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พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีด้วย Mobile Application
ของผูบ้ ริโภคในเขตนนทบุรี
1

ชุลีพรรณ แสนพันธ์*
ลีลา เตียงสูงเนิน**

บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน
Applicationของผู้บริโภคในเขตนนทบุรีจาํ แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการของผู้บริ โภคในเขตนนทบุรี )
ศึ กษาปั จจั ยสิงกระตุ้น ภายนอก ทีส่งผลต่ อพฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การของผู้ บริ โภค ในเขต
นนทบุ รี โดยใช้ แ บบสอบถามในการรวบรวมข้ อมู ลจากกลุ่ มตัวอย่ า ง คือ ผู้ ทีอาศั ยอยู่ ใ นเขต
นนทบุรี และใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี จํานวน
คน สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อย
ละ ค่ า เฉลี ย ค่ า ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติ ฐ านด้ ว ยสถิ ติ T-test, F-test ผล
การศึกษาพบว่า
. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง - ปี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้ เฉลียต่อเดือน , – , บาท และ
ใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี - ครัง/สัปดาห์ Application ทีเลือกใช้ บริการมากทีสุดคือ Food panda
รองลงมาคือ LINE MAN เหตุผลทีให้ ความสํา คัญ มากทีสุดคือ การบริ การทีดีมีประสิทธิ ภ าพ
รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการจัดส่งประเภทอาหารทีผู้ใช้ บริการนิยมเลือกซือเป็ นอาหารแบบ
Street Foodเวลาในการสังซือคือ : – : น.พบว่าส่วนมากตัดสินใจสังซือด้ วยตนเอง
ครังละ - อย่างมีค่าใช้ จ่ายต่อครังตํากว่า บาท
. ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า ) ผู้ บ ริ โ ภคที มี เ พศแตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน )ผู้บริโภคทีให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิ
เวอรี บน Mobile Application แตกต่างกัน )ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ ฟู๊ ดเดลิเวอรี

*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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บทนํา
ปั จ จุ บั นเทคโนโลยีได้ เข้ า มามีบ ทบาทต่ อมนุ ษ ย์ ด้ วยความเจริ ญ ก้ า วหน้ า และการ
เติบโตของระบบระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสือสาร ทําให้ การ
สือสารเป็ นไปอย่ า งก้ าวกระโดด และได้ เปลียนวิ ถี การสือสารของคนในสังคม การดําเนิ นชี วิ ต
รวมถึงการดําเนินธุรกิจอีกด้ วย จํานวนผู้ใช้ งานอิ นเทอร์ เน็ตในประเทศไทยอยู่ที ล้ านคน ใน
จํานวนดังกล่าวเป็ นการใช้ งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือประมาณ ล้ านคน (วสิทธิ สถิตว
รพงศ์,
) แสดงให้ เห็นว่าโทรศัพท์มือถือทีสามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เป็ นอุปกรณ์การ
สือสารทีประชากรไทยนิยมใช้ มาก
โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็ นอุปกรณ์สือสารทีเข้ ามามีบทบาทและสร้ างผลกระทบต่อการ
ดํารงชีวิต และการติดต่อสือสาร นอกจากสามารถเชือมต่ออินเทอร์เน็ตเพือเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
