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บทคดัย่อ 

การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจสัง่อาหารผ่าน        
แอปพลเิคชนัออนไลน์ และปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอป    
พลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative. 
Research) กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัเลย และเคยสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ ไม่จ ากดัเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เครื่องมอืทีใ่ช้
ในการวจิยัคอื แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัจดัท าขึน้เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดใน
การตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค สถติทิี่ใช้ในการวจิยัประกอบด้วย สถติิ
เชงิพรรณนา (Descriptive analytics) โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย่ (Mean)  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่    
ไคส-แควร ์(Chi-square Test, T-test และ F-test) พบว่า 

พฤติกรรมการใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค เลอืกใช้บรกิารสัง่
อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์แมน (Lineman) สูงทีสุ่ด 43.30% โดยส่วนมาก
จะใชบ้รกิารในการสัง่อาหารฟาสต์ฟู้ดหรอือาหารจานเดยีว 49.00% จะมกีารสัง่อาหารมากทีสุ่ดระหว่าง
เวลา 10.00–12.00 น 46% ซึ่งใน 1 สปัดาหม์คีวามถี่ในการใช้บรกิารสัง่อาหารส่วนมาก ระหว่าง 4–6 
ตรัง้     ต่อสปัดาห ์45.50% จะมจี านวนการสัง่อาหารในแต่ครัง้น้อยกว่า 3 เมนู 76.80% ส่วนมากจะสัง่             
มารบัประทานคนเดยีว 62.50% ใชค้่าใชจ้า่ยต ่ากว่า 100 บาทต่อครัง้ 47.80% 

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา และรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน ที่แตกต่างกนั     
มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค
แตกต่างกนั โดยที่ปจัจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพและอาชพีที่แตกต่างกัน มปีจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย   
ไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบัทีน่ยัส าคญัทางสถติทิี ่.05 
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Abstract 
 

This research is intended to: Study consumer behavior in deciding to order food through 
online applications and marketing factors that influence food ordering decisions through 
consumer online applications. Mueang District, Loei Province Using quantitative research, the 
sample included consumers who lived in Loei province and had ordered food through online 
applications, unlimited gender, age, education level, status, occupation, and average monthly 
income. The research tool is a questionnaire prepared by the researchers to study the behavior 
and market contribution factors of deciding to order food through a consumer's online 
application. The statistics used in the research include descriptive analytics by distribution of 
frequency and percentage, mean, and standard deviation (S.D).   

Consumers' online application food ordering habits The highest number of online 
ordering services through the Lineman application is 43.30%, with 49.00% of fast food or à la 
carte ordering services available, with the most orders between 10:00 and 12:00, 46%, which in 
a week has the frequency of most ordering services between 4–6.  45.50% will have less than 
3 orders, 76.80% of which are ordered alone 62.50%, cost less than 100 baht per time, 
47.80%. 

Different gender, age, education levels, and average monthly income personalities have 
different market contribution factors in deciding to order food through consumer online 
applications. Where personal factors differ in status and occupation. There are market 
contribution factors in deciding to order food through consumer online applications. Mueang 
District, Loei Province No different at a statistically significant level of .05. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
จงัหวดัเลยเป็นจงัหวดัที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องในการเดนิทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก      

แต่ดว้ยสถานการณ์การระบาดของโควดิ 19 (Covid-19) ส่งผลใหปี้ 2564 จ านวนนักท่องเทีย่วลดลงถงึ 
รอ้ยละ 49.16 จากปี 2563 จากจ านวน 1,408,856 คน เหลอืเพยีง 716,203 คน ในปี 2564 (ท่ องเทีย่ว
และกีฬาจงัหวดัเลย, 2564) มรี้านค้าร้านอาหารปิดตวัลงจ านวนมาก ประชาชนไม่สามารถออกมา
บรโิภคอาหารนอกบ้านได้ จงึท าให้แนวคดิการสัง่อาหารออนไลน์ของจงัหวดัเลยได้รบัการพฒันาขึ้น
อย่างรวดเรว็ เริม่มกีารน าแอพพลเิคชัน่ทีม่ชีื่อเสยีงเขา้มาใชอ้ย่างแพร่หลายในจงัหวัดเลย อย่างเหน็ได้
ชดัเจน ไดแ้ก่ แอพพลเิคชัน่ FOOD PANDA, LINE MAN , ANT โดยส่วนใหญ่แลว้แต่ละแอปพลเิคชนั
จะมลีกัษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน และนอกจากนี้จงัหวดัเลยยงัมชี่องทางการสัง่อาหารผ่านทาง 
โซเชยีลเน็ตเวริค์ Facebook ดว้ยการตัง้กลุ่มทีช่ื่อว่า เมอืงเลยเดลเิวอรร์ี ่เป็นช่องทางใหก้บัพ่อแค่แมค้า้ 
ได้ประกาศขายสนิค้าโดยตรงให้กบัผู้บรโิภค ซึ่งได้รบัผลตอบรบัเป็นอย่างด ีท าให้ผู้ประกอบการ เริม่
กลบัมามรีายได ้ยอดขายเตบิโตไดอ้ยา่งกา้วกระโดด ในขณะทีลู่กคา้เริม่มโีอกาสเขา้ถงึรา้นคา้ใหม่ ๆ ได้
งา่ยขึน้ นับไดว้่าธุรกจิการส่งอาหารเหล่านี้ เขา้มาลดขอ้จ ากดัในการบรโิภคของประชาชน แต่อยากไรก็
ตามการพฒันาระบบการจดัส่งอาหารออนไลน์ยงัคงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ซึง่นับวนัจะมคีู่แข่งหน้าใหม่
และหน้าเก่าเพิม่ขึน้เรือ่ย  ๆ  
 จากข้อมูลและสถานการณ์ดงักล่าวผู้วจิยัจงึได้มคีวามสนใจในการศึกษาพฤติกรรมและปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเลย เพื่อน าขอ้มูลที่ไดน้ี้ไปใช้ในการพฒันาธุรกจิของผู้สนใจ เพื่อให้เกดิความมัน่คง มัง่คัง่ และ
ยัง่ยนืในการด าเนินชวีติสบืไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจสัง่อาหาร ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 

2. ศึกษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจสัง่อาหาร ผ่านแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 
 
สมมติฐานของการวิจยั 

1. ลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิค
ชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย 



2. ลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซื้อ
อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
       1) ตวัแปรอสิระ ปจัจยัประชากรศาสตรข์องผู้บรโิภค ได้แก่ เพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายไดต่้อเดอืน   
       2) ตวัแปรตาม พฤตกิรรมการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค และปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาด 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
       1) ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัเลย และเคยสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ ไม่จ ากดั
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
       2) กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาในครัง้นี้ ก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และค่าความคาด
เคลื่อนทีย่อมรบัไดค้อื 5% โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างส าเรจ็รปูของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) โดย
ขนาดของกลุ่มประชากร คอื ประชากรในพื้นที่อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ทัง้หมดไม่ทราบจ านวนที่
แน่นอน ดงันัน้กลุ่มตวัอยา่งทีศ่กึษา จ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัลกัษะทางดา้นประชากรศาสตร์ของ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์, 2550) 

ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้
อาชพี การศึกษา ลกัษณะเหล่านี้ถอืเป็นหลกัเกณฑ์ที่มกัจะน ามาใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด โดยใน
ลกัษณะประชากรศาสตรถ์อืว่ามคีวามส าคญั และสามารถน าสถติติามที่วดัได้ของจ านวนประชากรเพื่อ
น ามาช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย น าขอ้มลูมาใช้ได้ง่ายต่อการประเมนิผลไดม้ากกว่าตวัแปรตวั
อื่น มดีา้นทีส่ าคญั ดงันี้  

1. อายุ (age) ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นสนิค้าหรอืการบรกิารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั ผูป้ระกอบการธุรกจิจงึสามารถน าประโยชน์ทีไ่ดจ้ากอายุเพื่อใชเ้ป็นตวัแปร
ดา้นประชากรศาสตร ์ทีม่คีวามแตกต่างของส่วนตลาด  

2. เพศ (sex) คอือกีตวัแปรทีส่ าคญั ทีใ่ชใ้นการแบ่งสดัส่วนของตลาด ผูป้ระกอบการธุรกจิต้องมี
การศกึษาตวัแปรดา้นน้ีดว้ยความรอบคอบ เพราะในปจัจบุนัพฤตกิรรมดา้นเพศ จะมกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลา ซึง่ดว้ยเหตุผลดงักล่าวอาจมเีกดิจากการทีก่ลุ่มผูห้ญงิในสงัคมปจัจบุนัมกีารท างานมากขึน้  

3. ลกัษณะครอบครวั (marital status) จากอดตีทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั ลกัษณะของครอบครวั
ถอืเป็นเป้าหมายทีส่ าคญัของการพฒันากลยุทธท์างการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญักบัส่วนที่
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยผูบ้รโิภค ผูป้ระกอาบการธุรกจิจะใหค้วามสนใจกบัจ านวนสมาชกิในครอบครวั  



