัทที่ถูกสั่งให้ทำงานอยู่ทีบ่้าน แม้แต่การธนาคารซึ่งตอนนี้ทกุอย่างใช้บริการในระบบออนไลน์หมดซึ่งทำให้ตอนมี

พฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยั 

ด้านยอมรับเทคโนโลยี คือ การยอมรับเทคโนโลยีคือการเข้าใจการรับรู้การปรับทัศนคติของตัวเองให้ได้รับรู้เเกี่ยว

กับเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามบีทบาทในชีวิตของมนษุย์ไม่มากก็นอ้ยแต่ในสังคมสมัยนี้การใช้เทคโนโลยีในการสั่งอาหารเปน็

เร่ืองที่กำลังจะพัฒนาต่อไปให้ดขีึ้น ดังนัน้การยอมรับเทคโนโลยจีึงสำคัญมาก โดยผูท้ี่มีความรู้จะต้องเข้าไปทำความเข้าใจ

และรับรู้ทุกประโยชน์ของเทคโนโลยี การการง่ายต่อการใช้งาน จุดมุ่งหมายในการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง  การมี

ทัศนคติต่อเทคโนโลยี และการนำมาใช้จริงในชีวิตประจำวนั  

ด้านการไว้วางใจ คือ การไว้วางใจหมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในตราสนิค้าหรือมีความเชื่อมั่นต่อผู้ผลิต

หรือองค์กรว่ามีคุณภาพที่ดีมีราคาที่เหมาะสมและยังไม่เกิดการฉ้อโกงต่อกัน ทำให้ผู้บริโภคที่สามารถไปแล้วบอกต่อไปยัง

บุคคลอื่น ซึ่งไลฟ์สไตล์ของของลูกค้าบางคนจพี่พอเชื่อมั่นในตราสินคา้แล้ว มนัจะเปน็เร่ืองยากที่จะเปลี่ยนไปใช้ตาสนิค้า

อ่ืน  



ด้านคุณภาพการให้บริการ คือ สรุปว่าคุณภาพการให้บริการหมายถึงการที่ผู้ขายจะตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคได้อยา่งรวดเร็วและทนัที โดยที่เมื่อผู้บริโภคได้แล้วการตอบสนองที่รวดเร็วเกินความคาดหมายแล้วจะทำให้

ผู้บริโภคพอใจกับสินคา้และการให้บริการที่รวดเร็วทันใจเหมาะกับที่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

 

ประโยขน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
1.เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนทีอ่าศัยอยู่ในอำเภอเมือง
จังหวัดนครนายกเพื่อจะได้นบัไปปรับใช้กบัธุรกิจที่ผู้วิจัยทำเปน็อาชีพเสริม 
2.เพื่อให้ทราบว่าเมื่อเข้าสู่ยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีบทบามเข้ามาในชีวิตมากข้ึนเราจะเรียนรู้พฤตกิรรมผู้บริโภคแบบออนไลน์
ในการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลน์ของคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 
3.เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มผีลตอ่การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผา่นผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ของคนที่อาศัยอยู่ใน
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

 
2.ทบทวนวรรณกรรม 

2.1 ความหมายของการตัดสินใจ (Decision Making) 

2.1.1 Walters (1978) อธิบายการตัดสินใจไว้ว่า การเลือกกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเลือกจากทางเลอืกที่มี 

อยู่หลากหลาย 

2.2 ความหมายของปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ 

2.2.1 Mehrabian Russell’s (2560) ได้อ้างอิงแนวคิดทฤษฎีของ Richard& Chebet (2016) ว่า 

พฤติกรรมออนไลน์แบบออกเป็น 5 องค์ประกอบดังนี้1. ด้านอารมณ์ออนไลน์ 2.อารมณ์ทางออนไลน์ 3.ความบันเทงิทาง

ออนไลน์4.ความต่อเนื่อง5.ทัศนคติที่มีต่อออนไลน์  

2.3 ความหมายของปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี  

2.3.1 อัครเดช ปิ่นสุข (2557) ได้กล่าวว่าเข้ามามีบทบาทในชีวติประจำวนัของผู้บรโิภคอย่างหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการการยอมรับเทคโนโลยเีป็นสัญลักษณ์ทำจติใจ องค์ประกอบที่ทำให้บุคคลเกิดการ

เปลี่ยนแปลงมีทัง้หมดสามดา้น พฤติกรรม ทัศนคติ เทคโนโลยี 

2.4 ความหมายของปัจจัยด้านการไว้วางใจ 

2.4.1 ณัฐธิดา สระธรรม และ ไกรชิต สุตะเมือง (2557) กล่าววา่การไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญระหว่าง 