แล้ วผู้ใช้ เองก็มีกิจกรรมเพิมขึนจากการใช้ งานโทรศัพท์มือถือ ทังนี เป็ นผลมาจากแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) (เทิดรัฐ แววศักดิ,
) ทําให้ ผ้ ูใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) มีแนวโน้ มในการใช้ แอปพลิเคชันต่างๆ เพื อ
ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจําวัน เช่น การติดต่อสือสาร ทําธุรกรรมทางการเงิน เชือมต่อและ
สืบค้ นข้ อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟั งเพลง หรือแม้ แต่การเล่นเกม (เทิดรั ฐ
แววศักดิ, 2556)
แอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) สามารถเชือมต่อ
ข้ อมูลและให้ บริการด้ านต่างๆ ซึงเพิมความสามารถให้ กบั โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart
Phone)และยังช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้ งานด้ านต่างๆ จากการสํารวจคนไทยใช้ เวลาบน
มือถือในส่วนของแอปพลิเคชัน ซึงใช้ เวลาอยู่ที นาที ต่อวัน นอกจากการใช้ แอปพลิเคชันแล้ ว
อัตราการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนืองการซือสินค้ าออนไลน์ ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน
(Smart Phone) แสดงให้ เ ห็น ว่ า นอกเหนื อ จากการใช้ แ อปพลิ เ คชั น แล้ ว คนไทยเริ มเปลี ยน
พฤติกรรมมาซือสินค้ าออนไลน์มากยิงขึน โดยสินค้ าทีซือผ่านออนไลน์มากทีสุด คือ แฟชัน เครือง
แต่งกาย สุขภาพความงาม อุปกรณ์ไอที ของใช้ ภายในบ้ าน และสังอาหารออนไลน์ ผู้บริโภคไทย
ต้ องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิงขึน สะดวกจากพฤติกรรมของคนไทยทีมี ภ าวะ
ความเร่ งรีบและข้ อจํากัดด้ านเวลาทีเกิดขึนในแต่ละวันอาจจะส่งผลทําให้ ไม่มีเวลาในการซือสินค้ า
บริ โภคจากสถานที ร้ านค้ า ห้ างร้ าน คนไทยมีแนวโน้ มเลื อกใช้ บริ การจั ดส่งอาหาร (Delivery)
เพิมมากขึน เพราะทุกคนต้ องกินข้ าวทุกวัน แต่เดิมการบริการจัดส่งอาหาร มีเฉพาะเชนร้ านอาหาร
(Food Chain) ทีมี บ ริ ก ารนี เช่ น Pizza Company และ KFC ซึ งเป็ นธุร กิจฟาสต์ฟู้ ด และมีก าร
ให้ บริ การส่งถึงบ้ า น (Home Delivery) ซึงเป็ นบริ การทีสามารถ ตอบสนองความต้ อ งการของ
ผู้บริ โภค ทีต้ องการความสะดวกรวดเร็วในการบริ โภคได้ เป็ นอย่างดีและเป็ นทีนิ ยมใช้ กันอย่า ง
แพร่หลาย (ปวีณา โชติมณีวงศ์ , วีรยา ปิ ตะวรรณ, วรรณพร วังวิทยากุล, สมฤดีทพิ ย์วโรรส และ
สุธพี ร ศิริรุ่งสกุลวงศ์, 2543, หน้ า )
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ปัจจุบันการเข้ าถึงของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทําให้ ผ้ ูบริโภค
มีตัวเลือกในการใช้ บริ การมากขึน ผู้บริ โภคสามารถเลือกใช้ บริการทีให้ ความสะดวกและรวดเร็ว
มากทีสุด จึงทําให้ จาํ นวนของการสังอาหารผ่านช่ องทางออนไลน์เพิ มมากขึน เช่ นเว็บไซต์ และ
แอปพลิ เคชั น จากช่ องทางทีผู้ ประกอบการพั ฒนาขึนเอง หรื อผ่ านตัวกลางให้ บริ การสังอาหาร
ออนไลน์ โดยข้ อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่ า ตลาดบริ การจัดส่งอาหาร (Delivery) โดย
ผู้ประกอบการร้ านอาหารในปี พ.ศ.
น่าจะมีมูลค่า , - , ล้ านบาท เติบโตร้ อย
ละ - จากในปี พ.ศ.
(“หัวข้ อจับตาปี ’ สังอาหารออนไลน์”, ม.ป.ป.)
การเติบโตอย่างโดดเด่นของตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ในปี พ.ศ.
