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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์     
เดลิเวร่ี (Delivery) ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ซ่ึงจ าแนกตาม
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ นักวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม          
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Form จากกลุ่มตวัอย่าง คือผูใ้ช้บริการสั่งอาหารผ่าน     
ผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จ านวน 400 คน         
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 4 กลุ่มตามช่วงอายุดังน้ี กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี กลุ่มอายุ 20-35 ปี         
กลุ่มอายุ 36-50 ปี และกลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป ในการวิเคราะห์ผลโดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา โดย
เคร่ืองมือทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะ ห์ผลทางสถิ ติ  ผลการศึกษาพบว่า                              
ผูต้อบแบบสอบถามนิยมใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีผ่าน         
แอปพลิเคชนั Grab Food  มากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท่ีใชบ้ริการคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศ
หญิง ท่ีอยู่ในช่วงวยัท างาน ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีมีรายไดต่้อเดือนเฉล่ียท่ี       
20,001-30,000 บาท ซ่ึงให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านของโปรโมชั่นท่ีมีหลากหลายของแต่ละ       
แอปพลิเคชันมากท่ีสุด (𝑥̅ =4.60, S.D.=0.05)  รองลงมาเป็นค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม        
(𝑥̅ =4.52, S.D.=0.06)  วิ ธีการช าระเงินหลากหลาย(𝑥̅ =4.43, S.D.=0.06)  พื้นท่ีการให้บริการ    
(𝑥̅ =4.29, S.D.=0.07) ระยะเวลาการใหบ้ริการรวดเร็ว(𝑥̅ =4.24, S.D.=0.06) ยิง่ไปกวา่นั้นการจดัเรียง
เมนูใช้งานได้ง่าย(𝑥̅ =4.24, S.D.=0.06) และวิธีการสมัครเข้าใช้งานง่าย(𝑥̅ =4.02, S.D.=0.07)               
ก็ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีอีกดว้ย 

ค าส าคัญ: การตดัสินใจ สั่งอาหาร บริการออนไลน์ 
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Abstract 

The purpose of this research was to study the demographic characteristics and factors 
affecting food purchasing decision through online delivery service providers. This research collected 
data by using a survey method through Google Form. In this research, 400 samples were taken into 
consideration. There were three ranges of sample groups, which were under 20 years, 20-35 years, 
36-50 years, and over 51 years. The results were analyzed by using descriptive statistics consisted of 
frequency, percentile, mean score and standard derivation (S.D.). 

Research showed that the samples mostly used the Grab Food application for ordering food. 
Considering general and personal information, it showed that the most of participants were female in 
the working age, employee in private company, monthly income at 20,001 - 30,000 Baht. Hence, 
good promotion(𝑥̅ =4.60, S.D.=0.05), reasonable delivery charge(𝑥̅ =4.52, S.D.=0.06), various 
payment method(𝑥̅ =4.43, S.D.=0.06), service areas(𝑥̅ =4.29, S.D.=0.07), on-time delivery(𝑥̅ =4.24, 
S.D.=0.06), easy to use(𝑥̅ =4.24, S.D.=0.06), and easy-to-apply(𝑥̅ =4.02, S.D.=0.07), were the factors 
affecting food purchasing decision through online delivery service providers. 

Keywords: decision, order food, online delivery 

 

             Approved by 



กติติกรรมประกาศ 

 
งานวิจยัฉบบัน้ีสามารถส าเร็จลุล่วงและประสบความส าเร็จไดด้ว้ยดี เน่ืองจากไดรั้บความ

อนุเคราะห์จาก อาจารยพ์ิมพพ์ิชชา เลิศสกุลผาสุข อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั และ นายพิริยะ วิริยะ
สถาพร ท่ีให้ความกรุณาสละเวลาให้ค  าปรึกษา ขอ้แนะน า และขอ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ต่อการท าวจิยั 
 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยม์หาวิทยาลยัสยาม ทุกท่านท่ีให้ความรู้ในเร่ือง
ต่างๆท่ีมีประโยชน์ในการน ามาใชใ้นงานวิจยัฉบบัน้ี ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีสละ
เวลาในการตอบแบบสอบถามงานวิจยัน้ี รวมถึงก าลงัใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากครอบครัว
และเพื่อนๆ ทุกคนท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่ง งานวิจยัฉบบัน้ี
จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการร้านอาหารและผูใ้หบ้ริการจดัส่งอาหารแบบเดลิเวร่ีท่ีใชแ้อปพลิเคชนัใน
การรับออร์เดอร์ ตลอดจนบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสนใจในงานวิจยัน้ี อน่ึงหากงานวิจยัน้ีมีขอ้บกพร่อง หรือ
ผดิพลาดประการใด ผูว้จิยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที ่1 

บทน ำ 
 
1.1 ควำมเป็นมำ และ ควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร ถือเป็นปัจจยั 4 หรือส่ิงจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตส าหรับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารท่ีเราทุกคนตอ้งรับประทานเพื่อการด ารงชีพ ใน
อดีตนั้นผูบ้ริโภคคุน้ชินกบัการรับประทานอาหารท่ีร้านอาหาร ซ่ึงสามารถสั่งและนัง่รับประทานได ้
โดยร้านอาหารท่ีสามารถนั่งรับประทานท่ีร้านได้ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี ร้านอาหารรายย่อย/ร้านอาหารทัว่ไป (ไม่รวมถึงร้านแผงลอยหรือร้านรถเข็น) 
ร้านอาหารต่างประเทศและร้านอาหารหรู และสุดท้ายร้านอาหารประเภทบริการด่วน (Quick 
Service Restaurant ) หรือธุรกิจเฟรนไชส์ประเภทฟาสตฟ์ูด (ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี, 2560) 

อยา่งไรก็ตามจากสถานการณ์ทัว่โลกในปัจจุบนั ท่ีไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

เช้ือไวรัส Covid-19 ท าให้คนส่วนใหญ่ตอ้งปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต หลงัจากผ่านช่วงปิดเมือง 

(Lockdown) เม่ือเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงหลายครอบครัวต้องปรับ

พฤติกรรมจากท่ีเคยพาคนในครอบครัวออกไปรับประทานอาหารแบบนัง่รับประทานอาหารท่ีร้าน

ในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์ ก็เปล่ียนมาเป็นเลือกซ้ือวตัถุดิบมาท าอาหารรับประทานกนัเองท่ีบา้น 

หรืออีกทางเลือกท่ีสะดวกกว่ากนั ก็คือการสั่งอาหารมาทานท่ีบา้นกบัครอบครัวแทน จากการปรับ

พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อร้านอาหารส่วนใหญ่ คือจ านวนผูใ้ช้บริการในร้านอาหารลด

นอ้ยลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงท่ีมีมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ประชาชนส่วนใหญ่ เลือกท่ีจะ

ไม่เดินทางออกมาใชบ้ริการตามร้านอาหาร หรือแมก้ระทัง่ การเปล่ียนรูปแบบการใชชี้วิตในสังคม

ปกติใหม่ (New Normal) ท าให้ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมการบริการ อาทิเช่น การท่องเท่ียว   

การโรงแรม ร้านอาหาร หรือการใหบ้ริการสปา จะตอ้งมีการปรับกลยทุธ์ต่างๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

พฤติกรรมและความตอ้งการใชบ้ริการในรูปแบบใหม่ๆ เช่นกนั (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2563)  