4. รายได ้การศกึษา และอาชพี (income, education, occupation) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการ
ก าหนดส่วนของตลาด ซึง่นกัการตลาดมกัจะใหค้วามสนใจกบัผูบ้รโิภคทีม่กี าลงัซือ้สูง แต่ถงึจะเป็นอย่าง
นัน้ก็ตาม ในครวัเรือนที่มีรายได้ต ่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ปญัหาหลักส าคัญต่อการแบ่งส่วน
การตลาด โดยก าหนดเกณฑร์ายได้เพยีงอย่างเดยีว ก็คอืรายรบันัน้จะเป็นตวัชี้วดัของก าลงัการซื้อใน
การใชจ้่ายสนิค้า หรอืไม่มคีวามสามารถในการใช้จ่ายสนิคา้ แต่ขณะทีก่ารเลอืกซือ้สนิคา้หรอืบรกิารที่
แทจ้รงิ อาจจะถอืเป็นเกณฑใ์นการด าเนินชวีติ ค่านิยม อาชพี รวมถงึการศกึษา ฯลฯ  

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดของ Kotler & Keller (2012) 
เป็นเครือ่งมอืทางดา้นการตลาดทีก่จิการกระท าเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์โดยเครื่องมอืจะแบ่งออกได ้4 
กลุ่มใหญ่ ๆ หรอืทีเ่รยีกว่า 4 P’s ซึง่ประกอบไปดว้ย ผลติภณัฑ ์(product) ราคา (price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (place) และการส่งเสรมิการตลาด (promotion) แต่แนวคดิส่วนประสมทางการตลาดเกี่ยวกบั
ธุรกจิบรกิาร (The services marketing mix) ต้องใหค้วามสนใจในปจัจยัอื่นๆ เพิม่เตมิ โดยการน าอกี 
3P’s มาใชก้บัธุรกจิบรกิาร ไดแ้ก่ บุคลากร กระบวนการในการใหบ้รกิาร การสรา้งและน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ ซึ่งจ าเป็นต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดงันัน้ ส่วนประสมทางการตลาด
บรกิารจงึประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 7 ดา้นหรอื 7 P’s ประกอบดว้ย 

1. ผลติภณัฑ ์(product) หมายถงึ สิง่ทีผู่ป้ระกอบการเสนอขายเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า และท าใหลู้กค้าเกดิความพงึพอใจ ผลติภณัฑห์รอืบรกิารที่เสนอขายอาจจบัต้องได้ หรอืจบัต้อง
ไม่ได้กไ็ด้ ผลติภณัฑจ์งึประกอบด้วย ตวัสนิคา้ และคุณภาพทีม่คีวามคุม้ค่าต่อลูกค้า ดงันัน้ การพฒันา
ผลิตภณัฑ์จงึมคีวามส าคญัมากเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ และปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึ้น ซึ่งควรค านึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดด้ยีิง่ขึน้ 

2. ราคา (price) หมายถงึ มลูค่าของผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็นต้นทุนของสนิคา้ บรกิาร 
ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างความคุม้ค่าของผลติภณัฑก์บัราคาผลติภณัฑ ์ดงันัน้ ต้องมีการก าหนด
มาตรฐานราคาให้เหมาะสม เพราะราคาจะเป็นหวัใจของส่วนประสมทางการตลาดทัง้หมด และเป็นกล
ไกลส าคญัสามารถกระตุน้ใหเ้กดิความสนใจขึน้ได ้ในการก าหนดราคานัน้จะต้องพจิารณาใหค้วามส าคญั
ต่อการแขง่ขนัในตลาดเป้าหมายและปฏกิริยิาของลกูคา้ 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) หมายถงึ ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร รวมถงึ
วธิกีารที่จะน าสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ๆ ส่งต่อให้กับผู้บรโิภคเพื่อตอบสนองทนัต่อความต้องการ ซึ่งมี
หลกัเกณฑ์ต้องพิจารณาว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร และควรต้องท าการกระจายสินค้าหรอืบรกิารถึง
ผูบ้รโิภคผ่านช่องทางใดบา้ง จงึจะเหมาะสมมากทีสุ่ด  

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (promotion) หมายถงึ เครื่องมอืส าหรบัการสื่อสารทางการตลาด 
เพื่อสรา้งให้เกิดแรงจูงใจ ความคดิ ความรูส้กึ ความต้องการ และความพงึพอใจ ในสนิค้าหรอืบรกิาร 
เพื่อใชใ้นการจงูใจลกูคา้กลุ่มเป้าหมายเกดิความตอ้งการหรอืเพื่อเตอืนความทรงจ าต่อตวัผลติภณัฑ ์โดย
คาดว่าการส่งเสรมิการตลาดนัน้จะส่งผลต่อความรูส้กึ ความเชื่อ และพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้สนิคา้หรอื
บรกิาร หรอือาจเป็นช่องทางการตดิต่อสื่อสาร การแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้กเ็ป็นไปได ้  



