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(ข) 
 

บุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.35 ด้านราคา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32 ด้านการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 ตามล าดบั และคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีผลต่อ
การสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ดา้นการตอบสนอง
ต่อการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.62 รองลงมาคือ ดา้นความสามารถของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.61 ดา้นประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.58 ตามล าดบั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีความส าคญัต่อพฤติกรรม
การสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ ส่งผลต่อพฤติกรรมการดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใช้
บริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ, ดา้นอาย ุส่งผลต่อ
พฤติกรรม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ านวนเงินในการใชบ้ริการ 
แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้
บริการ, ดา้นระดบัการศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการ
ใชบ้ริการ จ านวนเงินในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้บริการ และด้านสถานภาพ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ านวนเงินใน
การใชบ้ริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่
มีผลต่อการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05   

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภณัฑ์ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใช้บริการ 
จ านวนเงินในการใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้
บริการ, ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ, ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ ความถ่ีในการใช้บริการ 
ช่วงเวลาในการใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ, ด้านการส่งเสริมการตลาด มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรม ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ, ดา้นบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ดา้นความถ่ี
ในการใชบ้ริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ, ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
ดา้นความถ่ีในการใช้บริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ านวนเงินในการใชบ้ริการ และบุคคลที่มี
อิทธิพลในการใช้บริการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  มีอิทธิพลต่อ



(ค) 
 

พฤติกรรม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

คุณภาพของการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของการให้บริการ  ด้านประสิทธิภาพ  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์น
การใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้บริการ, ด้านความสามารถ
ของระบบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ด้าน ช่วงเวลาในการใช้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้บริการ และด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ  มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 

 
ค ำส ำคญั: ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพของการใหบ้ริการ พฤติกรรมการสัง่
อาหาร 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำของปัญหำ 
 การเปล่ียนแปลงของวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัและพฤติกรรมการบริโภคที่ต่างจากใน
อดีตซ่ึงจากการพฒันาของเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆ ที่ท  าใหคุ้ณภาพชีวติของผูค้นดีขึ้นนั้น ท า
ให้เกิดธุรกิจและบริการใหม่ๆ มากมายที่มีส่วนช่วยให้การซทอ้สินค้าหรือบริการต่างๆ ท าได้
ง่ายดายและรวดเร็วยิง่ขึ้น สอดรับกบัการเปล่ียนแปลงทางวถีิการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบนัที่ตอ้ง
แข่งขนักบัเวลา หรือการมีเวลาจ ากดัในการท าส่ิงต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง จึงเป็นโอกาสให้ผูท้ี่มองเห็น
ช่องทางดงักล่าวคิดคน้สินคา้หรือบริการที่สามารถสนองต่อปัญหาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ขึ้น และดว้ยการพฒันาการดา้นเทคโนโลยดีา้นการส่ือสารและอินเทอร์เน็ต ท าให้กิจกรรมต่างๆ ที่
เคยด าเนินแบบเดิมในอดีต เขา้มาสู่กิจกรรมที่สามารถท าไดอ้อนไลน์แทบเกือบทุกส่ิงอยา่ง ซ่ึงเป็น
การทลายขอ้จ ากดัในการขายสินคา้หรือการให้บริการในอดีตที่มีช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม
เหล่านั่นได้เฉพาะเวลาท าการของธุรกิจ แต่ในปัจจุบันหลายๆ กิจกรรมทางธุรกิจนั้ นสามารถ
ให้บริการแบบออนไลน์ที่ผูบ้ริโภคสามารถด าเนินการได้ดว้ยตนเอง และให้บริการได้ตลอด 24 
ชั่วโมง นับว่าเป็นโอกาสให้เกิดธุรกิจต่อเน่ืองตามมาหหลากหลายรูปแบบจากการพฒันาของ
เทคโนโลยเีหล่าน้ี 

ผลส ารวจพฤต ิกรรมผู ใ้ชอ้ ิน เทอร์เน ็ตในปี  2560 ของ ETDA จากผลการส ารวจ
พบว่า Gen Y เป็นกลุ่มที่ใชอ้ินเทอร์เน็ตต่อวนัสูงสุด โดยในช่วงวนัท างานหรือวนัเรียนหนงัสือ
ใชเ้ฉล่ียที่ 7.12 ชัว่โมง/วนั และมากถึง 7.36 ชัว่โมง/วนัในช่วงวนัหยดุ ขณะที่ Gen X และ Gen Z 
ใชอ้ินเทอร์เน็ตในวนัท างานและวนัเรียนหนังสือ โดยเฉลี่ยเท่ากนัที่ 5.48 ชัว่โมง/วนั แต่ใน
วนัหยดุ Gen Z กลบัใชเ้พิ่มขึ้นเป็น 7.12 ชัว่โมง/วนั สวนทางกบั Gen X ที่ใชล้ดลงที่ 5.18 ชัว่โมง/
วนั โดยกลุ่ม Baby Boomer ใช ้4.54 ชัว่โมง/วนัในวนัท างาน และ 4.12 ชัว่โมง/วนัในวนัหยดุ 
นอกจากน้ี ยงัพบว่า ร้อยละ 61.1 จากผูต้อบใชอิ้นเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน เฉล่ีย 3.06 ชัว่โมง/
วนั ส่วนกิจกรรมที่นิยมท าเม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตมากที่สุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ การใชโ้ซเชียลมีเดีย 
(ร้อยละ 86.9) การคน้หาขอ้มูล (ร้อยละ 86.5) การรับส่งอีเมล (ร้อยละ 70.5) การดูทีวีและฟังเพลง
ออนไลน์ (ร้อยละ 60.7) และการซ้ือสินคา้ออนไลน์ (ร้อยละ 50.8) ส าหรับสินคา้และบริการที่คน
ไทยนิยมซ้ือออนไลน์มากที่สุด ประกอบดว้ย สินคา้แฟชัน่และเคร่ืองแต่งกาย (ร้อยละ 44), สินคา้
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ดา้นสุภาพและความงาม (ร้อยละ 33.7), อุปกรณ์ไอที (ร้อยละ 26.5), เคร่ืองใชภ้ายในบา้น (ร้อย
ละ 19.5), บริการสั่งอาหารออนไลน์ (ร้อยละ 18.7), บริการเกี่ยวกบัการเดินทางและท่องเที่ยว 
(17.9%) เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์นั้นมีสัดส่วนถึงร้อยละ 18.7 แสดงว่า
การใชง้านในดา้นน้ีของคนรุ่นใหม่นั้นอยูใ่นระดบัที่ดีและคาดวา่จะมีแนวโนม้เพิม่ขึ้นในอนาคต 
 การด าเนินชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคทุกคนตอ้งมีการบริโภคอาหารซ่ึงเป็นหน่ึงปัจจยั 4 
ปัจจยัพื้นฐานของมนุษยท์ุกคน แต่เน่ืองดว้ยขอ้จ ากดัดา้นเวลาและการเดินทางท าใหผู้บ้ริโภคมีความ
ตอ้งการบริการสั่งอาหารเพื่อรับประทานที่บา้นหรือที่ท  างาน จากเดิมที่การสั่งอาหารนั้นจะสั่งดว้ย
การใชโ้ทรศพัทใ์นการสัง่ และพฒันามาสู่การสัง่ผา่นเวป็ไซดข์องร้าน ซ่ึงท าใหมี้แต่ผูใ้หบ้ริการราย
ใหญ่ที่ มีสาขาของร้านจ านวนมากที่สามารถให้บริการในช่องทางน้ีได้ แต่เม่ือมีการพฒันา
แอพพลิเคชัน่และโอกาสทางธุรกิจที่เอ้ืออ านวยมากขึ้นในปัจจุบนัท าให้มีผูใ้ห้บริการที่ไม่ได้เป็น
เจา้ของร้านอาหารเอง แต่มีความสามารถในการให้บริการจดัซ้ือและจดัส่งไดพ้ฒันาบริการการสัง่
อาหารที่สามารถสัง่อาหารแม่แต่ร้านอาหารทัว่ไปตามตรอกซอกที่ขึ้นช่ือเพือ่ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ที่มี
พฤติกรรมการใชง้านออนไลน์มากยิง่ขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือการมีเวลาอยา่งจ ากดัแต่ในขณะที่
การใช้เวลาในการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนั้นใช้เวลาในการ
เดินทางนาน ท าให้การให้บริการสั่งอาหารผ่านทางออนไลน์มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองตาม
พฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ 

โดยมีขอ้มูลที่บ่งช้ีถึงการเติบโตของบริการสัง่อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ จากศูนยบ์ริการ
สั่งอาหารออนไลน์ระดับโลกอย่างเช่น ฟู้ดส์แพนด้า ที่มีสาขาประเทศไทย  ได้เปิดเผยขอ้มูล
พฤติกรรมและทศันคติในการสั่งอาหารออนไลน์ของลูกคา้ชาวไทยไวว้่า นับตั้งแต่เปิดบริการมา
เป็นเวลา 2 ปี จากขอ้มูลเชิงสถิติพบว่า ปัจจยัส าคญัที่สนับสนุนการสั่งอาหารออนไลน์ของคนไทย 
ไดแ้ก่ ร้อยละ 41 เป็นเร่ืองของคุณภาพของอาหาร ร้อยละ 26 คือ ความเร็วในการจดัส่ง และร้อยละ 
18 คือ โปรโมชั่น จากเดิมที่เช่ือว่าคนสนใจสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพราะโปรโมชั่น 
ในขณะที่กลุ่มอายลูุกคา้อนัดบัแรกคือ กลุ่มอาย ุ25-34 ปี มีสดัส่วนถึงร้อยละ 46 รองลงมา คือ กลุ่ม
อาย ุ18-25 ปี ในสัดส่วนร้อยละ 31 ซ่ึงเป็นกลุ่มอายทุี่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการสั่งอาหารที่
เป็นการสัง่ผา่นแอพพลิเคชัน่บนโทรศพัทมื์อถือถึงร้อยละ 55 แสดงใหเ้ห็นวา่เป็นกลุ่มคนที่อายนุ้อย 
สนใจเทคโนโลย ีและใชโ้ทรศพัทมื์อถือ โดยลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครร้อยละ 50 เป็นคนไทย 
ร้อยละ 45 เป็นชาวต่างชาติ และอีกร้อยละ 5 เป็นชาวญี่ปุ่ น ส่วนในจงัหวดัเชียงใหม่เป็นคนไทยถึง
ร้อยละ 70 ส าหรับพทัยาซ่ึงเพิ่งเปิดบริการเม่ือมิถุนายนที่ผ่านมา ลูกคา้ชาวต่างชาติ (ไม่รวมรัสเซีย) 
ร้อยละ 55  ชาวรัสเซียมากถึงร้อยละ 20 ขณะที่ชาวไทยร้อยละ 25 ท  าให้ตอ้งเพิ่มเมนูภาษารัสเซีย
เพือ่รองรับลูกคา้กลุ่มน้ี ส าหรับอาหารไทยเป็นอาหารยอดนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ แสดงให้
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เห็นแนวโนม้ที่ก  าลงัเปล่ียนแปลง จากเช่ือวา่อาหารที่สัง่ไปรับประทานที่บา้นจะเป็นอาหารต่างชาติ 
ขณะที่พฤติกรรมการจ่ายเงินนั้น ส่วนใหญ่แล้วยงันิยมจ่ายเป็นเงินสด หลังจากได้รับอาหาร ใน
กรุงเทพสูงถึงร้อยละ 86 และเชียงใหม่ร้อยละ 76 ขณะที่มูลค่าเฉล่ียในการสั่งอาหารต่อการสัง่หน่ึง
คร้ัง กรุงเทพตกคร้ังละ 700 บาท เชียงใหม่ 450 บาท และพทัยา 550 บาท ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่ไม่ไดเ้ป็น
การสั่งซ้ือเพื่อกินคนเดียว แต่อาจเป็นการรับประทานร่วมกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง ซ่ึงเป็น
รูปแบบเดียวกบัการไปร้านอาหาร เพยีงแต่สัง่มากินในบา้น  
 
1.2 ควำมส ำคญัของปัญหำ 

 การเติบโตดา้นการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์ในปัจจุบนันั้น ท าให้การแข่งขนัดา้นการ
ใหบ้ริการในช่องทางน้ีของผูใ้หบ้ริการทั้งที่มีหนา้ร้านเป็นของตวัเอง หรือเป็นเพยีงแค่แพลตฟอร์ม
การให้บริการที่อาศยัการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัร้านคา้ร้านอาหารต่างๆ มีการแข่งขนัที่เขม้ขน้
มากยิ่งขึ้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงตอ้งอาศยัการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและ
คุณภาพการใหบ้ริการที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้อยา่งตรงจุด รวมถึงการ
พฒันาแอพพลิเคชั่นที่สามารถใช้งานและตอบสนองการใช้บริการของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างราบร่ืน 
รวดเร็ว และมีความถูกตอ้งแม่นย  าในการสั่งซ้ือสินคา้และการจดัส่งที่ตรงต่อเวลาที่สามารถรักษา
คุณภาพและรสชาติของอาหารไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อความสดใหม่ และความสะอาดปลอดภยัในการ
บริโภค ดังนั้ นจึงเป็นโจทยใ์หญ่อย่างหน่ึงที่ผูใ้ห้บริการสั่งอาหารออนไลน์ต้องน าข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการสั่งซ้ืออาหาร ความตอ้งการของลูกคา้ และการตอบสนองต่อความตอ้งการเหล่านั้น
มาก าหนดเป็นกลยทุธ ์และส่ิงส าคญัที่ขาดไม่ไดค้ือ การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริการใหดี้ยิง่ขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความภกัดีของลูกคา้ในการใช้บริการและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้
สามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การแข่งทางธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจบริการนั้นพฤติกรรมของลูกคา้มีความส าคญัอย่างมี
นัยส าคญัต่อยอดขายของธุรกิจบริการ อีกทั้งการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยงัส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงการใช้บริการในอนาคตได ้ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคจึงมี
ประโยชน์ต่อธุรกิจในแง่ของการใช้เป็นแนวทางในการปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด และเฝ้า
ติดตามการเปล่ียนแปลงหรือปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนแปลงไป เพื่อ 
เป็นการประเมินโอกาสทางการตลาดใหม่ ท าให้การแบ่งหรือเลือกส่วนตลาดไดอ้ย่างเหมาะสม
ยิง่ขึ้น ท าให้การจดัช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับผลิตภณัฑใ์ห้เหมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
และจากการคน้ควา้วิจยัในอดีตเก่ียวกบัพฤติกรรมการสั่งซ้ืออาหารผ่านช่องทางออนไลน์นั้นมีผู ้
ศึกษาไว ้ดงัน้ี ขวญัพงศ ์พนัธ์เจริญวรกุล (2559) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
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ผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารที่ใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
โดยผูว้จิยัใชต้วัแปรในการศึกษาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ปัจจยัการใชเ้ทคโนโลย ีและปัจจยั
การใช้แรงจูงใจ เป็นตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความพึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้
บริการร้านอาหารที่ใชโ้ปรแกรมสัง่อาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานครฯ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (4P) ปัจจยัการใช้เทคโนโลยี และปัจจยัการใช้แรงจูงใจมีอิทธิพลต่อ
ความพึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงจากงานวิจยัขา้งตน้
เน้นการศึกษาถึงความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั ในขณะที่ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคนั้น
สามารถสะทอ้นให้เห็นไดใ้นรูปแบบของพฤติกรรมการใชบ้ริการ หากผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจ
ในบริการมากยอ่มจะมีพฤติกรรมการใชบ้ริการที่บ่อยคร้ัง และใชง้านอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงผูว้จิยัเห็นว่า
พฤติกรรมการใช้บริการเป็นตวัแปรที่น่าสนใจศึกษาเน่ืองจากเป็นตวัแปรที่มีความส าคญัต่อการ
แข่งขนัของธุรกิจ แต่งานวิจยัในอดีตส่วนใหญ่แลว้ไม่ไดศึ้กษาถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการ และอีก
หน่ึงผลการศึกษาของ สุดารัตน์ สิริมหาวงศ ์ (2560) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ือ
อาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรอิสระที่ใช้
ในการศึกษา คือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นการยอมรับทางเทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับเทคโนโลยี 
ดา้นความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือ และดา้นการใหบ้ริการส่วนบุคคล ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นการยอมรับทางเทคโนโลย ีมีผลต่อการการตดัสินใจสัง่ซ้ือ
อาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN จะเห็นไดว้่าการใชบ้ริการสั่งอาหารออนไลน์นั้น
เป็นการแสดงถึงพฤติกรรมการใชบ้ริการของผูบ้ริโภค โดยมีปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อการใชบ้ริการ 
ทั้งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัทางดา้นเทคโนโลย ีเป็นตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญั
ของพฤติกรรมการใชบ้ริการสัง่อาหารออนไลน์ที่ก  าลงัไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนัของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นจากขอ้มูลที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงไดส้นใจศึกษา 
“บทบาทของเทคโนโลยแีละกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์” โดยการศึกษา
ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัพิจารณาใชแ้นวคิดและทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพ
การใหบ้ริการ มาเป็นตวัแปรในการศึกษา ซ่ึงการใหบ้ริการสัง่อาหารผา่นทางออนไลน์นั้นเป็นธุรกิจ
ในลกัษณะของธุรกิจบริการจึงควรใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) เป็นตวัแปรที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชบ้ริการและเน่ืองจากการใหบ้ริการจะประสบความส าเร็จไดห้รือไม่นั้น
ก็ขึ้นอยูก่บัคุณภาพการใหบ้ริการ ดงันั้นผูว้จิยัจึงใชต้วัแปรดงักล่าวขา้งตน้มาก าหนดเป็นตวัแปรใน
การศึกษาในคร้ังน้ี 
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1.3 กรอบแนวควำมคดิ   
 
                          ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 แสดงกรอบแนวคดิในกำรศึกษำ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพสมรส 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
 

 
 

พฤติกรรมการส่ังอาหาร 
ทางออนไลน์ 

(ศุภร เสรีรัตน์. 2550) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคล 
6. ดา้นกระบวนการ 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ 

(MarGrath,1986; Kotler,2006) 
 คุณภาพของการให้บริการ  
1. ดา้นประสิทธิภาพ  
2. ดา้นความสามารถของระบบ  
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ  

 (ชชัวาล อรวงศศ์ุภทตั, 2554) 
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1.4 ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  
1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 
1.2 อาย ุ
1.3 สถานภาพสมรส 
1.4 ระดบัการศึกษา 
1.5 อาชีพ 
1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์
2.2 ดา้นราคา 
2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
2.4 ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
2.5 ดา้นบุคคล 
2.6 ดา้นกระบวนการ 
2.7 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

3. คุณภาพของการใหบ้ริการ  
3.1 ดา้นประสิทธิภาพ  
3.2 ดา้นความสามารถของระบบ  
3.3 ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
3.4 ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน ์
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1.5 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

การศึกษา “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์” มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 

1.5.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.5.2 เพือ่ศึกษาพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.5.3 เพือ่ศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.5.4 เพือ่ศึกษาคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.6 สมมติฐำนกำรศึกษำ  
 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 คุณภาพของการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.7 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
 ขอบเขตเน้ือหำ 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่ใชแ้บบสอบถามปลายปิด 
(Closed – End Questionnaire) ที่ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพของการใหบ้ริการ ที่มีอิทธิต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตด้านพื้นที่  
พื้นที่ในการวจิยั คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  
ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาในการวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม และ

สรุปผลการศึกษาระหวา่งเดือน มีนาคม ถึง มิถุนายน 2561 
 
1.8 ประโยชน์ที่ควำดว่ำจะได้รับ 
 1.7.1 ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 1.7.2  ท าให้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
สัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.7.3 ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพของการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.7.4 สามารถน าผลการศึกษาที่ไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันากลยทุธ์ทางการตลาด และ
ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากยิง่ขึ้น 
  
1.9 นิยำมศัพท์ 

ผูบ้ริโภค หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
การสัง่อาหารออนไลน์ หมายถึง การสัง่อาหารทางออนไลน์ เช่น เวบ็ไซด ์แอพพลิเคชัน่ ฯ 

เป็นตน้ 
เพศ หมายถึง เพศของผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อาย ุหมายถึง ช่วงอายขุองผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
สถานภาพสมรส  หมายถึง  สถานะของผู ้ใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ระดับการศึกษา  หมายถึง  การศึกษาของผู ้ใช้บริการสั่งอาหารทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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อาชีพ หมายถึง อาชีพของผูใ้ชบ้ริการสัง่อาหารทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน หมายถึง รายไดต่้างๆ ของผูใ้ชบ้ริการสั่งอาหารทางออนไลน์ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ หมายถึง ปัจจยัทางดา้นการตลาดในการให้บริการ 

อนัประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ประเภทอาหารต่างๆ ที่ผูใ้ห้บริการให้ลูกค้าสามารถสั่งซ้ือได้ผ่าน
ช่องทางที่ผูใ้หบ้ริการก าหนด 

ราคา หมายถึง ค่าอาหาร ค่าบริการในการจดัส่งอาหารให้แก่ผูใ้ชบ้ริการตามเง่ือนไข และ
เกณฑร์าคาที่ทางผูใ้หบ้ริการก าหนด 

ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางที่ผูใ้ห้บริการก าหนดให้ลูกคา้สามารถสั่งซ้ือ
อาหารได ้

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การให้ส่วนลด การแถม
สินคา้ หรืออ่ืนใดที่นอกเหนือจากการใหบ้ริการปกติ 

บุคคล หมายถึง พนกังานของผูใ้หบ้ริการในการสัง่อาหารทางออนไลน์ 
กระบวนการ หมายถึง กระบวนการต่างๆ ในการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูใ้หบ้ริการ 
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  หมายถึง  รูปแบบ หน้าตาของเว็บไซด์ 

แอพพลิเคชัน่สัง่อาหารของผูใ้หบ้ริการ 
คุณภาพของการให้บริการ หมายถึง  คุณภาพการให้บริการของผู ้ให้บริการในด้าน

ประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถของระบบ ดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ และดา้นการตอบสนอง
ต่อการใชบ้ริการ 
  ประสิทธิภาพ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูใ้หบ้ริการ 

ความสามารถของระบบ หมายถึง ความสามารถของระบบการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูใ้หบ้ริการ 

การท าให้บรรลุผลส าเร็จ หมายถึง การท าให้บรรลุผลส าเร็จในการสั่งซ้ืออาหารของระบบ
การสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูใ้หบ้ริการ 

การตอบสนองต่อการใชบ้ริการ หมายถึง การตอบสนองต่อการใชบ้ริการของระบบการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูใ้หบ้ริการ 

 



บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 งานวิจยัเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์” ผูว้ิจัยได้ศึกษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวจิยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัที่
ไดก้  าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 4 ส่วน 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
2.4 งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ส าหรับแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior defined) ไดมี้

การใหค้วามหมายไวห้ลากหลาย ที่คลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้า ซ่ึง

การบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจที่เกิดขึ้น ทั้ง
ก่อนและหลังการกระท าดังกล่าวด้วย (Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. Miniard. 
1990, น. 3 อา้งอิงใน ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ 
การใช้ การประเมินและการจบัจ่ายใช้สอย ซ่ึงสินคา้และบริการที่เขาคาดหวงัว่าจะท าให้ความ
ตอ้งการของเขาไดรั้บความพอใจ (Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk. 1991, น.5 อา้งอิงใน 
ศุภร เสรีรัตน์. 2550, น.5)  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลหน่ึงที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาให้
ไดม้า และการใชซ่ึ้งสินคา้และบริการ ทั้งน้ี หมายความรวมถึง กระบวนการตดัสินใจซ่ึงมีมาอยูก่่อน 
แลว้ และเป็นส่ิงที่มีส่วนในการก าหนดให้เกิดการกระท าดงักล่าว (ธงชยั สันติวงษ.์ 2535 อา้งถึงใน 
ชยัณรงค ์ทรายค า. 2552, น.8)  

จากความหมายต่างๆ ขา้งตน้ที่กล่าวมาสามารถสรุปไดว้่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้น หมายถึง 
การกระท าต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกมาในการแสวงหาซ้ือสินคา้และบริการที่คาดหวงัว่าจะ



11 

 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนและความพึงพอใจของตนเองภายใตก้ระบวนการตดัสินใจ
ที่มีมาก่อนการซ้ือ  

ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer behavior theory) เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท  าให้
เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ที่ท  าให้เกิดความ
ตอ้งการ ส่ิงกระตุน้ที่ผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’s 
Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะได้รับ
อิทธิพลจากลกัษณะต่างๆ ของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จุดเร่ิมตน้อยูท่ี่มี
ส่ิงมากระตุน้ท าใหเ้กิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าใหเ้กิดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase Decision) 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2538 อา้งถึงใน ชยัณรงค ์ทรายค า, 2552 หนา้ 8)  

วรรณศิริ ปานโกศล (2542:8-9) กล่าวว่า แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคไดจ้  าแนกออกเป็น ดงัน้ี  

1. แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyze Consumer Behavior) เป็นการคน้หา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหรือการใชข้องผูบ้ริโภคเพือ่ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรม
ของกลุ่มเป้าหมายซ่ึงจะมีค  าถามที่จะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึง
จากค าตอบของค าถามเหล่าน้ีจะท าใหไ้ดท้ราบความพงึพอใจกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถาม
เหล่าน้ี ประกอบดว้ย  

1.1 ใครอยู่ในเป้าหมายผูซ้ื้อรถยนต์คือใคร มีรายได้ระดับเท่าใด ประกอบอาชีพ 
งบประมาณในการซ้ือรถยนตเ์ป็นอยา่งไร  

1.2 ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร กลุ่มเป้าหมายซ้ือยีห่อ้ใด  
1.3 ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือรถยนต์มีปัจจัยอะไรที่ท  าให้

กลุ่มเป้าหมายตดัสินใจเลือกซ้ือสนองความตอ้งการทางด้านใด ปัจจยัภายใน ภายนอกและปัจจยั
เฉพาะบุคคลที่มีผลต่อกลุ่มเป้าหมาย  

1.4 ใครมีส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือ ใครมีบทบาทหรือมีอิทธิพลในการตดัสินใจ
ซ้ือของกลุ่มเป้าหมาย ตนเอง ญาติพีน่อ้ง หรือบุคคลในครอบครัว ที่มีผลในการเลือกซ้ือรถยนต ์ 

1.5 ผูบ้ริโภคมีโอกาสในการซ้ือบา้นเม่ือใด  
1.6 ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน แหล่งหรือช่องทางที่ผูบ้ริโภคไปซ้ือในที่น้ีจะหมายถึง ท าเล

ที่ตั้ง ความสะดวกในการอ านวยความสะดวกของการซ้ือ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบของแต่ละหน่วยงาน
นั้ นๆ ที่จัดในส่ิงที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ การวิเคราะห์พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค  
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษาวิธีการที่ผูพ้กัอาศยัในอพาร์ทเมน้ท์ในเขต
บางกะปิกรุงเทพมหานคร แต่ละบุคคลท าการตดัสินใจที่จะใชท้รัพยากรในการตดัสินใจใชบ้ริการ 
ซ่ึงนักการตลาดตอ้งศึกษาว่าการบริการของเคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญน้ีใครคือลูกคา้ 
(Who) ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) ท าไมจึงซ้ือ (Why) ซ้ือไดอ้ยา่งไร (How) ซ้ือเม่ือไร (When) 
ซ้ือที่ ไหน (Where) และซ้ือบ่อยเพียงไร (How often) การใชค้  าถาม Who What Why When Where 
How และ How often จะท าให้สามารถเขา้ใจถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดง่้าย และค าตอบที่ไดน้ั้น
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อนกัการตลาดในการก าหนดกลยทุธท์างการตลาด (Market Strategy) ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากที่ สุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 
2539:109)  

1. ใครคือผูซ้ื้อสินค้า (Who) ค าตอบที่ได้จะท าให้ทราบถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
ทางดา้นประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได ้เป็นตน้  

2. ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ืออะไร (What) ค าตอบที่ไดจ้ะท าใหท้ราบถึงส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ  
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ (Why) ค าตอบที่ไดจ้ะท าให้ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

เคร่ืองจ าหน่ายน ้ าด่ืมแบบหยอดเหรียญ ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้เพื่อตอบสนองความต้องการทางดา้น
ร่างกาย และจิตวทิยา  

4. ผูบ้ริโภคซ้ือไดอ้ยา่งไร (How) ค าตอบที่ไดจ้ะท าให้ทราบถึงขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง 
ประกอบดว้ย  

4.1 การรับรู้ปัญหาหรือความตอ้งการ คือ ความตอ้งการซ้ือสินคา้ 
4.2 การคน้หาขอ้มูล คือ ความตอ้งการหรือรับทราบขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับ 

สินคา้ 
4.3 การประเมินทางเลือก คือ การเลือกที่จะซ้ือสินคา้อะไรจากใคร  
4.4 การตดัสินใจซ้ือ เป็นขั้นตอนที่ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑท์ี่ชอบมาก

ที่สุด  
4.5 ความรู้สึกภายหลังการตดัสินใจซ้ือ คือ ความรู้สึกภายหลงัการการซ้ือและใช้

สินคา้แลว้ 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือไร (When) ค าตอบที่ไดจ้ะท าใหท้ราบถึงโอกาสในการซ้ือ  
6. ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน (Where) ค าตอบที่ไดจ้ะท าใหท้ราบถึงแหล่งที่ผูบ้ริโภคไปท า 

การซ้ือ  
7. ผูบ้ริโภคซ้ือบ่อยเพียงไร (How often) ค าตอบที่ได้จะท าให้ทราบถึงความถ่ีใน

การซ้ือ 
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จากแนวคิดและทฤษฎีดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่ การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการศึกษา
ถึงปัจจยัที่ท  าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคโดยมีปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ ซ่ึงในการวิจยั
ในคร้ังน้ีเลือกใชแ้นวคิดและทฤษฎีแบบจ าลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง ประกอบดว้ยค าถาม
ที่ใชเ้พือ่คน้หาลกัษณะพฤติกรรมผูบ้ริโภคคือ วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ านวนเงินในการใชบ้ริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

 
2.2 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ส่วนประสมทางการตลาด เป็นแนวคิดที่ส าคญัอยา่งหน่ึงทางการตลาดเพราะการบริหาร 
การตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกคา้ นักการตลาดจะใช้ส่วนประสมทางการตลาดเป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัตลาดเป้าหมาย จากการศึกษาคน้ควา้ไดมี้นักวิชาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการตลาดไว ้ดงัน้ี  

คอตเลอร์ Kotler, 2003:  11 (อ้างถึงใน สืบชัย อันทะไชย 2552:  2)  กล่าวว่า  คุณค่า 
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ คุณภาพ การบริการและต้นทุน คุณค่าเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่ิงที่ได้รับ (Benefits) และส่ิงที่เสียไป (Costs) ซ่ึงลูกคา้บางคนเลือกซ้ือสินคา้เพราะ 
คุณภาพดี บางคนเลือกเพราะราคาสมเหตุสมผล บางคนซ้ือสินคา้โดยการเปรียบเทียบระหว่าง 
คุณภาพสินคา้ และราคาสินคา้ ซ่ึงเขียนเป็นอตัราส่วนคือ Value = Benefit / Cost สามารถเพิม่คุณค่า
ไดโ้ดยการเพิม่ผลประโยชน์ หรือ ลดตน้ทุน หรือท าทั้งสองอยา่งพร้อมกนั  

สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐฯไดใ้ห้ความหมาย “การตลาด” (Marketing) คือ กระบวนการ 
วางแผน และปฏิบติัแนวคิด ราคา การส่งเสริม และการจดัจ าหน่าย ความคิด สินคา้และบริการเพือ่ 
พฒันาการแลกเปล่ียนซ่ึงความพึงพอใจใหก้บัจุดประสงคข์องผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต (อา้งถึงใน สืบชยั 
อนั ทะไชย 2552: 3)  

แลมป์ แฮร์ และ แมคาเนียล (Lamb, Hair and McDanial 2000: 44, อา้งถึงในพบิูล ทีปะปาล 
2545: 42) ได้ให้ความหมายไวว้่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การน ากลยุทธ์เก่ียวกับ 
ผลิตภณัฑ ์การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และการก าหนดราคา มาประสมกนัเป็นหน่ึงเดียว 
จดัท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปล่ียนกบัตลาดเป้าหมาย และท าให้เกิดความพงึ 
พอใจซ่ึงกนัและกนัสองฝ่าย  

Murphy, 2002 (อา้งถึงในสืบชยั อนัทะไชย 2552: 18) องคป์ระกอบของการตลาด ส าหรับ
ห่วงโซ่คุณค่ามี 4 ประการคือ ถูกตวั (Addressability) เป็นการเขา้ถึงตวัลูกคา้แบบใกลชิ้ดลูกคา้ รู้
ความตอ้งการเฉพาะลูกคา้ ถูกสตางค ์(Affordability) เป็นการประหยดัทั้งการเขา้หาลูกคา้ และสร้าง
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คุณค่าให้ลูกคา้ ถูกตาม (กาลเทศะ) (Accessibility) ลูกคา้จะสามารถซ้ือผลิตภณัฑ ์ไดทุ้กที่ และทุก
เวลาที่ตอ้งการ และถูกตอ้ง (Accountability) กิจกรรมการตลาดทุกกิจกรรมตอ้งสามารถ ตรวจสอบ
วดัผลได ้การส่ือสารกบัลูกคา้เป็นแบบสองทาง 

วีลีน และ ฮันเกอร์ (Wheelen L. Thomas and Hunger J David, 2012: 199) กล่าวว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด หมายถึง การรวมกนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัแปรที่ส าคญัภายใตก้ารควบคุมของ
องค์กรที่สามารถใช้ในการท าให้เกิดความความตอ้งการ (Demand) และได้รับประโยชน์จากการ 
แข่งขนั (Competitive advantage) ตวัแปรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product), ช่องทาง (Place), ส่วน
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตวัแปรเหล่าน้ีจะมีองคป์ระกอบยอ่ยที่ สามารถ
น ามาวเิคราะห์เพือ่ปรับใหเ้หมาะสมกบัความสามารถขององคก์ร 

ส าหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการ (Service Industry)  มีความแตกต่างจากธุรกิจ
อุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคและบริโภคทัว่ไป เพราะมีทั้งผลิตภณัฑท์ี่จบัตอ้งได ้(Tangible Product) 
และผลิตภณัฑ์ที่จบัตอ้งไม่ได้ (Intangible Product) เป็นสินคา้และบริการที่น าเสนอต่อลูกคา้หรือ
ตลาด กลยุทธ์การตลาดที่น ามาใช้กับธุรกิจการบริการจ าเป็นที่จะตอ้งจัดให้มีส่วนประสมทาง
การตลาดที่แตกต่างจากการตลาดโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ มีการต้อนรับขับสู้  
(Hospitality) เป็นหวัใจหลกัในการท าธุรกิจ 

ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การจดักิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอส่ิงซ่ึง 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยท าให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละอยู ่
รอดได ้อาจรวมถึงสามารถขยายขนาดกิจการไดใ้นอนาคต คอตเลอร์ (Kotler, 2003, p.449 อา้งถึงใน  
ธีราภสั อ่วมอ่ิมค า, 2551 หนา้ 9) ประกอบดว้ย  

1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง ส่ิงที่เสนอขายโดยธุรกิจเพือ่สนองความตอ้งการของลูกคา้
ให้พึงพอใจผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบดว้ย 
สินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑต์อ้งมีอรรถประโยชน์  (Utility) มีค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัที่สองที่เกิดขึ้นมาถดั
จาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้าผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 
ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ  

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) ช่องทางการจดัจ าหน่าย หมายถึง ช่องทาง ใน
การท าให้ลูกคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการได ้ ซ่ึงมกัจะท าโดยผ่านตวักลางต่างๆ ที่มีอยูใ่น 
ตลาด เช่น บริษทัน าเที่ยว (Tour Operator) และบริษทัตวัแทนท่องเที่ยว (Tour Agent) ต่าง ๆ โดย
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ช่องทางการจดัจ าหน่ายต่างๆ เหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นเพยีงช่องทางในการขายสินคา้หรือบริการเท่านั้น แต่
ยงัเป็นช่องทางในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การจอง และ การช าระเงินอีกดว้ย  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูซ้ื้อและ
ผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายท าการขาย 
(Personal Selling) และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non -Personal Selling) เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารแบบประสมประสานกนั (Integrated 
Marketing Communication) โดยพจิารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์คู่แข่งขนั โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้ 

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees) ซ่ึงตอ้งอาศยัการเลือก (Selection) การ
ฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพือ่ใหส้ามารถสร้างความพงึพอใจกบัลูกคา้ได ้แตกต่าง
เหนือคู่แข่งขนั พนกังานตอ้งมีความสามารถ มีทศันคติที่ดีที่สามารถตอบสนองลูกคา้ มีความคิดริเร่ิม 
มีความสามารถในการแกปั้ญหา และสามารถสร้างค่านิยมใหก้บับริษทั บุคลากร หรือพนกังานถือได้
ว่าเป็นสินทรัพยท์ี่มีคุณค่ามากที่สุดในธุรกิจบริการ ผูบ้ริหารองค์กรที่เป็นธุรกิจบริการมีหน้าที่ที่
จะตอ้งบริหารบุคลากรเหล่าน้ีใหเ้ป็นส่ิงที่สร้างความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัธุรกิจ  

6. กระบวนการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการใหบ้ริการกบัลูกคา้ไดร้วดเร็ว และ
ประทบัใจ (Consumer Satisfaction) ในองค์กรธุรกิจด้านบริการ กระบวนการในการให้บริการ มี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่ลูกคา้มีส่วนร่วมในการผลิตบริการนั้นดว้ย 
กระบวนการด้านการบริการจึงตอ้งได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี เพื่อให้พนักงานท างานอย่าง 
สะดวก ลดความผดิพลาดที่อาจเกิดขึ้นไดใ้นกระบวนการ และสร้างความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้  

7. การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) โดยพยายามสร้างรูปแบบ การ
ใหบ้ริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (Customer - Value Proposition) ไม่วา่จะเป็นดา้นความสะอาด 
ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ดว้ยลกัษณะที่จบัตอ้งไม่ไดข้องการบริการ จึงท าให้ผูท้ี่คาดวา่
จะเป็นลูกคา้ ไม่สามารถประเมินการบริการไดจ้นกวา่จะไดรั้บการบริการนั้น ซ่ึงท าใหเ้กิดความเส่ียง
ในการที่ลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือบริการหรือไม่ ส่วนประกอบที่ส าคญัใน การวางแผนการตลาด คือ การ
ลดความเส่ียงที่ลูกคา้จะตดัสินใจไม่ซ้ือบริการ โดยการออกแบบ ลกัษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อให้
ลูกคา้เกิดความมัน่ใจ ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น แผ่นผบัที่แสดงรูปภาพ ให้เห็นถึงบริการ
ต่างๆ ที่ลูกคา้จะไดรั้บ เคร่ืองแบบพนกังานที่ไดรั้บการออกแบบอยา่งเหมาะสม และอาคารสถานที่ที่
ไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี 

Mar Grath (1986) กล่าวว่า การวางแผนการตลาดโดยทัว่ไปมกัจะนิยมใชส่้วนประสมทาง 
การตลาดแบบเดิมคือ 4Ps ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่และช่องทางการจัด
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จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่ส าหรับธุรกิจบริการแลว้ 4Ps นั้นยงัคง 
ไม่เพยีงพอต่อการวางแผนการตลาดของธุรกิจบริการได ้ เพราะลกัษณะของธุรกิจแต่ละประเภทจะมี 
ความแตกต่างจากธุรกิจที่มีสินคา้ที่มีตวัตน สามารถจบัตอ้งได ้ดงันั้นธุรกิจบริการจึงควรตอ้งมีส่วน 
ประสมการตลาดที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3Ps ไดแ้ก่ บุคลากร (Personal) ส่ิงอ านวยทางกายภาพ (Physical 
Facilities) และกระบวนการในการบริหารจดัการ (Process Management) เพือ่ใหก้ารด าเนินงาน และ
วางแผนการตลาดของธุรกิจบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลยทุธ์การบริหารการตลาดที่
ไดรั้บความนิยมมาหลายทศวรรษ เป็นแนวคิดหลกัที่ใชใ้นการพิจารณาองคป์ระกอบที่ส าคญัในการ
ตอบสนองต่อตลาดได้อย่างเหมาะสม โดยเร่ิมต้นที่ธุรกิจต้องมีส่ิงที่จะน าเสนอต่อลูกค้าหรือ
ผลิตภณัฑ ์ท าการตั้งราคาเหมาะสม หาวิธีการน าส่งถึงลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการบริหาร
ช่องทางการจดัจ าหน่าย และหาวธีิการส่ือสารเพือ่จะสร้างข่าวสารและกระตุน้ให้เกิดการซ้ือดว้ยการ
ท าการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงกลยทุธเ์หล่าน้ีถือว่าเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดส าคญัที่เป็นรู้จกักนัดีซ่ึง
รวมเรียกว่า ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7P’s (ฉัตราพร เสมอใจ, 2549, หน้า                   
52 – 53) ธุรกิจบริการนอกจากใช้ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดทัว่ไป (Marketing Mix) หรือ 4Ps 
ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) แลว้ ส าหรับธุรกิจบริการนั้น 4Ps ไม่เพียงพอเม่ือพูดถึงส่วนประสมการตลาดส าหรับ 
กิจการบริการ Booms และ Bitner ซ่ึงเป็นนกัวชิาการชาวอเมริกากล่าววา่ตอ้งพจิารณาเพิม่อีก 3Ps อนั
ได้แก่ บุคลากร (People) การสร้างและน า เสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence & 
Presentation) และกระบวนการให้บริการ (Process) เพิ่มเป็นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546, หนา้ 182) Kotler & Keller, ( 2006, p. 16) อธิบายวา่ ส่วนประสมการตลาด 
(Marketing mix หรือ 7P’s) หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงบริษทัน ามา
ประยกุตใ์ชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด
บริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช้ส าหรับธุรกิจบริการ เพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณ
ภาพรวม (TQM: Total Quality Management) ที่สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจ
ของลูกคา้เป็นส าคญั (กฤษณา รัตนพฤษษ์, 2545) ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจ
บริการ หมายถึง เคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช้ส าหรับธุรกิจบริการเพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณ
ภาพรวม (Total Quality Management) ที่จะสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
ลูกคา้เป็นส่วนส าคญั ส่วนประสมทางการตลาดดั้งเดิมถูกพฒันาขึ้นมาส าหรับธุรกิจการผลิตสินคา้ที่
จบัตอ้งไดแ้ต่ส าหรับผลิตภณัฑบ์ริการนั้นมีลกัษณะเฉพาะที่แตกต่างจากสินคา้ คือ ไม่สามารถเก็บ
รักษาไวไ้ดด้งันั้น ผูใ้ห้บริการจึงเป็นส่วนหน่ึงของการบริการดว้ย ปัญหาการรักษาคุณภาพของการ
บริการ คือ การไม่สามารถควบคุมคุณภาพของการบริการได้เหมือนกับสินค้าที่จับต้องได้จึง
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จ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือทางการตลาดบริการ 7P's เขา้มาช่วยบริหารจดัการกับธุรกิจ (ยุพาวรรณ 
วรรณวาณิชย,์ 2548, หน้า 29) 16 (ธนวรรณ แสงสุวรรณ, 2547) อธิบายว่ากลยทุธ์การตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7P s) ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ย ปัจจยั
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ (Process) ปัจจยัด้านบุคลากรผู ้
ให้บริการ (People) ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical and 
Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนัและเท่าเทียมกนัขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารจะวาง
กลยุทธ์โดยเน้นส่วนประสมทางการตลาดบริการตวัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการแต่ละองคป์ระกอบมีลกัษณะดงัน้ี (MarGrath, 1986)  
1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง สินคา้หรือบริการที่ธุรกิจน ามาเสนอขายให้กบัผูบ้ริโภคที่