ผู้บริโภคและตราสนิค้าซึ่งทางผูบ้ริโภคจะใช้ความนา่เชื่อถือของตราสินคา้ในการตัดสนิใจใชบ้ริการซึ่งนักวิจัย  

2.5 ความหมายของปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ   

2.5.1 Applewhite (1965) ได้กล่าวถึง ความพงึพอใจ เป็นความรู้สึกส่วนตวัของบุคคลในการ ปฏิบัติงานซึ่งรวม 



ไปถึงความพึงพอใจเป็นความรู้สกึส่วนตัวของบุคคลในการปฏิบตัิงาน ซึง่รวมไป ถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพด้วย   การมีความสุขทีท่ำงานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากัน ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

กิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์ (2563) กล่าวว่าปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจส่งอาหารออนไลน์มวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ขณะทำประชากรสัตว์แยกปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจใชบ้ริการสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารอร่อยดีจากการเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากทีสุ่ดจะเป็นเพศหญิงในชว่งวัยทำงานประกอบอาชีพเป็น

พนักงานบริษัทเอกชนที่มีรายไดต้่อเดือนเฉลี่ยที่20,001 -  30,000บาทซึ่งให้ความสำคัญกับปจัจัยได้โปรโมชัน่ที่มนีักล่า

ของแต่ละแอพพลิเคชั่นมากทีส่ดุเรามาลองมาก็คือราคาค่าบริการวิธีชำระเงินพืน้ที่การให้บริการและอยากเวลาให้บริการ

อย่างรวดเร็วและวิธีการสมัครเข้าใจง่ายเปน็ต้น  

ชเนศ ลักษณ์พนัธู์ภักดี กล่าววา่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ผ่านสื่อออนไลน์
เทคนิคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์บริการและการจะส่งปจัจัยได้การสง่เสริมการตลาด
และปัจจัยใดแม่ภาพและช่องทางการจำหน่ายสำหรับในส่วนของนนะทางประชากรเพราะวา่ผูบ้ริโภคที่มีอายุระดับ
การศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันจะมีการตัดสนิใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านกรุงเทพมหานครไม่
ต่างกัน  

ธัญลักษณ์ เพชรประดบัสุข (2563)จากงานวจิัยปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการอาหาร ผ่านแอพพลิเคชัน่
บนสมาร์ทโฟนสรุปว่าผูบ้ริโภคสว่นมากเป็นเพศหญิงอยู่ในเจเนอเรชั่นวาย มีสถานภาพโสด จบจบการศึกษาระดบัปริญญา 
มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและมีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,00 บาท ระดับตัดใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริโภค
พบว่าปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีมีภาพรวมอยู่ในระดบัที่มากที่สุด ปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการและปัจจัยส่วนผสม
ทางการตลาดมีภาพรวมอยู่ในระดับมากส่วนดา้นพฤติกรรมการใช้งานพบว่า ส่วน ใหญ่ผูบ้ริโภคใช้แอพพลิเคชั่นแก๊ปสั่ง
อาหารมากที่สุด และนิยมอาหารไทย ส่วนใหญ่ทั้งในช่วงเวลา 11:00-13 :00 น. โดยมีความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ย 7 คร้ัง
ใน 1 เดือน สั่งต่อคร้ังเฉลี่ย 3 เมนู  สำหรับสมาชิก 3 คน ใช้เงนิสดในการสั่งแต่ละคร้ัง 591.20 และน้อยที่สุด 198.17 
บาท และผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการอีกเนี่ยในอนาคตในระดับที่มากที่สุด จากผลทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัย
คุณภาพการให้บริการไม่มีตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ ในส่วนของฝากใจดา้นส่วนผสมทางการตลาด(7P) 
เพราะว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการในด้านความถี่การใชบริการและดา้นจำนวนเงินสูงสุดเฉลี่ยในการใช้
บริการ  ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยีพบว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านความถี่ ในการใชบ้ริการ แต่ไม่มีอิทธิพลส่อง
พฤติกรรมด้านจำนวนเงินสูงสดุเฉลี่ย 

 
สมมุติฐาน  
 สมมุติฐานที่1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันน่าจะทำให้การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารเดลิเวอรี่
ออนไลน์ของคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 
 



สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยดา้นการยอมเทคโนโลยี ปัจจัยดา้นการไว้วางใจ ปัจจัยด้านคุณภาพ
และบริการ นา่จะมผีลต่อการตดัสินใจสั่งซื้ออาหารผา่นผู้ให้บริการส่งอาหารเดลิเวอรีอ่อนไลนข์องคนที่อาศัยอยู่ในอำเภอ
เมืองจังหวัดนครนายก 