ในส่วนของความต้องการของผู ้บริโภคท่ีเปล่ียนไปนั้ นคือ ความต้องการด้านความ

สะดวกสบาย ในขณะเดียวกนั ตอ้งมีการให้บริการท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ส่วนของ

การให้บริการร้านอาหาร มีการพฒันาและเพิ่มรูปแบบการให้บริการในรูปแบบออนไลน์มากข้ึน 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เร่ิมหันมาใช้บริการการสั่งอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีช่องทางการสั่งอาหารออนไลน์มีหลากหลายช่องทาง อาทิ เช่น ช่องทางออนไลน์



 
 
 

ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านตวักลางให้บริการสั่งอาหารออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปพลิเคชันท่ี

เจา้ของร้านอาหารพฒันาข้ึนเอง (ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี, 2560) และในปัจจุบนัแอปพลิเคชัน

ส าหรับบริการสั่งอาหารออนไลน์มีมากมาย เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดต้ดัสินใจในการเลือกบริโภค เช่น            

Grab Food, LINE MAN, Food panda, Now เป็นตน้ (ณัธภชัร เฉลิมแดน, 2563) โดยส่วนใหญ่แลว้ 

แต่ละแอปพลิเคชนัจะมีลกัษณะการใชง้านท่ีมีความแตกต่างกนั เช่น ในดา้นวิธีการสมคัร เมนูการ

ใช้งาน เวลาการให้บริการ พื้นท่ีการให้บริการ ค่าบริการส่งอาหารรวมไปถึงวิธีการช าระเงิน            

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในด้านพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมีความแตกต่างกันออกไป          

จากความเป็นมา และ ความส าคญัของปัญหา น ามาซ่ึงวตัถุประสงค์ในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษา

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่ง

อาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส                

โคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19)  

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1.2.1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหาร 

          ผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ไดแ้ก่ LINE MAN, Gojek, Grab Food  

          และ Food Panda 

1.2.2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์ 

          เดลิเวร่ีจ  าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์  

1.3 ขอบเขตของกำรวจัิย 

 1.3.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือกลุ่มผูใ้ช้บริการสั่งอาหารผ่าน                     

ผู ้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล อาทิ               

LINE MAN, Gojek, Grab Food และ Food Panda ในแต่ละช่วงอายุ ไดแ้ก่                           

กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา (อายุน้อยกว่า  20 ปี) กลุ่มว ัยท างาน (อายุ  20 -35 ปี)                                                   

กลุ่มวยักลางคน (อาย ุ36-50 ปี) และกลุ่มผูสู้งวยั (อาย ุ51 ปี ข้ึนไป)          

 

 



 
 
 

 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร และ กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งได้เป็น 2  

         ประเภท คือ 

                  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ เพศ  

         อาย ุอาชีพ รายได ้

                  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู ้ 

         ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี  

1.3.3 ขอบเขตดา้นเวลาและสถานท่ี พื้นท่ีในการวจิยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีเขตกรุงเทพฯ 

         และ ปริมณฑล 

1.3.4 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจยัในคร้ังน้ี ได้ด าเนินการศึกษาใน 

         ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 ไดท้ราบถึง ปัญหา จุดแข็ง ขอ้จ ากดั ของผูใ้ห้บริการและสามารถน าไปเป็นแนวทาง 

         ในการปรับปรุง  แก ้ไข  พฒันาได ้ในอนาคต  เพื ่อ ให ้เหมาะสมก ับความ

ต้องการ                       

         ของผูใ้ชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 

1.4.2 ผูที้ ่สนใจธุรกิจเกี่ยวกบัการให้บริการสั ่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหาร

ออนไลน์      

         เดลิเวร่ี สามารถน าผลการวิจยัน้ีปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมต่อไปได ้

1.5 นิยำมค ำศัพท์ 

1.5.1 บริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี คือ บริการสั่งอาหารและ 

         บริการจดัส่งโดยตรงถึงบา้นผา่นผูใ้ห้บริการออนไลน์ โดยการสั่งซ้ืออาหารหมายถึง           

         ทุกช่องทางทั้ง Grab Food, LINE MAN, Food Panda, Gojek  

1.5.2  ปริมณฑล ประกอบด้วย 5  จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี  

         จงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม 

 



 
 
 

 

1.6 กรอบแนวคิดของงำนวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องข้างต้น ผูว้ิจยัได้น า

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรม มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของงานวิจยั 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่าน                 

ผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี (Delivery)ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่1.1 ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

1. เพศ (Gender) 
2. ดา้นอาย ุ(Age) 
3. อาชีพ (Career) 
4. ดา้นรายได ้(Income) 

กำรตัดสินใจส่ังอำหำร 
ผ่ำนผู้ให้บริกำรส่งอำหำรออนไลน์เดลเิวร่ี 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตำม 

พฤติกรรมกำรเลอืกใช้ 
- วธีิการสมคัรเขา้ใชง้านง่าย 
- จดัเรียงเมนูใชง้านไดง่้าย 
- ระยะเวลาการใหบ้ริการรวดเร็ว 
- พื้นท่ีการใหบ้ริการหลายพื้นท่ี 
- ค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม 
- วธีิการช าระเงินหลากหลาย 
- โปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย 



บทที ่2 

เอกสาร และ งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ในบทน้ีเป็นการน าเสนอ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับตัวแปรท่ีจะ

ท าการศึกษาโดยผูว้ิจยัไดท้  าการสืบคน้จากเอกสารและงานวิจยัต่างๆทางวิชาการ โดยแบ่งเน้ือหา

ของบทน้ี เป็น 5 ส่วน ดงัน้ี  

2.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโมบายแอปพลิเคชนั 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.3 แนวคิดเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี 

2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการเทคโนโลยี 

2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 

 

2.1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัโมบายแอปพลเิคชัน (Mobile Application)  

นิยามของ ค าว่าโมบาย (Mobile) อาจนิยามไดว้า่ “อุปกรณ์ส่ือสารพกพา” ซ่ึงนอกจากจะ

สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศพัท์ทัว่ไป เช่น ติดต่อส่ือสารระหว่างกัน ยงั

สามารถมีคุณสมบติัท่ีโดดเด่น นั่นคือ น ้ าหนกัเบา มีขนาดเล็ก ใช้พลงังานค่อนขา้งน้อย สามารถ

เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตผ่าน 4G/5G มีกล้องถ่ายภาพด้านหน้า-หลัง รวมถึงสามารถรองรับการ       

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัเพิ่มเติมได ้

โมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application) หมายถึง การดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัและท า

การติดตั้งลงบนโทรศพัท์มือถือ โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งเขา้ไปยงัส่วนท่ีดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั เช่น 

App Store หรือ Play Store เป็นต ้(ลลิตา ณ หนองคาย, 2560) นอกจากน้ียงัมีนิยามของค าวา่โมบาย

แอปพลิเคชันท่ีแตกต่างออกไป อาทิเช่น หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยในการท างานของผูใ้ช้บนอุปกรณ์

โทรศพัท์มือถือ โดยท่ีแต่ละแอปพลิเคชนันั้นจะท างานบนระบบปฏิบติัการท่ีแตกต่างกนัไป เช่น