อย่างเห็นได้ ชัด รวมถึงความต้ องการของผู้บริ โภคทีมองหาความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
เนื องจากความเร่ งรี บของการใช้ ชี วิต โดยเฉพาะเขตกรุ งเทพมหานคร จึ งทํา ให้ หลายบริ ษัทที
มองเห็นโอกาสทีจะเข้ ามาเป็ นตัวกลางในการร่วมมือกับทางร้ านค้ า ร้ านอาหารเข้ ามาทําการตลาด
บริการเพือรับส่งอาหาร(Food Delivery) มากขึน ผ่านช่องทางออนไลน์ จากเว็บไซต์ และแอป
พลิ เคชั น ซึ งบริ ก ารรั บ ส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่ า นแอปพลิ เคชั น ได้ รั บ ความนิ ยมเพราะ
เนืองจากใช้ ง่ายผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ซึ งมีผ้ ูประกอบการทีพั ฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ทีบริ การ
รับส่งอาหาร (Food Delivery) ในปัจจุบัน ได้ แก่ LINE MAN, Uber Eats, Grab, Nowและ Food
Panda เป็ นต้ น (“Express Delivery กับธุรกิจอาหาร”, ม.ป.ป.)ในสภาวะการแข่งขันทีเพิมขึนของ
ธุรกิจบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่านแอปพลิเคชันเกือบทังหมดจะเน้ นให้ บริการเพียง
ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้ วให้ บริการทีมีลักษณะแบบแผนเดียวกัน รวมถึงการสือสารเพื อเพิ ม
ยอดการใช้ งาน เช่น มอบส่วนลดแก่สนิ ค้ าบางชนิดหรือออกโปรโมชันพิเศษเฉพาะช่วงเวลา ซึงกล
ยุทธ์เหล่านีล้ วนมีส่วนช่วยให้ ธุรกิจสามารถเข้ าถึงผู้บริโภคได้ มากขึน
ด้ ว ยเหตุ นี ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ กษาแอปพลิ เ คชั น Food Delivery ซึ งเป็ นธุ ร กิจ
ให้ บริการสังอาหารเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน ทีเข้ ามาดําเนินการตลาดธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร
ในไทย โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี ด้ วย mobile Applicationของ
ผู้บริโภค นอกจากนียังต้ องการทราบมุมองของผู้ใช้ ทมีี ต่อบริการแอปพลิเคชันรับส่งอาหาร (Food
Delivery)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากคําถามในการวิจัยทีได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น สามารถนํามากําหนดเป็ นวัตถุประสงค์
ของการวิจัยดังนี
. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบนApplicationของผู้บริโภคในเขต
นนทบุรีจาํ แนกตามลักษณะประชากรศาสตร์คือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้ , สถานภาพ
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. ศึกษาปั จจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการ
ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี ด้ านผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจําหน่าย, การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร, กระบวนการบริการ, ลักษณะทางกายภาพ
. ศึ ก ษาปั จ จั ย สิ งกระตุ้ น ภายนอก ทีส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการเลื อ กใช้ บ ริ ก ารของ
ผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี คือ เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี, กฏหมาย, วัฒนธรรม

สมมติฐานของการวิจยั
จากวัตถุประสงค์การวิ จัยข้ า งต้ น คณะผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมติฐานการวิจั ยเพื อเป็ น
กรอบในการ ดําเนินการวิจัยดังนี
1) H : ประชากรทีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ
เวอรีบนApplicationแตกต่างกัน
2) H :ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ด
เดลิเวอรีบน Applicationแตกต่างกัน
3) H :ปั จัยสิงกระตุ้นภายนอก ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี
บนApplicationแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดในการวิจยั
จากการทบทวนวรรณกรรมข้ า งต้ น งานวิ จั ยนี สามารถนํา เสนอเป็ นกรอบแนวคิ ด
การศึกษาดังรูปภาพที .