 

3.วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ คนนครนายก ซึ่งไม่ทราบจำนวนที่แนน่อนดังนั้นจงึใช้ตาราง Tro  

Yamane (1973) ซึ่งได้จำนวนกลุ่มประชากรตัวอย่างคือ 400 คน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้วิธทีำแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ

เก็บข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวิเคราะห์ผลวิจยั 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 

การดำเนินการวิจยั โดยผู้วิจัยไดศ้ึกษาค้นคว้าทบทวนทฤษฎีแนวคิดต่างๆและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อใช้สร้างเป็นกรอบ

แนวความคิดและตัวแปลที่เก่ียวข้องในคร้ังนี้และนำไปสู่ขั้นตอนในการสร้างนิยามศัพท์เฉพาะเพือ่เป็นแนวทางในการ

พัฒนาการสร้างแบบทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นปลายปิดและ

ปลายเปิดเราแบบเป็นสว่นดังนี้ 

ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเปน็คำถามลกัษณะด้านประชากรซึ่งจะประกอบด้วย คุณเคยใช้

บริการแอพพลิเคชั่นส่งอาหารหรือไม่เพื่อเป็นการกรองว่าผู้สำรวจเคยใช้บริการหรือไม่เพื่อให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล 

ด้านเพศ ด้านอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ด้านอาชีพ และ ด้านรายได้ซึ่งจะเป็นคำถามปลายปิด แบบตรวจสอบรายการ

กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการใช้แอพพลิเคชั่นซึ่งจะเป็นคำถามเก่ียวกับว่าคุณเคยใช้แอพพลิเคชั่นการส่งอาหารแบบใดบาง 

ซึ่งจะประกอบด้วย แอพพลิเคชัน่ที่ท่านใชบ้่อย,สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่,ประเภทอาหารที่สั่ง,

ความถี่ในการสั่งอาหารแบบเดลเิวอรี่,ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการสั่งอาหารเวอร่ีต่อหนึ่งครั้ง 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจผา่นผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ด้านการตัดสนิใจ ซึ่งประกอบไป
ด้วยทั้งหมด 6 ข้อเป็นคำถามแบบประเมินค่าความเห็นด้วยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการส่งอาหารเดลิเวอรี่ ด้วย
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจผา่นผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ปัจจัยด้านพฤตกิรรมผู้ยริโภค

ออนไลน์ ประกอบไปด้วยทั้งหมด 8 ข้อเป็นคำถามแบบประเมินค่าความเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการส่งอาหาร

เดลิเวอรี่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจผา่นผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี 

ซึ่งประกอบไปด้วยทัง้หมด 8 ข้อเป็นคำถามแบบประเมินคา่ความเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการส่งอาหารเดลิเวอ

รี่ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 



ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจผา่นผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ปัจจัยด้านการไว้วางใจซึง่

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 ข้อเป็นคำถามแบบประเมินคา่ความเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการส่งอาหารเดลิเวอรี่ 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

ส่วนที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจผา่นผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการซึ่ง

ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 ข้อเป็นคำถามแบบประเมินคา่ความเห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองการส่งอาหารเดลิเวอรี่ 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยไดน้ำแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษานำมาดำเนินการจัดทำ

แบบสอบถามและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดซึง่กลุ่มตัวอย่างที่กำหนดเก็บข้อมูลคืน

กลุ่มเด็กมัธยมศึกษา เด็กเทคนิคนครนายก เด็กมหาวิทยลัย พนักงานรัฐวสิาหกิจ พนักงานเอกชน และแม่คา้ ในจังหวัด

นครนายกโดยใช้วิธีการการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลครบตามจำนวนแลว้นำข้อมูลที่ได้มานำไปวิเคราะห์

วิธีการทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวนทางสถิติต่อไป 

 

4.ผลการวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์พบวา่ผู้หญิง ทีม่ีอายุ 21-30 ปี มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี/

อนุปริญญา ทำอาชพีพนักงานบริษัทหรือรับจ้าง มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท เป็นกลุ่มผู้สั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการ

ส่งอาหารออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก มากที่สุด 

4.2 สรุปผลการทำแบบสอบถามพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่เปน็ผูส้ั่งซือ้อาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์อำเภอ

เมืองจังหวัดนครนายก จะนิยมใช้ แอพพลิเคชั่น LINE MAN มากที่สุด ใช้โทรศัพท์เปน็เครื่องมือสื่อสารในการสั่งแอพพลิเค