5. ดา้นบุคคล (people) หรอืบุคลากร หมายถงึ พนักงานทีท่ างานเพื่อก่อประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร
ต่างๆ ซึง่นับรวมตัง้แต่เจา้ของกจิการ รวมทัง้ผู้บรหิารระดบัสูง ผูบ้รหิารระดบักลาง ผูบ้รหิารระดบัล่าง 
ไปจนถึงพนักงานทัว่ไป แม่บ้าน เป็นต้น ซึ่งบุคลากรนัน้นับได้ว่าเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคญั เนื่องจากเป็นผูก้ าหนดนโยบายการวางแผน และเป็นผูป้ฏบิตังิานในการขบัเคลื่อนองคก์าร
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางทีว่างกลยทุธไ์ว ้ 

6. ดา้นกระบวนการ (process) หมายถงึ เป็นกจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบัระเบยีบขัน้ตอน และงานที่
ปฏบิตัใินดา้นบรกิารทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกต้อง รวดเรว็ ซึง่ในแต่ละ
ขัน้ตอนสามารถก าหนดได้หลายกิจกรรมตามรูปแบบ และวิธีการด าเนินงานขององค์การ ถึงแม้ว่า
กจิกรรมต่าง ๆ ภายในกระบวนการจะมคีวามเชื่อมโยงและสอดคลอ้งกนัจะท าใหก้ระบวนการโดยรวมมี
ประสทิธภิาพ ส่งผลกบัลกูคา้เกดิความพงึพอใจ 

7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ (physical Evidence) หมายถงึ สิง่ทีลู่กคา้สามารถสมัผสัไดจ้าก
การเลอืกใช้สนิค้าหรอืบรกิารขององค์กร เป็นการสรา้งความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมคีุณภาพ เช่น 
การตกแต่งรา้น การแต่งกายของพนักงานในรา้น การพูดจาต่อลูกค้า การบรกิารที่รวดเรว็ เป็นต้น สิ่ ง
เหล่านี้จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกจิ   

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของ (Schiffman & Kanuk, 1994) หมายถงึ 
พฤตกิรรมซึ่งผู้บรโิภคท าการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ ์และการใช้
บรกิาร ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของตนเอง หรอืเพื่อตอบสนองความต้องการภายใน
ครวัเรอืนและองค์กร ผู้บรโิภคทุกคนที่ซื้อสนิค้าและบรกิารไปเพื่อวตัถุประสงค์เช่นว่านี้รวมกนัเรยีกว่า 
ตลาดผู้บรโิภคทัว่โลกนัน้มคีวามแตกต่างกนัในลกัษณะด้านประชากรศาสตรใ์นหลายประเดน็ เช่น ใน
ด้านของอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีค่านิยม และรสนิยม เป็นต้น 
พฤตกิรรมการบรโิภค การใช ้การซือ้ และความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตวัผลติภัณฑม์กัจะมคีวาม
แตกต่างกนัออกไป ท าใหม้กีารเลอืกซือ้ การบรโิภคสนิคา้ และบรกิารหลาย ๆ ชนิดที่แตกต่างกนัด้วย 
ดงันี้  

1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย เป็นขอ้ค าถามที่ต้องการทราบถึงตลาดป้าหมาย หรอืในลกัษณะ
ของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยมกีลุ่มลุกค้าเป้าหมาย คอื ดา้นประชากรศาสตร ์ภูมศิาสตร ์จติวทิยาหรอื
จติวเิคราะห์ และพฤติกรรมศาสตรก์ลยุทธ์ทางการตลาด (4Ps) ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านผลติภณัฑ ์
ราคา การจดัจ าหน่าย และรวมไปถงึการส่งเสรมิการตลาดใหม้คีวามเหมาะสม มกีารตอบสนองต่อความ
พงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย  

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร เป็นขอ้ค าถามทีต่อ้งการรบัทราบจดุประสงคข์องผูบ้รโิภคทีต่้องการซือ้ โดย
ในสิง่ที่ผู้บรโิภคต้องการนัน้ คอื คุณสมบตัหิรอืองค์ประกอบของตวัผลติภณัฑ์ และความแตกต่างที่มี
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั  

3. ท าไมผู้บรโิภคจงึซื้อ เป็นค าถามที่ต้องการทราบจุดประสงค์ในการซื้อ  โดยท าการศกึษา
เกี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการในซื้อ คอื ปจัจยัทางดา้นจติวทิยา ปจัจยัทางดา้นสงัคมและ



วฒันธรรม ตลอดจนปจัจยัเฉพาะบุคคล เพราะกลุ่มผู้บรโิภคซื้อสนิค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ทางดา้นรา่งกาย และในดา้นจติวทิยา       

