ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของผูบ ริโภค
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการรานอาหารออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาดโควิด-19 เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน
ตามปจจัยประชากรศาสตร และพยากรณปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร
ออนไลน งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยางเปนผูที่เคยใชบริการรานอาหารออนไลนในเขต
กรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามออนไลนจํานวน 407 ชุด วิเคราะหขอมูลดวยสถิติหาคาเฉลี่ย
รอยละ คาแจกแจงความถี่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร และการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดระหวาง 15,001-30,000 บาทตอเดือน ปจจัยประชากรศาสตรที่
แตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน และผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ พบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของกลุมตัวอยาง มีจํานวน 3 ปจจัย เรียง
ลําดับความสําคัญคือ ดานผลิตภัณฑ/บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ : ฟูดเดลิเวอรี่, การตัดสินใจ, สวนประสมทางการตลาด, รานอาหารออนไลน, โควิด-19

ABSTRACT

The objective of this research is to study consumer behavior on online restaurant purchase
during COVID-19 pandemic in Bangkok. Compare the decision making on online restaurant purchase
with consumer’s demographical factors and predict the marketing mix factors with decision making
on online restaurant purchase. This quantitative research was collected data by 407 online
* ผูชวยศาสตราจารย สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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questionnaires and analyzed by SPSS program for frequency, percentage, mean, standard deviation,
T-test, One-way ANOVA, and Multiple Regression. The results found that the majority of the respondents
were single male, aged between 20-30 years, having bachelor degree, working as a private company
employee, and earning approximately 15,001-30,000 baht per month. The ﬁndings of hypothesis
testing showed that none of different consumer’s demographic data effected the decision making on
online restaurant purchase with statistical signiﬁcance at the level of 0.05 and the product or service,
place or distribution channel, and process were the most three marketing mix factors that inﬂuenced
the consumer’s decision making on online restaurant purchase with statistical signiﬁcance at the level
of 0.05 respectively.
Keywords: Food Delivery, Decision Making, Marketing Mix, Online Restaurant, COVID-19

บทนํา

อาหารมีความสําคัญตอมนุษย เพราะอาหารเปน
หนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอรางกายเปนอยางยิ่ง ใน
แตละวันมนุษยตองรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และ
ครบทั้ง 3 มื้อ ไดแก มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น
แตเนือ่ งจากปจจุบนั วิถชี วี ติ ของมนุษยเปลีย่ นแปลงไป โดย
เฉพาะเมืองในระดับมหานครอยางกรุงเทพฯ ที่เทคโนโลยี
และอุปกรณการสื่อสารเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวติ
Global Association of Mobile Operators ระบุวามี
ผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่หรือมือถือมากกวา 5 พันลานคนใน
ป 2020 มากกวา 3.7 พันลานคนใชบริการอินเทอรเน็ต
และมากกวา 12 ลานคนใชงานดวยอินเทอรเน็ตผาน
รูปแบบอื่น (Internet of things connection) (GSMA,
2020) อินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีตา งๆ จึงเปนสาเหตุหนึง่
ที่ทาํ ใหคนไทย โดยเฉพาะคนเมืองใหญมีวถิ กี ารดําเนินชีวติ
ที่เปลี่ยนไปเชนกัน ซึ่งในภาวะวิกฤตการณโควิด-19 ยิ่ง
ทําใหการใชชีวิตถูกจํากัดดวยปจจัยดานความปลอดภัย
และสุ ข อนามั ย ทํ า ให รู ป แบบการรั บ ประทานอาหาร
นอกบานที่เคยมีเปลี่ยนไปเปนการรับประทานอาหารใน
เคหะสถานหรือที่ทํางาน ผานการใชบริการรานอาหาร
ออนไลนดวยการสั่งซื้อและรับการจัดสงดวยบริการขนสง
ของพนักงานมายังจุดรับที่ตองการ เปนการแกปญหาที่ดี
สํ าหรั บผู ที่ไ ม ต องการประกอบอาหารทานเอง ทํา ให