ชัน ประเภทอาหารที่สั่งมากที่สดุคือ อาหารไทย ความถี่ในการสั่งซื้ออาหารเดลิเวอรี่ต่อสัปดาห์มากที่สุดคือ สัปดาห์ละ 2-3 

คร้ังต่อสัปดาห์ ค่าใช้จา่ยโดยเฉลี่ยในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ต่อ 1 คร้ังมากกที่สุดคือ 100-200 บาท 

4.3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยกับค่าเบี่ยงเบนของคนจังหวัดนครนายกที่มีความเห็นด้วยในการตัดสินใจสั่งซื้อ

อาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุดคือ ปัจจัยดา้นการยอมรับเทคโนโลยี คิดเป็น 

 

การทดสอบสมมุตฐิาน 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของคนนครนายกทีม่ีเพศต่างกันทำให้การ 



ตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลนโ์ดยรวมแตกต่าง  

2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ของคนนครนายกที่มีระดับการศึกษาตา่งกันทำให้ 

การตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์โดยรวมแตกต่าง  

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ของคนนครนายกที่มีอาชีพตา่งกันทำให้การ 

ตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลนโ์ดยรวมแตกต่าง 

4.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันทำให้ 

การตัดสินใจสัง่ซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยรวมไม่แตกต่าง  

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีการใช้บริการแอพพลิเคชั่นต่างกันโดยรวมไม่

แตกต่าง 

6. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีสื่ออิเล็กทรอนิคในการใช้งานไมต่่างกนั

โดยรวมไม่แตกต่าง  

7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีประเภทอาหารที่สั่งตา่งกันรวมแตกต่าง เมื่อ

พิจารณารายด้านพบวา่ การตัดสินใจ ต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทีร่ะดับ 0.05 

8. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีความถี่ในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ต่างกัน

โดยรวมแตกต่าง  

9. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารตอ่คร้ังต่างกัน

โดยรวมแตกต่าง  

ผลวิเคราะห์สมการถดถอยตามสมการถดถอย โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร มีผลต่อการตัดสนิใจซือ้อาหารผ่านผู้

ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวอรี่ของคนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก 

 

5.สรุปและอภิปายผลการวิจัย 

จากการศึกษาศึกษา เร่ืองการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอร่ี ของคนอำเภอเมือง 

จังหวัด นครนายก ดงันัน้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางและประโยชน์ สำหรับธุรกิจหริอผู้เกี่ยวข้อง 

5.1 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ของคน นครนายก โดย

ภาพรวมระดับมาก  

5.2 ผลการวิเคราะห์การการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่จำแนกตามปัจจัย

ประชากรศาสตร์มีลายละเอียดดังนี้ 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีเพศต่างกันทำให้การตัดสินใจสั่งซื้อ

อาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกโดยรวมแตกต่างและสอดคล้องกับ(กิตติศักดิ์ พร

สิทธิศักดิ์ 2563)ที่วิจัยเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ ที่กล่าววา่ 



ผู้หญิงส่วนใหญ่กว่า 95% ที่เปน็คนใชบ้ริการเดลิเวอรี่ สอดคล้องกับงานวจิัยของ(ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี  2560) ที่วิจัย

เร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่กลา่ววา่ ในแบบทดสอบถาม 400+ ฉบับของเขา 59% คือเพศหญิงที่ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า เพศหญิงและชายมีความเทียบเท่ากนัในเร่ืองดูแลรักษาผิว ละยิ่งช่วงอากาศร้อนจากตอนกลางวนัในการ

ออกไปหาอะไรทานนอกที่ทำงานกลับมาจะพบเจอทั้งกลิ่นเหงื่อกลิ่นควัน ดังนั้นการเลือกใช้แอพพลิเคชันสัง่อาหารเป็นวธิี

ที่สะดวกสบายทำให้ไม่ต้องไปเจออากาศร้อนหรือกลิ่นอาหารแถมยังประหยัดเวลาในการทำงานอีกด้วย 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีอายุตา่งกันโดยรวมแตกต่าง สอดคล้อง

กับ(กิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์ 2563)ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจอาหารผา่นผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอ

รี่ ที่กล่าวว่าอายุที่แตกต่าง ไม่ทำให้ค่านัยสำคัญแตกต่างสอดคลอ้งกับ(ชเนศ ลักษณ์พนัธุ์ภักดี  2560) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่

กล่าวว่าอายุต่างกนัทำให้การสั่งอาหารไม่เหมือนกัน ไม่สอดคลอ้งกับงานวจิัย(พีระนัฐ โล่ทาวนั 2564)ของการตัดสินใจใช้