4. ใครมสี่วนรว่มต่อการตดัสนิใจซือ้ เป็นขอ้ค าถามทีต่อ้งการทราบถงึบทบาทของคนกลุ่มต่าง ๆ 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของผู้บรหิารโดยมอีงค์ประกอบในการตดัสนิใจซือ้ คอื ผู้รเิริม่ ผู้มอีทิธผิล ผู้
ตดัสนิใจซือ้ และผูใ้ช ้

5. ผู้บรโิภคจะซื้อเมื่อใด เป็นขอ้ค าถามที่ต้องการรู้ถึงโอกาสในการซื้อของผู้บรโิภค เช่น ซื้ อ
ในช่วงฤดูกาลใด ซือ้ในช่วงเดอืนใด ตลอดจนในช่วงเทศกาล หรอืโอกาสพเิศษในช่วงเทศกาลวนัส าคญั
ต่าง ๆ เป็นตน้  

6. ผูบ้รโิภคซือ้ไดท้ีไ่หน เป็นขอ้ค าถามทีต่้องการรบัรูถ้งึช่องทางหรอืแหล่งทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคไปท า
การซือ้ เช่น ตามหา้งสรรพสนิคา้ ซปูเปอรม์ารเ์กต็ รวมไปถงึรา้นทีข่ายของช า เป็นตน้  

7. ผูบ้รโิภคจะซือ้อยา่งไร เป็นค าถามทีต่อ้งการรบัรูถ้งึขัน้ตอน หรอืกระบวนการตดัสนิใจซือ้โดย
มอีงค์ประกอบการซื้อ ดงัน้ี การได้รบัทราบปญัหา การค้นหาข้อมูล การประเมนิผลทางเลือก การ
ตดัสนิใจซือ้ ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพการบรกิาร มผีูใ้หค้วามหมายและค าจ ากดัความของค า
ว่าบรกิารไวห้ลายความหมาย ดงันี้ Kotler & Keller (2012) การบรกิารหมายถงึวธิปีฏบิตักิารใด ๆ ที่
บุคคลกลุ่มหนึ่งสามารถน าเสนอใหก้บัอกีกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งบรกิารนัน้ไม่สามารถจบัต้องได้  ไม่ได้มผีล
ต่อความเป็นเจา้ของในสิง่ใด โดยจะมเีป้าหมาย และมคีวามตัง้ใจเพื่อจะส่งมอบบรกิารนัน้ ทัง้น้ีในการ
ปฏบิตัดิงักล่าวอาจจะรวม หรอืไมร่วมอยูก่บัสนิคา้ทีม่ตีวัตนกไ็ดเ้ช่นกนั  

วรีะพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2553) กล่าวว่า บรกิาร หมายถงึ สิง่ต่าง ๆ ทีไ่ม่มตีวัตนไม่สามารถจะ
จบัต้องได้ และไม่มคีวามถาวร เป็นสิง่ทีเ่สื่อมสลายไปได้อย่างรวดเรว็ บรกิารเกดิขึน้ได้จากการปฏบิตัิ
ของผูใ้ห้บรกิาร โดยส่งมอบงานการบรกิารนัน้ไปใหก้บัผูร้บับรกิาร หรอืลูกค้าเพื่อให้ได้รบับรกิารนัน้ ๆ 
โดยทนัท ีหรอืภายในระยะเวลาทีเ่กอืบจะทนัททีีม่กีารใหบ้รกิาร  

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า บรกิาร หมายถงึ การแสดงออกถงึปฏกิริยิา หรอืการกระท า
ที่ฝ่ายหน่ึง เสนอให้กบัอีกฝ่ายหน่ึง เป็นสิง่จบัต้องไม่ได้ ไม่ท าให้เกิดมคีวามเป็นเจ้าของกบับุคคลใด
บุคคลหนึ่ง  

วรีะรตัน์ กจิเลศิไพโรจน์ (2550) กล่าวว่า การบรกิาร คือ การปฏบิตัขิองฝ่ายหน่ึงเสนอใหก้บัอกี
ฝ่ายหน่ึง โดยสิง่ทีเ่สนอให้นัน้เป็นการกระท า หรอืการปฏบิตักิารให้กบัผู้รบับรกิารซึง่ไม่สามารถน าไป
ครอบครองได ้

แนวคดิเกี่ยวกบัแอปพลเิคชนั (application) คอื โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีไ่ดร้บัการพฒันาขึน้มา
เพื่อส าหรบัอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในชวีติประจ าวนั ซึ่งมคีวามสามารถที่จะท างานได้บน
อุปกรณ์คอมพวิเตอรต่์าง ๆ เช่น สมารต์โฟน (smart phone) แทบ็เลต็ (tablet) คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล 
(personal computer) แลป็ทอ็ป (labtop) เป็นต้น ในตวัอุปกรณ์มรีะบบปฏบิตักิาร (pperating system) 
ซึง่มคีวามแตกต่างกนัท าใหน้ักพฒันาทีพ่ฒันาเกี่ยวกบัแอปพลเิคชนั (developer/programmer) จ าเป็น
จะต้องพฒันาแอปพลเิคชนัให้มคีวามเหมาะสมกบัการใช้งานระบบปฏบิตักิารในแต่ละชนิด รวมไปถึง