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประโยชน์และคุณค่าจากผลิตภณัฑน์ั้นๆ ไดแ้ก่ สินคา้มีรูปร่าง ขนาด สีสันและ 
ความสวยงาม ตราสินคา้มีคุณภาพและปลอดภยั ความเหมาะสมของผลิตภณัฑต่์อการด าเนินชีวิต 
ผลิตภณัฑง่์ายต่อการท าความสะอาดหลงัใชง้าน  

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาที่ผู ้บริโภคต้องจ่ายเพื่อ 
แลกเปล่ียนกบัสินคา้หรือบริการที่น าเสนอขาย ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของ 
บริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ได้แก่ ราคาผลิตภณัฑ์ต  ่ากว่าที่อ่ืน ความแน่นอนและเป็น
มาตรฐานของราคาผลิตภณัฑมี์ป้ายแสดงสินคา้ที่ชดัเจน ราคาเม่ือซ้ือผลิตภณัฑป์ริมาณมากมีราคาต ่า
กวา่  

3. สถานที่ (Place) หมายถึง การสร้างเครือข่ายซ่ึงเป็นช่องทางที่สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภค และ
สร้างเสริมส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เพือ่สนองความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งทัว่ถึง รวมถึงการ
จดัการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั ไดแ้ก่ อุปกรณ์อ านวยความสะดวก เช่น รถเขน็หรือตะกร้า รูปแบบการ
แต่งร้าน สถานที่จอดรถสะดวกปลอดภยัและเพยีงพอ มีสาขาหลายแห่ง  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การก าหนดต าแหน่งตราสินคา้ การตั้ง 
งบประมาณค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ส่ือที่เลือกและก าหนดเวลาที่เผยแพร่ผา่นส่ือดงักล่าว ความคิด 
สร้างสรรคใ์หม่ๆ ในดา้นการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการขาย ไดแ้ก่ ราคาผลิตภณัฑท์ี่สามารถ 
ต่อรองได ้การลดราคาสินคา้ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยแุละโทรทศัน์ แผ่นป้ายโฆษณา 
ใบปลิว  

5. บุคคล (People) เป็นผูท้ี่มีความสัมพนัธ์เพื่อให้บริการผูบ้ริโภคโดยตรง ธุรกิจจึงจ าเป็นที่ 
จะตอ้งมีการสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และความช านาญในสายงานโดย 
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อาจมีการฝึกอบรมพฒันา สอนงาน เป็นต้น บุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง 
ภาพลกัษณ์ของธุรกิจ ทั้งน้ีเพราะความมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดียิม้แยม้แจ่มใสและพดูจาดี ความรู้ในการให้ 
ค  าแนะน ากบัผูบ้ริโภค การแต่งกายที่เหมาะสมและความสุภาพ ความสนใจและความกระตือรือร้น
ในการใหบ้ริการ  

6. กระบวนการการให้บริการ (Process Management) หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบตัิในดา้นการบริการที่น าเสนอให้กบัผูใ้ชบ้ริการเพื่อมอบการให้บริการ
อยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความประทบัใจ ไดแ้ก่ การจดัคิวในการช าระเงินที่ดี
การบรรจุสินคา้ใส่ถุงหรือการบรรจุสินคา้เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยของลูกคา้ ใบเสร็จที่ได้
มาตรฐานเพือ่เป็นหลกัฐานในการช าระเงิน การคืนเงินหรือเปล่ียนสินคา้ในกรณีที่มีความผดิพลาดที่ 
เกิดจากทางร้านหรือผูผ้ลิต  

7. ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Facilities) หมายถึง เป็นการสร้างและน า เสนอ 
ลกัษณะทางกายภาพใหก้บัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้งทางดา้ยกายภาพและรูปแบบ
การใหบ้ริการเพือ่สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้เป็นปัจจยัที่ก่อใหเ้กิดความสะดวกในการใหบ้ริการ และท า
ใหก้ารบริการผูบ้ริโภคเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ พื้นที่มีขนาดเหมาะสมในการจดัวาง สินคา้
เอ้ือต่อการจบัจ่าย ความสะอาดน่าเขา้มาใชบ้ริการ บรรยากาศภายในร้านมีความเป็นมิตร เหมาะต่อ
การจบัจ่ายเคร่ืองครัว การตกแต่งร้านดูเหมาะสมกบัตวัสินคา้ 
 
2.3 แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 

เคร่ืองมือศึกษาคุณภาพการใหบ้ริการ 
ชชัวาล อรวงศศุ์ภทตั (2554) กล่าวว่า ตวัแบบที่ใชว้ดัคุณภาพการให้บริการที่ได้รับความ

นิยมน ามาใช้อย่างแพร่หลายนั้ นนับว่าได้แก่ผลงานของ พาราซุรามาน, ซีแทมล์, และเบอร์ร่ี 
(Parasuraman, Ziethaml, and Berry) ซ่ึงได้พฒันาตวัแบบเพื่อใช้ส าหรับการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการโดยอาศยัการประเมินจากพื้นฐานการรับรู้ของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ พร้อมกบัไดพ้ยายาม
หานิยามความหมายของคุณภาพการใหบ้ริการและปัจจยัที่ก  าหนดคุณภาพการใหบ้ริการที่เหมาะสม 
ผลงานความคิดและการพฒันาตวัแบบ SERVQUAL ของ ซีแทมล์, พาราซุรามาน, และ เบอร์ร่ี 
(Ziethaml, Parasuraman, and Berry, 1985; 1990) มาจากการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
สร้างคุณภาพการใหบ้ริการที่ไดแ้บ่งระยะของการวจิยัออกเป็น 4 ระยะ  

โดยระยะที่ 1 ศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพในกลุ่มผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการของบริษทัชั้นน า
หลายแห่ง และน าผลที่ไดม้าใชใ้นการพฒันารูปแบบคุณภาพในการใหบ้ริการ  



19 

 

ระยะที่ 2 เป็นการวจิยัเชิงประจกัษโ์ดยมุ่งศึกษาที่ผูรั้บบริการ โดยเฉพาะใชรู้ปแบบคุณภาพ
ในการใหบ้ริการที่ไดจ้ากระยะที่ 1 มาปรับปรุงไดเ้ป็นเคร่ืองมือที่เรียกวา่ SERVQUAL และปรับปรุง
เกณฑท์ี่ใชใ้นการตดัสินคุณภาพในการใหบ้ริการตามการรับรู้ และความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  

ระยะที่ 3 ได้ท  าการศึกษาวิจยัเชิงประจกัษ์เหมือนในระยะที่ 2 แต่มุ่งขยายผลการวิจยัให้
ครอบคลุมองคก์ารต่างๆ มากขึ้น มีการด าเนินงานหลายขั้นตอน เร่ิมตน้ดว้ยการวจิยัในส านกังาน 89 
แห่ง ของ 5 บริษทัชั้นน าในการบริการ แล้วน างานมาวิจยัทั้ง 3 ระยะมาศึกษาร่วมกนัโดยการท า
สมัมนากลุ่มผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ การสมัภาษณ์แบบเจาะลึกในกลุ่มผูบ้ริหารและทา้ยสุดไดท้  า
การวิจยัส ารวจในทุกๆ กลุ่ม ต่อมาได้ท  าการศึกษาอีกคร้ังในธุรกิจบริการ 6 ประเภทได้แก่ งาน
บริการซ่อมบ ารุง งานบริการบตัรเครดิต งานบริการประกนั งานบริการโทรศพัทท์างไกล งานบริการ
ธนาคารสาขายอ่ย และงานบริการนายหนา้ซ้ือขาย  

ระยะที่ 4 เป็นมุ่งศึกษาความคาดหวงัและการรับรู้ของผูบ้ริการโดยเฉพาะงานวิจัย ของ
นกัวชิาการทั้งสามท่านน้ี นบัไดว้า่มีช่ือเสียงและเป็นพื้นฐานแนวคิดของการศึกษาในเร่ืองการตลาด
บริการ (service marketing) ข้อสรุปทั่วไปจากกงานวิจัยข้างต้น ซีแทมล์ และคณะ (Ziethaml, 
Parasuraman, and Berry, 1990) ได้ก าหนดมิติที่จะใช้วดัคุณภาพในการให้บริการ (dimension of 
service quality) ไว ้10 ดา้น มาตรวดัความพึงพอใจของการบริการรวม 22 ค  าถามดว้ยกนั ซ่ึงไดรั้บ
ความนิยมอยา่งแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบริการ สมวงศ ์พงศส์ถาพร (2550, น. 75) 

ตวัแปรหลัก 10 ตวัแปรที่ซีแทมล์ พาราซุรามาน และคณะที่ได้พฒันาขึ้นมาเพื่อใช้ช้ีวดั
คุณภาพการให้บริการ และมีการปรับปรุงให้คงเหลือเพียง 5 ตวัแปรหลกัและไดใ้ห้ความหมายของ
มิติหรือมุมมองของคุณภาพการใหบ้ริการไวก้ล่าวคือ 

มิติที่ 1 ลกัษณะของการบริการ (Appearance) หมายถึง สภาพที่ปรากฏให้เห็นหรือจบัตอ้ง
ไดใ้นการใหบ้ริการ 

มิติที่ 2 ความไวว้างใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการนาเสนอผลิตภณัฑห์รือ
การบริการที่สามารถสร้างความไวว้างใจแก่ผูบ้ริโภคแบบตรงไปตรงมาและถูกตอ้ง 

มิติที่ 3 ความกระตือรือร้น (Responsiveness) หมายถึง ตวัแทนองคก์ร หรือผูใ้หบ้ริการแสดง
ความเตม็ใจที่จะช่วยเหลือและพร้อมที่จะใหบ้ริการลูกคา้อยา่งเตม็ที่ ทนัทีทนัใด 

มิติที่  4 สมรรถนะ (Competence) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ความพร้อมในการ
ใหบ้ริการที่รับผดิชอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 

มิติที่ 5 ความมีไมตรีจิต (Courtesy) หมายถึง มีอธัยาศยัดี มีความเป็นกนัเอง รู้จกัให้เกียรติ
ผูรั้บบริการ จริงใจ มีนา้ใจ และมีความเป็นมิตรต่อผูรั้บบริการ 
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มิติที่ 6 ความน่าเช่ือถือ (Creditability) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการความสามารถสร้างความเช่ือมัน่
ดว้ยความซ่ือตรงและสุจริตแก่ผูรั้บบริการ 

มิติที่ 7 ความปลอดภยั (Security) หมายถึง สภาพที่บริการปราศจากอนัตรายความเส่ียงภยั
หรือปัญหาต่าง ๆ 

มิติที่ 8 การเขา้ถึงบริการ (Access) หมายถึง การติดต่อเขา้รับบริการเป็นไปดว้ยความสะดวก 
ไม่ยุง่ยาก รวดเร็ว 

มิ ติที่  9 การติดต่อส่ือสาร (Communication)  หมายถึง ความสามารถในการสร้าง
ความสมัพนัธแ์ละการส่ือสารขอ้มูลข่าวสารแก่ผูรั้บบริการ 

มิติที่ 10 การเขา้ใจลูกคา้หรือผูรั้บบริการ (Understanding of Customer) ในการคน้หาและท า
ความเขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการ รวมทั้งการให้ความสนใจต่อการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการต่อมาภายหลัง ตวัแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการ
ใหบ้ริการหรือ SERVQUAL ไดรั้บการน ามาทดสอบซ ้ าจากโดยใชว้ิธีการสมัภาษณ์แบบกลุ่มทั้งส้ิน 
12 กลุ่ม ค  าตอบที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์จ านวน 97 ค  าตอบ ได้ท  าการจบักลุ่มเหลือเพียง 10 กลุ่มที่
แสดงถึงคุณภาพการให้บริการโดยแบบวดั SERVQUAL น้ีไดถู้กแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลกั คือ ส่วน
ที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่ใชว้ดัถึงความคาดหวงัในบริการจากองคก์ารหรือหน่วยงาน และส่วนที่ 2 
เป็นการวดัการรับรู้ภายหลงัจากได้รับบริการเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ในการแปลคะแนนของแบบวดั 
SERVQUAL โดยวธีิการนาคะแนนการรับรู้ในบริการลบกนัคะแนนความคาดหวงัในบริการ และถา้
ผลลัพธ์ของคะแนนอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ +6 ถึง -6 แสดงว่า องค์การหรือหน่วยงานดังกล่าวมี
คุณภาพการใหบ้ริการในระดบัดี 

นอกจากน้ี นกัวจิยัน าวชิาสถิติพฒันาเคร่ืองมือส าหรับการวดัการรับรู้คุณภาพในการบริการ
ของผูรั้บบริการ พร้อมทดสอบความน่าเช่ือถือ (reliability) และความเที่ยงตรง (validity) พบว่า 
SERVQUAL สามารถแบ่งมิติได้เป็น 5 มิติหลักและยงัคงมีความสัมพนัธ์กับมิติของคุณภาพการ
ให้บริการทั้ง 10 ประการ SERVQUAL โดยการปรับปรุงใหม่ ยบุรวมบางมิติจากเดิมเป็นมิติใหม่ 
SERVQUAL ที่ปรับปรุงใหม่ประกอบดว้ย 5 มิติหลกั (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990, p. 
28; Lovelock, 1996, pp. 464-466) ประกอบดว้ย 

มิติที่ 1 ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลกัษณะทางกายภาพของการ
บริการ แสดงให้เห็นถึงส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อาทิ สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ
ส าหรับใชป้ระกอบการให้บริการ รวมทั้งสภาพแวดลอ้มที่ท  าให้ผูรั้บบริการรู้สึกว่าไดรั้บการดูแล 
เอาใจใส่ และความตั้ งใจจากผูใ้ห้บริการ การบริการที่ถูกแสดงออกมาเป็นรูปธรรมจะท าให้
ผูรั้บบริการรับรู้ถึงการใหบ้ริการนั้นๆ ไดช้ดัเจนขึ้น และเป็นที่ประจกัษ ์
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มิติที่ 2 ความเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้
ตรงตามสัญญาที่ผูใ้ห้บริการให้ไวก้บัผูรั้บบริการ การบริการที่ให้ทุกคร้ังถูกตอ้ง เหมาะสม และ
ไดผ้ลออกมาเหมือนเดิมทุกคร้ังที่มารับบริการ ความสม ่าเสมอจะช่วยทาให้ผูรั้บบริการรู้สึกถึงการ
บริการที่มีความน่าเช่ือถือ สามารถใหค้วามไวว้างใจได ้

มิติที่ 3 การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) หมายถึง ความพร้อมและความเตม็ใจของ
ผูใ้ห้บริการที่ช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการไดท้นัท่วงที ผูรั้บบริการสามารถเขา้รับ
บริการได้ง่าย สะดวก ตรงกับความตอ้งการ และความคาดหวงั หรือเกินกับความคาดหวงัของ
ผูรั้บบริการ รวมทั้งจะตอ้งกระจายการใหบ้ริการไปอยา่งทัว่ถึง รวดเร็ว 

มิติที่ 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสร้างความ
เช่ือมั่นให้เกิดขึ้ นกับผูรั้บบริการ ผูใ้ห้บริการสามารถแสดงทกัษะความรู้ ความสามารถในการ
ใหบ้ริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการดว้ยความสุภาพ นอ้บนอ้ม มีมารยาทที่ดี 
ติดต่อส่ือสารที่มีประสิทธิภาพและใหค้วามมัน่ใจวา่ผูรั้บบริการจะไดรั้บบริการที่ดีที่สุด ท าใหลู้กคา้ 
เกิดความเช่ือมัน่ต่อการรับบริการในคร้ังถดัไป 

มิติที่ 5 การรู้จกัและเขา้ใจลูกคา้ (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ การ
รู้จักและเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกันของผู ้รับบริการแต่ละคนในปี ค.ศ. 2005 ต่อมา 
Parasuraman, Zeithaml และ Malhotra (2005) จึงได้การปรับปรุงแบบประเมิน SERVQUAL ใหม่
เพือ่ใหเ้ขา้กบัการใหบ้ริการดา้นการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ โดยแบบประเมินที่พฒันาออกเป็น 2 ชุด 
คือ ชุดหลกัและชุดรอง ชุดหลกัเรียกวา่ E-S-QUAL ส่วนชุดรองเรียกวา่ E-RecS-QUAL เพือ่นามาใช้
เป็นหลกัและประมาณผลการบริการส าหรับการใหบ้ริการผา่นช่องทางพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับแบบประเมิน E-S-QUAL แบ่งมิติคุณภาพไดเ้ป็น 4 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
1. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เวบ็ไซตมี์ความสะดวกในการใชง่้าย และง่ายต่อการท า

รายการหน้าเวบ็ไซต ์โดยไพศาล เกรียงชิดศกัด์ิ (2552, หน้าที่ 84-86) ท าการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบั
การศึกษาคุณภาพในการใชบ้ริการทางเวบ็ไซต ์ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า 
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการผ่านเว็บไซต์จากความคิดเห็นของผู ้ใช้บริการคือ ปัจจัยด้านมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์

2. การสนองตอบต่อความตอ้งการ (Fulfillment) เวบ็ไซตส์ามารถตอบสนอง หรือตอบกลบั
ความตอ้งการ หรือค าสัง่ของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เม่ือลูกคา้มีการป้อนค าสัง่ใดๆ 
เขา้ไปบนหน้าเวบ็ไซตต์ลอดระยะเวลาการให้บริการที่ลูกคา้ตอ้งการ โดย ไพศาล เกรียงชิดศกัด์ิ  
(2552, น. 84-86) ท  าการศึกษาและวิจยัเก่ียวกบัการศึกษาคุณภาพในการใชบ้ริการทางเวบ็ไซต ์ของ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยัคุณภาพการให้บริการผ่านเวบ็ไซตจ์ากความ
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คิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือปัจจยัดา้นการสนองตอบต่อความตอ้งการ หรือการท าให้บรรลุเป้าหมาย
ของการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์

3. ความพร้อมใชง้านของระบบ (System Availability) ระบบหรือเวบ็ไซตส์ามารถรองรับ
การใชอ้ยา่งไดอ้ยา่งมีเสถียรภาพ ไม่เกิดขอ้ติดขดัในการท ารายการทุกๆ ขณะตลอดการท ารายการ
ตั้งแต่ตน้จนจบขั้นตอนการทารายการ 

4. ความเป็นส่วนตวั (Privacy) เวบ็ไซตส์ามารถเก็บรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยั และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยใหข้อ้มูลความลบัที่ใหก้บัเวบ็ไซตถู์กเผยแพร่แหล่งอ่ืน ส่วน 
E-RecS-QUAL แบ่งมิติคุณภาพออกเป็น 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1. ดา้นการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) เวบ็ไซตส์ามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาในการใชบ้ริการและสามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือผูใ้ชบ้ริการมีปัญหา หรือขอ้ติดขดั
ในการใชบ้ริการ โดย ไพศาล เกรียงชิดศกัด์ิ (2552, น. 84-86) ท าการศึกษาและวจิยัเก่ียวกบัการศึกษา
คุณภาพในการใช้บริการทางเว็บไซต์ ของส านักหอสมุดมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ พบว่า ปัจจยั
คุณภาพการให้บริการผ่านเวบ็ไซตจ์ากความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการคือปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อ
การใชบ้ริการของการใหบ้ริการผา่นเวบ็ไซต ์

2.  ความสามารถในการหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง สินค้า 
(Compensation) เวบ็ไซตส์ามารถหาส่ิงทดแทนเม่ือเกิดความผิดพลาดในการจดัส่งสินคา้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพงึพอใจต่อลูกคา้ 

3. ด้านการติดต่อ (Contact) ความสามารถของผูใ้ห้บริการที่จะตอ้งสนอง และแก้ปัญหา
ให้กับลูกคา้แบบออนไลน์ โดยมีช่องทางในการติดต่อส่ือสารระหว่างเว็บไซต์ และผูใ้ช้บริการ
เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการไดป้รึกษาหรือสอบถามเก่ียวกบัการให้บริการผ่านเวบ็ไซต ์ดงันั้น ในการวดัหรือ
ประเมินคุณภาพของเวบ็ไซตข์อง Parasuraman Zeithaml และ Malhotra (2005) ที่ไดมี้การปรับปรุง
แบบประเมิน SERVQUAL ใหม่เพื่อให้เขา้กบับริการดา้นพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) จึง
ไดข้อ้สรุปจากองคป์ระกอบทั้งส้ินรวมกนัเป็น 7 ปัจจยัที่เหมาะสมขา้งตน้ เพือ่ใหใ้นการประเมินผล
คุณภาพของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ประเภทตลาดกลางพาณิชย์ (E-
Marketplace) เน่ืองจากทั้ง 7 ปัจจยัขา้งตน้เป็นปัจจยัที่ครอบคลุมการให้บริการกลุ่มธุรกิจประเภท
ตลาดกลางพาณิชย ์(E-Marketplace) ครบถว้นทุกๆ ดา้น 
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
จิราภา มารุตะวงษ์, ขนิษฐา อนุภาวาลย์ และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ได้ศึกษาเร่ือง 