ประหยัดเวลาและสรางความสะดวกสบายจากการเดินทาง
ประกอบกับขอจํากัดของรัฐบาลที่กําหนดมาตรการจํากัด
จํานวนที่นั่งของการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มภายใน
ราน ทําใหธุรกิจอาหารออนไลนเกิดการพัฒนาและเติบโต
อยางรวดเร็วในปจจุบนั Statistia (2019) รายงานวาธุรกิจ
อาหารออนไลนสรางรายไดทั่วโลกจํานวน 107.4 พันลาน
เหรียญสหรัฐในป 2019 และมีแนวโนมจะเพิ่มเปน 182.3
พันลานเหรียญสหรัฐภายในป 2024 สําหรับประเทศไทย
ธุรกิจบริการอาหารออนไลนเติบโตรอยละ 11-15 ในป
2560 และมีมูลคาสูง ถึ ง 26,000-27,000 ลานบาท
ผู  บ ริ โ ภคชาวไทยมี แ นวโน ม การใช บ ริ ก ารสั่ ง อาหาร
ออนไลนมากขึ้นเรื่อยๆ โดยในป 2563 สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (2563) ระบุวามีผูใชบริการ
รานอาหารออนไลนรอยละ 38 ดวยเหตุผลคือ ไมตองการ
เดินทาง ไมตองการเสียเวลาในการตอคิว และโปรโมชั่นที่
ดึงดูด เมื่อการสั่งซื้ออาหารออนไลนกําลังขยายตัวและมี
แนวโนมเติบโตขึน้ เรื่อยๆ ในภาวะที่สงั คมเมืองกําลังเผชิญ
กับปญหาการกลับมาของการแพรระบาดหนักระลอกที่ 3
ระหวางเดือนเมษายน-มิถนุ ายน 2564 พบผูต ดิ เชือ้ ใหมวัน
ละ 3,000 – 5,000 คน (เวิรคพอยท, 2021) ยอมสง
ผลกระทบตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารออนไลนโดย
เฉพาะเมื่อมีมาตรการจํากัดการบริโภคอาหารที่ราน
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จากที่ กล าวมาขา งตน ผู วิจัยไดเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคและผลกระทบที่มีตอธุรกิจ
รานอาหารออนไลนและการบริการจัดสงอาหาร ที่กําลัง
เติบโตอยางกาวกระโดดและเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนิน
ชีวิต เพื่อเปนประโยชนกับผูประกอบการรานอาหารทั้ง
รายเกาและผูประกอบการรายใหม ผูที่มีสวนไดสวนเสีย
กับธุรกิจรานอาหาร นักการตลาดที่สนใจในการนําขอมูล
จากการศึกษา โดยเฉพาะในชวงการแพรระบาดหนักของ
โควิด-19 ในประเทศไทย เพื่อนําขอมูลจากการศึกษาไป
ใชเปนแนวทางประกอบธุรกิจและวางแผนพัฒนาธุรกิจให
ประสบความสําเร็จและสามารถแขงขันในการตลาดได
อยางมีประสิทธิภาพอยางแทจริงตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับ
การใชบ ริ การรา นอาหารออนไลน ข องผู บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาดของโควิด-19
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบการตั ดสิ นใจใช บริการร า น
อาหารออนไลนจาํ แนกตามปจจัยประชากรศาสตรระหวาง
การแพรระบาดของโควิด-19
3. เพื่อพยากรณปจ จัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน

ขอบเขตการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณที่มุง
ศึกษาการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาด
โควิด-19 โดยใชแนวคิดและทฤษฎีสวนประสมทางการ
ตลาดของ Kotler (1997) กําหนดตัวแปรดังนี้ ตัวแปรตน
ประกอบดวย ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
และสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน (7Ps) ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People)

ดานกระบวนการ (Process) และดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ (Physical environment) สวนตัวแปรตาม คือ
การตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน
ประชากรในการวิจัยคือ ผูบริโ ภคที่อาศัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ระหวางการแพรระบาดโควิด-19 ที่เคย
ใชบริการสั่งอาหารจากรานอาหารออนไลนอยางนอย 1
ครั้ง ซึ่งมีจํานวนที่ไมสามารถระบุไดแนชัด เก็บขอมูล
ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2564

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีม้ งุ ศึกษาถึงปจจัยทีส่ ง ผลตอการตัดสิน
ใจใชบริการรานอาหารออนไลน โดยประยุกตแนวคิดและ
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด (7Ps) และการตัดสินใจ
ซื้อ กําหนดตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้
ปจจัยประชากรศาสตร
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ระเบียบวิธีวิจัย