บริการ Food Delivery ของผูบ้ริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ที่กลา่วว่าอายตุ่างกนั ไม่ทำค่านัยสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ(จันทิรา แซ่เตียว 2559)พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับวัยกลางคน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

อายุ ที่แตกต่าง มีความชอบอาหารไม่เหมือนกัน ทำให้การตัดสนิใจไม่เหมือนกัน เช่น ผู้คนที่อายุ 21-30 ปี ในช่วงนี้ยงัสนุก

กับการหาของอร่อยและร้านอาหารที่มีรสชาติใหม่ ผิดกับคนที่อายุ 40-50 ปี และ 51 ปีขึ้นไปทีจ่ะไม่ชอบทานอาหารใหม่ๆ

เพราะทานน้อยแล้วยงัชอบอาหารที่ทำเองหรือร้านประจำเดิม  ๆที่เคยทาน 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีระดบัการศึกษาตา่งกนัทำให้โดยรวม

แตกต่าง สอดคล้องกับ(ภัทรดนยั พิริยะธนภัทร 2558)การศึกษาปัจจัยดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นพฤติกรรมผู้บริโภคและ

ปัจจัยด้านเว็บไซต์พระเครื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเชา่หรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์ E-

COMMERCE ที่กล่าวว่านระดับการศึกษามีการตัดสินใจเชา่หรือประมูลพระเคร่ืองออนไลน์แตกต่างกัน มี นัยส คัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05และสอดคล้องกับงานวิจัยของ(พิมพุมผกา บญุธนาพีรัตช์ (2560) และการตดัสินใจใชบ้ริการฟู้ดเดลิเวอรี่

และการตัดสนิใจใช้บริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในจงัหวัดเชียงใหม่ (พีระนัฐ โล่ทาวนั 2564) ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

ระดับการศึกษาตา่งกัน การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารก็ต่างกัน ด้วยความรู้และการเข้าถึงเทคโนโลยตี่างๆ ทีช่ำนาญกวา่ทำให้

สามารถหาร้านอาหารในแพตฟอร์มในโลกอินเตอร์เน็ตได้ดีกว่า 

5.2.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีอาชีพต่างกันโดยรวม สอดคล้องกับ

(กรีฑา ปนัทวังกูร 2552)การตลาดออนไลน์ การรับรู้ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า

นำเข้าจากเกาหลีโดยวิธีการสัง่ซือ้ล่วงหน้าผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้กล่าววา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการรับรู้

ต่อเว็บเครือข่ายสังคม Facebook ด้านการอ่านหรือคลิกดูสื่อสงัคมออนไลน์ ซึ่งสอดครองกับงานวิจัยของ(สุภวรรณ ชัยทวี

วุฒิกุล 2555)พฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซื้อบนเว็บไซต์ Ensogo ของลูกค้าในเขต

กรุงเทพมหานคร และ(พีระนัฐ โล่ทาวัน 2564)การตัดสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ของผูบ้ริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 



ผู้วิจัยมีความเห็นวา่ อาชีพแตล่ะอาชีพมีความแตกต่างทัง้ในเร่ืองสภาพแวดล้อม ในเร่ืองของรายได้ดังนั้นการสัง่ซื้ออาหาร

ออนไลน์มักจะขึน้อยู่กับอาชีพ เช่นในอาชีพ นักเรียนนักศึกษา จะสั่งอาหารที่ค่อนขา้งจะเปน็ฟาสฟู๊ดหรือเครื่องดื่ม หรือ 

ข้าราชการ พนักงานแอกชน จะสั่งอาหารไทย อาหารญี่ปุน่มาทาน ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที้คาขายจะไม่ค่อยสั่งอาหรหรือน้อย

มากเพราะรายได้ที่จำกัดกับการอยู่ใกล้ตลาดทำให้การซื้อต่างกนัออกไป 

5.2.5 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กลุ่มคนนครนายกที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันโดยรวมไม่แตกต่าง 

ไม่สอดคล้องกับ(พีระนัฐ โล่ทาวนั 2564)การตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งกล่าว

ว่ารายได้ต่อเดือน ต่างกันที่มีผลต่อการตัดสินใจแตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจัยของ(พิมพุมผกา บุญธนาพีรัตช์ 

(2560)การตัดสินใจใช้บริการฟูด้เดลิเวอรี่ (ณัฐวัฒน์ กุณาหลา่ย 2562)พฤติกรรมการใช้บริการ Food Deliver ที่กล่าวว่า 

รายได้ที่แตกตา่งกันทำให้การตัดสินซื้ออาหารต่างกนั ผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้ต่อเดือนก็ยังเป็นปจัจัยส่วนหนึ่งในการ