ระบบปฏิบติัการ Android หรือ IOS เป็นตน้ (สุชาดา พลาชยัภิรมศีลย,์ 2554) ซ่ึงสามารถคน้หาและ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัต่างๆ เพื่อติดตั้งลงบนระบบปฏิบติัการของโทรศพัทมื์อถือได ้
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แอปพลิเคชัน (Application) หรือท่ีหลายคนเรียกกันสั้ นๆ ว่า App (แอพ) ถือเป็น

ระบบปฏิบติัการหรือแพลตฟอร์มท่ีถูกพฒันาในยุคท่ี 4G ซ่ึงเร่ิมพฒันามากข้ึน และขยายตวัอย่าง

รวดเร็ว จากเดิมท่ีสามารถส่ือสารทางเสียงอยา่งเดียว เป็นการให้บริการดา้นขอ้มูล โปรแกรมหรือ

ส่ิงท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ ทั้งในดา้นส่ือสาร ดา้นการศึกษา ดา้นความบนัเทิง และ 

ด้านการใช้งานทางด้านธุรกรรมเชิงธุรกิจ ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคม พฒันา

ออกแบบมาส าหรับอุปกรณ์เคล่ือนท่ี โทรศพัทมื์อถือ รวมถึงแท็บเล็ต ซ่ึงในแต่ละระบบปฏิบติัการ

จะมีผูพ้ฒันาแอปพลิเคชันข้ึนมามากมาย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งาน ซ่ึงจะมีให ้     

ดาวน์โหลดทั้งฟรีและจ่ายเงิน ซ่ึงเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการท่ีเห็นช่องทาง พร้อมกบัการพฒันา

แอปพลิเคชนัเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใชบ้ริการ  

ความหลากหลายและอรรถประโยชน์ต่างๆ บนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของแอปพลิเคชนั สามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 4 วตัถุประสงคห์ลกั ดงัน้ี (อฐัพล วฒิุศกัดิสกุล, 2560) 

1. เป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูลเพื่อใหผู้บ้ริโภคคน้หาหรืออา้งอิง 

2. เป็นช่องทางจดัจ าหน่าย คอนเทนต ์โดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่ตอ้งซ้ือเน้ือหารายฉบบั 

    หรือสมคัรสมาชิกรายเดือน 

3. เป็นช่องทางในการใหบ้ริการ ออนไลน์ เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค 

4. จ  าหน่ายเป็นแอปพลิเคชนัอรรถประโยชน์ต่างๆ โดยอนุญาตให้ ผูบ้ริโภคใชง้านไดเ้พียง

บางส่วนโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย แต่จะถูกจ ากดัฟังกช์ัน่การท างานท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ 

ทั้งน้ีผูบ้ริโภคสามารถช าระเงิน เพื่อใชง้านแอปพลิเคชนัฉบบัเต็มท่ีมีความหลากหลายทางฟังก์ชัน่ท่ี

สูงกวา่ 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง 

ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถึง การศึกษาเก่ียวกบัสถิติของประชากร ซ่ึงสามารถใช้

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของประชากรตามเวลาหรือสถานท่ี ทั้งยงัครอบคลุมถึงการศึกษาขนาด 

โครงสร้าง และการกระจายของประชากรเหล่าน้ีอีกดว้ย โดยอาจใชก้ลุ่มเกณฑ์นิยาม เช่น การศึกษา 

เช้ือชาติ ศาสนา รวมถึงสถาบนัการศึกษา เป็นตน้ นอกจากน้ีประชากรศาสตร์ยงัศึกษาท่ีกวา้งกว่า

อาทิ เช่น การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างสังคม วฒันธรรมและกระบวนการทางเศรษฐกิจ          

ท่ีมีผลต่อประชากรดว้ย  
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2.2.1 ปัจจัยด้านเพศ (Sex) โดยทัว่ไปแลว้เพศชายหรือหญิงนั้น มีความแตกต่างกนั ทั้งในดา้น

รูปร่าง สรีระ สภาวะทางจิตใจอารมณ์ ความถนดัในดา้นต่างๆ รวมไปถึงในเร่ืองของค่านิยม 

ความคิด และทศันคติ (ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี, 2560) 

2.2.2 ปัจจัยด้านอายุ (Age) ถือเป็นอีกปัจจยัท่ีมีความส าคญัประการหน่ึง เพราะอายุจะเป็น

เสมือนตวัก าหนดหรือส่ิงท่ีบ่งบอกเก่ียวกบัประสบการณ์ในเร่ืองต่างๆ ของบุคคลนั้นๆ ซ่ึง

สามารถบ่งช้ีหรือแสดงความคิดเห็น ความเช่ือ ต่อลกัษณะการโตต้อบกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี

เกิดข้ึน ทัว่ไปแลว้ประสบการณ์ชีวติจะสูงข้ึนเม่ืออายเุพิ่มข้ึน รวมถึงความฉลาดรอบคอบ วิธีคิด

ก็เพิ่มมากข้ึนตามดว้ย  

จากการศึกษาของจรุมาส ชยัถิรสกุลและณกัษ ์กุลิสร์ (2555) ซ่ึงท าวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ต แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ประชากรเป้าหมายท่ีมีอาย ุแตกต่างกนัลว้นมีพฤติกรรมการใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีแตกต่าง

กนั ในท านองเดียวกนัน้ีงานวิจยัของธน ธรรมสุคติ (2555) ท่ีไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

อาหารฟาสตฟ์ู้ ดโดยใชบ้ริการส่งถึงบา้น พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคอาหารฟาสตฟ์ู้ ดท่ีมีอายุต่างกนั จะ

มีพฤติกรรมของการใชบ้ริการส่งอาหารตรงถึงบา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ทั้งใน

เร่ืองของช่วงเวลาท่ีสั่งอาหาร ผูร่้วมรับประทานอาหาร ความถ่ีในการสั่งอาหาร หรือแมแ้ต่

มูลค่าของอาหารฟาสต์ฟู้ ดท่ีสั่งรวมถึงแหล่งท่ีมาของรายการอาหารอีกด้วย สอดคล้องกับ

งานวิจยัของปณิศา มีจินดา (2553) ท่ีระบุวา่ผูบ้ริโภคอายุท่ีแตกต่างกนัจะมีรสนิยม ความชอบ 

และพฤติกรรมการใชผ้ลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีแตกต่างกนั 

2.2.3 ปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) เป็นเสมือนตวัช้ีวดั ความสามารถของผูบ้ริโภค

ในการซ้ือสินค้าและบริการ ซ่ึงรายได้น้ีถือเป็นความสามารถในการเข้าถึงของโอกาสทาง

เศรษฐกิจของแต่ละบุคคล มกัจะเช่ือมโยงเกณฑร์ายไดร่้วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์

อ่ืนๆ ดว้ย เพื่อใหก้ารก าหนดเป้าหมายทางการตลาดท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั อาจมีจ านวนคร้ังท่ีซ้ือสินคา้ผ่านเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตในระยะเวลา 3 เดือน ไม่แตกต่างกนั (กรีฑา ปันทวงักูร, 2552) ซ่ึงมีความขดัแยง้

กบัของสุภาวรรณ ชยัทววีฒิุกุล (2555) ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการออนไลน์

แบบรวมกลุ่มกันซ้ือบนเว็บไซต์ ENSOGO ของลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล                                        
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พบว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได้ มากกว่า 30,001 บาทข้ึนไป จะมีก าลังซ้ือท่ีมากกว่า ส่งผลให้มี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และใชบ้ริการ ราคาเฉล่ียของบริการท่ีเคยซ้ือแต่ละคร้ังมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือ

ค านวณทางสถิติแล้วสามารถสรุปได้ว่า ลูกค้าท่ีมีระดับรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมี

พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ และใชบ้ริการออนไลน์ โดยราคาเฉล่ียของบริการท่ีเคยซ้ือในแต่ละคร้ัง 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

2.3 แนวคิดเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance)  

ในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคลว้นมีเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้น 

การท่ีได้รับรู้และพิจารณาเทคโนโลยีตลอดจนการยอมรับเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองตอ้งการให้

สามารถเขา้เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคได้ ดังนั้น การยอมรับเทคโนโลยีถือ       

เป็นการยอมรับทางจิตใจ ทั้งยงัเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้บุคคลเกิดความเปล่ียนแปลง ทั้งในดา้น

พฤติกรรม ทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลย ีและการใชง้านเทคโนโลยท่ีีง่ายข้ึน (สิงหะ และสุนนัทา, 2555)  

2.3.1 องคป์ระกอบของการยอมรับเทคโนโลย ีประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  

1. ตวัแปรภายนอก (External Variable) หมายถึง อิทธิพลหรือปัจจยัของตวัแปร

ภายนอก ท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลแต่ละคน ท่ีมีอิทธิพล

แตกต่างกนัไป เช่น ความเช่ือและพฤติกรรมทางสังคม รวมถึงประสบการณ์ เป็นตน้ 

2. การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน (Perceived Usefulness) หมายถึง การท่ีผูใ้ช้งาน

เทคโนโลยี เกิดการรับรู้และเช่ือว่าเทคโนโลยี สามารถสร้างประโยชน์และช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพใหก้บังานได ้  

3. การรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) เป็นส่ิงท่ีท่ีผูใ้ชเ้ช่ือว่า

เทคโนโลยใีชง้านนั้น สามารถใชง้านไดง่้าย  

4. ทศันคติท่ีมีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึง ความคิดเห็นของ

ผูใ้ช้งานท่ีมีต่อเทคโนโลยีนั้ น ซ่ึงอาจเกิดได้จากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน

รวมถึงการรับรู้ในความง่ายต่อการใชง้าน ส่ิงน้ีมกัจะส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจท่ีจะ

ใชง้านเทคโนโลยนีั้นๆ 

5. ความตั้งใจในการใชง้าน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมหรือความตั้งใจ

ท่ีจะใช้งานเทคโนโลยี ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานหรืออาจไดรั้บ

อิทธิพลมาจากการรับรู้ประโยชน์ในการใชง้านได ้
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6. การใช้งานจริง (Actual Use) เป็นการยอมรับเทคโนโลยี โดยเกิดจากการน า

เทคโนโลยนีั้นมาใชไ้ดจ้ริง โดยตอ้งมีทศันคติต่อการใชง้าน เป็นตวัแปรส าคญัท่ีส่งผล

โดยตรง ต่อการใชง้านเทคโนโลยนีั้นๆ 

2.4 แนวคิดทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจใช้บริการเทคโนโลย ี

การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการในการคิดและพิจารณาเพื่อท่ีจะเลือก

กระท าอย่างใด อย่างหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีหลากลาย คนเรามกัจะตอ้งตดัสินใจในการเลือก

สินคา้และใช้บริการอยู่เสมอ โดยทัว่ไปจะเลือกสินคา้หรือบริการตามสถานการณ์นั้นๆหรืออาจ

เลือกจากขอ้มูลท่ีมี ดงันั้น การตดัสินใจจึงเป็นกระบวนการท่ีส าคญั อยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค 

(เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ, 2553)  

ขั้นตอนการตดัสินใจ (Buying Decision Process) มกัจะเป็นล าดบัและขั้นตอนในการ

ตดัสินใจของผูบ้ริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพีร์ล่ิมไทย, ศุภร เสรีรัตน์,องอาจ ปทะวานิช และปริญ 

ลกัษิตานนท์, 2553) นอกจากน้ี การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถือเป็นกระบวนการท่ีเป็นผล มาจาก

การตอบสนองการกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น แพ็คเกจของสินคา้ การโฆษณา เป็นตน้ (ศิริวรรณ 

เสรีรัตน์, 2550) 

ภาพที ่2.1 กระบวนการการตดัสินใจซ้ือ 5 ขั้นตอนของผูบ้ริโภค 

ท่ีมา : www.mis.krirk.ac.th 

 

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

นายชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี (2560) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่ง

อาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า       

ในส่วนของการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์เผยว่า ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกัน ไม่ส่งผลหรือไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสั่งอาหารผ่านผู ้

ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (p > 0.05) ทั้งน้ีปัจจยั
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ส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดแ้ก่ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นการบริการและการจดัส่ง 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด รวมถึงปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่าย  

อิสราวลี เนียมศรี (2561) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาดดิจิทลัและการยอมรับ

การใช้งานเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE MAN ใน

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในประชากรกลุ่มตวัอย่าง พบว่า การส่ือสารทางการตลาดดิจิทลัและ

การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนั LINE MAN 

ในกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีพบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่มีเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 19 – 45 ปี 

และมกัจะประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 30,001-50,000 

บาท ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้บริการแต่ละคร้ังอยู่ท่ีประมาณ 201 – 400 บาท ซ่ึงส่วนใหญ่

ผูบ้ริโภคมกัสั่งอาหารและเคร่ืองด่ืม โดยจะใช้บริการน้อยกว่า 2 คร้ัง/เดือน และนิยมใช้บริการใน

วนัหยดุ โดยเฉพาะวนัอาทิตยใ์นช่วงเวลา 12.01 น. – 14.00 น. 

ณัธภชัร เฉลิมแดน (2563) ศึกษาเชิงปริมาณโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบั สถานภาพส่วนบุคคล

และพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในกรุงเทพมหานครท่ีเคยสั่งอาหารแบบดิลิเวอร่ีผ่านโมบายแอปพลิเคชนั 

ในช่วงเกิดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ซ่ึงได้ใช้แบบสอบถาม

ออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล การศึกษาน้ีเผยให้เห็นวา่ โมบายแอปพลิเคชนัท่ีผูบ้ริโภค

นิยมมากท่ีสุด ไดแ้ก่ LINE MAN ตามดว้ย Grab food และ Food Panda ตามล าดบั โดยกลุ่มตวัอยา่ง

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20-35 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน และมีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท  
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2.6 ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 Grab Food Logo 

ท่ีมา : www.vectrostudio.com 
 

2.6.1 Grab Food 

- Grab ไดป้ระกาศควบรวมกิจการ Uber ในตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงเดือน

มีนาคม 2561 กรรมการผู ้จ ัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ได้อัปเดท

สถานการณ์ของ Grab หลงัจากรวมกิจการกบั Uber ให้ฟังว่าผลตอบรับ

ค่อนขา้งดี เพราะผูข้บั Uber ก็ขบั Grab ด้วย ท าให้ท างานได้สะดวกข้ึน 

ส าหรับผูท่ี้เคยใช้บริการ Uber อาจคุน้เคย UberEats แต่หลงัจากควบรวม

กิจการ แกร็บไดน้ าร้านอาหารทั้งหมด มารวมกบัร้านอาหารท่ีแกร็บดีลใหม่

กวา่ 3,000 ร้าน ท าใหร้วบรวมร้านอาหารในกรุงเทพฯ ไดแ้ลว้กวา่ 4,000 ร้าน 

- พื้นท่ีให้บริการ 51 จงัหวดั (ภาคกลาง 11 จงัหวดั, ภาคเหนือ 8 จงัหวดั, ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 จงัหวดั, ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั, ภาคตะวนัตก 6 