H1
H2 การตัดสินใจใชบริการ

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางการแพรระบาดโควิด-19 ประกอบดวยตัวแปร
อิสระ คือ 1. ปจจัยประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน
และสวนประสมทางการตลาด 7 ดาน (7Ps) ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place or Distribution Channel) ดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People)
ดานกระบวนการ (Process) และดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ (Physical environment) สวนตัวแปรตาม คือ
การตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน เปนการวิจยั เชิง
ปริ ม าณด ว ยการสํ า รวจและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามออนไลน รวมถึง การศึ กษาการทบทวน
ทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ และเว็บไซตตางๆ
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เครื่องมือการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรเปาหมายในการวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนผูท ่อี าศัยใน
เขตกรุงเทพมหานครในระหวางการแพรระบาดโควิด-19
และเป น ผู  ที่เคยใช บ ริก ารร า นอาหารออนไลนมาแล ว
อยางนอย 1 ครั้ ง กํ าหนดการคํานวณขนาดของกลุม
ตัวอยางตามแนวคิดของ Bujang (2017) ที่แนะนําวา การ
วิเคราะหการถดถอยพหุคณ
ู จะมีประสิทธิภาพเมื่อขอมูลที่
ไดมาจากกลุมตัวอยางไมนอยกวา 300 ตัวอยาง ผูวิจัยจึง
รวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 407 ชุด โดยวิธีการเลือก
ตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ดวยการสุมตามความ
สะดวกทางออนไลน เนื่องจากขอจํากัดการเดินทางและ
การสร างระยะห างระหว างบุ คคลในระหวางการแพร
ระบาดโควิด-19 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามดวย Google
form และโพสตลงิ คบนสือ่ สังคมออนไลนผา นทาง E-mail,
Facebook, Line และ Instagram เปนแบบสอบถามที่
ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก
1. ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูต อบแบบสอบถาม
แบบสํารวจรายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาด แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) ของ
Likert 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก และ
มากที่สุด จํานวน 30 ขอ
3. แบบสอบถามการตัดสินใจใชบริการรานอาหาร
ออนไลน แบบสํารวจรายการ แบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating scale) ของ Likert 5 ระดับ ไดแก นอยที่สุด
นอย ปานกลาง มาก และมากที่สุด จํานวน 1 ขอ
ทดสอบเครื่ องมื อวิ จัย ด ว ยการตรวจสอบความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หาคาความ
ตรงตามเนื้ อหา (content validity) โดยผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน เพือ่ ตรวจสอบ แกไข เสนอแนะ และปรับปรุง
เพื่อความเหมาะสม คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ได
เทากับ 0.88 เขาใกล 1 ถือวาใชได จากนั้นนําไปตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (reliability) ดวยการนําแบบสอบถามไป
ทดสอบกับตัวอยาง (Pilot test) จํานวน 30 คน คํานวณ
หาคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคไดเทากับ .801 ซึ่ง

มีคาสูงกวา 0.7 ถือวาเหมาะสมที่จะนํา ไปในการเก็บ
รวบรวมขอมูล (Nunnally & Benstein, 1994)

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

วิ เ คราะห ข  อ มู ล เชิ ง พรรณา ใช อ ธิ บ ายข อ มู ล
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและนําเสนอในรูปการ
แจกแจงความถี่ ค า ร อ ยละ คา เฉลี่ ย สว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน วิเคราะหการถดถอย (Regression) เพื่อ
หาความสัม พั น ธ ระหว า งป จ จั ย ที่เ กิด จากการทํ า การ
วิ เ คราะห ป  จ จั ย กั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ และวิ เ คราะห
Independent Samples T-test และ One-way ANOVA
เพื่อทดสอบความสัมพันธของปจจัยประชากรศาสตรกับ
การตัดสินใจซื้อ

ผลการวิจัย

กลุม ตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 233 คน
คิดเปนรอยละ 57.20 ชวงอายุ 20-30 ป จํานวน 291 คน
คิดเปน รอยละ 71.50 สถานภาพโสด จํานวน 353 คน
คิดเปนรอยละ 86.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน
295 คน คิดเปน รอยละ 72.50 ประกอบอาชีพ พนักงาน
บริษทั เอกชน จํานวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 46.90 และ
ชวงรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-30,000 บาท จํานวน
163 คน คิดเปนรอยละ 40 มีพฤติกรรมการใชบริการราน
อาหารออนไลนดวยอุป กรณอิเล็กทรอนิกส ประเภท
สมารทโฟน ในการใชบริการจากรานอาหารออนไลนมาก
ที่สุด จํานวน 365 คน คิดเปนรอยละ 89.70 มีความถี่ใน
การใชบริการสัปดาหละ 2-3 ครั้ง จํานวน 143 คน คิดเปน
รอยละ 35.1 ใชจายเพื่อรานอาหารออนไลนระหวาง
201-300 บาท จํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 38.6 และ
ผูบริโภคตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน จํานวน
401 คน คิดเปนรอยละ 98.5
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ผลของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหารออนไลนในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการ
แพรระบาดโควิด-19 โดยรวมและรายดานอยูในระดับ มาก โดยจําแนกตามรายดานทั้ง 7 ตามตาราง 1 ดังนี้
ตาราง 1 สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของผูบ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางการแพรระบาดโควิด-19
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
S.D.
ระดับความสําคัญ
X
1. ดานกระบวนการ
4.048
602
มาก
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย
3.978
.604
มาก
3. ดานการสงเสริมการตลาด
3.959
.617
มาก
4. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
3.959
.577
มาก
5. ดานบุคลากร
3.872
.641
มาก
6. ดานผลิตภัณฑ/บริการ
3.768
.602
มาก
7. ดานราคา
3.746
.689
มาก
รวม
3.907
.491
มาก
จากตารางที่ 1 พบว า กลุ  ม ตั ว อย า งในเขต
กรุงเทพมหานครตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมอยูใ น
ระดั บมาก โดยมี คาเฉลี่ยเทากับ 3.904 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับทุกดานใน
ระดับมาก โดยใหความสําคัญกับ ดานกระบวนการ เปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดาน
บุคลากร ดานผลิตภัณฑ/บริการ และ ดานราคา ตามลําดับ
โดยจํ า แนกรายละเอี ยดในแต ละด า นของสวนประสม
ทางการตลาด ไดดังนี้
ด า นกระบวนการ ผลการศึ ก ษาพบว า ด า น
กระบวนการโดยรวมมี ระดับ ความสํา คัญ ในระดับ มาก
(X = 4.048, S.D. = 0.602) โดยกลุมตัวอยางเห็นมีความ
เห็นวาขัน้ ตอนการใชบริการสัง่ ซือ้ อาหารและการชําระเงิน
มีความหลากหลาย สะดวก และไมยุงยาก (X = 4.11,
S.D.= 0.714 และ 0.765) รองลงมาคือ รานอาหาร
ออนไลนเสามารถจัดสงสินคาไดตามที่แจงไว (X = 4.02,