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ LINE MAN  การวจิยัมีวตัถุประสงคค์ือเพื่อ
ศึกษาคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ LINE MAN โดยคุณภาพการบริการ
แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นส่ิงที่สมัผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความมัน่ใจ ดา้นการตอบสนอง 
และดา้นความเอาใจใส่ เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม โดยเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จานวน 400 คน ในเขต กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์เคยใชบ้ริการ LINE MAN สถิติที่ใชใ้น
การวจิยัประกอบดว้ย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.874 การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการใชก้ารถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: 
MRA) ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านส่ิงที่สัมผสัได้ (X1) (𝑥̅  = 4.15 และ S.D. = 0.55) ด้านความ
น่าเช่ือถือ (X2) (𝑥̅  = 4.25 และ S.D. = 0.42) ดา้นการตอบสนอง (X3) (𝑥̅  = 3.92 และ S.D. = 0.77 ) 
ดา้นความ เอาใจใส่ (X4) (𝑥̅  = 4.10 และ S.D. = 0.50 ) และดา้นความมัน่ใจ (X5) (𝑥̅  = 4.14 และ S.D. 
= 0.49 ) ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ LINE MAN อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 และสมการ
พยากรณ์คือ Yˆ = 1.871 + (0.108)X1 + (0.152)X2 + (0.063)X3 + (0.124)X4 + (0.117)X5   

 
พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บ ริการ  Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วใน
การใชบ้ริการและสภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางในการช าระเงิน และปัจจยัดา้นภาพลักษณ์และ
พาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามล าดบั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุ
รายไดต่้อเดือน ระดบัการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุรายไดต่้อเดือน และอาชีพ 

 
 
สุดารัตน์ สิริมหาวงศ์ (2560) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซ้ืออาหารผ่าน

แอพพลิเคชัน่ LINE MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขายมีผลต่อการ
ตัดสินใจสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE MAN และปัจจัยด้านการยอมรับทาง
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เทคโนโลย ีไดแ้ก่ ดา้นการยอมรับเทคโนโลย ีดา้นความปลอดภยั และความน่าเช่ือถือ และดา้นการ
ให้บริการส่วนบุคคลมีผลต่อการการตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN 
ที่ระดบันยัส าคญั 0.05  

 
ขวญัพงศ ์พนัธเ์จริญวรกุล (2559) ไดศ้ึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภค

ในการใชบ้ริการร้านอาหารที่ใชโ้ปรแกรมสัง่อาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด (4P) มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมติัในกรุงเทพมหานครฯ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วน
ปัจจยัการใชเ้ทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้
โปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และปัจจยั
การใชแ้รงจูงใจมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการร้านอาหารที่ใชโ้ปรแกรม
สัง่อาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  

 
ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู (2559) ไดศ้ึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทาง

สังคมออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือมากที่สุด คือ ผูข้ายมีความ
น่าเช่ือถือ อธัยาศยัดี และสามารถตอบขอ้สงสยัของผูบ้ริโภคได ้ 

 
ภทัรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี (2559) ไดศ้ึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้จาก

ร้านคา้ในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองของความสะดวกในการเขา้ถึงร้านคา้ไดต้ลอดเวลา 
รองลงมาคือ สามารถคน้หาสินคา้ไดร้วดเร็ว  

 
รัตติญา สิทธิศกัด์ิ (2559) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านเอส

แอนดพ์ขีองประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัที่ส่งมีผลต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคมากที่สุด คือ ราคา เน่ืองจากผูบ้ริโภคค านึงถึงความคุม้ค่าโดยเปรียบเทียบราคากบั
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์

วรชนก เต็งวงษว์ฒันะ (2559) ไดศ้ึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา 
ภาพลักษณ์ตราสินคา้ และการบอกต่อที่ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของ
บริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคใน  กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย 
คุณภาพการใหบ้ริการดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ 
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และการตระหนักถึงราคาส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของบริษัทเอกชน 
ภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
ร่วมกนัพยากรณ์การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชนภายในประเทศไทยของ
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 74.0 ส่วนปัจจยัคุณภาพการให้บริการดา้นความเป็น
รูปธรรม ดา้นความเขา้ใจรับรู้ความตอ้งการ ภาพลกัษณ์ตราสินคา้ และการบอกต่อ ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้ บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายในประเทศไทยของผู ้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 
สัณห์จุฑา จารูญวฒัน์ (2559) ได้ศึกษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหาร

ประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้
บริการมากที่สุด คือ ความเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการใหบ้ริการของพนกังาน  

 
ทิวาพร สาเนียงดี (2558) ไดศ้ึกษา ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกสัง่อาหารจากเดอะพซิ

ซ่าคอมปะนีผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจบริโภค คือ การระบุเวลาให้บริการอยา่งชดัเจน และการใหบ้ริการสั่ง
สินคา้ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้

 
ธนรัตน์ ศรีสาอางค์, เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริฐ (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารเดลิเวอร่ีผ่านเวบ็ไซต ์พบว่า ส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการสัง่อาหารเดลิเวอร่ีผา่นเวบ็ไซตข์องผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัส่วนประสม
ทางการตลาดพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก ปัจจยัยอ่ย
ดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลในอนัดบัแรกคือ คุณภาพอาหาร ปัจจยัยอ่ยทางดา้นราคาที่ผลในอนัดบัแรกคือ 
ราคาประหยดั ปัจจยัยอ่ยทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มีผลในอนัดบัแรกคือ ช าระเงินไดง่้าย 
และส าหรับปัจจยัยอ่ยดา้นการส่งเสริมการตลาดที่มีผลในอนัดบัแรกคือ การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ 

 
นุสรา เรืองสม (2558) ไดศ้ึกษา ความน่าเช่ือถือของแอพพลิเคชัน่ส่วนประสมทางการตลาด 

4C’s ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่วงในของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัและส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการร้านอาหารมากที่สุด คือ ความน่าเช่ือถือของแอพพลิเคชัน่ และส่วนประสมทางการตลาด 
รองลงมา คือ การรู้สึกอยูใ่นโลกแห่งความจริงและการใชง้านง่าย  
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อิสรีย ์อนันต์โชคปฐมา (2558) ได้ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดและการตดัสินใจซ้ือ

สินคา้ใน Line Giftshop พบวา่ ปัจจยัช่องทางการจ าหน่ายที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ แบ่งได ้3 กลุ่ม
คือ ช่องทางการสัง่ซ้ือ การช าระเงินและการรับสินคา้ ทั้งน้ีผูบ้ริโภคค านึงถึงความสะดวกสบายเป็น
หลกั 

 
จารุณี ศรีปฏิมาธรรม (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง คุณภาพเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ที่มีผลต่อความ

พึงพอใจและการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการวิจยัพบว่า ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่
การตดัสินใจซ้ือเม่ือรับรู้ว่าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่เขา้ใช้บริการมีคุณภาพ โดยคุณภาพของ
เวบ็ไซตน์ั้นสามารถประเมินไดจ้ากปัจจยัทั้ง 7 ดา้น คือ 1. ดา้นประสิทธิภาพในการใชง้าน 2. ดา้น
ความสามารถของระบบ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย 4. ด้านความเป็นส่วนตวั 5. ด้านการ
ตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 6. ดา้นการชดเชย และ 7. ดา้นการติดต่อ รวมถึงคุณภาพเวบ็ไซตท์ี่มีผล
ต่อความพงึพอใจ และคุณภาพเวบ็ไซตท์ี่มีผลการตดัสินใจซ้ือมีความสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการซ้ือ
สินค้า รวมถึงความถ่ีในการซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคแต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของเว็บไซต์ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์  

 
นนัทพร พงษพ์รรณากูล (2557) ไดศึ้กษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้เบเกอร่ีผ่าน

ร้านคา้ออนไลน์ พบว่า ราคาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้
และราคาไม่แพงเม่ือเทียบกบัร้านอ่ืนๆ และปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการตดัสินใจ 
ไดแ้ก่ ร้านคา้เบเกอร่ีออนไลน์มีช่ือโดเมนหรือ URL ที่จดจ าง่าย ร้านคา้เบเกอร่ีออนไลน์สามารถใช ้
Search Engine ในการเขา้ถึงได้อย่างรวดเร็ว และร้านคา้มีความสะดวกสบายในการสั่งซ้ือสินคา้ 
ตามล าดบั 

 
 
ปัทมพร คมัภีระ ( 2557) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองส าอางผ่านเวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊คของ

นักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นราคาที่มีผลต่อการตดัสินใจมากที่สุด คือ 
ปัจจยัดา้นค่าจดัส่ง รองลงมาคือ ความเหมาะสมของราคา และความชดัเจนในการแสดงราคาสินคา้ 
ตามล าดบั  
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ณัชพร พงศบ์ุญชู (2556) ไดศ้ึกษา ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผา่นทาง 
Facebook พบว่า ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ
ของร้าน โดยการสร้างความน่าเช่ือถือเกิดจากการใหบ้ริการที่ไม่มีความผิดพลาดในการรับค าสั่งซ้ือ 
และการรับประกนัคุณภาพหากสินคา้เกิดการช ารุด 
 

พนิตานันท ์องัคสกุลเกียรติ (2556) ไดศ้ึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือเส้ือผา้ของผูห้ญิงจากร้านคา้ในสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 
 

สุภาวรรณ ชยัทวีวุฒิกุล (2555) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์แบบ
ร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์
ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ โดยปัจจยัที่ส่งผลมากที่สุด คือ ความหลากหลายของสินคา้และบริการ 
นอกจากน้ี ปัจจยักระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ช่องทางการช าระเงินที่
หลากหลาย ความปลอดภยั และกระบวนการรับค าสัง่ซ้ือตลอดจนบริการจดัส่งที่รวดเร็ว ถูกตอ้งและ
รักษาความเป็นส่วนตวั เป็นตน้  
 

ปรียานุช เจียมทับทักษิณ (2553) ที่ศึกษา การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานระบบบริการจัดส่งอาหารถึงบ้านของร้านฟาสฟู้ดส์ AAA พบว่า 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคญักับกระบวนการ เห็นได้จากปัญหาการร้องเรียนของลูกคา้มากที่สุดคือ 
ระยะเวลาการจดัส่งล่าชา้ รายการอาหารส่งไม่ครบ ตามล าดบั 
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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาเร่ือง การศึกษาเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลยแีละกระบวนการต่อพฤติกรรมการ
สัง่อาหารทางออนไลน์”  ผูค้น้ควา้วจิยัไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 
     3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา  
 3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  
 ประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ คือ ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีจะใชป้ระชากรทั้งเพศชาย และ 
หญิงที่มีอายรุะหว่าง 17 ปี ถึงอาย ุ36 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มช่วงอายทุี่มีการใชง้านอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย
ต่อวนัมากที่สุด ดังภาพที่ 3.1 ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งส้ิน 1,5416,573 คน ซ่ึงอาศยัอยู่ในพื้นที่การ
ปกครอง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร (ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2560) 
 

 
รูปภาพที่ 3.1 ผลส ารวจพฤติกรรมผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในปี 2560  ของ ETDA  
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กลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ คือ ประชากรทั้งเพศชาย และ หญิงที่มีอายรุะหว่าง 17 ปี ถึงอาย ุ
36 ปี ที่อาศยัอยูใ่นเขตของกรุงเทพมหานคร โดยในการก าหนดตวัอยา่งเพือ่ท  าการศึกษาคร้ังน้ี อาศยั
สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p.727) จากจ านวนประชากรรวมทั้งส้ิน 1,541,573 คน โดย
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 ค่าระดบัความคลาดเคล่ือนยอมรับไดไ้ม่นอ้ยกว่า 5% 
หรือที่ระดบันยัส าคญั 0.05 ตามการค านวนตามสูตรต่อไปน้ี 
    

𝑛 =  
𝑁

1+ 𝑁(𝑒)2  

 
เม่ือ  

n = ขนาดตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากร ในที่น่ีคือ ประชากรทั้งเพศชาย และ หญิง 
       ที่มีอายรุะหวา่ง 17 ปี ถึงอาย ุ36 ปี ที่อาศยัอยูใ่นเขตของ    
       กรุงเทพมหานคร 
e = ความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ 

 
โดยที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ค่า Z เท่ากบั 1.96  
 

แทนค่าตามสูตร  𝑛 =  
1,541,573

1+ 1,541,573(0.05)2 

 
    𝑛 = 400 
 

ดงันั้นจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน 
 
ในกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 
ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage sampling) (May,1997 :18) โดยมีขั้นตอน

ดงัน้ี 
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ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นการหา
ตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability) โดยแบ่งเขตในกรุงเทพมหานครจากจ านวน 50 เขต 
เป็น 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามที่ตั้งของพื้นที่  ไดแ้ก่ (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร, 2560)    

1. เขตชั้นใน ประกอบดว้ย 21 เขตปกครอง คือ พระนคร ป้อมปราบศตัรูพ่าย สัมพนัธวงศ ์
ปทุมวนั บางรัก ยานนาวา สาทร บางคอแหลม ดุสิต บางซ่ือ พญาไท ราชเทวี ห้วยขวาง คลองเตย 
จตุจกัร ธนบุรี คลองสาน บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ ดินแดง วฒันา ซ่ึงเขตพื้นที่ชั้นในคิดเป็นร้อย
ละ 42 ของเขตพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

2. เขตชั้นกลาง ประกอบดว้ย 18 เขตปกครอง คือ พระโขนง ประเวศ บางเขน บางกะปิ 
ลาดพร้าว บึงกุ่ม บางพลดั ภาษีเจริญ จอมทอง ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง บางนา ทุ่งครุ บางแค วงั
ทองหลาง คนันายาว สะพานสูง สายไหม วฒันา ซ่ึงเขตพื้นที่ชั้นกลางคิดเป็นร้อยละ 36 ของเขต
พื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

3. เขตชั้นนอก ประกอบดว้ย 11 เขตปกครอง คือ มีนบุรี ดอนเมือง หนองจอก ลาดกระบงั 
ตล่ิงชนั หนองแขม บางขุนเทียน หลกัส่ี คลองสามวา บางบอน ทวีวฒันา  ซ่ึงเขตพื้นที่ชั้นนอกคิด
เป็นร้อยละ 22 ของเขตพื้นที่ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนที่ 2 ท  าการคดัเลือกกลุ่มตามเขตพื้นที่โดยผูว้ิจัยเลือกประชากรที่จะท าการสุ่ม
ตวัอยา่งเฉพาะเขตขั้นในและเขตชั้นกลาง เน่ืองจากเป็นเขตที่มีความหนาแน่นของประชากร และมี
การจราจรติดขดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการสัง่อาหารผา่นช่องทางออนไลน์ของผูบ้ริโภค และ
ท าการคดัเลือกตวัแทนของแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 5 เขต โดยดูจากเขตที่มีจ  านวนประชากรสูงที่สุด 5 
ล าดบัแรกในแต่ละกลุ่ม เป็นตวัแทนของกลุ่มตวัอยา่ง และจ านวนตวัอยา่งที่ตอ้งการสุ่มก าหนดให้มี
จ  านวนเขตละเท่ากนัจ านวน 40 ตวัอยา่ง ซ่ึงไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.1 จ  านวนประชากรจ าแนกตามเขตที่สุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งและจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

ล ำดับ
ที่ 

เขต 
จ ำนวน
ประชำกร 

จ ำนวน
ประชำกร 

Gen y 

สัดส่วน 
Gen y 
ต่อ

จ ำนวน
ประชำกร 

(%) 

ร้อยละ
ของ

ประชำกร
ที่

ต้องกำร
สุ่ม 

ประชำกร 
Gen y ที่
ส่ังอำหำร 
(ร้อยละ 
10) 

จ ำนวน
กำรสุ่ม
ตัวอย่ำง  
(ร้อยละ 

2) 

เขตช้ันใน 
1 จตุจกัร 156,684 21,912 13.98 10.00 2,919 44 
2 ดินแดง 122,563 16,631 13.57 10.00 1,663 33 
3 บางกอกนอ้ย 112,046 14,556 12.99 10.00 1,456 29 
4 ธนบุรี 109,482 15,291 13.97 10.00 1,529 31 
5 คลองเตย 102,945 13,899 13.50 10.00 1,390 28 

รวม 603,702 82,289  50.00 8,229 165 

เขตช้ันกลำง 
1 สายไหม 202,590 28,658 14.15 10.00 2,866 57 
2 บางแค 193,002 27,142 14.06 10.00 2,714 54 
3 ประเวศ 175,656 24,834 14.14 10.00 2,483 50 
4 จอมทอง 152,315 21,594 14.18 10.00 2,159 43 
5 บางกะปิ 147,800 20,416 13.81 10.00 2,042 41 

รวม 871,363 122,644  50.00 12,264 245 

รวมทั้งหมด 1,475,083 204,933  100.00 20,493 410 
ที่มา  : ระบบสถิติทางการทะเบียน , สถิติประชากรและบ้าน แยกตามอายุ สืบค้นจาก ; 
http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age.php 
 
 จากการคดัเลือกเขตเพือ่ก าหนดขนาดตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีอายรุะหวา่ง 17 ปี ถึง
อาย ุ36 ปี คือกลุ่ม Gen y ในแต่ละเขตมีอตัราส่วนต่อประชากรในแต่ละเขตระหวา่งร้อยละ 13 – 14 
ของประชากรทั้งหมดของในแต่ละเขต ผูว้จิยัจึงก าหนดตวัแทนของประชากร Gen y ของแต่ละเขต
ในอตัราร้อยละ 10 ของประชากร Gen y เท่าๆ กนั ซ่ึงผูว้จิยัท  าการสุ่มจากประชากรใน 10 เขต ท าให้
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ไดป้ระชากรที่ตอ้งการสุ่มตวัอยา่งรวมร้อยละ 100 พอดี และท าการสุ่มตวัอยา่งเท่าๆ กนั ในอตัรา
ร้อยละ 2 ของจ านวนประชากร Gen y ที่ไดจ้ากการก าหนดเพื่อท าการสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล
ดว้ยแบบสอบถาม 

ขั้นที่ 3 การสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (accidental sampling) (Bailey.1987 : 93) โดยท าการสุ่ม
ตวัอยา่งให้ครบตามจ านวนที่ก  าหนด ซ่ึงผูศึ้กษาจะท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละเขต 
ตามบริเวณหรือสถานที่ที่มีประชากรรวมตวัหนาแน่นมากที่สุด ไดแ้ก่ ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์
สโตร์ หรือตลาด โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ เคยผูใ้ช้บริการสั่งอาหารปรุงส าเร็จพร้อมทานผ่าน
ช่องทางออนไลน์ และให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามจนครบจ านวนตวัอยา่งในแต่ละ
เขต ตามที่ไดจ้ากการสุ่มในขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 
 
ตารางที่ 3.2 สรุปผลการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

เขต สถำนทีสุ่่มตัวอย่ำง วันที ่ ช่วงเวลำ 
จ ำนวน

ตัวอย่ำงที่เก็บ
ได้ 

เขตจตุจกัร สวนจตุจกัร 22/4/2561 13.00 – 15.00 น. 44 
เขตดินแดง หา้งเซนจูร่ี 12/5/2561 15.00 – 17.00 น. 30 

เขตบางกอกนอ้ย เซ็นทรัลป่ินเกลา้ 20/5/2561 13.00 – 15.00 น. 29 
เขตธนบุรี เดอะมอลลท์่าพระ 26/5/2561 10.00 – 12.00 น. 31 

เขตคลองเตย เอ็มโพเรียม 13/5/2561 15.00 – 17.00 น. 28 
เขตสายไหม บิ๊กซีสายไหม 21/4/2561 16.00 – 18.00 น. 55 
เขตบางแค เดอะมอลลบ์างแค 27/5/2561 14.00 – 16.00 น. 52 
เขตประเวศ พาราไดซ์พาร์ค 29/4/2561 11.00 – 13.00 น. 50 
เขตจอมทอง บิ๊กซีดาวคะนอง 19/5/2561 13.00 – 15.00 น. 41 
เขตบางกะปิ เดอะมอลลบ์างกะปิ 28/4/2561 12.00 – 14.00 น. 40 

รวม 400 
  
 ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บแบบสอบถามไดท้ั้งส้ิน 400 ชุด จาก 10 เขตพื้นที่ที่ก  าหนดในการสุ่ม
ตัวอย่าง และตรวจทานความสมบูรณ์ของแบบสอบถามในข้อค าตอบที่ได้ก  าหนดให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามท าการตอบเพื่อน ามาบนัทึกลงฌโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อท าการทดสอบ
สมมติฐานต่อไป 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใชใ้นการวดัปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ประกอบดว้ย 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามด้านประชากรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค  าตอบเดียวค าถามในส่วนน้ีประกอบดว้ย
ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และ
พฤติกรรม 

ส่วนที่ 2 การตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                 
(ศุภร เสรีรัตน์. 2550) เป็นค าถามแบบปลายปิด ประกอบดว้ย  
 - วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
 - ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 - ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ  
 - จ  านวนเงินในการใชบ้ริการ 
 - แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 
 - บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 

- เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 
ส่วนที่ 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (MarGrath,1986; Kotler,2006) เป็นค าถามแบบ

ปลายปิด ประกอบดว้ย (พมิพมุผกา บุญธนาพรัีชต,์ 2560) 
 - ดา้นผลิตภณัฑ ์

- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
- ดา้นบุคคล  
- ดา้นกระบวนการ 
- ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s 

Scale) ที่มีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มีการใหค้ะแนนความส าคญั ดงัน้ี 
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5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียตามแนวทางของเบสท ์(Best. 1978 : 174) ดงัน้ี 
  1.00-1.49 หมายถึง ส าคญันอ้ยที่สุด 
  1.50-2.49 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  2.50-3.49 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
  3.50-4.49 หมายถึง ส าคญัมาก 
  4.50-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สุด 
ส่วนที่ 4 คุณภาพของการใหบ้ริการ (ชชัวาล อรวงศศ์ุภทตั, 2554) ซ่ึงประกอบดว้ย 

- ดา้นประสิทธิภาพ  
- ดา้นความสามารถของระบบ  
- ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ  
- ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ  
เป็นค าถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ในรูปแบบของลิเคิร์ท (Likert ‘s 

Scale) ที่มีค  าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบั มีการใหค้ะแนนความส าคญั ดงัน้ี 
5  หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  นอ้ย 
1  หมายถึง  นอ้ยที่สุด 