สั่งซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการออนไลน์เดลิเวอรี่ แต่ในยุคสมัยนี้เงนิเดือนเร่ิมต้น 10000 บาทก็ยังใช้บริการเดลิเวอรี่โดยเวลา

ละความสะดวกสบาย ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันแตไ่ด้การสั่งอาหารออนไลนไ์ม่ตา่งกัน 

5.3 ผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ปัจจัยดา้นการไว้วางใจ ปัจจัย

ด้านคุณภาพและบริการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวอรี่ของคนที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดนครนายกจำแนกความสมัพันธ์ดังนี้ 

5.3.1ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์มผีลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์

เดลิเวอรี่สอดคล้องกับทฤษฎ ีRichard& Chebet (2016)กล่าวว่าอินเทอร์เน็ตเป็นคือเหมือนจริงที่ช่วยให้ผู้บรโิภคสามารถ

โตผู้ขายได้ เป็นช่องทางที่ผูบ้ริโภคสามารถหาข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลต่างๆของผู้ผลติไดโ้ดยใชต้้นทุนตำ่ นอกจากนี้

อินเทอร์เน็ตยังเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีผลงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์มากมายมุ่งเน้นจากออกไป

ค้นหาข้อมูลก่อนซื้อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและความไม่แนน่อนงานวิจยับางส่วนมุง่เน้นเก่ียวกับพื้นฐานของ

จิตใจตามความชอบกิจกรรมออนไลน์ซึ่ง Mehrabian Russell’s (2560)ได้นำทฤษฎีของ Richard& Chebet (2016) 

อธิบายว่าออนไลน์แบบออกเป็น5องค์ประกอบดังนี้ ด้านอารมณอ์อนไลน์ , อารมณ์ทางออนไลน,์ความบันเทิงทางออนไลน์

,ความต่อเนื่อง,ทัศนคติที่มีต่อออนไลน์ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าจากองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านทัศนิคตเิป็นทฤษฎีที่นำมาใช่

ประกอบงานวิจัยได้ เพราะเมื่อลูกค้ามีทัศนคติกับแอพพลิเคชัน่นี้จะทำให้มีความเชื่อมั่นในการใช้  

2.ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอรี่ซึ่ง

สอดคล้องกับสิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555)จากผลงานวิจยัทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศที่กล่าววา่ เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ดังนั้น การที่ได้รับรู้และพิจารณาเทคโนโลยีตลอดจนการ

ยอมรับเทคโนโลยี ทำให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกสอดคล้องกับอัครเดช ปิ่นสุข (2557) จากผลงานวัยเร่ือง

การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศ คุณภาพการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดในมุมมองของลูกค้าที่

ส่งผลต่อความพึงพอใจ ใน การจองตัวภาพยนตร์ออนไลนผ์่านระบบแอพพลิเคชัน่ของผู้ใชบ้ริการในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ได้กล่าววา่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวนัของผู้บริโภคอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้เพื่อตอบ



วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการการยอมรับเทคโนโลยีเป็นสญัลักษณ์ทำจิตใจ องค์ประกอบทีท่ำให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงมี

ทั้งหมดสามดา้น พฤติกรรม ทัศนคติ เทคโนโลยี ผู้วจิัยมีความเห็นว่า จากผลการทดลองคนนครนายกส่วนใหญ่มีการ

ยอมรับว่าเทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทในชีวิตมากข้ึนเห็นได้จากผลวิเคราะห์ที่แทบจะไม่มีความตา่งกัน ดังนั้นงานวิจัยที่

ยกตัวอย่างมาเก่ียวข้องกับวิยของผู้วิจัยทั้งหมด 

3.ปัจจัยด้านไว้วางใจมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บรกิารส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ Lass Oued & Hobbs (2015)จากบทความ Consumer confidence in credence attributes: The role of 

brand trust. Food Policy, 52(1), 99–107ได้กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยทีท่ำให้ผู้บริโภคในกลุ่มเป้าหมาย

เกิดความกังวลเมื่อต้องตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ ดังนั้นผู้ขายจะต้องให้ความมั่นใจว่าสินค้าที่ผูบ้ริโภค ต้องการนั้นเปน็ไป

ตามรูปแบบที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย สอดคล้องกันงานวิจัยของ อนัญญา อุทัยปรีดา (2558) จากวิจัยเร่ืองความเชื่อมั่นใน

ตราสินคา้และภาพลักษณป์ระเทศแหล่งกำเนิดสนิค้า ทีส่่งผลตอ่การตัดสินใจซื้อมีความเห็นว่าการไว้วางใจในตราสนิค้า