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
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ระเบียบวิธีวิจยั ผูว้ ิจยั
ได้ ทาํ การวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริ มาณโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี
ส่วนที การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้
การ พรรณาข้ อมูลเพืออธิบายข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธกี ารหาค่าความถี (Frequency)
และค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที การวิเคราะห์เกียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีด้ วย Mobile
Applicationของผู้บริโภคด้ วยการวิเคราะห์หาค่าความถี(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ ( Ps)ทีมีความสําคัญ
ต่ อการเลื อกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ เวอรี ด้ วย Mobile Application ด้ วยการวิ เคราะห์ หาค่ าเฉลี ย (X)
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ T-test, F-test
ส่วนที การวิเคราะห์ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอก ทีมีความสําคัญต่อการเลือกใช้ บริการ
ฟู๊ ดเดลิเวอรีด้ วย Mobile Application ด้ วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และการวิเคราะห์T-test, F-test

ผลการทดสอบสมมติฐาน
H1: ผู้บริ โภคทีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิเวอรี
บน Mobile Application แตกต่างกัน
เพศหญิงมีระดับการให้ ความสําคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ
เลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ในด้ านผลิตภัณฑ์ และด้ านราคา มากกว่าเพศ
ชายทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H2: ผู้ บ ริ โ ภคที ให้ ความสํา คั ญ กั บ ปั จ จั ย ส่ ว นประสมการตลาดแตกต่ า งกั น จะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน แบ่งการทดสอบ
ย่อย ดังนี
H2a: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ความถีในการใช้
บริการ) ผู้ใช้ บริการทีมีความถีในการใช้ บริการแตกต่างกัน ให้ ความสําคัญของปั จจัยส่วนประสม
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจําหน่าย ด้ านส่ งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล
หรื อพนั กงาน ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอลั กษณะทางกายภาพและด้ า นกระบวนการ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H2b: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจั ยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ เวอรี บน Mobile Application แตกต่างกัน (ประเภทของ
Mobile Application) ประเภทของ Mobile Application ทีแตกต่างกัน ผู้ใช้ บริการให้ ความสําคัญ
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กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านช่องทางการจําหน่าย ด้ านบุคคลหรือพนักงาน
ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอลั ก ษณะทางกายภาพและด้ า นกระบวนการ ทีแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H2c: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ประเภทอาหาร)
พบว่าประเภทของอาหารทีผู้บริการเลือกซือทีแตกต่างกัน ผู้ใช้ บริการให้ ความสําคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด และ
ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H2d: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจั ยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ช่วงเวลาในการ
สังอาหาร) ช่ วงเวลาทีสังอาหารแตกต่ า งกัน ผู้ ใช้ บ ริ ก ารให้ ความสํา คั ญ กับ ปั จ จั ย ส่ ว นประสม
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคล
หรือพนักงาน ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการทีแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H2e: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ผู้ทมีี ส่วนร่ วมใน
การตัดสินใจซืออาหาร) ผู้ทมีี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจซืออาหารแตกต่างกัน ให้ ความสําคัญปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดด้ า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นราคา ด้ า นบุ คคลหรื อ พนั ก งาน ด้ า นการสร้ า งและ