ตอ้งมกีารพฒันาแอปพลเิคชนัใหต้อบสนองกบัความต้องการของผูท้ีใ่ชง้าน ในปจัจุบนัแอปพลเิคชนัไดม้ี
การพฒันาขึน้มามากมายหลากหลายรปูแบบ ซึง่สามารถดาวน์โหลดการใชง้านไดใ้นทัง้แบบทีใ่ชง้านได้
ฟร ีและเป็นแบบทีต่อ้งซือ้ โดยแอปพลเิคชนันัน้มหีลากหลายชนิด แบ่งไดต้ามรปูแบบของการใชง้านไม่
ว่าจะเป็นในดา้นการใชศ้กึษา ในดา้นของการสื่อสาร ในด้านธุรกจิ ในดา้นการคา้ หรอืในด้านบรกิารสื่อ
บนัเทงิต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่โมบายแอปพลเิคชนั (mobile application) แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
native application, hybrid application กบั web application (แมงโก,้ 2564) 

ธญัลกัษณ์ เพชรประดบัสุข (2563) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิารสัง่
อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟน ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัทีส่ าคญัพบว่า 
ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P) ดา้นผลติภณัฑม์อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดา้นความถี่ในการใช้
บรกิารสัง่อาหารผ่านแอพพลเิคชัน่บนสมารท์โฟน แสดงใหเ้หน็ว่า ผลติภณัฑม์ผีลต่อการซือ้ซ ้า เพราะสิง่
ส าคญัทีผู่บ้รโิภคจะเลอืกใชบ้รกิารนัน้ๆ ความน่าสนใจ และคุณค่าของสนิคา้ซึง่เริม่จากผลติภณัทเ์ป็นสิง่
เริม่ตน้ทีส่่งผลท าใหล้กูคา้เลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหาร 

ณธัภชัร เฉลมิแดน (2563) ศกึษาเรื่องพฤตกิรรมผู้บรโิภคในการสัง่อาหารแบบเดลิเวอรีผ่่าน 
mobile application ช่วงเกดิโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ผลวจิยัทีส่ าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 
20-35 ปี มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน และระดบัรายไดต่้อเดอืนที ่
20,001-30,000 บาท application ทีม่กีารใชง้านบ่อยทีสุ่ด คอื line men ซึง่ประเภทของอาหารทีส่ ัง่มาก
ทีสุ่ด คอื อหารฟาสต์ฟู้ด มกีารสัง่ซือ้อาหารเวลา 12.01-14.00 น. ซึง่วยั gen X สัง่ซือ้อาหารในจ านวน
เงนิทีม่ากกว่าวยัอื่นๆ 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ เป็นกลุ่มประชากรที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัเลย และเคยสัง่ซื้อ
อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ ซึง่ไม่จ ากดัเพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน จ านวนตวัอย่าง 400 คน ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บ
ขอ้มูลแบบฟอรม์ออนไลน์ โดยการกระจายแบบสอบถามออนไลน์ผ่านวธิกีารสุ่มที่เป็น Google Form 
ผ่านช่องทาง social network เพจประชาสมัพนัธข์องจงัหวดั ทางสื่อนักข่าวออนไลน์ในพืน้ที ่และกลุ่ม
นักเรยีน/นักศกึษา เป็นต้น ซึง่เป็นขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary data) คอื ขอ้มูลหลกัที่ใชใ้นการวเิคราะหต์าม
สมมติฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั โดยถือเกณฑว์่าแบบสอบถามที่มคี่าเฉลี่ยความ
คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 เป็นแบบสอบถามทีใ่ชไ้ด้ 

จากการตรวจสอบความเชื่อมัน่ (reliability) ของเนื้อหาโดยน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบขัน้ต้น 
(Try out) กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในเขตอ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย ที่มลีกัษณะคลา้ยคลงึกนักบักลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อทดสอบค่าความน่าเชื่อถอืของชุดค าถามในแบบสอบถามเพื่อหาค่าสมัประสทิธิ ์
แอลฟา (alpha coefficient method) ตามวธิกีารของครอนบาค (Cronbach, 1951) ซึง่ก าหนดความเชื่อมัน่



ของเครื่องมอืตัง้แต่ 0.7 ขึ้นไป โดยค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีระดบัความเชื่อมัน่สูง ซึ่งผลการ
ทดสอบหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา ไดเ้ท่ากบั 0.870 