จงัหวดั, ภาคใต ้8 จงัหวดั) 

- ราคาใหบ้ริการเร่ิมตน้ท่ี 10 บาท 

- โปรโมชัน่สั่งครบ 300 ลด 100 บาท (เม่ือช าระดว้ยบตัรบีเฟิสต์ ของธนาคาร

กรุงเทพ) 

- ความได้เปรียบในการแข่งขนั เป็นแอปพลิเคชันท่ีมีความยืดหยุ่น สามารถ

ติดต่อพนกังานขบัรถไดโ้ดยตรง ท าให้เม่ืออยากสั่งอาหารนอกเหนือจากเมนู

สามารถพูดคุยกนันอกรอบได ้ และระบบการใช้งานมีความง่ายและรวดเร็ว

กวา่เจา้อ่ืนๆ 
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ภาพที ่2.3 LINE MAN Logo 

ท่ีมา : www.cozybikiny.com 

 

2.6.2 LINE MAN 

- ประวติัความเป็นมา LINE เร่ิมโครงการ LINE MAN มาตั้งแต่วนัท่ี 21 

เมษายนปี 2016 โดยเปิดให้ดาวโ์หลดแอพพลิเคชัน่ใน Google Play ซ่ึงเป็น

ระบบท่ีคิดค้นด้วยทีมพฒันาชายไทย ออกแบบมาให้ตอบสนองกับความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศโดยเฉพาะ ในวนัน้ีรองรับการใชง้านแลว้บน

มือถือไอโฟน ถือเป็นตวัช่วยท่ีท าให้ชีวิตประจ าวนัเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน ไม่วา่จะ

เป็นการจดัส่งของดว้ยความรวดเร็วกบับริการ ‘แมสเซนเจอร์’ หรือสั่งอาหาร

ด่วนผา่นแอปสั่งซ้ืออาหารท่ีมีร้านคา้ร่วมรายการกวา่ 100,000 แห่ง นอกจากน้ี

ยงัมีการสั่งซ้ือสินคา้ในร้านสะดวกซ้ือ 7-11 ส่งตรงถึงมือคุณ เรียกไดว้า่เป็น

บริการท่ีครบวงจรท่ีครองใชผู้ใ้ชค้นไทยเป็นอยา่งมาก เพราะสามารถเรียกใช้

งานไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในขณะท่ีผูใ้ชง้านส่วนใหญ่เช่ือมต่อผา่นระบบ LINE 

ท าใหเ้ขา้ถึง LINE MAN ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

- พื้นท่ีให้บริการ 36 จงัหวดั (ภาคกลาง 13 จงัหวดั, ภาคเหนือ 8 จงัหวดั, ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวดั, ภาคตะวนัออก 4 จงัหวดั, ภาคใต ้6 จงัหวดั) 

- ราคาใหบ้ริการเร่ิมตน้ท่ี 0 บาท 

- โปรโมชัน่สั่งครบ 300 ลด 80 บาท / สั่งครบ 200 ลด 50 บาท 

- ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั มีการจดัเรียงหมวดหมู่ใชง้านไดง่้าย มีส่วนลด

เยอะเพราะจะไดแ้ข่งขนักบัคู่แข่งได ้
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ภาพที ่2.4 Food Panda Logo 

ท่ีมา : www.facebook.com/FoodpandaSurat 

 

2.6.3 Food Panda 

- ประวติัความเป็นมา การรีแบรนดข์อง foodpanda ท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากประเทศ

เยอรมนี คร้ังน้ี เกิดข้ึนหลงัจากบริษทั Delivery Hero คู่แข่งในตลาดบริการส่ง

อาหารออนไลน์สัญชาติเดียวกนั ไดซ้ื้อกิจการ foodpanda ในเดือน ธ.ค. 2016 

และต่อมาไดท้  าการเปล่ียนสีส้ม มาเป็นสีชมพูแทน ส่วนสัญลกัษณ์ “แพนดา้” 

ยงัคงอยูเ่หมือนเดิม แต่จะมีการปรับปรุงใหส้ัญลกัษณ์มีความโคง้มนดูทนัสมยั

มากข้ึน รวมทั้งตวัหนงัสือก็ปรับใหม่ให้เขา้กนั ซ่ึงทางบริษทัเช่ือวา่สัญลกัษณ์

ใหม่น่าจะท าให้ผูใ้ช้บริการจดจ า foodpanda ได้มากข้ึน และยงัเป็นการบ่ง

บอกวา่หลงัจากน้ี foodpanda ก าลงัจะเดินไปสู้ทิศทางใหม่ๆ 

- พื้นท่ีใหบ้ริการ 67 จงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

- ราคาใหบ้ริการเร่ิมตน้ท่ี 0 บาท 

- โปรโมชัน่สั่งครบ 299 ลด 70 บาท / สั่งครบ 150 ลด 25 บาท 

- ความได้เปรียบในการแข่งขนั มีราคาถูกกว่าเจา้อ่ืนๆ คนขบัเยอะให้บริการ

รวดเร็ว พื้นท่ีครอบคลุมเกือบทุกจงัหวดัในประเทศไทย มีรีวิวอาหารให้

ส าหรับคนท่ีเป็นลูกคา้ใหม่ 
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ภาพที ่2.5 Gojek Logo 

ท่ีมา : www.gojek.com/th/about 

 

2.6.4 Gojek 

- ประวติัความเป็นมา เบ้ืองหลงัความส าเร็จของ GET คือการน าเทคโนโลยีจาก

สตาร์ทอปัระดบัยนิูคอร์นรายแรกๆ ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อยา่ง Gojek 

ท่ีท  าธุรกิจบนความเช่ือท่ีวา่เทคโนโลยี จะน ามาซ่ึงโซลูชนัท่ีเขา้ไปแกปั้ญหาท่ี

ทา้ทายในหลายประเทศ โดยปัจจุบนัเติบโตข้ึนมาเป็นสตาร์ทอปัระดบัเดคา

คอร์นท่ีมีมูลค่าเกิน 1 หม่ืนลา้นเหรียญ  

- พื้นท่ีใหบ้ริการ 6 จงัหวดั (จ.กรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, จ.ปทุมธานี,  

- จ.สมุทรปราการ, จ.สมุทรสาคร, จ.นครปฐม)  

- ราคาใหบ้ริการเร่ิมตน้ท่ี 10 บาท 

- โปรโมชัน่แจกคูปองจดัส่งฟรีทุกวนั(2คร้ัง/วนั/ผูใ้ช)้ 

- ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ราคาถูกเพราะเป็นน้องใหม่ของวงการ และมี

โปรโมชัน่หลากหลาย 

 



บทที ่3 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 
 

          ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีวิจยั              

ในรูปแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีแบบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวม

ข้อมูล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี (Delivery) โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการ

ศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 

3.2 การทดสอบเคร่ืองมือ 

3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 กลุ่มประชำกรและกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1. ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

          ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีคือผู ้บริโภคใน            

เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ท่ีเคยใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหาร

ออนไลน์เดลิเวร่ี 

3.1.2. กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

          ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยั

ความน่าจะเป็น (Nonprobability procedures)โดยสุ่มตวัอย่างจากผูท่ี้ใช้บริการสั่ง

อาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน 

ดงันั้นสูตรการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่ทราบค่าประชากร (ธานินทร์ ศิลป์