เป็นจุดเร่ิมต้นความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ริโภคและผู้ผลิตเพราะว่าเมื่อไม่ไว้วางใจตราสินคา้อาจจะทำให้ผู้บริโภคมีอคติกับเรา

สินค้านี้ได้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ตราสนิค้า และความมัน่ใจในเร่ืองการบริการ เป็นผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เพราะว่าถ้าแอพพลิเคชนัไม่มีความปลอดภัย ไม่มีสร้างความเชือ่มั่นให้กับผู้บริโภคจะทำให้ผู้บรโิภคไม่ไว้ใจในการใช้แอพ

พลิเคชัน  

4.ปัจจัยด้านคุณภาพและบริการ มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์เดลิเวอรี่สอดคล้องกับ

หนังสือของชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2552)เร่ือง การตลาดบริการ. กล่าวว่าบริการยอดเยี่ยมตรงกับความต้องการไม่ถึงสิ่งที่

ลูกค้าต้องการหรือหวังว่าจะได้รบัการตอบสนองศูนย์บริการที่เกิดความต้องการของลูกค้าไม่ถึงบริการที่ลูกค้าได้รับหวังทำ

ให้เกิดความรู้สึกประทับใจ สอดคล้องกับแนวคิดของApplewhite (1965) จากบทความ Organizational behavior. 

Englewood Chiffs:Prentice-Ha  ความพึงพอใจ เป็นความรูส้ึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏบิัติงาน ซึ่งรวมไปถึงความพึง

พอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวของบุคคลในการปฏบิัติงาน ซึ่งรวมไป ถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

ด้วย   การมีความสุขที่ทำงานรว่มกับคนอ่ืนที่เข้ากัน ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานดว้ย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

จะกล่าวถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคที่มีต่อการบริการ จากการวิเคราะห์ตารางข้อมูลพบว่าคณุภาพและการให้บริการ

เป็นสิ่งทีส่ำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ หรือ ตัดสินใจใช้บริการข้ึนอยู่กับความประทบัใจคร้ังแรกที่แอพพลิเคชันให้ความ

ใส่ใจและความพึงพอใจต่อลูกค้า 

 

6.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจยั 

6.1 ปัจจัยเพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ แตกตา่ง ไม่มผีลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ใหบ้ริการส่งอาหาร

ออนไลน์ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์ ทำให้เราได้รู้ว่า เร่ือง

ราคาเป็นสิ่งที่มีผลกระทบในการสั่งอาหารผ่านทางเดลิเวอรี่  

6.2 แอพพลิเคชั่นที่คนนครนายกส่วนใหญ่นิยมใช้คือ Line Man และ Food Panda เพราะจากตารางวิเคราะห์ 



ค่าความแปรปวนพบว่า 2 แอพพลิเคชั่นนีไ้ม่มีผลในการตัดสินใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการสง่อาหารออนไลน์ ดังนัน้จึงสรุป

ได้ว่าจะเร่ิมประกอบธุรกิจเก่ียวกับอาหาร สามารถขายผ่านไดท้ัง้ 2 แอพพลิเคชัน 

6.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยดา้นการไว้วางใจ ปัจจยัด้านคุณภาพและ 

บริการมีผลต่อการตัดสนิใจซื้ออาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์ จากผลวิเคราะห์นี้ทำให้เรารู้ว่าคนนครนายกมี

ความเข้าถึงเทคโนโลยีอยู่ในระดบัดี พฤติกรรมผู้บริโภคออนไลนอ์ยู่ในระดับที่เห็นด้วยมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หลายๆอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลทีท่ำให้เห็นถึงช่องทางการขายขายผา่นออนไลน์ของผู้วิจัยหรือผู้ที่กำลังจะประกอบธุรกิจ

เก่ียวกับอาหาร 
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กิตติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์ (2563) ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวอรี่.รายงาน  

วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ คณะศิลปะซาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 

กรีฑาพล ปนัทวังกูร. (2552). ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผา่นเครือข่ายอินเทอร์ เน็ต ของผู้บริ โภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

โกวิทย์ กังสนนัท์  (2549). กระบวนการตดสัินใจในดา้นการบรหิารและกรอบความคิดทั่วไป. กรุงเทพฯ: บรรณสารการ 

พัฒนา 

เครือมาศ มีเกษม. (2554). การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดว่นของบุคคลวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

(การศึกษาเฉพาะบุคคล บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขต  

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ:  

จันทิรา แซ่เตียว( 2559)พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือสำหรับวัยกลางคน  

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ.การตลาดบริการ. (พิมพ์ครั้งที่ 10).กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2552 

ชเนศ ลักษณ์พนัธุ์ภักดี. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริ มณฑล.วิทยานิพนธ์หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 