S.D. = 0.744) และสามารถติดตอรานคาไดเมื่อเกิดปญหา
ยุงยาก (X = 3.96, S.D. = 0.781) ตามลําดับ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการศึกษาพบวา ดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับ
มาก (X = 3.978, S.D. = 0.604) โดยกลุม ตัวอยางเห็นมีความ
เห็นวาบริการของรานอาหารออนไลนมีชอ งทางการสั่งซื้อ
หลากหลาย (X = 4.09, S.D. = 0.716) รองลงมาคือ ชองทาง
สัง่ ซือ้ มีความสะดวก (X = 4.05, S.D. = 0.767) สามารถแจง
ความตองการพิเศษเพิม่ เติมได (X = 3.97, S.D. = 0.783)
และสามารถกําหนดเวลาจัดสงลวงหนาได (X = 3.80,
S.D. = 0.860) ตามลําดับ
ดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษาพบวา ดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับมาก
(X= 3.959, S.D. = 0.617) โดยกลุม ตัวอยางเห็นมีความเห็น
วาโปรโมชั่นมีความนาสนใจและดึงดูด (X= 4.00,S.D.
= 0.767) รองลงมาคือ มีเมนูใหมตามเทศกาลสําคัญเสมอ
(X= 3.96, S.D. = 0.737) และมีการประชาสัมพันธตามสือ่
ตาง ๆ อยางตอเนือ่ ง (X= 3.91, S.D. = 0.729) ตามลําดับ
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ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผลการศึกษาพบวา
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพโดยรวมมีระดับความสําคัญ
ในระดับ มาก (X= 3.959, S.D. = 0.577) โดยกลุม ตัวอยาง
เห็นมีความเห็นวารานอาหารออนไลนมีการจัดหมวดหมู
อาหารทําใหงายตอการสั่งซื้อ (X= 4.04, S.D. = 0.683)
รองลงมาคือ รายการอาหารแบบเดลิเวอรี่มีความหลาก
หลาย (X = 3.99, S.D. = 0.700) แสดงขอมูลที่ครบถวน
(X= 3.92, S.D. = 0.734) และมีรูปภาพที่สวยงามดู
นารับประทาน (X= 3.88, S.D. = 0.698) ตามลําดับ
ดานบุคลากร ผลการศึกษาพบวา ดานบุคลากรโดย
รวมมีระดับความสําคัญในระดับ มาก (X= 3.872, S.D.
= 0.641) โดยกลุมตัวอยางเห็นมีความเห็นวาพนักงาน
ขนสงอาหารมีความสุภาพ พูดจากไพเราะ (X = 3.99, S.D.
= 0.740) รองลงมาคือ พนักงานรับสั่งอาหารมีเขาใจความ
ตองการ (X = 3.91, S.D. = 0.77) พนักงานขนสงอาหาร
แตงกายสะอาดเรี ยบรอ ย (X= 3.85, S.D. = 0.77)
พนักงานรับสั่งอาหารมีนํ้าเสียงที่เปนมิตรและอัธยาศัยดี
(X = 3.84, S.D. = 0.79) และมีความรูเกี่ยวกับอาหาร
เปนอยางดี (X = 3.77, S.D. = 0.80) ตามลําดับ
ดานผลิตภัณฑ/บริการ ผลการศึกษาพบวา ดาน