จารุ, 2548) คือ 
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n = (P(1-P) Z2)/e2 

 โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

                         P = ค่าสัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 

                         e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีของการสุ่มตวัอยา่ง 

                         Z = ระดบัความเช่ือมัน่ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ 95% (หรือระดบันยัส าคญั 0.05) 

ตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็น 50% หรือ 0.5 จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการระดบัความเช่ือมัน่ 95% และ

ยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้5% หรือ 0.05 ค  านวณไดด้งัน้ี 

เม่ือแทนค่า จะได ้n = ((0.50) (1-0.50)(1.96)2) / (1.96)2 

                             n = 384.16 หรืออยา่งนอ้ย 384 ราย 

3.1.3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

          การเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจยัคร้ังน้ีโดยการ แจกแบบสอบถามออนไลน์ 

(Online questionnaire) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีกลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย อีกทั้งยงั

เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล โดยมีโครงสร้าง

องคป์ระกอบของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

          ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วน

บุคคลต่อการใช้บริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี มีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามปลายปิด จ านวน 6 ขอ้ 

          ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัผูใ้ห้บริการออนไลน์ท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้

บริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี จ  านวน 1 ขอ้  

          ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อการตดัสินใจใช้

บริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีท่ีแตกต่างกนัจ านวน 7 ขอ้ โดย

กลุ่มตัวอย่างจะ แสดงความคิดเห็นด้วยการตอบแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  
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          5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

          4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 

          3 หมายถึง ปานกลาง 

          2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมาก 

          1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

          การแปรผลการวิจัยของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภท  

อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉล่ียในการอภิปรายผลโดยการค านวณดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) / จ  านวนชั้น 

         = (5 – 1) / 5 

         = 0.8 

เกณฑ์กำรแปลควำมหมำยของคะแนน (ชัชวำลย์ เรืองประพนัธ์, 2543,หน้ำ 30) 

          คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยมากท่ีสุด          

ต่อความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

          คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยมาก                     

ต่อความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

          คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยปานกลาง           

ต่อความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

          คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ย                    

ต่อความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 

          คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูท่ี้เคยใชบ้ริการเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด         

ต่อความส าคญัในการเลือกใชบ้ริการ 
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3.2 กำรทดสอบเคร่ืองมือ 

          ในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาขอ้มูลจากต ารางานวิจยั และเอกสารต่าง ๆ โดยน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับ

ท าการศึกษา 

2. ก าหนดโครงร่างของแบบสอบถามตามความส าคญัของขอบเขต และจุดมุ่งหมายส าหรับ

การท าการศึกษา 

3. ร่างแบบสอบถาม แกไ้ข และปรับปรุง 

4. ตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ังเพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งของแบบสอบถาม 

3.3 กำรตรวจสอบเคร่ืองมือ 

          การตรวจสอบเน้ือหา ผู ้วิจ ัยได้ตรวจสอบความครบถ้วน และความสอดคล้องเน้ือหา            

ของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา โดยใช้กลุ่มทดลองไดแ้ก่ ประชากรท่ีเคยใช้บริการสั่ง

อาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จ านวน 30 คน   

ซ่ึงการตรวจสอบความเช่ือมัน่ผูว้ิจยัพิจารณา ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบคั อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามออนไลน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3.1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิ ครอนบคั อลัฟ่าของเคร่ืองมือการวจิยัจากกลุ่มทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          จากผลการตรวจสอบค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่ระหวา่งกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน กบักลุ่ม

ตวัอย่างแสดงให้เห็นว่า ค่าอลัฟ่าแสดงความเช่ือมัน่อยู่ระหว่าง 0.70 -1.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 

แบบสอบถามทั้ง 7 ขอ้มีความน่าเช่ือถือเพียงพอต่อการวิจยั เน่ืองจากค่าอลัฟ่าท่ียอมรับไดข้องตวั

สถิติ ตอ้งมีมากกวา่ 0.7 นอกจากน้ีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน ไดผ้า่นการตรวสอบเน้ือหาจากอาจารย์

ท่ีปรึกษา เรียบร้อยแลว้ เพราะฉะนั้นค าถามทั้ง 7 ขอ้จึงสามารถน าไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลได ้

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

          การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี (Delivery) โดยแบ่งลกัษณะการแบ่ง

ขอ้มูลเป็น 2 ลกัษณะ 

1) แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดม้าจากการศึกษาคน้ควา้จากต าราท่ีเก่ียวกบั

การท าวจิยั เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ 

2) แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบ

แบบสอบถามของผูท่ี้เคยใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีใน              

เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล จ านวน 400 คน 

ส่วนของค ำถำม 
ค่ำอลัฟ่ำแสดงควำมเช่ือมั่น 

กลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่ำง 

1. วธีิการสมคัรเขา้ใชง้านง่าย 0.750 0.751 

2. จดัเรียงเมนูใชง้านไดง่้าย 0.735 0.743 

3. ระยะเวลาการใหบ้ริการรวดเร็ว 0.824 0.800 

4. พื้นท่ีการใหบ้ริการหลายพื้นท่ี 0.738 0.792 

5. ค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม 0.734 0.759 

6. วธีิการช าระเงินหลากหลาย 0.724 0.746 

7. โปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย 0.794 0.892 



บทที ่4 

บทวเิคราะห์ข้อมูล 

  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน เป็นกลุ่มผูใ้ชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการ
ส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล โดยแบบสอบถามมีการแบ่งเป็น 3 ส่วน 

4.1 ผลการวจัิย 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมโดยการแจกแบบสอบถามออนไลน์เก่ียวกบั
การศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผู ้
ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี (Delivery) 
 
ตารางที ่4.1 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผู ้
ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีโดยจ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ชาย 164 41.00 
หญิง 236 59.00 
รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  าแนกตามเพศไดเ้ป็นเพศชาย จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 และเป็น
เพศหญิงจ านวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 
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ตารางที ่4.2 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผู ้
ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีโดยจ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 120 30.00 
อาย ุ20-35 ปี 104 26.00 
อาย ุ36-50 ปี 91 22.75 
อาย ุ51 ปีข้ึนไป 85 21.25 
รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  าแนกตามอายุไดเ้ป็นอายุนอ้ยกว่า 20 ปี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 
อายุ 20-35 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อายุ 36-50 ปี จ  านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.75 อาย ุ51 ปีข้ึนไป จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 21.25 
 
ตารางที ่4.3 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผู ้
ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีโดยจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 65 16.25 
พนกังานบริษทัเอกชน 175 43.75 
ธุรกิจส่วนตวั 73 18.25 
นกัเรียน/นกัศึกษา 87 21.75 
รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใช้เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  าแนกตามอาชีพไดเ้ป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.25 พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.25 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.75 
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ตารางที ่4.4 : ลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผู ้
ใหบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีโดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 28 7.00 
10,000-20,000 บาท 78 19.50 
20,001-30,000 บาท 161 40.25 
มากกวา่ 30,000 บาท 133 33.25 
รวม 400 100.00 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นนอ้ยกวา่ 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.00 10,000-20,000 บาท จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50 20,001-30,000 บาท จ านวน 
161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.25 มากกวา่ 30,000 บาท จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.25 
 