ผลการวิจยั 
 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด จ านวน 400 ตวัอย่าง 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 โดยส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 20 -
30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีสถานภาพส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 64.00 มีระดับ
การศกึษาส่วนใหญ่ระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 52.00 ประกอบอาชพีส่วนใหญ่เป็นอาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 28.30 และส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนอยู่ที่ 15,000 – 20,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.00 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่า ตวัอย่างกลุ่มประชากรเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิค
ชนัออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์แมน (Lineman) สูงที่สุด คดิเป็นร้อยละ 43.30 โดยส่วนมากจะใช้
บรกิาร ในการสัง่อาหารฟาสต์ฟู้ด/อาหารจานเดยีว คดิเป็นร้อยละ 49.00 จะมกีารสัง่อาหารมากที่สุด
ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น คดิเป็นร้อยละ 46.00 ซึ่ง ใน 1 สปัดาห์มคีวามถี่ในการใช้บรกิารสัง่
อาหารส่วนมาก ระหว่าง 4 – 6 ครัง้ต่อสปัดาห ์คดิเป็นรอ้ยละ 45.50 จะมจี านวนการสัง่อาหารในแต่ครัง้
น้อยกว่า 3 เมนู คดิเป็นรอ้ยละ 76.80 ส่วนมากจะสัง่มารบัประทานคนเดยีว คดิเป็นรอ้ยละ 62.50 มใีช้
ค่าใชจ้า่ยต ่ากว่า 100 บาท ต่อครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 47.80 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย พบว่าภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 3.98, 
S.D. = .768) โดยทีป่จัจยัดา้นผลติภณัฑม์คี่าเฉลีย่สงูสุด (X = 4.11, S.D. = .601) รองลงมาคอื ปจัจยั
ดา้นกระบวนการ (X = 4.04, S.D. = .574) ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ (X = 3.98, S.D. = .625) 
ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (X = 3.97, S.D. = .657) ปจัจยัดา้นบุคคล (X = 3.95, S.D. = 
.637) ปจัจยัดา้นราคา (X = 3.95, S.D. = .618) และ ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (X = 3.80, S.D. 
= .759)  

ผลการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานที ่1 ลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมใน
การตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ในภาพรวม
ลกัษณะส่วนบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์
ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ผู้วจิยัได้ด าเนินการทดสอบสมมตฐิานการวจิยัโดยใช้สถติไิคส -
แควร ์(Chi-square Test) เพื่อทดสอบ ไดผ้ลการวจิยัดงันี้ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายไดต่้อเดอืนของผูบ้รโิภค กบัช่องทางในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ มี
ความสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  



ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายได้ต่อเดอืนของผู้บรโิภค กบัประเภทอาหาร ในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อ
ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ ช่วงอายุ  อาชพี และรายได้ต่อเดอืนของ
ผูบ้รโิภค กบัช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิารในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่ในดา้น สถานภาพ และระดบัการศกึษา กบัช่วงเวลาทีใ่ชบ้รกิาร
ในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05  

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านเพศ ช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชพี และรายได้ต่อเดอืนของผูบ้รโิภค กบัความถี่ในการใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อ
ออนไลน์ มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายได้ต่อเดอืนของผู้บรโิภค กบัจ านวนเมนูในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ มี
ความสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 แต่ในด้านเพศ กบัจ านวนเมนูในการสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ พบว่าไมม่คีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในดา้นช่วงอายุ สถานภาพ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน
ของผูบ้รโิภค กบัจ านวนสมาชกิทีร่่วมรบัประทาน ในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ มี
ความสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แต่ในด้านเพศ และระดบัการศึกษา กับจ านวน
สมาชกิทีร่ว่มรบัประทาน ในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธก์นั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05    

ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ในด้านช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดต่้อเดอืนของผูบ้รโิภค กบัค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารสัง่อาหารต่อครัง้ ในการสัง่อาหารผ่านแอป
พลิเคชนัหรอืสื่อออนไลน์ มคีวามสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 แต่ในด้านเพศ กับ
ค่าใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารสัง่อาหารต่อครัง้ ในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัหรอืสื่อออนไลน์ พบว่า ไม่
มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  

ผลการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมมตฐิานที ่2 ลกัษณะส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสม
ทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เลย แตกต่างกนั เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะส่วนบุคคลกบัปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจ
สัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค โดยใช้สถติิ T-test และ F-test เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานไดผ้ลการวจิยั พบว่า ลกัษณะส่วนบุคคลในดา้นเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา และรายไดต่้อ
เดอืน ที่แตกต่างกนั จะมปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ของผูบ้รโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่ใน
ดา้นสถานภาพ กบัอาชพี ที่แตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหาร



ผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05    

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวจิยั เรื่อง พฤตกิรรมและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่าน
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผู้บริโภค อ าเภอเมือง จังหวัดเลย สามารถสรุปประเด็นส าคัญที่เป็น
ขอ้เสนอแนะได ้ดงันี้ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

ด้านประชากรศาสตร ์ลกัษณะส่วนบุคคลในด้านเพศ ช่วงอายุ ระดบัการศกึษา และรายได้ต่อ
เดอืน ที่แตกต่างกนั มปีจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ของผู้บรโิภค อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย แตกต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชนัออนไลน์ต่างกนั ดงันัน้ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ในพื้นที่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย หรอื
ผูป้ระกอบการทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูบ้รโิภค เน่ืองจากลกัษณะ
ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีอ่ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย ทีแ่ตกต่างกนัมผีลท าใหก้ารตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหาร
ต่างกนัด้วย และสามารถน าขอ้มูลจากการวจิยัครัง้นี้ไปพฒันาและปรบัปรุงใช้ในการให้บรกิารได้มาก
ยิง่ขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาแอปพลิเคชนัหรือช่องทางในการสัง่อาหารออนไลน์ส าหรบั
ผูบ้ริโภค 

จากขอ้มูลปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดมผีลต่อการตดัสนิในการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
ออนไลน์ของผูบ้รโิภค จะเหน็ได้ว่า ผู้บรโิภคเลอืกใช้บรกิารแอปพลเิคชนัในการสัง่อาหารออนไลน์โดย
พจิารณาปจัจยัด้านผลติภณัฑส์ูงสุด นับได้ว่าเป็นเรื่องส าคญั ดงันัน้ในการพฒันาแอปพลเิคชนัเพื่อให้
เป็นทางเลอืกใหม่ของผู้บรโิภค ร้านค้าหรอืผู้พฒันาติองพฒันาให้แอพผลิเคชนัให้มจี านวนร้านค้าที่
หลากหลาย มขีอ้มลูจ าเป็นของรา้นคา้ทีช่ดัเจน  มรีะบบตดิตามการส่งอาหารทีเ่ป็นปจัจุบนั รายละเอยีด
ของอาหารและเมนูต้องมคีวามชดัเจน ระยะทางการจดัส่งกบัราคาอาหารต้องมคีวามเหมาะสม ราคามี
มาตรฐานและชดัเจน ระบบการรบัช าระเงนิมคีวามหลากหลาย ระยะทางการจดัส่งกบัราคาอาหารต้องมี
ความเหมาะสม พืน้ทีใ่หบ้รกิารตอ้งตรงต่อความตอ้งการใชบ้รกิาร ใหม้กีารจดัโปรโมชัน่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิาร
ทีต่่อเนื่อง ในแอปพลเิคชนัมกีารจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัรา้นค้า มกีารประชาสมัพนัธ์การรบัรูใ้หผู้้ใชบ้รกิาร
เขา้ถงึมากขึน้ ทางสื่อออนไลน์ พนักงานจดัส่งอาหารต้องมอีธัยาศยัด ีสุภาพ มทีกัษะการบรกิารให้กบั
ผูใ้ชบ้รกิาร ภาชนะในการใส่อาหารต้องมคีวามปลอดภยั เวลาทีร่อการตอบรบัจากพนักงานรบัค าสัง่ซื้อ
ตอ้งมคีวามเหมาะสม ขัน้ตอนในการสมคัรใชง้านแอปพลเิคชนัตอ้งงา่ยและสะดวกในการใชง้าน 



 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. การวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษากลุ่มประชากรในพื้นที่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเลย เท่านัน้ ในการ

วจิยัครัง้ต่อไปควรจะขยายพืน้ทีท่ีจ่ะศกึษาใหม้ากขึน้ เช่น ในพืน้ทีอ่ าเภออื่นๆ ในจงัหวดัเลย ทีม่จี านวน
ประชากรเหมาะสม เพื่อท าการศกึษาพฤตกิรรมและปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสนิใจสัง่
อาหารผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ของผู้บรโิภคชุดใหม่ เพื่อให้มีความคลอบคลุมและได้ผลลพัธ์ใน
การศกึษาทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

2. ควรมกีารศกึษาช่องทางและกลวธิกีารขายสนิคา้ของผูข้ายเพื่อพฒันาช่องทางการจดัจ าหน่าย
สนิคา้ทีส่่งเสรมิใหผู้ข้ายไดม้ชี่องทางในการขายทีต่อบโจทย ์

3. ควรมกีารเก็บรวบรวมข้อมูลจากช่องทางอื่นๆ นอกจากการกระจายแบบสอบถามผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ได้ข้อมูลกลุ่มตวัอย่างที่หลากหลาย และสามารถน าไปขยายผลเพื่ออธบิาย
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ของผูบ้รโิภคไดค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้  
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