นํา เสนอลั ก ษณะทางกายภาพ และด้ า นกระบวนการทีแตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
p<0.05
H2f: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจั ยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ค่าใช้ จ่ายในการ
สังซื อต่ อครั ง) ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทีมี ค่าใช้ จ่ายต่ อครั งทีแตกต่ างกัน ให้ ความสําคั ญปั จจั ยส่ วนประสม
การตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคลหรือพนักงาน ด้ านการสร้ าง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
p<0.05
H2g: ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจั ยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติก รรมการเลื อกใช้ บ ริ การฟู๊ ดเดลิ เ วอรี บน Mobile Application แตกต่ า งกัน (ปริ มาณการ
สังซือต่อครัง) ผู้ใช้ บริการทีมีปริมาณในการสังซือในแต่ละครังทีแตกต่างกันให้ ความสําคัญปั จจัย
ส่วนประสมการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด
ด้ านบุคคลหรือพนักงาน และด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ทีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
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H3: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การ
ฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน
H3a: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี บน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ความถีในการใช้ บริ การ)
ผู้ใช้ บริ การทีมีความถีในการใช้ งานทีแตกต่ างกันให้ ความสําคัญของปั จจั ยสิงกระตุ้นภายนอกที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการของผู้ บริโภค ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านกฏหมาย
และด้ านวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H3b: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ ก ารฟู๊ ดเดลิ เ วอรี บน Mobile Application ของผู้ บ ริ โ ภคแตกต่ า งกัน (ประเภทของ Mobile
Application) ผู้ ใช้ บ ริ ก ารทีใช้ Mobile Application แตกต่ า งกัน ผู้ ใช้ บ ริ ก ารให้ ความสํา คั ญ ของ
ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค ด้ านเศรษฐกิจ ด้ าน
เทคโนโยลี ด้ านกฏหมาย และด้ านวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H3c: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ประเภทอาหาร)
ประเภทอาหารทีแตกต่างกัน ผู้ใช้ บริการให้ ความสําคัญปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอก
ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านเทคโนโลยี ด้ านกฏหมาย
และด้ านวัฒนธรรมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H3d: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ช่วงเวลาในการสังอาหาร)
ช่วงเวลาทีแตกต่างกันในการสังอาหาร ผู้ใช้ บริการให้ ความสําคัญปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการของผู้บริโภค ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านกฏหมาย และด้ านวัฒนธรรม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H3e: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริ ก ารฟู๊ ดเดลิ เ วอรี บน Mobile Application ของผู้ บ ริ โ ภคแตกต่ า งกั น (ผู้ ทีมี ส่ ว นร่ ว มในการ
ตัดสินใจซืออาหาร) ผู้ทมีี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจซืออาหารทีแตกต่างกัน ส่งผลให้ ผ้ ูใช้ บริการให้
ความสําคัญปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอก ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้ านวัฒนธรรม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
H3f: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลื อกใช้
บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ค่าใช้ จ่ายในการสังซือต่อ
ครัง) ผู้ใช้ บริการทีมีค่าใช้ จ่ายในการสังซือต่อครังแตกต่างกัน ให้ ความสําคัญปั จจัยสิงกระตุ้นภาย
นอก ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ด้ านกฎหมายและการเมือง และด้ านวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ p<0.05