โดยใชเ้กณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉล่ียตามแนวทางของเบสท ์(Best. 1978 : 174) ดงัน้ี 
  1.00-1.49 หมายถึง ส าคญันอ้ยที่สุด 
  1.50-2.49 หมายถึง ส าคญันอ้ย 
  2.50-3.49 หมายถึง ส าคญัปานกลาง 
  3.50-4.49 หมายถึง ส าคญัมาก 
  4.50-5.00 หมายถึง ส าคญัมากที่สุด 
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3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหล่งที่มำของข้อมูล ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
3.3.1 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิงต่างๆ และผลงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้ง เพือ่น ามาสร้างแบบสอบถาม 
3.3.2 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้ผา่น

ช่องทางออนไลน์ ที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง (Self – administered Questionnaire) 
โดยใช้ขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อวดัระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
และคุณภาพการใหบ้ริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่สร้างขึ้นด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งส้ิน 400 ชุด 
 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามที่ไดรั้บกลบัคืนมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แลว้น ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชค้อมพิวเตอร์ ในการค านวณค่าสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป
เพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร์ SPSS มีรายละเอียดในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 
1. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
อธิบายลกัษณะการกระจายตวัของขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพ
ของการให้บริการ ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการสั่งอาหารปรุงส าเร็จพร้อมทานผ่านช่องทางออนไลน์ โดย
น าเสนอในรูปแบบ ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
2. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistics) 

 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั ที่เป็น
อิสระต่อกนั ใชส้ถิติ Independent-Sample T test ในการทดสอบความแตกต่าง 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตาม อายุ ระดับ
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การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบตวัแปรมากกว่า 2 ตวั 
โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

3. วเิคราะห์องคป์ระกอบ (Factor Analysis) เพือ่จดักลุ่มตวัแปรตน้ที่เป็นปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ และคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีความสมัพนัธก์นัใหอ้ยูใ่นกลุ่มเดียวกนั และ
ใช้สถิติการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multi Regression Analysis: MRA) ในการทดสอบ
สมมติฐานของงานวจิยั 
 
สูตรในกำรหำค่ำเฉลี่ยในกำรวิจัย มีดังนี้ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 

P =    f (100) 
N 

เม่ือ P  คือ  ค่าคะแนนเฉล่ีย 
f  คือ  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 
   

�̅� =  
Σx

𝑛
 

 
เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 - ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
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เม่ือ  S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 
   ( )2 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

- การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็นการวิเคราะห์หา
ความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตวัแปรตามและกลุ่มตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรขึ้นไป เพื่อ
อธิบายการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม การใชต้วัแปรอิสระเพยีงตวัเดียวมาอธิบายการเปล่ียนแปลง
ของตวัแปรตามนั้นอาจจะไม่พอเพยีง โดยมีตวัแบบ (Model) ของสมการดงัน้ี 

 
Ý = b0+b1X1+b2X2+…+bkXk 

 
เม่ือ  k  หมายถึง  จ านวนตวัแปรอิสระที่ใชใ้นสมการ 

Ý  หมายถึง  ค่าประมาณหรือค่าทานาย 
b0  หมายถึง  แทนค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 
b1,..., bk หมายถึง  น ้ าหนกัคะแนนหรือสมัประสิทธ์ิการถดถอยของ 

ตวัแปรอิสระตวัที่ 1 ถึง ตวัที่ k ตามล าดบั 
X1,…, Xk หมายถึง  คะแนนตวัแปรอิสระ ตวัที่ 1 ถึง ตวัที่ k 

 
- ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) หรือ ANOVA 

 
𝐹 =

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เม่ือ  F  หมายถึง  ค่าการแจกแจงแบบ F 

MSB  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 
MSW  หมายถึง  ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
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บทที ่4 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 บทน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อการอธิบายและการทดสอบสมมติฐานที่เก่ียวขอ้งกบัตวั
แปร ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากแบบสอบถามที่มีค  าตอบครบถว้น จ านวน 400 ชุด ไดมี้ผล
การวเิคราะห์ประกอบไปดว้ย 
 
4.1 การายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์เก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได้ 

อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยสถิติที่น ามาใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียค่าร้อยละ มีผลวเิคราะห์ดงัตาราง
ต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 129 32.25 
หญิง 271 67.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ เป็นเพศหญิง จ  านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 67.75 และเพศชาย จ านวน 129 คน  คิด
เป็นร้อยละ 32.25 
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ตารางที่ 4.2 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นอาย ุ
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 5.50 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 55.25 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 27.50 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 4.75 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 7.00 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีอาย ุ21 – 24 ปี มากที่สุด จ  านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.25 รองลงมา อาย ุ25 – 
29 ปี จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 อาย ุ35 – 38 ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 อาย ุ
17 – 20 ปี จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และอาย ุ30 – 34 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.3 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 0 0.00 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 7.75 

ปริญญาตรี 236 59.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 33.25 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา 
สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 และมธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.75 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.4 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 158 39.50 
สมรส 225 56.25 
หมา้ย 7 1.75 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีสถานภาพสมรส มากที่สุด จ  านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมา โสด 
จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และ
หมา้ย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย 1.75 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.5 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 39 9.75 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 18.75 
ธุรกิจส่วนตวั 71 17.75 

พนกังานบริษทัเอกชน 186 46.50 
วชิาชีพอิสระ 23 5.75 

นกัเรียน/นกัศึกษา 6 1.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มากที่สุด จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 
รองลงมา พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 ธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 71 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.75 ขา้ราชการ จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 วิชาชีพอิสระ จ านวน 23 คน คิด
เป็นร้อย 5.75 และนกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย 1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 7 1.75 
10,001 – 20,000 บาท 77 19.25 
20,001 – 30,000 บาท 137 34.25 
30,001 – 40,000 บาท 110 27.50 
40,001 – 50,000 บาท 40 10.00 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้นไป 29 7.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มากที่สุด จ  านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.25 รองลงมา รายได ้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รายได ้10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25รายได ้                  40,001 – 50,000 บาท จ านวน 40 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 รายไดม้ากกวา่ 50,001 บาท ขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 และ
รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อย 1.75 ตามล าดบั 
 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์เก่ียวกับพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสถิติที่น ามาใช้ ได้แก่ ค่าเฉล่ียค่าร้อยละ มีผลวิเคราะห์ดงั
ตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางที่ 4.7 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 

วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ความสะดวกรวดเร็วในการสัง่อาหาร 165 41.25 

ไม่ตอ้งต่อคิวสัง่อาหารที่ร้าน 177 44.25 
ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร 41 10.25 
ลดความเส่ียงจากอุบตัิเหตุในการเดินทาง 17 4.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ คือ ไม่ตอ้งต่อคิวสั่งอาหารที่ร้าน มากที่สุด จ  านวน 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการสั่งอาหาร จ านวน 165 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.25 ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 
และลดความเส่ียงจากอุบตัิเหตุในการเดินทาง จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย 4.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.8 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 

ความถี่ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ทุกวนั 4 1.00 

2 – 3 คร้ัง/สปัดาห์ 81 20.25 
5 – 6 คร้ัง/เดือน 287 71.75 

มากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน 28 7.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 5 – 6 คร้ัง/เดือน มากที่สุด จ  านวน 287 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.75 รองลงมา 2 – 3 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 มากกว่า 10 คร้ัง/เดือน 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และทุกวนั จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย 1.00 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.9 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

ช่วงเวลาในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
06.01 – 09.00 น. 25 6.25 
09.01 – 12.00 น. 108 27.00 
12.01 – 15.00 น. 38 9.50 
15.01 – 18.00 น. 57 14.25 
18.01 – 21.00 น. 128 32.00 
21.01 – 24.00 น. 44 11.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีช่วงเวลาในการใชบ้ริการ เวลา 18.01 – 21.00 น. มากที่สุด จ  านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.00 รองลงมา เวลา  09.01 – 12.00 น. จ  านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 เวลา                       
15.01 – 18.00 น. จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25 เวลา 21.01 – 24.00 น. จ  านวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.00 เวลา 12.01 – 15.00 น. จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 และเวลา 06.01 – 09.00 น. 
จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อย 6.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.10 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ 

จ านวนเงินในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท/คร้ัง 9 2.25 

101 – 500 บาท/คร้ัง 203 50.75 
501 – 1,000 บาท/คร้ัง 171 42.75 
มากกวา่ 1,001 บาท/คร้ัง 17 4.25 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีจ  านวนเงินในการใชบ้ริการ 101 – 500 บาท/คร้ัง มากที่สุด จ  านวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.75 รองลงมา 501 – 1,000 บาท/คร้ัง จ  านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.75 มากกวา่ 1,001 
บาท/คร้ัง จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 และน้อยกว่าหรือเท่ากบั 100 บาท/คร้ัง จ  านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อย 2.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.11 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ค าแนะน าจากคนรู้จกั 58 14.50 

โฆษณา/ส่ือประชาสมัพนัธ ์ 253 63.25 
เวป็ไซดข์องผูใ้หบ้ริการ 89 22.25 

รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ มีแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ คือ โฆษณา/ส่ือประชาสมัพนัธ ์มากที่สุด จ  านวน 
253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.25 รองลงมา เวป็ไซดข์องผูใ้หบ้ริการ จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 
และค าแนะน าจากคนรู้จกั จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อย 14.50 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.12 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 

บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ตนเอง 223 55.75 

ครอบครัว 101 25.25 
เพือ่น 51 12.75 

ดารา/นกัแสดง/พรีเซ็นเตอร์ 25 6.25 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ คือ ตนเอง มากที่สุด จ  านวน 223 คน คิดเป็นร้อย
ละ 55.75 รองลงมา ครอบครัว จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 เพื่อน จ านวน 51 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.75 และดารา/นกัแสดง/พรีเซ็นเตอร์ จ  านวน 25 คน คิดเป็นร้อย 6.25 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.13 ขอ้มูลส่วนบุคคลที่ตอบแบบสอบถามดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
Mobile Application 237 59.25 

Website 128 32.00 
Call Center 35 8.75 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหาร

ทางออนไลน์ มีเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ คือ Mobile Application มากที่สุด จ  านวน 237 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมา Website จ  านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ Call Center  
จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.75 ตามล าดบั 
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4.2 การรายงานผลด้วยสถิติเชิงอ้างอิง 
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการส่ังอาหารทางออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ขอ้มูลในส่วนน้ีเป็นผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพ

ของการใหบ้ริการ โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 4.14 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. มีเมนูอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย 4.33 0.471 มาก 
2. อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด 4.73 0.446 มากที่สุด 
3. บรรจุภณัฑอ์าหารสวยงามใชง้านสะดวก 4.14 0.615 มาก 
4. รสชาติอาหารอร่อย 4.50 0.501 มากที่สุด 
5. มีการรักษาอุณหภูมิอาหารใหมี้ความร้อนจนส่งมอบลูกคา้ 4.26 0.514 มาก 

รวม 4.39 0.509 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.14 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ที่มีผลต่อการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากที่สุด ในเร่ือง อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 รองลงมาคือ รสชาติอาหารอร่อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ใหค้วามส าคญัในระดบั
มาก ในเร่ือง มีเมนูอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.33 มีการรักษาอุณหภูมิอาหารให้มี
ความร้อนจนส่งมอบลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 และบรรจุภณัฑอ์าหารสวยงามใชง้านสะดวก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นราคา 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร 4.18 0.485 มาก 
2. ค่าอาหารและค่าบริการอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม 4.18 0.532 มาก 
3. สามารถตรวจสอบราคาก่อนสัง่ซ้ือได ้ 4.52 0.500 มากที่สุด 
4. มีราคาอาหารและค่าบริการเปรียบเทียบใหลู้กคา้ไดต้ดัสินใจ 4.50 0.501 มากที่สุด 
5. ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไวใ้ชช้ดัเจน 4.21 0.521 มาก 

รวม 4.32 0.508 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.15 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง สามารถตรวจสอบราคาก่อนสั่งซ้ือได ้มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 รองลงมาคือ มีราคาอาหารและค่าบริการเปรียบเทียบให้ลูกคา้ไดต้ดัสินใจ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไวใ้ช้
ชดัเจน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.21 ราคาเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร และค่าอาหารและค่าบริการอยูใ่น
ระดบัที่เหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากนั เท่ากบั 4.18 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.16 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. สามารถสัง่อาหารไดห้ลากหลายช่องทาง 4.24 0.552 มาก 
2. มีเจา้หนา้ที่ใหค้  าแนะน าการใชบ้ริการตลอดเวลา 4.31 0.547 มาก 
3. สามารถสัง่อาหารผา่นทุกช่องทางไดทุ้กเวลา 4.28 0.497 มาก 
4. ทุกช่องทางสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 4.29 0.592 มาก 

รวม 4.28 0.547 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.16 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มีผลต่อ
การสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง มีเจา้หน้าที่ให้ค  าแนะน า
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การใช้บริการตลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือ ทุกช่องทางสามารถใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 สามารถสั่งอาหารผ่านทุกช่องทางไดทุ้กเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.28 และสามารถสัง่อาหารไดห้ลากหลายช่องทาง มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.24 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.17 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. ส่วนลดค่าบริการเม่ือใชบ้ริการเป็นประจ า 4.20 0.541 มาก 
2. มีการสะสมคะแนนจากการใชบ้ริการเพื่อน ามาเป็นส่วนลด
หรือลุน้รางวลั 

4.26 0.520 มาก 

3. มีส่วนลดค่าบริการเม่ือมีการแนะน าลูกคา้อ่ืนใหใ้ชบ้ริการ 4.20 0.477 มาก 
4. มีเมนูแนะน าและราคาโปรโมชัน่ประจ าสปัดาห์ 3.76 0.483 มาก 

รวม 4.11 0.505 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.17 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด ที่มีผลต่อการ
สัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณา
เป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมาก ในเร่ือง มีการสะสมคะแนนจากการใช้
บริการเพือ่น ามาเป็นส่วนลดหรือลุน้รางวลั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.26 รองลงมาคือ ส่วนลดค่าบริการเม่ือ
ใช้บริการเป็นประจ า และมีส่วนลดค่าบริการเม่ือมีการแนะน าลูกคา้อ่ืนให้ใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากัน เท่ากับ 4.20 และมีเมนูแนะน าและราคาโปรโมชั่นประจ าสัปดาห์ มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 3.76 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.18 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคล 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. มีพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ 4.19 0.567 มาก 
2. พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ 4.17 0.478 มาก 
3. พนกังานมีความช านาญในการจดัส่งอาหารอยา่งถูกตอ้ง 4.57 0.495 มากที่สุด 
4. พนกังานสามรถแกไ้ขปัญหาและใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง 4.45 0.498 มาก 

รวม 4.35 0.510 มาก 
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 จากตารางที่ 4.18 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากที่สุด ในเร่ือง พนักงานมีความช านาญในการจดัส่ง
อาหารอย่างถูกต้อง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 รองลงมาคือ ให้ความส าคัญในระดับมาก ในเร่ือง 
พนักงานสามรถแกไ้ขปัญหาและให้ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.45 มีพนักงานให้บริการ
อยา่งเพียงพอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.19 และพนักงานมีความพร้อมในการให้บริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.17 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.19 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. การสัง่อาหารใชเ้วลาในการสัง่ไม่นาน 4.60 0.490 มากที่สุด 
2. ขั้นตอนการสัง่อาหารไม่ยุง่ยาก 4.61 0.488 มากที่สุด 
3. สามารถท ารายการสัง่อาหารไดด้ว้ยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์ 4.46 0.499 มาก 
4. มีคู่มือแนะน าขั้นตอนการใชบ้ริการ 4.44 0.661 มาก 

รวม 4.53 0.535 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.19 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็น
รายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง ขั้นตอนการสั่งอาหารไม่ยุง่ยาก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 รองลงมาคือ การสั่งอาหารใชเ้วลาในการสั่งไม่นาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60 ให้
ความส าคญัในระดับมาก ในเร่ือง สามารถท ารายการสั่งอาหารได้ด้วยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.46 และมีคู่มือแนะน าขั้นตอนการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.20 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. รูปแบบของแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซด์ในการสั่งอาหารดู
หนา้ไดง้าน 

4.57 0.496 มากที่สุด 

2. การจดัเรียงหมวดหมู่อาหารบนแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซด์
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ใชง้านสะดวก 

4.49 0.501 มาก 

3. สามารถคน้หาเมนูอาหารไดง่้าย 4.30 0.591 มาก 
4. สีที่ใชใ้นแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซดส์บายตาและดึงดูดในการ
ใชง้าน 

3.84 0.555 มาก 

รวม 4.30 0.536 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.20 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ ที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง รูปแบบ
ของแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซด์ในการสัง่อาหารดูหนา้ไดง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.57 รองลงมาคือ ให้
ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง การจดัเรียงหมวดหมู่อาหารบนแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซด์อยา่ง
เป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้งานสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 สามารถคน้หาเมนูอาหารได้ง่าย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 และสีที่ใช้ในแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซด์สบายตาและดึงดูดในการใช้งาน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

ตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสัง่อาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 𝒙 S.D. การแปลค่า 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ 4.39 0.509 มาก 
ดา้นราคา 4.32 0.508 มาก 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.28 0.547 มาก 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.11 0.505 มาก 
ดา้นบุคคล 4.35 0.510 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.53 0.535 มากที่สุด 
ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 4.30 0.536 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านกระบวนการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.53 รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ดา้นบุคคล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35 ดา้นราคา 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30 ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.28 และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.11 
ตามล าดบั 

 
ข้อมูลด้านคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการส่ังอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.22 ขอ้มูลคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประสิทธิภาพ 

คุณภาพของการให้บริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. ระบบในการสัง่ซ้ืออาหารมีความสเถียร 4.63 0.509 มากที่สุด 
2. มีความรวดเร็วในการสัง่อาหารและมีความถูกตอ้ง 4.72 0.448 มากที่สุด 
3. เม่ือมีการใชบ้ริการจ านวนมากไม่เกิดอาการระบบไม่สามารถ
ใชง้านได ้

4.53 0.500 มากที่สุด 

4. สามารถสัง่เมนูอาหารหลากหลายรายการโดยไม่มีขอ้จ ากดั 4.48 0.500 มาก 
รวม 4.59 0.489 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.22 คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพ ที่มีผลต่อการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง มีความรวดเร็วในการสั่งอาหารและมี
ความถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.72 รองลงมาคือ ระบบในการสัง่ซ้ืออาหารมีความสเถียร มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.63 เม่ือมีการใช้บริการจ านวนมากไม่เกิดอาการระบบไม่สามารถใช้งานได้ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.53 และใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง สามารถสัง่เมนูอาหารหลากหลายรายการโดย
ไม่มีขอ้จ ากดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.23 ขอ้มูลคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความสามารถของระบบ 

คุณภาพของการให้บริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. มีการค านวณราคาค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งแม่นย  า 4.66 0.473 มากที่สุด 
2. สามารถท ารายการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ได ้ 4.44 0.497 มาก 
3. มีการแจ้งสถานะการสั่ง ซ้ือและจัดส่งอาหารให้ลูกค้า
ตรวจสอบได ้

4.59 0.492 มากที่สุด 

4. มีการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งเขม้งวด 4.75 0.436 มากที่สุด 
รวม 4.61 0.475 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.23 คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นความสามารถของระบบ ที่มีผลต่อการสั่ง

อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง มีการรักษาขอ้มูล
ความลบัของลูกคา้อยา่งเขม้งวด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ มีการค านวณราคาค่าอาหารและ
ค่าบริการถูกตอ้งแม่นย  า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.66 มีการแจง้สถานะการสัง่ซ้ือและจดัส่งอาหารให้ลูกคา้
ตรวจสอบได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง สามารถท ารายการ
สัง่ซ้ือล่วงหนา้ได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.44 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24 ขอ้มูลคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 

คุณภาพของการให้บริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. มีการยนืยนัการสัง่ซ้ือเม่ือท ารายการส าเร็จ 4.39 0.488 มาก 
2. มีการใหบ้ริการช าระเงินทุกช่องทาง 4.75 0.435 มากที่สุด 
3. การแจง้ค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งเสมอ 4.49 0.500 มาก 
4. สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรือแกไ้ขรายการสั่งอาหารภายใน
เวลาที่ผูใ้หบ้ริการก าหนดได ้

4.68 0.469 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.473 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.24 คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ ที่มีผลต่อการสั่ง

อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง มีการให้บริการช าระ
เงินทุกช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 รองลงมาคือ สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรือแกไ้ขรายการสั่ง
อาหารภายในเวลาที่ผูใ้ห้บริการก าหนดได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.68 ให้ความส าคญัในระดบัมาก ใน
เร่ือง การแจง้ค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 และมีการยนืยนัการสัง่ซ้ือ
เม่ือท ารายการส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.25 ขอ้มูลคุณภาพของการใหบ้ริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 

คุณภาพของการให้บริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
1. ระบบการสัง่อาหารมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั 4.73 0.446 มากที่สุด 
2. ใชเ้วลาในการจดัส่งตรงตามที่ไดแ้จง้กบัลูกคา้ไว ้ 4.65 0.479 มากที่สุด 
3. แนะน าขอ้เสนอ โปรโมชั่นหรือส่วนลดให้ลูกคา้อตัโนมติั
เม่ือมีการท ารายการสัง่อาหาร 

4.47 0.500 มาก 

รวม 4.62 0.475 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 4.25 คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ ที่มีผลต่อ

การสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง ระบบการสัง่อาหารมี
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การตอบสนองอยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.73 รองลงมาคือ ใชเ้วลาในการจดัส่งตรง
ตามที่ไดแ้จง้กบัลูกคา้ไว ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง แนะน าขอ้เสนอ 
โปรโมชั่นหรือส่วนลดให้ลูกคา้อัตโนมัติเม่ือมีการท ารายการสั่งอาหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.47 
ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.26 การเปรียบเทียบคุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายดา้น 

คุณภาพของการให้บริการ 𝒙 S.D. การแปลค่า 
ดา้นประสิทธิภาพ 4.59 0.489 มากที่สุด 
ดา้นความสามารถของระบบ 4.61 0.475 มากที่สุด 

ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 4.58 0.473 มากที่สุด 

ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 4.62 0.475 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า คุณภาพของการให้บริการที่มีผลต่อการสั่งอาหารทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.62 รองลงมาคือ ดา้นความสามารถของระบบ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61 ดา้นประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 และดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.58 ตามล าดบั 

 
4.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัดา้นประชากรต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยผูว้ิจยัใชส้ถิติการทดสอบ t-test กบัตวัแปร เพศ ซ่ึงเป็นความ
แตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กับตวั
แปรดา้นอาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียมากกวา่ 2 กลุ่ม โดยท าการวเิคราะห์และสรุปผล ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ 
ชาย หญิง 

t Sig 
𝒙 S.D. 𝒙 S.D. 

วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 1.73 0.715 1.80 0.834 -0.801 0.399 
ความถ่ีในการใชบ้ริการ 2.84 0.622 2.85 0.495 -0.263 0.000* 
ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 3.31 1.457 3.91 1.568 -3.667 0.014* 
จ านวนเงินในการใชบ้ริการ 2.37 0.613 2.55 0.612 -2.656 0.356 
แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 2.05 0.721 2.09 0.537 -0.532 0.000* 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 1.66 0.940 0.71 0.910 -0.541 0.825 
เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 1.50 0.561 1.49 0.693 0.187 0.008* 
*Sig < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.27 ผูบ้ริโภคที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใช้
บริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 1.18 0.395 

5.163 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 1.73 0.780 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 1.92 0.890 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 2.11 0.875 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 1.82 0.390 

ความถ่ีในการใช้
บริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 2.73 0.456 

1.815 0.125 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 2.86 0.595 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 2.77 0.536 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 3.00 0.000 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 3.00 0.000 

ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 4.23 1.152 

19.032 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 3.61 1.565 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 3.16 1.468 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 5.32 0.478 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 5.25 0.441 

จ านวนเงินในการใช้
บริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 2.18 0.395 

5.492 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 2.48 0.577 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 2.63 0.675 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 2.05 0.780 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 2.57 0.504 
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ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารปรุงส าเร็จพร้อมทาน
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

N 𝒙 S.D. F Sig. 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้น
การใชบ้ริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 2.00 0.000 

11.507 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 2.23 0.678 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 1.93 0.443 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 2.00 0.000 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 1.57 0.504 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 1.64 0.953 

6.523 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 1.60 0.790 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 1.95 1.148 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 1.00 0.000 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 2.00 0.770 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อ
การใชบ้ริการ 

อาย ุ17 – 20 ปี 22 1.64 0.848 

9.092 0.000* 
อาย ุ21 – 24 ปี 221 1.52 0.615 
อาย ุ25 – 29 ปี 110 1.36 0.617 
อาย ุ30 – 34 ปี 19 1.00 0.000 
อาย ุ35 – 38 ปี 28 2.00 0.770 

 
จากตารางที่ 4.28 พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายตุ่างกนัมีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ 

ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ 
ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ และดา้นเคร่ืองมือที่มี
ผลต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 และไดท้  าการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least significant difference test) ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
 
 



58 
 

ตารางที่ 4.29 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
อาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

1.18 1.73 1.92 2.11 1.82 

อาย ุ17 – 20 ปี 1.18 
- -.55* 

(.002) 
-.74* 
(.000) 

-.92* 
(.000) 

-.64* 
(.004) 

อาย ุ21 – 24 ปี 1.73 
 - -.19* 

(.038) 
-.38* 
(.044) 

 

อาย ุ25 – 29 ปี 1.92   -   
อาย ุ30 – 34 ปี 2.11    -  
อาย ุ35 – 38 ปี 1.82     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.29 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ21 – 24 ปี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 
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5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีมีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

 
ตารางที่ 4.30 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

4.23 3.61 3.16 5.32 5.25 

อาย ุ17 – 20 ปี 4.23 
-  1.07* 

(.002) 
-1.09* 
(.016) 

-1.02* 
(.013) 

อาย ุ21 – 24 ปี 3.61 
 - .45* 

(.008) 
-1.71* 
(.000) 

-1.64* 
(.000) 

อาย ุ25 – 29 ปี 3.16 
  - -2.15* 

(.000) 
-2.09* 
(.000) 

อาย ุ30 – 34 ปี 5.32    -  
อาย ุ35 – 38 ปี 5.25     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.30 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่  

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 
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2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

8. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 
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ตารางที่ 4.31 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ จ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

2.18 2.48 2.63 2.05 2.57 

อาย ุ17 – 20 ปี 2.18 
- -.30* 

(.028) 
-.45* 
(.002) 

 -.39* 
(.024) 

อาย ุ21 – 24 ปี 2.48 
 - -.15* 

(.037) 
.43* 

(.003) 
 

อาย ุ25 – 29 ปี 2.63 
  - .58* 

(.000) 
 

อาย ุ30 – 34 ปี 2.05 
   - -.52* 

(.004) 
อาย ุ35 – 38 ปี 2.57     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.31 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ21 – 24 ปี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ17 – 20 ปีมีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 
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4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 34 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

 
ตารางที่ 4.32 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

2.00 2.23 1.93 2.00 1.57 

อาย ุ17 – 20 ปี 2.00 
-    .43* 

(.009) 

อาย ุ21 – 24 ปี 2.23 
 - .30* 

(.000) 
 .66* 

(.000) 

อาย ุ25 – 29 ปี 1.93 
  -  .36* 

(.004) 

อาย ุ30 – 34 ปี 2.00 
   - .43* 

(.012) 
อาย ุ35 – 38 ปี 1.57     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 4.32 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาย ุ30 – 34 ปี มีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 
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ตารางที่ 4.33 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

1.64 1.60 1.95 1.00 2.00 

อาย ุ17 – 20 ปี 1.64 
-   .64* 

(.024) 
 

อาย ุ21 – 24 ปี 1.60 
 - -.35* 

(.001) 
.60* 

(.005) 
-.40* 
(.025) 

อาย ุ25 – 29 ปี 1.95 
  - .95* 

(.000) 
 

อาย ุ30 – 34 ปี 1.00 
   - -1.0* 

(.000) 
อาย ุ35 – 38 ปี 2.00     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.33 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุอาย ุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 
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4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 34 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

 
ตารางที่ 4.34 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาย ุ

อาย ุ 𝒙 

อาย ุ17 – 20 ปี 

อาย ุ21 – 24 ปี 

อาย ุ25 – 29 ปี 

อาย ุ30 – 34 ปี 

อาย ุ35 – 38 ปี 

1.64 1.52 1.36 1.00 2.00 

อาย ุ17 – 20 ปี 1.64 
-   .64* 

(.001) 
-.36* 
(.043) 

อาย ุ21 – 24 ปี 1.52 
 - .16* 

(.028) 
.53* 
(.001) 

-.48* 
(.000) 

อาย ุ25 – 29 ปี 1.36 
  - .36* 

(.020) 
-.64* 
(.000) 

อาย ุ30 – 34 ปี 1.00 
   - -1.0* 

(.000) 
อาย ุ35 – 38 ปี 2.00     - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 4.34 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ
ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 17 – 20 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ25 – 29 ปี 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 21 – 24 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ30 – 34 ปี 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 25 – 29 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 

8. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ 30 – 34 ปี มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาย ุ35 – 38 ปี 
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ตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

22.191 0.000* 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 2.16 1.157 
ปริญญาตรี 236 1.92 0.725 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 1.43 0.699 

ความถ่ีในการใช้
บริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

00.634 0.531 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 2.87 0.341 
ปริญญาตรี 236 2.87 0.517 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 2.80 0.609 

ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

5.975 0.003* 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 4.61 1.022 
ปริญญาตรี 236 3.60 1.591 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 3.72 1.539 

จ านวนเงินในการใช้
บริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

7.145 0.001* 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 2.16 0.374 
ปริญญาตรี 236 2.57 0.612 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 2.43 0.643 
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ตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดบัการศึกษา (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้น
การใชบ้ริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

2.019 0.134 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 1.87 0.341 
ปริญญาตรี 236 2.09 0.565 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 2.11 0.699 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

2.514 0.082 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 1.77 0.990 
ปริญญาตรี 236 1.61 0.810 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 1.83 1.063 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อ
การใชบ้ริการ 

ประถมศึกษา 0 0.00 0.000 

13.877 0.000* 
มธัยมศึกษาตอนตน้ 0 0.00 0.000 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 31 1.00 0.000 
ปริญญาตรี 236 1.47 0.711 
สูงกวา่ปริญญาตรี 133 1.65 0.551 

 
จากตารางที่ 4.35 พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา ต่างกนัมีพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง

ออนไลน์ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ดา้นจ านวนเงินในการ
ใชบ้ริการ และดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 และ
ได้ท  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) ได้ผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.36 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 𝒙 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.16 1.92 1.43 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2.16 
-  .73* 

(.000) 

ปริญญาตรี 1.92 
 - .49* 

(.000) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1.43 
  - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.36 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ 
การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.37 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ าแนกตามระดบั
การศึกษา 

ระดับการศึกษา 𝒙 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

4.61 3.60 3.72 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 4.61 
- 1.02* 

(.001) 
.89* 
(.004) 

ปริญญาตรี 3.60  -  

สูงกวา่ปริญญาตรี 3.72 
  - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.37 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ 
การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.38 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 𝒙 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

2.16 2.57 2.43 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 2.16 
- -.41* 

(.001) 
-.28* 
(.028) 

ปริญญาตรี 2.57 
 - .14* 

(.035) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 2.43 
  - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.38 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ 
การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.39 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา 𝒙 
มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ปริญญาตรี 

สูงกวา่ปริญญาตรี 

1.00 1.47 1.65 

มธัยมศึกษาตอนปลาย 1.00 
- -.47* 

(.000) 
-.65* 
(.000) 

ปริญญาตรี 1.47 
 - -.18* 

(.008) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 1.65 
  - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.39 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับ 
การศึกษา ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษา มธัยมศึกษาตอนปลาย มีพฤติกรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา สูงกวา่ปริญญาตรี 
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

โสด 158 1.86 0.899 

4.374 0.005* 
สมรส 225 1.68 0.710 
หมา้ย 7 2.57 0.976 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.00 0.000 

ความถ่ีในการใช้
บริการ 

โสด 158 2.89 0.479 

1.755 0.155 
สมรส 225 2.84 0.563 
หมา้ย 7 2.43 0.976 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.80 0.422 

ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

โสด 158 3.42 1.503 

3.467 0.016* 
สมรส 225 3.89 1.566 
หมา้ย 7 4.14 1.464 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 4.20 1.687 

จ านวนเงินในการใช้
บริการ 

โสด 158 2.52 0.646 

4.110 0.007* 
สมรส 225 2.46 0.605 
หมา้ย 7 2.00 0.000 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 3.00 0.000 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้น
การใชบ้ริการ 

โสด 158 2.03 0.569 

3.071 0.028* 
สมรส 225 2.09 0.630 
หมา้ย 7 2.71 0.488 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.00 0.000 
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

โสด 158 1.89 1.092 

9.044 0.000* 
สมรส 225 1.52 0.733 
หมา้ย 7 1.71 0.488 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 2.60 0.843 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อ
การใชบ้ริการ 

โสด 158 1.42 0.689 

3.848 0.010* 
สมรส 225 1.56 0.631 
หมา้ย 7 1.71 0.488 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 10 1.00 0.000 

 
จากตารางที่ 4.40 พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ ต่างกันมีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง

ออนไลน์ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ ดา้นจ านวนเงินในการ
ใชบ้ริการ ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ และดา้น
เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 และไดท้  าการวเิคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ LSD (Least significant difference test) ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.41 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
สถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 
โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.86 1.68 2.57 2.00 

โสด 1.86 
- .18* 

(.028) 
-.71* 
(.020) 

 

สมรส 1.68 
 - -.89* 

(.003) 
 

หมา้ย 2.57 
  - 

 
 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2.00 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.41 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ สมรส 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 
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ตารางที่ 4.42 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านช่วงเวลาในการใช้บริการ จ าแนกตาม
สถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 
โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3.42 3.89 4.14 4.20 

โสด 3.42 
- -.48* 

(.003) 
  

สมรส 3.89  -   

หมา้ย 4.14 
  - 

 
 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 4.20 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.42 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ สมรส 
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ตารางที่ 4.43 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
สถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 
โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

2.52 2.46 2.00 3.00 

โสด 2.52 
-  .52* 

(.028) 
-.48* 
(.016) 

สมรส 2.46 
 - .46* 

(.049) 
-.54* 
(.007) 

หมา้ย 2.00 
  - 

 
-1.0* 
(.001) 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 3.00 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.43 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 
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4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ หม้าย มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
ตารางที่ 4.44 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

2.03 2.09 2.71 2.00 

โสด 2.03 
-  -.68* 

(.003) 
 

สมรส 2.09 
 - -.62* 

(.007) 
 

หมา้ย 2.71 
  - 

 
 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2.00 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.44 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

 
ตารางที่ 4.45 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.89 1.52 1.71 2.60 

โสด 1.89 
- .38* 

(.000) 
 -.71* 

(.015) 

สมรส 1.52 
 -  -1.1* 

(.000) 

หมา้ย 1.71 
  - 

 
-.89* 
(.045) 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 2.60 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.45 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ หม้าย มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
ตารางที่ 4.46 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามสถานภาพ 

สถานภาพ 𝒙 

โสด 

สมรส 

หมา้ย 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

1.42 1.56 1.71 1.00 

โสด 1.42 
- -.15* 

(.029) 
 .42* 

(.048) 

สมรส 1.56 
 -  .56* 

(.007) 

หมา้ย 1.71 
  - 

 
.71* 

(.025) 

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่ 1.00 
   - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 4.46 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หมา้ย 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ โสด มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ สมรส มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ หม้าย มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีสถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

 
ตารางที่ 4.47 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

ขา้ราชการ 39 1.69 0.468 

1.652 0.145 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 1.92 1.050 
ธุรกิจส่วนตวั 71 1.65 0.588 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 1.78 0.812 
วชิาชีพอิสระ 23 1.65 0.647 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 2.33 0.816 

ความถ่ีในการใช้
บริการ 

ขา้ราชการ 39 2.82 0.389 

0.805 0.546 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 2.76 0.489 
ธุรกิจส่วนตวั 71 2.90 0.658 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 2.88 0.551 
วชิาชีพอิสระ 23 2.83 0.388 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 2.67 0.516 
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

ขา้ราชการ 39 3.62 1.858 

1.500 0.189 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 3.92 1.383 
ธุรกิจส่วนตวั 71 3.35 1.475 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 3.80 1.615 
วชิาชีพอิสระ 23 3.91 1.240 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 3.00 1.265 

จ านวนเงินในการใช้
บริการ 

ขา้ราชการ 39 2.51 0.506 

6.357 0.000* 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 2.17 0.503 
ธุรกิจส่วนตวั 71 2.44 0.499 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 2.61 0.691 
วชิาชีพอิสระ 23 2.61 0.499 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 2.83 0.408 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้น
การใชบ้ริการ 

ขา้ราชการ 39 2.41 0.785 

4.739 0.000* 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 2.05 0.490 
ธุรกิจส่วนตวั 71 2.23 0.701 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 1.98 0.555 
วชิาชีพอิสระ 23 1.91 0.288 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 2.00 0.632 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

ขา้ราชการ 39 1.90 0.552 

5.257 0.000* 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 1.48 0.860 
ธุรกิจส่วนตวั 71 2.10 1.044 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 1.63 0.928 
วชิาชีพอิสระ 23 1.30 0.470 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 1.83 1.329 
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อ
การใชบ้ริการ 

ขา้ราชการ 39 1.18 0.389 

14.221 0.000* 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 75 1.20 0.403 
ธุรกิจส่วนตวั 71 1.38 0.489 
พนกังานบริษทัเอกชน 186 1.76 0.743 
วชิาชีพอิสระ 23 1.22 0.422 
นกัเรียน/นกัศึกษา 6 1.50 0.837 

 
จากตารางที่ 4.47 พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ ต่างกนัมีพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ 

ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ใชบ้ริการ และดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 และ
ได้ท  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least significant difference test) ได้ผลการ
วเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.48 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
อาชีพ 

อาชีพ 𝒙 

ขา้ราชการ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังานบริษทัเอกชน 

วชิาชีพอิสระ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

2.51 2.17 2.44 2.61 2.61 2.83 

ขา้ราชการ 2.51 
- .34* 

(.004) 
    

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2.17 
 - -.26* 

(.008) 
-.44* 
(.000) 

-.44* 
(.002) 

-.66* 
(.010) 

ธุรกิจส่วนตวั 2.44 
  - 

 
-.17* 
(.041) 

  

พนกังานบริษทัเอกชน 2.61    -   
วชิาชีพอิสระ 2.61     -  

นกัเรียน/นกัศึกษา 2.83      - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.48 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 



85 
 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีเป็น นกัเรียน/นกัศึกษา 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

 
ตารางที่ 4.49 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ 𝒙 

ขา้ราชการ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังานบริษทัเอกชน 

วชิาชีพอิสระ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

2.51 2.05 2.23 1.98 1.91 2.00 

ขา้ราชการ 2.41 
- .36* 

(.002) 
 .43* 

(.000) 
.50* 
(.001) 

 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 2.05  -     

ธุรกิจส่วนตวั 2.23 
  - 

 
.24* 
(.003) 

.31* 
(.028) 

 

พนกังานบริษทัเอกชน 1.98    -   
วชิาชีพอิสระ 1.91     -  

นกัเรียน/นกัศึกษา 2.00      - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.49 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 
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ตารางที่ 4.50 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ 𝒙 

ขา้ราชการ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังานบริษทัเอกชน 

วชิาชีพอิสระ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

1.90 1.48 2.10 1.63 1.30 1.83 

ขา้ราชการ 1.90 
- .42* 

(.019) 
  .59* 

(.012) 
 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 1.48 
 - -.62* 

(.000) 
   

ธุรกิจส่วนตวั 2.10 
  - 

 
.47* 
(.000) 

.79* 
(.000) 

 

พนกังานบริษทัเอกชน 1.63    -   
วชิาชีพอิสระ 1.30     -  

นกัเรียน/นกัศึกษา 1.83      - 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.50 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 

1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั 
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4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 

 
ตารางที่ 4.51 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามอาชีพ 

อาชีพ 𝒙 

ขา้ราชการ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตวั 

พนกังานบริษทัเอกชน 

วชิาชีพอิสระ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 

1.18 1.20 1.38 1.76 1.22 1.50 

ขา้ราชการ 1.18 
-   -.58* 

(.000) 
  

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 1.20 
 -  -.56* 

(.000) 
  

ธุรกิจส่วนตวั 1.38 
  - 

 
-.38* 
(.000) 

  

พนกังานบริษทัเอกชน 1.76 
   - 

 
.54* 
(.000) 

 

วชิาชีพอิสระ 1.22     -  
นกัเรียน/นกัศึกษา 1.50      - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.51 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test)  พบว่า  ผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ มี
สถานภาพ ต่างกนั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ขา้ราชการ มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตวั มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ นอ้ยกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน มีพฤติกรรมการสั่ง
อาหารทางออนไลน์ มากกวา่ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพ วชิาชีพอิสระ 

 
ตารางที่ 4.52 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการ
ใชบ้ริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 1.57 0.535 

8.544 0.000* 

10,001 – 20,000 บาท 77 1.77 0.857 
20,001 – 30,000 บาท 137 1.55 0.766 
30,001 – 40,000 บาท 110 2.15 0.719 
40,001 – 50,000 บาท 40 1.55 0.597 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 1.76 0.872 

ความถ่ีในการใช้
บริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 3.00 0.000 

4.311 0.001* 

10,001 – 20,000 บาท 77 2.74 0.441 
20,001 – 30,000 บาท 137 2.73 0.659 
30,001 – 40,000 บาท 110 2.97 0.566 
40,001 – 50,000 บาท 40 3.00 0.000 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 2.97 0.186 
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ตารางที่ 4.52 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

ช่วงเวลาในการใช้
บริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 2.00 0.000 

8.316 0.000* 

10,001 – 20,000 บาท 77 3.53 1.509 
20,001 – 30,000 บาท 137 3.74 1.490 
30,001 – 40,000 บาท 110 3.65 1.566 
40,001 – 50,000 บาท 40 3.40 1.692 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 5.21 0.861 

จ านวนเงินในการใช้
บริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 2.71 0.488 

4.867 0.000* 

10,001 – 20,000 บาท 77 2.55 0.717 
20,001 – 30,000 บาท 137 2.60 0.635 
30,001 – 40,000 บาท 110 2.49 0.502 
40,001 – 50,000 บาท 40 2.25 0.670 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 2.10 0.310 

แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้น
การใชบ้ริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 2.00 0.000 

5.029 0.000* 

10,001 – 20,000 บาท 77 2.05 0.647 
20,001 – 30,000 บาท 137 1.97 0.514 
30,001 – 40,000 บาท 110 2.26 0.659 
40,001 – 50,000 บาท 40 1.85 0.622 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 2.28 0.455 
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ตารางที่ 4.52 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (ต่อ) 

พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ N 𝒙 S.D. F Sig. 