ตารางที ่4.5 ผูใ้หบ้ริการออนไลน์ท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่ง
อาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 
แอปพลเิคชัน จ านวน ร้อยละ 
Grab Food 124 31.00 
LINE MAN 95 23.75 
Food Panda 106 26.50 
Gojek 75 18.75 
รวม 400 100.00 

ดงันั้นการออกแบบหรือปรับปรุงแอปพลิเคชนัในดา้นของการจดัเรียงเมนูเพื่อให้มีความง่าย

ต่อการใชง้าน การเพิ่มขยายพื้นท่ีบริการและลดระยะเวลาในการจดัส่ง หรือแมแ้ต่การมีนโยบายทาง

การตลาด เพิ่มโปรโมชัน่ท่ีแปลกใหม่ อาจส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อการตดัสินใจท่ีจะเลือกใช้

บริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี โดยผลจากการท าแบบสอบถามออนไลน์

ในการศึกษาน้ีเผยใหเ้ห็นวา่ Grab Food  เป็นผูใ้ห้บริการออนไลน์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในกลุ่มผูบ้ริโภค

ท่ีใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในร้อยละ 31.00 ตามด้วย                     

Food Panda, LINE MAN และ Gojek ในร้อยละ 26.50 , 23.75  และ 18.75 ตามล าดบัดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจส่ังอาหารผ่านผู้
ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวร่ี 

ระดับความส าคัญ 

𝑥̅  S.D. ความหมาย 
โปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย 4.60 0.05 มากท่ีสุด 
ค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม 4.52 0.06 มากท่ีสุด 
วธีิการช าระเงินหลากหลาย 4.43 0.06 มากท่ีสุด 
พื้นท่ีการใหบ้ริการหลายพื้นท่ี 4.29 0.07 มากท่ีสุด 
ระยะเวลาการใหบ้ริการรวดเร็ว 4.24 0.06 มากท่ีสุด 
จดัเรียงเมนูใชง้านไดง่้าย 4.11 0.07 มาก 
วธีิการสมคัรเขา้ใชง้านง่าย 4.02 0.07 มาก 

ในการศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการ

ส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี โดยวิเคราะห์ด้วยสถิติแบบบรรยาย ในการหาค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ให้ความส าคญัในปัจจยัด้านของ

โปรโมชัน่ท่ีมีหลากหลายของแต่ละแอปพลิเคชนัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.60 ตามดว้ยปัจจยัดา้น

ความเหมาะสมของค่าบริการส่งอาหาร ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 ปัจจยัดา้นวิธีการช าระเงินหลากหลายใน

ค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ปัจจยัด้านพื้นท่ีการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 และปัจจยัระยะเวลาการให้บริการ

รวดเร็ว ท่ีค่าเฉล่ีย 4.24 
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สรุปผลการวจิัย และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวจิยัน้ี เป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการส่ง

อาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ผลการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

5.1. สรุปผลการวจิยั 

5.2. อภิปรายผล 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.4 ผลสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มผูใ้ชง้าน 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการสั่งอาหารจดัส่งผา่น

ผูใ้หบ้ริการออนไลน์เผยใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เลือกใชบ้ริการอาหารจดัส่งผา่นผูใ้หบ้ริการออนไลน์มากท่ีสุด

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 ช่วงอายุน้อยกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยจะ

เป็นกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย         

20,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ซ่ึงในการเลือกใช้บริการสั่งอาหารผ่าน                     

ผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี ผูต้อบแบบสอบถามออนไลน์ให้ความส าคญัในปัจจยัดา้น

ของโปรโมชัน่ท่ีมีหลากหลายของแต่ละแอปพลิเคชนัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 4.60 ตามดว้ยปัจจยั

ดา้นความเหมาะสมของค่าบริการส่งอาหาร ท่ีค่าเฉล่ีย 4.52 ปัจจยัดา้นวธีิการช าระเงินหลากหลายใน

ค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ปัจจยัด้านพื้นท่ีการให้บริการ ท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 ทั้งน้ียงัมีปัจจยัดา้นระยะเวลาการ

ให้บริการรวดเร็ว การจดัเรียงเมนู ใช้งานไดง่้าย ระยะเวลาการให้บริการรวดเร็วรวมถึงพื้นท่ีการ

ให้บริการท่ีหลากหลายพื้นท่ี โดย Grab Food เป็นผูใ้ห้บริการออนไลน์ท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดในกลุ่ม

ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีคิดเป็นร้อยละ 31.00            

ตามดว้ย Food Panda, LINE MAN และ Gojek คิดเป็นร้อยละ 26.50 23.75 และ 18.75 ตามล าดบั 
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5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจยัส่วนบุคคลต่อการสั่งอาหารจดัส่งผา่น

ผูใ้หบ้ริการออนไลน์เผยใหเ้ห็นวา่ ผูท่ี้เลือกใชบ้ริการอาหารจดัส่งผา่นผูใ้หบ้ริการออนไลน์มากท่ีสุด

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.00 ช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 โดยจะ

เป็นกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43.75 และเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย         

20,001-30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40.25 ซ่ึงให้ผลสอดคล้องกับรายงานการวิจยัของ           

ชเนศ ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี 2560 (ชเนศ, ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี 2560) ในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

สั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี คือการมีโปรโมชนัท่ีหลากหลายโดยมีค่าเฉล่ีย

ท่ี 4.60 จากรายงานเผยให้เห็นว่าโปรโมชั่นต่างๆ เช่น ฟรีค่าจดัส่งเม่ือมียอดสั่งซ้ือถึงจ านวนท่ี

ก าหนด ส่วนลดค่าอาหารและค่าขนส่งให้กบัทั้งลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอหรือมีการแนะน า

รายการอาหารใหม่จะท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจสั่งซ้ืออาหารได ้จะส่งผลให้ลูกคา้ท่ียงัไม่เคย

สั่งซ้ือสามารถตดัสินใจสั่งอาหารไดง่้ายข้ึนหรือลูกคา้ท่ีเคยใชบ้ริการแลว้ก็จะกลบัมาใช้บริการอีก          

(ชเนศ, ลกัษณ์พนัธ์ุภกัดี 2560) ตามดว้ยปัจจยัดา้นความเหมาะสมของค่าบริการส่งอาหาร ท่ีค่าเฉล่ีย 

4.52 ปัจจัยด้านวิธีการช าระเงินหลากหลายในค่าเฉล่ียท่ี 4.43 ปัจจัยด้านพื้นท่ีการให้บริการ                

ท่ีค่าเฉล่ีย 4.29 จากการศึกษาในคร้ังน้ีเผยให้เห็นวา่ Grab Food เป็นผูใ้ห้บริการออนไลน์ท่ีนิยมใช้

มากท่ีสุดในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ีคิดเป็น

ร้อยละ 31.00 ตามดว้ย Food Panda, LINE MAN และ Gojek คิดเป็นร้อยละ 26.50 23.75 และ 18.75 

ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัรายงานการศึกษาของณธัภชัร เฉลิมแดน 2020 ซ่ึงไดศึ้กษาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคต่อการสั่งอาหารแบบเดลิเวร่ีผา่นแอปพลิเคชนัทางโทรศพัท์ ในช่วงเกิดโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา สายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เผยว่ากลุ่มคนอายุ