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H3g: ปั จจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ปริมาณการสังซือต่อครัง)
พบว่ า ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทีมี ป ริ ม าณการสั งซื อต่ อ ครั งทีแตกต่ า งกั น ให้ ค วามสํา คั ญ ปั จ จั ย สิ งกระตุ้ น
ภายนอก ด้ านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้ านวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
p<0.05

อภิปรายผล
จากการวิ จัยเรื องการศึ กษาพฤติกรรมการเลื อกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ เวอรี ด้ ว ย Mobile
Application ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี มีประเด็นทีนํามาอภิปรายผลดังนี
2.1 ด้ านพฤติกรรมผู้บริโภค
ข้ อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้ บริ การจากแนวคิดเกียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรม
ผู้ บ ริ โภค 6W 1H จากการศึ ก ษาครั งนี ผู้ วิ จั ยพบว่ า กลุ่ มผู้ บ ริ โภคทีใช้ บ ริ ก ารฟู๊ ดเดลิ เ วอร์ รี มี
พฤติกรรมทีสอดคล้ องกับแนวคิด 6W 1H ดังนี
2.1.1 ด้ านความถีในการใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี
ความถีในการใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีด้ วย Mobile Application พบว่า ส่วน
ใหญ่ใช้ บริการ 1-3 ครัง/สัปดาห์ สอดคล้ องกับการศึกษาของ วริษฐา เขียนเอียม (2561) ศึกษา
เรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสังอาหารทางออนไลน์ ” พบว่า มี
ความถี ในการใช้ บ ริ การ 5 – 6 ครั ง/เดือน สอดคล้ องกับ การศึ กษาของ พิ ร านั น ท์ แกล่ งกล้ า
(2562) ทีศึกษาการวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชันเพื อการสังอาหารเดลิเวอรีใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการสังซือจํานวน 3 ครังต่อเดือนมากทีสุด แต่ตรงข้ ามกับการศึกษาของ
อิสราวลี เนียมศร (2561) ศึกษาเรื อง “การตัดสินใจใช้ บริ การแอพพลิเคชัน LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่าใช้ บริการน้ อยกว่า 2 ครัง/เดือน
2.1.2 Mobile Application ทีผู้บริการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีมากทีสุด
Mobile Application ทีผู้ บริ การเลื อกใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ เวอรี มากทีสุด คือ
Food panda ผู้ วิจัยเห็นว่ าทีบริ การ Food panda มีผ้ ูนิยมใช้ มากเนืองจาก ระบบการบริ การของ
Food panda ทีผู้ใช้ บริ การไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ได้ รับสินค้ าในราคาเดียวกับหน้ าร้ าน ส่วนลดและ
โปรโมชันต่างๆ ซึงรองรั บความต้ องการของผู้ใช้ บริการทีหลากหลาย (Food pada ประเทศไทย,
ออนไลน์) ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาของ เกตุวดี สมบูร์ทวี (2561) เรือง“ปัจจัยด้ านคุณภาพการ
บริ ก ารทีมี อิทธิพลต่ อ การตั ดสิน ใจซื อซําผลิ ตภั ณ ฑ์ผ่า นผู้ ให้ บ ริ ก าร Food Panda Application”
พบว่า ปัจจัยด้ านความน่าเชือถือ ด้ านการตอบสนอง ด้ านการให้ ความมั นใจ ด้ านความเอาใจใส่
และด้ านสิงทีสามารถจับต้ องได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือซําผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผู้ให้ บริการ
Food Panda Application ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยด้ านความน่าเชือถือมีอทิ ธิพล
ต่ อการตัดสินใจซือซํามากทีสุด รองลงมาเป็ นปั จจั ยด้ านความมันใจ ปั จจัยด้ านความเอาใจใส่
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ปัจจัยด้ านการตอบสนอง และปัจจัยด้ านสิงทีสามารถจับต้ องได้ ตามลําดับ แสดงให้ เห็นว่าคุณภาพ
บริการสามารถจูงใจให้ ผ้ ูบริโภคตัดสินใจกลับมาใช้ บริการอีกครัง หลังจากตัดสินใจใช้ บริการใน
ครังแรก
2.1.3 เหตุผลทีผู้ใช้ บริการให้ ความสําคัญมากทีสุด
เหตุ ผ ลที ผู้ ใช้ บริ ก ารให้ ความสํา คั ญ มากที สุ ด คื อ การบริ ก ารที ดี มี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการจัดส่ง และราคาค่าจัดส่ง จากพฤติกรรมของคนไทยทีมีภาวะ
ความเร่ งรีบและข้ อจากัดด้ านเวลาทีเกิดขึนในแต่ละวันอาจจะส่งผลทําให้ ไม่มีเวลาในการซือสินค้ า
บริโภคจากสถานที ร้ านค้ า ห้ างร้ าน คนไทยมีแนวโน้ ม เลือกใช้ บริ การจัดส่งอาหาร (Delivery)