บุคคลที่มีอิทธิพลใน
การใชบ้ริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 1.00 .000 

3.335 0.006* 

10,001 – 20,000 บาท 77 1.65 0.914 
20,001 – 30,000 บาท 137 1.54 0.831 
30,001 – 40,000 บาท 110 1.85 0.950 
40,001 – 50,000 บาท 40 2.03 1.097 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 1.69 0.850 

เคร่ืองมือที่มีผลต่อ
การใชบ้ริการ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

7 1.57 0.535 

7.014 0.000* 

10,001 – 20,000 บาท 77 1.77 0.724 
20,001 – 30,000 บาท 137 1.53 0.708 
30,001 – 40,000 บาท 110 1.44 0.498 
40,001 – 50,000 บาท 40 1.38 0.705 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

29 1.00 0.000 

 
จากตารางที่ 4.52 พบวา่ ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกนัมีพฤติกรรมการสัง่อาหาร

ทางออนไลน์ ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ดา้นช่วงเวลาในการ
ใชบ้ริการ ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ ดา้นแหล่งขอ้มูลที่
ใช้ในการใช้บริการ ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ และด้านเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้
บริการ แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญั ที่ระดบั 0.05 และไดท้  าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ดว้ยวธีิ 
LSD (Least significant difference test) ไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.53 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

1.57 1.77 1.55 2.15 1.55 1.76 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

1.57 
-  

 
    

10,001 – 20,000 บาท 1.77 
 -  

 
-.39* 
(.001) 

  

20,001 – 30,000 บาท 1.55 
  - 

 
-.60* 
(.000) 

  

30,001 – 40,000 บาท 2.15 
   - 

 
.61* 

(.000) 
.40* 

(.013) 

40,001 – 50,000 บาท 1.55 
    

 
-  

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

1.76 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.53 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.54 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

3.00 2.74 2.73 2.97 3.00 2.97 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

3.00 
-  

 
    

10,001 – 20,000 บาท 2.74 
 -  

 
-.23* 
(.003) 

-.26* 
(.012) 

 

20,001 – 30,000 บาท 2.73 
  - 

 
-.24* 
(.000) 

-.27* 
(.005) 

-.24* 
(.030) 

30,001 – 40,000 บาท 2.97 
   - 

 
  

40,001 – 50,000 บาท 3.00 
    

 
-  

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

2.97 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.54 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.55 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ จ าแนกตามรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

2.00 3.53 3.74 3.65 3.40 5.21 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

2.00 
- -1.5* 

(.010) 
-1.7* 
(.003) 

-1.6* 
(.005) 

-1.4* 
(.022) 

-3.2* 
(.000) 

10,001 – 20,000 บาท 3.53 
 -  

 
  -1.7* 

(.000) 

20,001 – 30,000 บาท 3.74 
  - 

 
  -1.5* 

(.000) 

30,001 – 40,000 บาท 3.65 
   - 

 
 -1.6* 

(.000) 

40,001 – 50,000 บาท 3.40 
    

 
- -1.8* 

(.000) 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

5.21 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.55 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 
50,000 บาท 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
50,001 บาท ขึ้นไป 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

8. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

9. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.56 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ จ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

2.71 2.55 2.60 2.49 2.25 2.10 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

2.71 
-     .61* 

(.017) 

10,001 – 20,000 บาท 2.55 
 -  

 
 .30* 

(.012) 
.44* 

(.001) 

20,001 – 30,000 บาท 2.60 
  - 

 
 .35* 

(.001) 
.50* 

(.000) 

30,001 – 40,000 บาท 2.49 
   - 

 
.24* 

(.031) 
.39* 

(.002) 

40,001 – 50,000 บาท 2.25 
    

 
-  

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

2.10 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.56 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 
50,001 บาท ขึ้นไป 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.57 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

2.00 2.05 1.97 2.26 1.85 2.28 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

2.00 
-      

10,001 – 20,000 บาท 2.05 
 -  

 
   

20,001 – 30,000 บาท 1.97 
  - 

 
-.29* 
(.000) 

 -.31* 
(.011) 

30,001 – 40,000 บาท 2.26 
   - 

 
.41* 

(.000) 
 

40,001 – 50,000 บาท 1.85 
    

 
- -.43* 

(.003) 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

2.28 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.57 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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ตารางที่ 4.58 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

1.00 1.65 1.54 1.85 2.03 1.69 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

1.00 
-   -.85* 

(.017) 
-1.0* 
(.006) 

 

10,001 – 20,000 บาท 1.65 
 -  

 
 -.38* 

(.034) 
 

20,001 – 30,000 บาท 1.54 
  - 

 
-.31* 
(.009) 

-.49* 
(.003) 

 

30,001 – 40,000 บาท 1.85 
   - 

 
  

40,001 – 50,000 บาท 2.03 
    

 
-  

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

1.69 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.58 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท  มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผู ้บริโภคที่ มีรายได้เฉล่ียต่อ เ ดือน                           
30,001 – 40,000 บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท  มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผู ้บริโภคที่ มีรายได้เฉล่ียต่อ เ ดือน                         
40,001 – 50,000 บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 
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ตารางที่ 4.59 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการสัง่อาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 𝒙 

นอ้ยกวา่หรือเท ่ากบั 10,000 บาท 

10,001 – 20,000 บาท 

20,001 – 30,000 บาท 

30,001 – 40,000 บาท 

40,001 – 50,000 บาท 

มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้ นไป 

1.57 1.77 1.53 1.44 1.38 1.00 
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท 

1.57 
-   -.85* 

(.017) 
-1.0* 
(.006) 

 

10,001 – 20,000 บาท 1.77 
 - .24* 

(.008) 
.33* 

(.000) 
.39* 

(.002) 
.77* 

(.000) 

20,001 – 30,000 บาท 1.53 
  - 

 
  .53* 

(.000) 

30,001 – 40,000 บาท 1.44 
   - 

 
 .44* 

(.001) 

40,001 – 50,000 บาท 1.38 
    

 
- .38* 

(.015) 
มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้น
ไป 

1.00 
     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 4.59 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ดว้ยวิธีการ
ทดสอบ LSD (Least significant difference test) พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้
เฉล่ียต่อ ต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 ไดแ้ก่ 
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1. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท  มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผู ้บริโภคที่ มีรายได้เฉล่ียต่อ เ ดือน                          
30,001 – 40,000 บาท 

2. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 
บาท  มีพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ น้อยกว่า ผู ้บริโภคที่ มีรายได้เฉล่ียต่อ เ ดือน                       
40,001 – 50,000 บาท 

3. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 
บาท 

4. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 
บาท 

5. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 
บาท 

6. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

7. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

8. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 

9. ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มี
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มากกว่า 50,001 
บาท ขึ้นไป 
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2.2 การวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหาร
ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเสน้ทัว่ไป คือ  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เม่ือ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn   คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เม่ือ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn  คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
X1    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
X2    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา  
X3    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
X4    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
X5    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นบุคคล 
X6    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ 
X7    คือ  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและน าเสนอ 

ลกัษณะทางกายภาพ 
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Y1    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  

Y2    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 

Y3    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 

Y4    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ 

Y5    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 

Y6    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 

Y7    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

Yt    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร  

 
สมมติฐาน  

H0 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตารางที่  4.60 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (Y1) 

R = 0.375, R2 = 0.141, SEE = 0.746, F = 9.192, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.60 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุด
คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑ ์โดยค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.375 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 14.10 สามารถ
น ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y1 = 0.643 + (-0.184)X1 + (-0.100)X2 + (-0.105)X3 + 0.066X4 + 0.054X5 + 0.041X6 + 0.288X7 

              0.000*           0.048*          0.032*       0.178        0.286         0.406       0.000* 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.184 -3.735 0.000* 
2. ดา้นราคา -0.100 -1.980 0.048* 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.105 -2.149 0.032* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.066 1.348 0.178 
5. ดา้นบุคคล 0.054 1.068 0.286 
6. ดา้นกระบวนการ 0.041 0.833 0.406 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.288 5.829 0.000* 

ค่าคงที่ 0.643 0.397 0.692 
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ตารางที่ 4.61 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีใน
การใชบ้ริการ (Y2) 

R = 0.356, R2 = 0.127, SEE = 0.508, F = 8.117, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.61 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุดคือ 
ดา้นกระบวนการ รองลงมาคือ ดา้นบุคคล โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.356 
และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 12.70 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y2 = -0.454 + (-0.050)X1 + (-0.043)X2 + 0.128X3 + (-0.122)X4 + 0.202X5 + 0.220X6 + 0.088X7 

              0.316              0.404 0.010*          0.014*      0.000*       0.000*     0.078 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.050 -1.003 0.316 
2. ดา้นราคา -0.043 -0.836 0.404 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.128 2.599 0.010* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.122 -2.476 0.014* 
5. ดา้นบุคคล 0.202 3.926 0.000* 
6. ดา้นกระบวนการ 0.220 4.492 0.000* 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.088 1.768 0.078 

ค่าคงที่ -0.454 -0.411 0.681 
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ตารางที่ 4.62 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา
ในการใชบ้ริการ (Y3) 

R = 0.386, R2 = 0.149, SEE = 1.449, F = 9.777, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.62 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 4 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุดคือ 
ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 0.386 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 14.90 
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y3 = 16.638 + 0.015X1 + (-0.074)X2 + 0.168X3 + (-0.235)X4 + 0.004X5 + (-0.118)X6 + (-0.174)X7 

             0.757             0.141       0.001*          0.000*        0.931          0.016*          0.000* 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.015 0.310 0.757 
2. ดา้นราคา -0.074 -1.477 0.141 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.168 3.475 0.001* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.235 -4.825 0.000* 
5. ดา้นบุคคล 0.004 0.086 0.931 
6. ดา้นกระบวนการ -0.118 -2.431 0.016* 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ -0.174 -3.532 0.000* 

ค่าคงที่ 16.638 5.281 0.000* 
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ตารางที่ 4.63 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
เงินในการใชบ้ริการ (Y4) 

R = 0.330, R2 = 0.109, SEE = 0.588, F = 6.821, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.63 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนเงินในการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุด
คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธพ์หุคูณ (R) เท่ากบั 
0.330 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 10.90 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์
ไดด้งัน้ี  

 
Y4 = 0.342 + 0.228X1 + 0.052X2 + (-0.083)X3 + (-0.003)X4 + 0.035X5 + (-0.186)X6 + 0.081X7 

           0.000*        0.315           0.093           0.946         0.495          0.000*        0.110 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.228 4.553 0.000* 
2. ดา้นราคา 0.052 1.006 0.315 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.083 -1.684 0.093 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.003 -0.068 0.946 
5. ดา้นบุคคล 0.035 0.682 0.495 
6. ดา้นกระบวนการ -0.186 -3.754 0.000* 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.081 1.601 0.110 

ค่าคงที่ 0.342 0.268 0.789 
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ตารางที่  4.64 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ (Y5) 

R = 0.174, R2 = 0.030, SEE = 0.598, F = 1.749, Sig. = 0.096  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.64 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร ไม่มีตวัแปรอิสระใดเลยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 0.009 0.166 0.869 
2. ดา้นราคา 0.094 1.752 0.081 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.078 -1.508 0.132 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.064 1.234 0.218 
5. ดา้นบุคคล -0.025 -0.466 0.641 
6. ดา้นกระบวนการ 0.075 1.451 0.148 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 0.069 1.314 0.190 

ค่าคงที่ -0.411 -0.316 0.752 



113 
 

ตารางที่ 4.65 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใชบ้ริการ (Y6) 

R = 0.411, R2 = 0.169, SEE = 0.845, F = 11.375, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.65 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 6 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผล
สูงสุดคือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.411 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 16.90 สามารถ
น ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y6 = 2.984 + (-0.114)X1 + 0.077X2 + (-0.146)X3 + (-0.100)X4 + 0.136X5 + 0.291X6 + (-0.109)X7 

              0.019*        0.121          0.002*           0.038*       0.007*      0.000*        0.025* 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.114 -2.352 0.019* 
2. ดา้นราคา 0.077 1.555 0.121 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.146 -3.054 0.002* 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด -0.100 -2.078 0.038* 
5. ดา้นบุคคล 0.136 2.710 0.007* 
6. ดา้นกระบวนการ 0.291 6.078 0.000* 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ -0.109 -2.250 0.025* 

ค่าคงที่ 2.984 1.624 0.105 
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ตารางที่ 4.66 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ
ที่มีผลต่อการใชบ้ริการ (Y7) 

R = 0.280, R2 = 0.078, SEE = 0.632, F = 4.758, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.66 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
7 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผล
สูงสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.280 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 7.80 สามารถน ามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y7 = 3.813 + (-0.236)X1 + 0.002X2 + 0.038X3 + 0.125X4 + (-0.047)X5 + 0.036X6 + (-0.096)X7 

              0.000*       0.974         0.450       0.014*            0.376       0.472            0.061 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอย (b) 

t Sig. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ -0.236 -4.633 0.000* 
2. ดา้นราคา 0.002 0.032 0.974 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 0.038 0.756 0.450 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.125 2.468 0.014* 
5. ดา้นบุคคล -0.047 -0.887 0.376 
6. ดา้นกระบวนการ 0.036 0.720 0.472 
7. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ -0.096 -1.877 0.061 

ค่าคงที่ 3.813 2.774 0.006* 
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2.3 การวิเคราะห์คุณภาพของการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

รูปแบบทัว่ไปของสมการพหุคูณเชิงเสน้ทัว่ไป คือ  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เม่ือ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn   คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
 
สูตร ; Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + … + bnXn  

 
เม่ือ ; Y   คือ  สมการถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ของตวัแปรตาม  
X1, X2, …, Xn  คือ  ตวัแปรอิสระที่ 1, 2, 3 ... จนถึงตวัแปรที่ n  
b0    คือ  ค่าคงที่สมการ  
b1, b2, …, bn   คือ  ค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยพหุคูณเชิงเสน้ตวัแปรอิสระที่  

1, 2,3, ... จนถึงตวัแปรอิสระที่ n  
X1    คือ  คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นประสิทธิภาพ  
X2    คือ  คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นความสามารถของระบบ 
X3    คือ  คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
X4    คือ  คุณภาพของการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 
Y1    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ  
Y2    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ 
Y3    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 

กรุงเทพมหานคร ดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 
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Y4    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นจ านวนเงินในการใชบ้ริการ 

Y5    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 

Y6    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 

Y7    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร ดา้นเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 

Yt    คือ  พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต 
กรุงเทพมหานคร  

 
สมมติฐาน  

H0 : คุณภาพของการให้บริการไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1 : คุณภาพของการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ใชส้ถิติการวเิคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA) โดย

ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

ตารางที่  4.67 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ (Y1) 

R = 0.214, R2 = 0.046, SEE = 0.783, F = 4.747, Sig. = 0.001*  
* = P < 0.05 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ -0.186 -3.677 0.000* 
2. ดา้นความสามารถของระบบ -0.014 -0.269 0.788 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 0.151 2.765 0.006* 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ -0.022 -0.406 0.685 

ค่าคงที่ 2.890 2.017 0.044* 
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จากตารางที่ 4.67 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุด
คือ ดา้นประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.214 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 4.60 สามารถน ามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y1 = 2.890 + (-0.186)X1 + (-0.014)X2 + 0.151X3 + (-0.022)X4  
                0.000*           0.788       0.006*           0.685 

 
ตารางที่ 4.68 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีใน
การใชบ้ริการ (Y2) 

R = 0.278, R2 = 0.077, SEE = 0.520, F = 8.250, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.68 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 1 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ความถ่ีในการใชบ้ริการ คือ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 
โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.278 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อย
ละ 7.70 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y2 = 1.651 + (-0.039)X1 + (-0.054)X2 + (-0.045)X3 + 0.283X4  
                0.434             0.272            0.399        0.000* 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ -0.039 -0.784 0.434 
2. ดา้นความสามารถของระบบ -0.054 -1.100 0.272 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ -0.045 -0.844 0.399 

4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 0.283 5.316 0.000* 
ค่าคงที่ 1.651 1.735 0.084 
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ตารางที่ 4.69 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลา
ในการใชบ้ริการ (Y3) 

R = 0.247, R2 = 0.061, SEE = 1.516, F = 6.403, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.69 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 3 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ โดยเรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุดคือ 
ด้านประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.247 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 6.10 สามารถน ามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y3 = 8.058 + (-0.145)X1 + 0.098X2 + (-0.157)X3 + 0.064X4  
                0.004*      0.049*           0.004*      0.235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ -0.145 -2.891 0.004* 
2. ดา้นความสามารถของระบบ 0.098 1.977 0.049* 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ -0.157 -2.912 0.004* 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 0.064 1.189 0.235 

ค่าคงที่ 8.058 2.903 0.004* 
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ตารางที่ 4.70 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน
เงินในการใชบ้ริการ (Y4) 

R = 0.210, R2 = 0.044, SEE = 0.606, F = 4.549, Sig. = 0.001*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.70 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 1 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนเงินในการใช้บริการ คือ ด้านการตอบสนองต่อการใช้
บริการ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.247 และสามารถอธิบายความสัมพนัธ์
ไดร้้อยละ 6.10 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y4 = 5.335 + 0.055X1 + (-0.087)X2 + (-0.060)X3 + (-0.161)X4  
                         0.278            0.083             0.270           0.003* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ 0.055 1.085 0.278 
2. ดา้นความสามารถของระบบ -0.087 -1.735 0.083 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ -0.060 -1.105 0.270 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ -0.161 -2.969 0.003* 

ค่าคงที่ 5.335 4.805 0.000* 
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ตารางที่  4.71 พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ (Y5) 

R = 0.243, R2 = 0.059, SEE = 0.587, F = 6.202, Sig. = 0.000*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.71 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 1 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ  คือ ดา้นการตอบสนองต่อการ
ใช้บริการ  โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R)  เท่ากับ 0.243 และสามารถอธิบาย
ความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 5.90 สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y5 = -0.736 + 0.061X1 + (-0.009)X2 + (-0.025)X3 + 0.238X4  
                          0.226            0.855             0.640        0.000* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ 0.061 1.211 0.226 
2. ดา้นความสามารถของระบบ -0.009 -0.183 0.855 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ -0.025 -0.468 0.640 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 0.238 4.435 0.000* 

ค่าคงที่ -0.736 -0.685 0.494 
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ตารางที่ 4.72 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มี
อิทธิพลในการใชบ้ริการ (Y6) 

R = 0.162, R2 = 0.026, SEE = 0.917, F = 2.671, Sig. = 0.032*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.72 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้บริการ   เรียงล าดับจากด้านที่มีผล
สูงสุดคือ ด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ  รองลงมาคือ ด้านความสามารถของระบบ โดยค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.162 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 2.60 
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y6 = 3.762 + (-0.050)X1 + (-0.117)X2 + 0.131X3 + (-0.084)X4  
                          0.327              0.022*       0.017*           0.123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ -0.050 -0.981 0.327 
2. ดา้นความสามารถของระบบ -0.117 -2.306 0.022* 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ 0.131 2.386 0.017* 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ -0.084 -1.544 0.123 

ค่าคงที่ 3.762 2.256 0.025* 
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ตารางที่ 4.73 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือ
ที่มีผลต่อการใชบ้ริการ (Y7) 

R = 0.262, R2 = 0.068, SEE = 0.633, F = 7.258, Sig. = 0.032*  
* = P < 0.05 
 

จากตารางที่ 4.73 พบวา่ ผลการวเิคราะห์สมการถดถอย ตามสมการมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 
4 ตวัแปร โดยมีตวัแปรอิสระจ านวน 2 ตวัแปร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ    เรียงล าดบัจากดา้นที่มีผลสูงสุด
คือ ดา้นความสามารถของระบบ รองลงมาคือ ดา้นประสิทธิภาพ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์
พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.262 และสามารถอธิบายความสมัพนัธไ์ดร้้อยละ 6.80 สามารถน ามาแทนค่าใน
สมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี  

 
Y7 = -1.341 + 0.124X1 + 0.225X2 + (-0.079)X3 + (-0.059)X4  
                          0.013*      0.000*          0.144             0.267 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (b) t Sig. 
1. ดา้นประสิทธิภาพ 0.124 2.491 0.013* 
2. ดา้นความสามารถของระบบ 0.225 4.534 0.000* 
3. ดา้นการท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ -0.079 -1.465 0.144 
4. ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ -0.059 -1.111 0.267 

ค่าคงที่ -1.341 -1.157 0.248 



บทที ่5 
 

สรุปการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง “บทบาทของเทคโนโลยแีละกระบวนการ
ต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์” สามารถสรุปผลจากการวจิยัไดด้งัน้ี  

5.1.1 สถิติเชิงพรรณา 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่ที่ใชบ้ริการสั่งอาหารทางออนไลน์ เป็นเพศหญิง และเพศชาย มีอาย ุ21 – 24 ปี รองลงมา อาย ุ
25 – 29 ปี การศึกษาปริญญาตรี รองลงมา สูงกวา่ปริญญาตรี มีสถานภาพสมรส รองลงมา โสด โดย
ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รองลงมา พนักงานรัฐวิสาหกิจ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 – 30,000 บาท รองลงมา รายได ้30,001 – 40,000 บาท ตามล าดบั 

พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ที่ใชบ้ริการสัง่อาหารทางออนไลน์ มีวตัถุประสงคใ์นการ
ใช้บริการ คือ ไม่ตอ้งต่อคิวสั่งอาหารที่ร้าน มากที่สุด รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการสั่ง
อาหาร มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 5 – 6 คร้ัง/เดือน มากที่สุด รองลงมา 2 – 3 คร้ัง/สัปดาห์ ช่วงเวลา
ในการใช้บริการ เวลา 18.01 – 21.00 น. รองลงมา เวลา 09.01 – 12.00 น. จ  านวนเงินในการใช้
บริการ 101 – 500 บาท/คร้ัง รองลงมา 501 – 1,000 บาท/คร้ัง มีแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ คือ 
โฆษณา/ส่ือประชาสัมพนัธ์ รองลงมา เวป็ไซด์ของผูใ้ห้บริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 
คือ ตนเอง มากที่สุด รองลงมา ครอบครัว และมีเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใช้บริการ คือ Mobile 
Application มากที่สุด รองลงมา Website และ Call Center  ตามล าดบั 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้าน
กระบวนการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากที่สุด ในเร่ือง 
ขั้นตอนการสั่งอาหารไม่ยุง่ยาก รองลงมาคือ การสั่งอาหารใชเ้วลาในการสั่งไม่นาน รองลงมาคือ 
ดา้นผลิตภณัฑ์ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากที่สุด ในเร่ือง 
อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด รองลงมาคือ รสชาติอาหารอร่อย ดา้นบุคคล เม่ือพจิารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง พนักงานมีความช านาญในการจดัส่ง
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อาหารอยา่งถูกตอ้ง รองลงมาคือ ให้ความส าคญัในระดบัมาก ในเร่ือง พนกังานสามรถแกไ้ขปัญหา
และใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง  