ผลิตภัณฑ/บริการโดยรวมมีระดับความสําคัญในระดับ
มาก (X = 3.768, S.D. = 0.602) โดยกลุมตัวอยางมีความ
เห็นวาวัตถุดิบที่ใชประกอบอาหารมีคุณภาพ (X = 3.90,
S.D. = 0.71) รองลงมาคือ คุณภาพอาหารมีความสมํา่ เสมอ
(X = 3.87, S.D. = 0.78) รสชาติอาหารอรอยถูกปาก
เหมือนรับประทานที่รานและกลองบรรจุอาหารมีความ
สวยงาม เหมาะสม ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ (X = 3.80,
S.D. = 0.78 และ 0.76) หนาตาของอาหารที่ไดรับตรงกับ
ที่โฆษณา (X = 3.68, S.D. = 0.83) อุปกรณรบั ประทาน
อาหารปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (X = 3.58,
S.D. = 0.94) และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุณหภูมิของ
อาหารที่ไดรับในระดับนอย (X = 2.33, S.D. = 0.77)
ตามลําดับ
ดานราคา ผลการศึกษาพบวา ดานราคาโดยรวมมี
ระดับความสําคัญในระดับมาก (X = 3.746, S.D. = 0.689)
โดยกลุมตัวอยางเห็นมีความเห็นวาราคาคาจัดสงมีความ
เหมาะสม (X = 3.80, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ คุณภาพ
ของอาหารที่ไดรับมีความคุมคากับเงินที่จาย (X = 3.72,
S.D. = 0.82) และราคาอาหารสูงกวาราคาที่รา นไมมาก
(X = 3.71, S.D. = 0.83) ตามลําดับ

ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนกับปจจัยประชากรศาสตร
การเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนจําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร วิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว แสดงผลตามตาราง 2
ตาราง 2 การเปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครกับการ
ตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนจําแนกตามปจจัยประชากรศาสตร
ปจจัยประชากรศาสตร
F
Sig.
ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพศ
.220
.639
ไมแตกตางกัน
อายุ
2.133
.076
ไมแตกตางกัน
สถานภาพ
.061
.805
ไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษา
.230
.949
ไมแตกตางกัน
อาชีพ
1.170
.323
ไมแตกตางกัน
รายไดตอเดือน
1.551
.160
ไมแตกตางกัน
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตาราง 2 เมือ่ เปรียบเทียบการตัดสินใจใชบริการ
ร  า น อ าห า รอ อ น ไล น  ที่ แ ต กต า ง กั น ต า มป  จ จั ย
ประชากรศาสตร ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางการแพรระบาดโควิด-19 พบวา ผูบริโภคที่มี เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ เดือน
ทีแ่ ตกตางกัน ใหความสําคัญตอการตัดสินใจใชบริการราน
อาหารออนไลนไมแตกตางกัน ถือวา “ปฏิเสธ” สมมติฐาน 1:

ปจจัยประชากรศาสตรมีสมั พันธกับการตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารออนไลน
ผลการพยากรณของปจจัยสวนประสมทางการ
ตลาดตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน
ผลการพยากรณของปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน วิเคราะหดว ย
สถิตกิ ารถดถอยพหุคณ
ู แสดงผลตามตาราง 3

ตาราง 3 การวิเคราะหสมการถดถอยของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจใชบริการราน
อาหารออนไลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาดโควิด-19
ตัวพยากรณ
B
SE
Beta
T
Sig.
1. ดานผลิตภัณฑ/บริการ
.034
.014
.169
2.362
.019*
2. ดานชองทางการจัดจําหนาย
.042
.015
.208
2.850
.005*
3. ดานการสงเสริมการตลาด
-.024
.012
-.125
-1.960
.051
4. ดานราคา
-.010
.012
-.055
-.782
.435
5. ดานบุคลากร
-.009
.013
-.049
-.704
.482
6. ดานกระบวนการ
-.040
.016
-.201
-2.442
.015*
7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
.024
.016
.115
1.479
.140
2
R = .050 SEE = 119 F = 3.001 Sig. = 0.000*
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณของปจจัย
สวนประสมทางการตลาดทีส่ ง ผลตอการตัดสินใจใชบริการ
รานอาหารออนไลน สรุปไดว า ตัวแปรดานผลิตภัณฑ/
บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ
มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาด
โควิด-19 อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 สวนดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา ดานบุคลากร และดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ไมใชปจจัยที่สงผลตอการตัดสิน
ใจใชบริการรานอาหารออนไลน ถือวาสนับสนุนสมมติฐาน
2 เพียง 3 ปจจัย คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ/บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
กระบวนการ