ณัฐธิดา สระธรรม และ ไกรชิต สุตะเมือง (2557) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตรา สินค้า และความ 

ไว้วางใจในตราสนิค้าทีส่่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัททราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล.วารสารการวิจัยทางธรุกิจ และการบริหาร ปีที่ 2 ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 

ณัฐวัฒน์ กุณาหล่าย (2562) พฤติกรรมการใช้บริการ Food Deliver .วิทยานิพนธ์เสนอคณะบริหารธุรกจิ เศรษฐศาสตร์ 

และการสื่อสาร มหาวทิยาลยันเรศวร 

ณัธภัชร เฉลิมแดน. (2563). พฤติกรรมผู้บริโภคในการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ช่วงเกิดโรคติดเชื้อ 



ไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2540). แนวความคิด กระบวนการและโครงสร้ างการตัดสินใจ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช 

ธำรงค์  เมฆโหรา และ ปญัญา หมั่นเก็บ (2559) ปัจจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีเครื่องหมาย  

อาหารสะอาด รสชาติอร่อยในเขต กรุงเทพมหานคร .สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

ธัญลักษณ์ เพชรประดบัสุข ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผา่นแอพพลเิคชั่นบนสมาร์ท 

โฟน ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร.บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  

ธนพร แตงขาว. 2541. พฤติกรรมการบริโภคสินค้าของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. ภาคนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา 

บัณฑิต คณะพัฒนาสงัคมสถาบนั บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์. 

พีระนัฐ โล่ทาวนั (2564) การตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

รัชนีวรรณ วัฒนปริญญา (2556) การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหาร ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร.วารสาร 

การตลาด และการสื่อสาร ปี ที1่ ฉบับที่2 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2552). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จากด.  

สิงหะ ฉวีสุข และสุนนัทา วงศ์จตุรภัทร (2555). ทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ. เข้าถึงได้จาก  

http://www.journal.it.kmitl.ac.th 

สุภาวรรณ ชัยทววีุฒิกุล (2555). พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์แบบรวมกลุ่มกันซื้อบน เว็บไซต์ ENSOGO  

ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธป์ริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ. 

อัครเดช ปิ่นสุข (2557) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณภาพการ บริการอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประสมการตลาดใน 

มุมมองของลูกค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ใน การจองตัวภาพยนตร์ออนไลนผ์่านระบบแอพพลเิคชั่นของ

ผู้ใช้บริการในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต , กันยายน 2558, บัณฑติวิทยาลยั

กรุงเทพ 

อัฐพล วุฒิศักดิสกุล. (2560). การสื่อสาร การตลาดดิจิทลักับการตัดสินใจใชบ้ริการขนสง่ออนไลน์ (Online Messengers)  

ผ่านแอพพลิเคชัน่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้า อิสระปริญญามหาบัณฑิต. ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2545) หนังสือพฤติกรรมผู้บริโภค .พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุง 

อุทัย   พรรณสุดใจ  (2545) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีตอ่การให้บริการขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  

จังหวัดชลบุรี. วิทยานิพนธ์ศลิปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวชิาสงัคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อนัญญา อุทัยปรีดา. (2556). ความเชื่อมั่นในตราสินคา้และภาพลักษณ์ประเทศแหล่งกำเนดิสนิค้าที่สง่ผลต่อการตัดสินใจ 

http://www.journal.it.kmitl.ac.th/


ซื้อ กรณีศึกษา: ตราสินค้า COACH EST.1941 NEW YORK. วิทยานพินธบ์ริหารธุรกิจมหาบณัฑิต บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

 

Reference 

Applewhite (1965) Organizational behavior. Englewood Chiffs:Prentice-Ha รายงานการวิจัยเร่ือง ความ 

คาดหวังและความพึงพอใจตอ การมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศนูยพิษณโุลก. กรุงเทพฯ : 

สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. 

Kotler. (1997). Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. (9th ed). New  

Jersey: A Simon & Schuster Company  

Lass Oued & Hobbs  (2015) Consumer confidence in credence attributes: The role of brand trust. Food  

Policy, 52(1), 99–107 

Mehrabian Russell’s (2560).“A verbal measure of information rate for studies in environmental  

psychology,” Environment and Behavior. 6 ; 233-252 

Richard& Chebet (2016)Modeling online consumer behavior: Preeminence of emotions and moderating  

influences of need for cognition and optimal stimulation level. Journal of Business Research, 

69, 541–553 

Walters. (1978). Adaptive Management of Renewable Resources. New York: Mc Graw - Hill. 

 

 

 