คุณภาพของการให้บริการที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภค ให้ความส าคญัมากที่สุด คือ ดา้นการตอบสนอง
ต่อการใชบ้ริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง 
ระบบการสั่งอาหารมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั รองลงมาคือ ใชเ้วลาในการจดัส่งตรง
ตามที่ไดแ้จง้กบัลูกคา้ไว ้อนัดบัรองลงมาคือ ดา้นความสามารถของระบบ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญัในระดบัมากที่สุด ในเร่ือง มีการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่ง
เขม้งวด รองลงมาคือ มีการค านวณราคาค่าอาหารและบริการถูกตอ้งแม่นย  า 

5.1.2 สถิติเชิงอนุมาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมีความส าคญัต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทาง

ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในดา้นความถ่ีในการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใช้
บริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ ดา้นอาย ุส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์น
การใช้บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ จ านวนเงินในการใช้บริการ แหล่งขอ้มูลที่ใช้ในการใช้
บริการ บุคคลที่ มีอิทธิพลในการใช้บริการ และเคร่ืองมือที่ มีผลต่อการใช้บริการ ด้านระดับ
การศึกษา ส่งผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน
ด้านวตัถุประสงค์ในการใช้บริการ  ช่วงเวลาในการใช้บริการ จ านวนเงินในการใช้บริการ และ
เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ ดา้นสถานภาพ ส่งผลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 
จ านวนเงินในการใชบ้ริการ แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 
และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ  

 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหาร

ทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ด้านกระบวนการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในด้านความถ่ีในการใช้
บริการ ช่วงเวลาในการใช้บริการ จ านวนเงินในการใช้บริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการ  ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ ในดา้นวตัถุประสงคใ์น



125 
 

การใชบ้ริการ จ านวนเงินในการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผล
ต่อการใชบ้ริการ ดา้นบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในดา้นความถ่ีใน
การใชบ้ริการ และบุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 

สมมติฐานที่  3 คุณภาพของการให้บริการมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทาง
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพของการให้บริการ ดา้นประสิทธิภาพ 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลา
ในการใชบ้ริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ ดา้นความสามารถของระบบ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ ในดา้นช่วงเวลาในการใชบ้ริการ บุคคลที่มีอิทธิพลในการใช้
บริการ และเคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ ดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การสั่งอาหารทางออนไลน์ ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ และ
บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ  
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ส าหรับปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูบ้ริโภคที่ใชห้รือเคยใชบ้ริการสั่งอาหารทางออนไลน์
นั้นมีปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสั่งซ้ือในช่องทางน้ี ประกอบด้วยปัจจยั 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจยัคุณภาพการของให้บริการ ส าหรับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ จากการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ดา้นกระบวนการมากที่สุด ซ่ึงพิจารณาไดว้า่ วิธีการหรือขั้นตอนการสั่งซ้ืออาหาร
นั้นในการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ที่ผูใ้ชบ้ริการนั้นตอ้งท ารายการสั่งซ้ือสินคา้ดว้ยตนเอง
ตลอดกระบวนการสัง่ซ้ือนั้น หากวธีิการสั่งซ้ิอท าไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว และไม่มีความซบัซอ้น จะ
ท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความช่ืนชอบและใช้บริการซ ้ าในคร้ังถดัไป สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
ปรียานุช เจียมทบัทกัษิณ (2553) ที่ศึกษา การปรับปรุงกระบวนการท างานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานระบบบริการจดัส่งอาหารถึงบา้นของร้านฟาสฟู้ดส์ AAA พบว่า ผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญั
กบักระบวนการ เห็นไดจ้ากปัญหาการร้องเรียนของลูกคา้มากที่สุดคือ ระยะเวลาการจดัส่งล่าช้า 
รายการอาหารส่งไม่ครบ ตามล าดับ และการศึกษาของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล (2555) ได้ศึกษา 
พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลูกคา้
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยักระบวนการส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ช่อง
ทางการช าระเงินที่หลากหลาย ความปลอดภยั และกระบวนการรับค าสัง่ซ้ือตลอดจนบริการจดัส่งที่
รวดเร็ว ถูกตอ้งและรักษาความเป็นส่วนตัว เป็นตน้ ส าหรับปัจจัยรองลงมาคือ ด้านผลิตภณัฑ ์
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เน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้ประเภทอาหารนั้นผูซ้ื้อจะพิจารณาถึงความสดใหม่ และคุณภาพของ
อาหารที่มาจัดส่ง การรักษาอุณภูมิของอาหารให้ร้อนตลอดเวลา รวมถึงการมีสินค้าให้เลือก
หลากหลายประเภทที่ตรงต่อความตอ้งการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ธนรัตน์ ศรีสาอางค,์ 
เอก บุญเจือ และวรรณัย สายประเสริฐ (2558) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครต่อ
การใชบ้ริการสัง่อาหารเดลิเวอร่ีผา่นเวบ็ไซต ์พบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑท์ี่มีผลในการสัง่อาหาร คือ 
คุณภาพอาหาร และสอดคลอ้งกบั สุภาวรรณ ชยัทววีุฒิกุล (2555) ไดศ้ึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินคา้
และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกนัซ้ือบนเวบ็ไซต ์ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดยปัจจัยที่ ส่งผลมากที่ สุด คือ ความ
หลากหลายของสินคา้และบริการส าหรับคุณภาพการให้บริการ จากการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
การให้บริการที่ มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้ริการ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ผูบ้ริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ในเร่ือง ระบบการสั่งอาหารมีการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วไม่ติดขดั รองลงมาคือ ใชเ้วลาในการจดัส่งตรงตามที่ไดแ้จง้กบัลูกคา้ไว ้อนัดบัรองลงมาคือ 
ดา้นความสามารถของระบบ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดบัมาก
ที่สุด ในเร่ือง มีการรักษาขอ้มูลความลับของลูกคา้อย่างเขม้งวด รองลงมาคือ มีการค านวณราคา
ค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งแม่นย  า สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภาวรรณ ชัยทวีวุฒิกุล 
(2555) ได้ศึกษา พฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์แบบร่วมกลุ่มกันซ้ือบนเว็บไซต ์
ENSOGO ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
คือ ช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย ความปลอดภยั และกระบวนการรับค าสัง่ซ้ือตลอดจนบริการ
จดัส่งที่รวดเร็ว ถูกตอ้งและรักษาความเป็นส่วนตวั และผลการศึกษาของ ณัชพร พงศบ์ุญชู (2556) 
ได้ศึกษา ปัจจัยที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าผ่านทาง Facebook พบว่า ปัจจยัที่ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือของร้าน โดยการสร้างความ
น่าเช่ือถือเกิดจากการใหบ้ริการที่ไม่มีความผดิพลาดในการรับค าสัง่ซ้ือ และการรับประกนัคุณภาพ
หากสินคา้เกิดการช ารุด 

ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  ปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูบ้ริโภคในดา้นเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของพิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ 
Food Delivery ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นอาย ุรายไดต่้อเดือน และอาชีพ  

ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุดา
รัตน์ สิริมหาวงศ ์(2560) ไดศึ้กษา ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจสัง่ซ้ืออาหารผา่นแอพพลิเคชัน่ LINE 
MAN เขตพระโขนง ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการขายมีผลต่อการตดัสินใจสั่งซ้ืออาหาร
ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่ LINE MAN  และการศึกษาของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต ์(2560) ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัจากมาก
ไปน้อยคือ ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็วในการใชบ้ริการและสภาพสินคา้ ปัจจยัดา้นช่องทางใน
การช าระเงิน และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์และพาร์ทเนอร์ร้านอาหาร ตามล าดบั ส าหรับคุณภาพของ
การให้บริการ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถของระบบ ดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ และ
ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ จิราภา มารุตะวงษ,์ ขนิษฐา อนุภาวาลย ์และเกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ไดศ้ึกษาเร่ือง คุณภาพ
การบริการที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการ LINE MAN  ผลการศึกษาวิจยัพบว่า ด้านส่ิงที่
สมัผสัได ้ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นความมัน่ใจ ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการ LINE MAN อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และการศึกษาของ วรชนก              
เต็งวงษ์วฒันะ (2559) ไดศ้ึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตรา
สินค้า และการบอกต่อที่ ส่งผลต่อการ ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพสัดุของบริษัทเอกชน
ภายในประเทศไทยของผูบ้ริโภคใน  กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย คุณภาพการ
ให้บริการด้านความน่าเช่ือถือ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นการให้ความมัน่ใจ และการ
ตระหนกัถึงราคาส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่งพสัดุของบริษทัเอกชน ภายในประเทศ
ไทยของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 รวมถึงการศึกษาของ
จารุณี ศรีปฏิมาธรรม (2557) ไดศ้ึกษาเร่ือง คุณภาพเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ที่มีผลต่อความพงึพอใจ
และการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และน าไปสู่การ
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ตดัสินใจซ้ือเม่ือรับรู้ว่าเวบ็ไซตร้์านคา้ออนไลน์ที่เขา้ใชบ้ริการมีคุณภาพ โดยคุณภาพของเวบ็ไซต์
นั้ นสามารถประเมินได้จากปัจจัยทั้ ง 7 ด้าน คือ  1. ด้านประสิทธิภาพในการใช้งาน 2. ด้าน
ความสามารถของระบบ 3. ด้านการท าให้บรรลุเป้าหมาย 4. ด้านความเป็นส่วนตัว 5. ด้านการ
ตอบสนองต่อการใชบ้ริการ 6. ดา้นการชดเชย และ 7. ดา้นการติดต่อ รวมถึงคุณภาพเวบ็ไซตท์ี่มีผล
ต่อความพึงพอใจ และคุณภาพเวบ็ไซตท์ี่มีผลการตดัสินใจซ้ือมีความสัมพนัธก์บัระยะเวลาในการ
ซ้ือสินคา้ รวมถึงความถ่ีในการซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคแต่อยา่งไรก็ตามคุณภาพของเวบ็ไซต์ไม่มี
ความสมัพนัธก์บัค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการซ้ือสินคา้ทางออนไลน์ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. จากผลการศึกษากระบวนการให้บริการเป็นปัจจัยส าคัญที่ สุดที่ ผู ้ใช้บริการให้

ความส าคญัล าดบัแรกในการใชบ้ริการ ดงันั้นการออกแบบระบบและก าหนดขั้นตอนการสั่งซ้ือที่
ชดัเจน ง่าย และสะดวกต่อการใชง้านของผูใ้ชบ้ริการ และส่วนส าคญัคือ การแสดงวิธีการใชง้านให้
ผูใ้ชบ้ริการสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

2. ส าหรับอีกหน่ึงปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดที่มีความส าคญั คือ ดา้นบุคคล ซ่ึง
การใชบ้ริการในคร้ังแรกของลูกคา้อาจประสบปัญหาหรือไม่เขา้ใจวธีิในการใชง้านดงันั้นจึงตอ้งมี
บุคลากรที่สามารถช่วยเหลือในการให้บริการแก่ลูกคา้ที่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบเป็นอยา่งดี 
เพื่อคอยแก้ไขปัญหาให้ลูกคา้ อีกทั้งการจดัส่งสินคา้นั้นยงัมีความจ าเป็นในการใช้บุคคลในการ
จดัส่งสินคา้ประเภทอาหาร รวมถึงการเก็บค่าอาหารและค่าบริการปลายทาง ดงันั้นการอบรมและ
พฒันาพนักงานให้มีความสามารถในการใหบ้ริการที่มีความถูกต้อง ตรงเวลา และมีมารยาทที่ดีงาม 
ยอ่มส่งผลต่อความประทบัใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ และเกิดการใชบ้ริการซ ้ าซ่ึงส่งผลต่อการ
แข่งขนัและรายไดข้องกิจการอยา่งย ัง่ยนื 

3. ส าหรับคุณภาพของการให้บริการนั้นผูบ้ริโภคให้ความส าคญัในระดับมากที่สุดทั้ง 4 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถของระบบ ดา้นการท าให้บรรลุผลส าเร็จ และดา้น
การตอบสนองต่อการใช้บริการ ดังนั้นระบบการให้บริการสั่งซ้ืออาหารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น
ช่องทางเวบ็ไซดห์รือโมบายแอพพลิเคชัน่นั้นจึงตอ้งมีระบบการใหบ้ริการที่มีความสเถียร สามารถ
ตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความแม่นย  าสูง จึงจะท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
มัน่ใจในการใชบ้ริการ 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
 1. ควรเพิ่มปัจจัยเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีเป็นตัวแปรอิสระอีกตัวแปรหน่ึงใน
การศึกษาคร้ังต่อไป 
 2. สามารถเพิ่มพื้นที่ในการศึกษาที่มีการให้บริการสั่งอาหารออนไลน์เพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการสัง่อาหารระหวา่งในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองอ่ืนๆ วา่มีความคลา้ยคลึงหรือ
แตกต่างกนั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ 

 
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม 
ข้อมูลจะถูกน าไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพ่ือประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่าน้ัน 

 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
 ส่วนที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของการใหบ้ริการ 
 ส่วนที่ 5 ขอ้เสนอแนะ และความคิดเห็น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตามความเป็นจริงที่สุด 

1. เพศ  
 1) ชาย      2) หญิง  

2. อาย ุ(Gen Y) 
 1) อาย ุ17 – 20 ปี     2) อาย ุ21 – 24 ปี  
 3) อาย ุ25 – 29 ปี     4) อาย ุ30 – 34 ปี  
 5) อาย ุ35 – 38 ปี    

3. ระดบัการศึกษา  
 1) ประถมศึกษา    2) มธัยมศึกษาตอนตน้  
 3) มธัยมศึกษาตอนปลาย   4) ปริญญาตรี 
 5) สูงกวา่ปริญญาตรี    

4. สถานภาพ  
 1) โสด     2) สมรส  
 3) หมา้ย      4) หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

5. อาชีพ  
 1) ขา้ราชการ      2) พนกังานรัฐวสิาหกิจ  
 3) ธุรกิจส่วนตวั     4) พนกังานบริษทัเอกชน  
 5) วชิาชีพอิสระ     6) นกัเรียน/นกัศึกษา 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  2) 10,001 – 20,000 บาท  
 3) 20,001 – 30,000 บาท    4) 30,001 – 40,000 บาท  
 5) 40,001 – 50,000 บาท   6) มากกวา่ 50,001 บาท ขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการส่ังอาหารทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  ที่ตรงกบัพฤติกรรมการสั่งอาหารทางออนไลน์ของ
ท่านมากที่สุด 
 

1. วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
 1) ความสะดวกรวดเร็วในการสัง่อาหาร 
 2) ไม่ตอ้งต่อคิวสัง่อาหารที่ร้าน 
 3) ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปร้านอาหาร 
 4) ลดความเส่ียงจากอุบตัิเหตุในการเดินทาง 
 5) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................  

2. ความถ่ีในการใชบ้ริการ 
 1) ทุกวนั    2) 2 – 3 คร้ัง/สปัดาห์ 
 3) 5 – 6 คร้ัง/เดือน   4) มากกวา่ 10 คร้ัง/เดือน   

3. ช่วงเวลาในการใชบ้ริการ 
 1) 06.01 – 09.00 น.   2) 09.01 – 12.00 น.  
 3) 12.01 – 15.00 น.   4) 15.01 – 18.00 น.    
 5) 18.01 – 21.00 น.   6) 21.01 – 24.00 น. 

4. จ  านวนเงินในการใชบ้ริการ 
 1) นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 บาท/คร้ัง    
 2) 101 – 500 บาท/คร้ัง 
 3) 501 – 1,000 บาท/คร้ัง 
 4) มากกวา่ 1,001 บาท/คร้ัง   

 5. แหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการใชบ้ริการ 
 1) ค าแนะน าจากคนรู้จกั  
 2) โฆษณา/ส่ือประชาสมัพนัธ ์
 3) เวป็ไซดข์องผูใ้หบ้ริการ 
 4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................... 
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6. บุคคลที่มีอิทธิพลในการใชบ้ริการ 
 1) ตนเอง     2) ครอบครัว 
 3) เพือ่น     4) ดารา/นกัแสดง/พรีเซ็นเตอร์ 

  5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

 7. เคร่ืองมือที่มีผลต่อการใชบ้ริการ 
 1) Mobile Application   2) Website 
 3) Call Center    4) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความส าคญัของ
ท่านมากที่สุด 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความส าคญั 
มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ด้านผลิตภัณฑ์      
1. มีเมนูอาหารใหเ้ลือกหลากหลาย      
2. อาหารมีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด      
3. บรรจุภณัฑอ์าหารสวยงามใชง้านสะดวก      
4. รสชาติอาหารอร่อย      
5. มีการรักษาอุณหภูมิอาหารใหมี้ความร้อนจนส่งมอบลูกคา้      

ด้านราคา      
6. ราคาเหมาะสมกบัปริมาณอาหาร      
7. ค่าอาหารและค่าบริการอยูใ่นระดบัที่เหมาะสม      
8. สามารถตรวจสอบราคาก่อนสัง่ซ้ือได ้      
9. มีราคาอาหารและค่าบริการเปรียบเทียบใหลู้กคา้ไดต้ดัสินใจ      
10. ราคามีมาตรฐานที่แน่นอนและแสดงไวใ้ชช้ดัเจน      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความส าคญั 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
11. สามารถสัง่อาหารไดห้ลากหลายช่องทาง      
12. มีเจา้หนา้ที่ใหค้  าแนะน าการใชบ้ริการตลอดเวลา      
13. สามารถสัง่อาหารผา่นทุกช่องทางไดทุ้กเวลา      
14. ทุกช่องทางสามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
15. ส่วนลดค่าบริการเม่ือใชบ้ริการเป็นประจ า      
16. มีการสะสมคะแนนจากการใชบ้ริการเพื่อน ามาเป็นส่วนลด
หรือลุน้รางวลั 

     

17. มีส่วนลดค่าบริการเม่ือมีการแนะน าลูกคา้อ่ืนใหใ้ชบ้ริการ      
18. มีเมนูแนะน าและราคาโปรโมชัน่ประจ าสปัดาห์      

ด้านบุคคล      
19. มีพนกังานใหบ้ริการอยา่งเพยีงพอ      
20. พนกังานมีความพร้อมในการใหบ้ริการ      
21. พนกังานมีความช านาญในการจดัส่งอาหารอยา่งถูกตอ้ง      
22. พนกังานสามรถแกไ้ขปัญหาและใหข้อ้มูลอยา่งถูกตอ้ง      

ด้านกระบวนการ      
23. การสัง่อาหารใชเ้วลาในการสัง่ไม่นาน      
24. ขั้นตอนการสัง่อาหารไม่ยุง่ยาก      
25. สามารถท ารายการสัง่อาหารไดด้ว้ยตนเองจนเสร็จสมบูรณ์      
26. มีคู่มือแนะน าขั้นตอนการใชบ้ริการ      
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

ระดับความส าคญั 

มา
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ี่สุด
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ีสุ่ด
 

ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ      
27. รูปแบบของแอพพลิเคชัน่หรือเว็บไซด์ในการสั่งอาหารดู
หนา้ไดง้าน 

     

28. การจดัเรียงหมวดหมู่อาหารบนแอพพลิเคชั่นหรือเวบ็ไซด์
อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย ใชง้านสะดวก 

     

29. สามารถคน้หาเมนูอาหารไดง่้าย      
30. สีที่ใชใ้นแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซดส์บายตาและดึงดูดใน
การใชง้าน 

     

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพของการให้บริการ 
ค าช้ีแจง โปรดตอบค าถามทุกขอ้ โดยท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับระดับความส าคญัของ
ท่านมากที่สุด 
 

คุณภาพของการให้บริการ 

ระดับความส าคญั 
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ด้านประสิทธิภาพ      
1. ระบบในการสัง่ซ้ืออาหารมีความสเถียร      
2. มีความรวดเร็วในการสัง่อาหารและมีความถูกตอ้ง      
3. เม่ือมีการใชบ้ริการจ านวนมากไม่เกิดอาการระบบไม่
สามารถใชง้านได ้

     

4. สามารถสัง่เมนูอาหารหลากหลายรายการโดยไม่มีขอ้จ ากดั      
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คุณภาพของการให้บริการ 

ระดับความส าคญั 
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ด้านความสามารถของระบบ      
5. มีการค านวณราคาค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งแม่นย  า      
6. สามารถท ารายการสัง่ซ้ือล่วงหนา้ได ้      
7. มีการแจ้งสถานะการสั่งซ้ือและจัดส่งอาหารให้ ลูกค้า
ตรวจสอบได ้

     

8. มีการรักษาขอ้มูลความลบัของลูกคา้อยา่งเขม้งวด      
ด้านการท าให้บรรลุผลส าเร็จ      

9. มีการยนืยนัการสัง่ซ้ือเม่ือท ารายการส าเร็จ      
10. มีการใหบ้ริการช าระเงินทุกช่องทาง      
11. การแจง้ค่าอาหารและค่าบริการถูกตอ้งเสมอ      
12. สามรถตรวจสอบ ยกเลิกหรือแกไ้ขรายการสั่งอาหาร
ภายในเวลาที่ผูใ้หบ้ริการก าหนดได ้

     

ด้านการตอบสนองต่อการใช้บริการ      
13. ระบบการสัง่อาหารมีการตอบสนองอยา่งรวดเร็วไม่ติดขดั      
14. ใชเ้วลาในการจดัส่งตรงตามที่ไดแ้จง้กบัลูกคา้ไว ้      
15. แนะน าขอ้เสนอ โปรโมชัน่หรือส่วนลดให้ลูกคา้อตัโนมัติ
เม่ือมีการท ารายการสัง่อาหาร 

     

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ และความคดิเห็น
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

 
***********ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม****************** 
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