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย

ปจจัยประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ผลการ
ศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชาย อายุเฉลี่ย
20-30 ป มีสถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 15,000-30,000 บาท ใชบริการรานอาหาร
ออนไลนดวยสมารทโฟน สัปดาหละ 2-3 ครั้ง ใชจายครั้ง
ละประมาณ 201-300 บาท และมีแนวโนมตัดสินใจใช
บริการรานอาหารออนไลนตอไป
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ผลการศึกษา
พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญกับสวนประสม
ทางการตลาดในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความ
สําคัญกับ ดานกระบวนการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ
ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด

ณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร มหาวทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
50 วารสารวชาการบั
Journal of Graduate Studies and Social Sciences, Uttaradit Rajabhat University

ดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ/
บริการ และ ดานราคา ตามลําดับ
การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ประชากรศาสตร ของผู บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ระหวางการแพรระบาดโควิด-19 ดาน เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่แตกตางกัน
ทําใหการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนไมแตกตาง
กัน และตัวแปรสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ/
บริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการ
มีอทิ ธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลนของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครระหวางการแพรระบาด
โควิด-19 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการศึ ก ษาข อ มู ล ประชากรศาสตร ข องกลุ  ม
ตัวอยาง พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ
ระหวาง 20-30 ป มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน
สวนใหญ สถานภาพโสด ทํางานเปนพนักงานบริษทั เอกชน
มีรายไดเฉลีย่ ตอเดือน 15,000-30,000 บาท และใชบริการ
รานอาหารออนไลนผานทางสมารทโฟน เฉลี่ยสัปดาหละ
2-3 ครัง้ จัดเปนผูบ ริโภครุน ใหมทช่ี อบความสะดวกรวดเร็ว
และนิยมสั่งซื้ออาหารออนไลน สอดคลองกับงานวิจัยของ
Mehrolia et al. (2021) กลาววาผูบริโภคเพศชายอายุ
ระหวาง 20-30 ป ชาวอินเดีย และ Prasetyo et al.
(2021) ระบุวา เพศชายชาวอินโดนีเซีย อายุระหวาง 15-24
ป สวนใหญนยิ มใชบริการรานอาหารออนไลนระหวางการ
แพรระบาดโควิด-19 มากกวาเพศหญิง นาจะเปนผลมา
จากชายหนุม ชาวไทยในวัยทํางาน ที่มีรายไดระดับนอยถึง
ปานกลาง ไมนยิ มประกอบอาหารเอง เนือ่ งจากขาดทักษะ
และเห็นวาการซื้ออาหารรับประทานนอกบานสะดวกและ
ราคาถูกกวาเมื่อเทียบกับการปรุงทานเองที่บาน สําหรับ
ในสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ทีท่ าํ ใหวถิ ชี วี ติ
เปลี่ยนไปเปนรูปแบบการทํางานที่ บาน (Work from
home) การสรางระยะหางระหวา งบุ คคล การงดรับ
ประทานอาหารที่ราน การงดการสัมผัส ทําใหการสั่งซื้อ