ระหวา่ง 20-35 ปี นิยมใชแ้อปพลิเคชนั LINE MAN บ่อยท่ีสุด ตามดว้ย Grab food และ Food Panda 

ตามล าดบั (ณธัภชัร เฉลิมแดน, 2020) 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

         5.3.1 ควรมีการเก็บรวบรวมข ้อมูลจากช่องทางอื่น  ๆ  นอกจากการกระจาย
แบบสอบถาม 
                  ออนไลน์ เพื่อให้ได้ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างที่หลากหลาย และสามารถน าไปขยายผล
เพื่อ 
                  อ ธิบาย ปัจจัย ท่ี ส่ งผล ต่อการตัด สินใจสั่ งอาหารผ่านผู ้ให้บ ริการส่งอาหาร  
                  ออนไลน์เดลิเวร่ีได้ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 
         5.3.2 เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกเพิ่มเติมเก่ียวกบัการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้ห้บริการ 

    ส่งอาหารออนไลน์เดลิ เว ร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  จึงควรเพิ่มการ  
   ท าวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth  
    Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม 
    ออนไลน์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน โดยผูใ้หบ้ริการจะไดน้ าไปพฒันาและ 
    ปรับปรุงสินคา้ และ บริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

         5.3.3 ขอ้เสนอแนะส าหรับผูป้ระกอบการ จากท่ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลและศึกษาดูนั้น 

                  กลุ่มลูกคา้ท่ีควรให้ความสนใจคือกลุ่มผูห้ญิงท่ีเป็นพนกังานเอกชน ดงันั้นควรเนน้การ 

                  บริการในโซนกลางเมืองเพื่อรักษาฐานลูกคา้เก่า และกระจายไปนอกเมืองเพิ่มเร่ือยๆ 

                  เพื่อเจาะกลุ่มลูกคา้ใหม่ๆเพิ่มเขา้มา รวมถึงมีการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ และเปรียบเทียบ 

                  ราคากบัคู่แข่งไม่ให้แตกต่างกนัมากจนเกินไป และควรมีวิธีช าระเงินท่ีหลากหลาย 

                  เพื่อใหลู้กคา้ไดเ้ลือกวธีิช าระเอง 

         5.3.4 ในการวจิยัคร้ังหนา้ควรเพิ่มแบรนด ์Robinhood ท่ีเพิ่งเปิดตวัเขา้มาดว้ย เพื่อใหง้านวจิยัมี 

                  ขอ้มูลหลากหลายมากข้ึน 
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5.4 ผลสัมภาษณ์เชิงลกึของกลุ่มผู้ใช้งาน 

โดยสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้บริการสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการออนไลน์ เก่ียวกบัปัจจยัหลกัท่ี

ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเพศหญิงจ านวน 3 คน 

5.4.1 ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 1 ช่วงอาย ุ51 ปีข้ึนไป อาชีพธุรกิจส่วนตวั รายไดม้ากกวา่ 30,000 

บาท ใช้แอปพลิเคชัน Grab Food บ่อยท่ีสุด ให้เหตุผลว่าในบางช่วงท่ีตอ้งเคลียงานใน

บริษทัก็สามารถสั่งอาหารไดโ้ดยไม่ตอ้งออกไปไหน และเลือกใช้ Grab Food เพราะ

สามารถใชง้านไดง่้ายกวา่แอปพลิเคชนัอ่ืนๆ 

5.4.2 ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนท่ี 2 ช่วงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา รายไดน้อ้ยกวา่ 

10,000  บาท ใชแ้อปพลิเคชนั Food Panda บ่อยท่ีสุด ให้เหตุผลวา่การสั่งอาหารออนไลน์

สะดวกและปลอดภยั ไม่ตอ้งออกไปเจอกลุ่มคนในช่วงท่ีมีการระบาดของไวรัส Covid-19 

5.4.3 ผูใ้ห้สัมภาษณ์คนท่ี 3 ช่วงอายุ 20-35 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายได้ 10,000-

20,000 บาท ใชแ้อปพลิเคชนั Grab Food บ่อยท่ีสุด ให้เหตุผลวา่ท างานอยูใ่นบริษทัซ่ึงของ

กินไม่หลากหลาย เม่ือถึงช่วงพกักลางวนัจึงรวมกลุ่มกนัสั่งอาหารออนไลน์เพื่อหารค่าส่ง

และไดส่้วนลดต่างๆ 
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แบบสอบถาม 
 

การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจส่ังอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวร่ี (Delivery) 

นายกติติศักดิ์ พรสิทธิศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์  
ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ มหาวิทยาลยัสยาม 

 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมายถูก เลอืกหน้าข้อความทีต่รงกบัความคิดเห็นของท่าน 

แบบสอบถามน้ี จดัท าข้ึนเพื่อส ารวจปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผ่านผูใ้ห้บริการส่ง

อาหารออนไลน์เดลิเวร่ีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 

 การวจิยัคร้ังน้ี เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหาร 
 ออนไลน์เดลิเวร่ี 

 
นิยามค าศัพท์ 

บริการส่ังอาหารผ่านผู้ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวร่ี คือ บริการสั่งอาหารและบริการ
จดัส่งโดยตรงถึงบา้นผา่นผูใ้หบ้ริการออนไลน์ โดยการสั่งซ้ืออาหารหมายถึงทุกช่องทางทั้ง Grab 
Food, LINE MAN, Food Panda, Gojek  

ปริมณฑล ประกอบดว้ย 5 จงัหวดั คือ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดั
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรสาคร และจงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

ชาย    หญิง 

2. อาย ุ

นอ้ยกวา่ 20 ปี   20-35 ปี  
36-50 ปี    51 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ 

พนกังานรัฐวสิาหกิจ  พนกังานบริษทัเอกชน  
ธุรกิจส่วนตวั   นกัเรียน / นกัศึกษา 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท  
20,001 - 30,000 บาท  มากกวา่ 30,000 บาท 

5. ท่านเคยใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ 

เคย    ไม่เคย (จบแบบสอบถาม)  

6. ท่านก าลงัศึกษาท างานหรืออาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล หรือไม่ 

ใช่    ไม่ใช่ (จบแบบสอบถาม) 

 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชบ้ริการสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหารออนไลน์เดลิเวร่ี  

1. ท่านใชแ้อปพลิเคชนัใดในการสั่งอาหารแบบเดลิเวร่ีบ่อยท่ีสุด (เลือกเพียง 1 ค  าตอบ) 

Grab food   LINE MAN 
Food panda   Gojek 
 
 



 
 
 

ส่วนที ่3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจสั่งอาหารผา่นผูใ้หบ้ริการส่งอาหาร
ออนไลน์เดลิเวร่ี 

หมายเหตุ : ระดบัความพึงพอใจ 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด, 4 = เห็นดว้ยมาก, 3 = ปานกลาง,                                    
2 = ไม่เห็นดว้ยมาก, 1 = ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจส่ังอาหารผ่านผู้

ให้บริการส่งอาหารออนไลน์เดลเิวร่ี 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

วธีิการสมคัรเขา้ใชง้านง่าย      
จดัเรียงเมนูใชง้านไดง่้าย      
ระยะเวลาการใหบ้ริการรวดเร็ว      
พื้นท่ีการใหบ้ริการหลายพื้นท่ี      
ค่าบริการส่งอาหารเหมาะสม      
วธีิการช าระเงินหลากหลาย      
โปรโมชัน่ท่ีหลากหลาย      



 
 
 

ประวตัิผู้จัดท ำ 
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