อาหารจากรานอาหารออนไลนเปนทางเลือกที่ไดรับการ
พิจารณาและใชบริการมากทีส่ ดุ เพราะไมตอ งเดินทางออก
จากเคหะสถานและไดรับอาหารถึงมือที่บาน
ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด ผลการวิจัย
พบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครใหความสําคัญกับ
สวนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ นระดับมาก และเมือ่
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ใหความสําคัญในระดับมาก
ทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของ วิริยา จันทรทอง และ
ไพบูลย อาชารุง โรจน (2563) และชนิภา ชวยระดม (2561)
ที่กลาววา สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานสถานที่ ดานการสงเสริมการขาย ดานบุคลากร
ดานลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ มีความ
สั มพั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการสั่ง ซื้อ อาหารออนไลน ผ า น
ฟูดแพนดา งานวิจัยของ Altay et al. (2021) พบวา สินคา
ออนไลนที่ดีควรมีคุณภาพ รานคามีชื่อเสียง มีราคาที่
ยุตธิ รรม รวมถึงคาจัดสง และมีโปรโมรชั่นสวนลดที่ดึงดูด
นอกจากนั้นยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Rosa & Yunita
(2020) ที่กลาววา ผูบริโภคชาวอินโดนีเซียนิยมใชบริการ
รานอาหารออนไลน ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานกระบวนการ คือ การบริการจัดสง
อาหารที่ถึง การชําระเงินแบบดิจิตัลที่สะดวกและไมตอง
ใชเงินสด และความสะดวกในการเลือกสั่งอาหารทาง
ออนไลน จากผลการศึกษาและการเปรียบเทียบผลการ
วิจัยจะเห็นวา รานอาหารออนไลนมีความเหมาะสมในแง
ของการตลาดที่สามารถตอบโจทยทุกดานในการตอบ
สนองความต อ งการของผู บ ริ โ ภค โดยเฉพาะในช ว ง
สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ที่ลดการสัมผัสและ
ความเสี่ยงของการปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น เพราะอาหาร
ที่ตองการ ตั้งแตเริ่มตนการซื้อจนกระทั่งการรับอาหาร
ผู  บ ริ โ ภคสามารถเลื อ กอาหารและตรวจสอบราคาที่
ตองการบนแอปพลิเคชั่นตางๆ ผานสมารทโฟนสวนตัว
จากนั้นเลือกประเภทและจํานวนอาหารที่ตองการ พรอม
ระบุความตองการพิเศษอื่น ตรวจสอบจํานวนทีส่ ั่งซือ้ และ
พิจารณาคาบริการขนสง เลือกวิธีชําระเงินผานระบบที่
นาเชือ่ ถือ กดสั่งซื้อ และรอรับอาหาร ณ จุดหมายปลายทาง
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ที่ กํ า หนดไว ต ามเวลาที่ค าดหวั ง จึ ง ถื อ ว า รา นอาหาร
ออนไลนเปนบริการที่สามารถตอบสนองความตองการ
ดานการสั่งซื้ออาหารในสถานการณโควิด-19 อยางดีท่สี ุด
ทางหนึ่ง
เมื่อพิจารณารายละเอียดรายดานตามลําดับความ
สําคัญ สวนประสมทางการตลาดทีม่ อี ทิ ธิพลตอการตัดสินใจ
ใช บ ริ ก ารร า นอาหารออนไลน ข องผู  บ ริ โ ภคในเขต
กรุ ง เทพมหานครระหว า งการแพร ร ะบาดโควิ ด -19
มากทีส่ ดุ คือ ดานกระบวนการ รองลงมาคือ ดานชองทาง
การจั ด จํ า หน า ย ด า นการส ง เสริ ม การตลาด ด า น
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ/
บริการ และดานราคา เปนลําดับทายสุด เมื่อพิจารณา
ความสําคัญของ ดานกระบวนการ จากผลการแพรระบาด
โควิด-19 ที่เกิดระลอกใหมของการแพรกระจายของเชื้อ
เปนระยะๆ รัฐบาลกําหนดมาตรการจํากัดและ/หรืองดการ
จําหนายอาหารและเครือ่ งดืม่ ในบริเวณราน ทําใหผบู ริโภค
ไมสามารถออกไปรับประทานอาหารนอกบานไดตามปกติ
ในขณะที่กระบวนการและขั้นตอนของการใชบริการสัง่ ซือ้
อาหารออนไลนจากรานอาหาร มีความงาย สะดวกและ
ประหยั ด ค า ใช จ  า ยได ม าก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การ
เดินทางออกไปรับ ประทานอาหารนอกบาน และชวย
หลีกเลีย่ งการระบาดจากเชือ้ โควิด-19 เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ยังชวยใหผูบริโภครูสึกถึงความปลอดภัยในการชําระเงิน
ไมมีคาธรรมเนียมการใชงาน บริการจัดสงสามารถกําหนด
ชวงเวลาสั่งและรับได การเขาถึงพนักงานก็สะดวก ทําให
ลดความกังวลของการใชบริการสําหรับผูบ ริโภครายใหมท่ี
ยังไมเคยใชงานมากอนไดมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
ณัฐศาสตร ป ญญานะ และวั ชรพจน ทรัพยสงวนบุญ
(2562) ที่พบวา การจัดสงอาหารเดลิเวอรี่สามารถอํานวย
ความสะดวก ทดแทนการเดินทางไปบริโภคอาหารนอก
บานไดดี ในดานชองทางการจัดจําหนาย ผูบริโภคสามารถ
เขาถึงการใชบริการไดสะดวก หลากหลายชองทางผาน
อุ ปกรณอิเล็ กทรอนิกสพกพา โดยการใชงานผานทาง
สมารทโฟนเปนชองทางที่นิยมใชมากที่สุด สืบเนื่องจาก
เปนเครือ่ งมือทีส่ ามารถพกพาติดตัวไปดวยไดทกุ ที่ มีขนาด

กระทัดรัดและเชื่อมตออินเตอรเน็ตและเครือขายโทรศัพท
ทําใหการใชงานเปนไปดวยความสะดวกและไดรบั ขอมูลที่
ฉับไว ตรวจสอบเสนทางการจัดสงอาหารแบบตามตัว
(Real time) ทําใหสรางความนาเชื่อถือดานคุณภาพ
อาหารและความปลอดภัย ดานการสงเสริมการตลาด
ระหวา งการแพรระบาดโควิด-19 ผูประกอบการราน
อาหารตางไดรับผลกระทบจากการจํากัดการจําหนาย
อาหารภายในราน ทําใหเผชิญกับรายไดที่ลดลงและราย
จา ยที่เทาเดิม เกิดการกระตุนยอดขายดว ยการสราง
โปรโมชั่นลดและแจกแถม สรางความนาสนใจออกมา
มากมายผานทางการขายออนไลน ทําใหผูบริโภคมีทาง
เลือกที่มากและหลากหลาย โดยเฉพาะในชวงเทศกาล
สําคัญ ในดานสิง่ แวดลอมทางกายภาพ เปนสวนสําคัญหนึง่
ที่แสดงใหผบู ริโภคเห็นและทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับอาหาร
อันเปนผลิตภัณฑหลักที่ตองการ วามีความถูกตอง ชัดเจน
และภาพสวยงามนารับประทานเพียงใด ทําใหงายตอการ
ตัดสินใจใชบริการมากขึ้น ดานบุคลากร เปนอีกปจจัยที่มี
ความสําคัญมาก พนักงานบริการที่เกี่ยวของโดยตรงคือ
พนักงานรับสัง่ อาหาร และ พนักงานจัดสงอาหาร พนักงาน
ที่มีความรูในเรื่องอาหารเปนอยางดี มีอัธยาศัยไมตรีที่ดี
สุภาพเรียบรอย และสะอาดจะยิ่งทําใหผบู ริโภคประทับใจ
และเพิ่มจํานวนการใชบริการไดมากขึ้น โดยเฉพาะในชวง
สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 พนักงานตองแสดง
ความรับผิดชอบดานการปองกันตนเอง ความสะอาดและ
ปลอดภัยของอาหาร และสรางความมัน่ ใจแกผบู ริโภคขณะ
สงมอบอาหาร เพื่อใหผบู ริโภคสบายใจวาพนักงานจะไมใช
พาหนะของเชือ้ ดานผลิตภัณฑ/บริการ และดานราคา เปน
สองดา นที่ ผู บ ริ โภคใหค วามสํ า คัญ เป น อั นดั บ สุ ดทา ย
อาจเปนเพราะความไมสะดวกของการออกไปเลือกราน
อาหารรับประทานนอกบาน การสรางระยะหาง จํานวน
ผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ ทํา ใหการเลือ กรับ
ประทานอาหารเปนไปอยางเรียบงายกวาเดิม และยินยอม
ตอราคาในบางคราวเมือ่ เทียบกับความสะดวกที่ไดมา เพื่อ
ใหไดรับประทานอาหารในเวลาและสถานที่ที่ตนตองการ
นอกจากจะชวยสรางความปลอดภัยและลดโอกาสของการ
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ติดเชื้อโควิด-19 แลว ยังชวยลดเวลาของการเดินทางและ
เพิ่มเวลาใหทํากิจกรรมอื่นๆ สวนตัวไดอีกมากมาย

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
การตัดสินใจใชบริการรานอาหารออนไลน จากผล
การศึกษาพบวา ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนิยมใช
บริการรานอาหารออนไลน ในระหวางการแพรระบาด
โควิด-19 และมีแนวโนมจะใชบริการรานอาหารออนไลน
ตอไปในอนาคต จากผลการศึกษา ผูประกอบการควรให
ความสําคัญกับการตลาดโดยใชสื่อการตลาดและสังคม
ออนไลนในการประชาสัมพันธขา วสารและติดตอกับลูกคา
ซึ่ ง จะส งผลต อการตั ด สิ น ใจและความตั้ง ใจกลับ ไปใช
บริการซํา้ เนือ่ งจากผูบริโภคมีความเห็นวา การทํากิจกรรม
หรือธุรกรรมออนไลนมคี วามสะดวก รวดเร็ว และคอนขาง
เทีย่ งตรง ดังนั้น ถาสถานประกอบการสามารถจัดการและ
พัฒนาระบบการบริการ การปฏิสมั พันธกบั ลูกคา การจัดสง
รวมถึงการใชเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย จะสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อและใชบริการซํ้าตอไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีโ อกาสที่ผู บริ โภคจะเกิ ดความภักดีตอ
อาหารหรือรานอาหาร และสรางการรับรูตอผูอื่นดวยการ
แนะนํา บอกตอ หรือรีววิ อาหารและบริการ ทําใหเกิดการ
ขายไดอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ผูศกึ ษาควรเพิ่มเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบอื่น ๆ เชน การ
สัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหขอมูลมีความเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึน้ และควรศึกษาปจจัยในดานอืน่ ๆ เชน อุปสรรคและ
ปญหาของการใชบริการ หรือคุณภาพการบริการของราน
อาหารออนไลน เพื่อใหทราบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ของผูบริโภคไดอยางครบถวน
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