เพิมมากขึน เพราะทุกคนต้ องกินข้ าวทุกวัน แต่เดิมการบริการจัดส่งอาหาร มีเฉพาะเชนร้ านอาหาร
(Food Chain) ทีมี บ ริ ก ารนี เช่ น Pizza Company และ KFCซึ งเป็ นธุร กิจ ฟาสต์ ฟู้ด และมีก าร
ให้ บ ริ ก ารส่งถึงบ้ า น (Home Delivery) ซึ งเป็ นบริ ก ารทีสามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้บริ โภค ทีต้ องการความสะดวกรวดเร็วในการบริ โภคได้ เป็ นอย่างดีและ เป็ นทีนิยมใช้ กันอย่าง
แพร่หลาย (ปวีณา โชติมณีวงศ์ , วีรยา ปิ ตะวรรณ, วรรณพร วังวิทยากุล, สมฤดี ทิพย์วโรรส และ
สุธีพร ศิริรุ่งสกุลวงศ์, 2543, หน้ า 65) สอดคล้ องกับการศึกษาของ วริษฐา เขียนเอียม (2561)
ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสังอาหารทางออนไลน์ ”
พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ บ ริ ก าร คื อ ไม่ ต้ อ งต่ อ คิ ว สั งอาหารทีร้ า น มากทีสุ ด
รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการสังอาหาร คล้ า ยกับ การศึกษาของ พิ ร านั น ท์ แกล่ งกล้ า
(2562) การวิ เ คราะห์ คุ ณ ลั ก ษณะของบริ ก ารแอพพลิ เ คชั นเพื อการสั งอาหารเดลิ เ วอรี ใน
กรุงเทพมหานคร พบว่ า พฤติกรรมผู้ใช้ บริ การแอพพลิเคชันสังอาหารเดลิเวอรีพบว่ าเหตุ ผลที
เลือกใช้ บริการแอพพลิเคชันสังอาหารเดลิเวอรีมากสุดคือสะดวก/ง่ายรองลงมาคือประหยัดเวลา
และเหตุผลไม่อยากออกไปข้ างนอก
2.1.4 ประเภทอาหารทีผู้ใช้ บริการนิยมเลือกซือ
ประเภทอาหารทีผู้ใช้ บริ การนิยมเลือกซือส่วนใหญ่ เป็ นอาหารแบบ Street
Food ผู้วิจัยเห็นว่า อาหาร Street Food หรือ อาหารตามสังเป็ นอาหารทีคนกรุ่งเทพคุ้นเคย มีราคา
ถู ก และมี ค วามหลากหลาย และเป็ นอาหารทีผู้ บ ริ โ ภคบริ โ ภคเป็ นประจํา ซึ งสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ พิรานันท์ แกล่งกล้ า.(2562). การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชัน
เพือการสังอาหารเดลิเวอรีในกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์การวิเคราะห์คาโนโมเดลและใช้ ข้อมูล
ปฐมภูมิทีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์ ผลการศึ กษาพบว่ าอาหารทีสังมากทีสุดเป็ นประเภท
อาหารไทย สอดคล้ องกับ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของ ณัฐศาสตร์ ปั ญญานะและวัชรพจน์
ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ทีทําการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้ บริการอาหารตามสังแบบ
จัดส่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้ บริการอาหารจัดส่งผ่านการโทรศัพท์ใช้ บริการ
เนืองจากความสะดวก มีการเลือกร้ านอาหารตามสัง จากรสชาติ ราคาเหมาะสม และคุณภาพคงที
โดยเหตุผลในการเลือกซืออาหารตามสัง คือ ความสะดวก ความหลากหลาย ราคาถูก
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2.1.5 ช่วงเวลาทีสังอาหาร
ช่ ว งเวลาที สั งอาหารที ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารนิ ย มสั งอาหารมากที สุ ด ในช่ ว งเวลา
12:01 – 16:00 น. มากทีสุด ผู้วิจัยเห็นว่า ช่วงเวลาดังกล่าวป็ นช่วงเวลาพักเทียง ซึงเป้ นไปได้ ว่า
การสังซืออาหารผ่านฟู๊ ดเดลิเวอร์รี ช่วยประหยัดค่าเดินทาง และรถติดในกรุงเทพ ลดระยะเวลาใน
การเดินทางและรอคอยมือกลางวัน สอดคล้ องกับการศึกษาของ อิสราวลี เนียมศร (2561) ศึกษา
เรือง “การตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ส่วนใหญ่
สังอาหารและช่วงเวลา 12.01 น. – 14.00 น.
2.1.6 ผู้ทมีี ส่วนร่วมในการตัดสินใจซืออาหารมากทีสุด
ผู้ ทีมี ส่ว นร่ ว มในการตั ดสิน ใจซื ออาหารมากทีสุ ด ส่ วนใหญ่ ผ้ ู ใช้ บ ริ ก าร
ตัดสินใจซืออาหารด้ วยตนเอง ผู้วิจัยเห็นว่า การเข้ าถึงของโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart
Phone) ทําให้ ผ้ ูบริ โภคมีตัวเลือกในการใช้ บริการมากขึน ผู้บริ โภคสามารถเลื อกใช้ บริ การทีให้
ความสะดวกและรวดเร็วมากทีสุด จึงสามารถตัดสินใจสังซืออาหารด้ วยตนเองมากทีสุด สอดคล้ อง
กับการศึกษาของวริษฐา เขียนเอียม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการ
ต่อพฤติกรรมการสังอาหารทางออนไลน์ ” พบว่ า บุคคลทีมีอิทธิพลในการใช้ บริ การ คือ ตนเอง
และสอดคล้ องกับการศึกษาของ พิรานันท์ แกล่งกล้ า(2562) การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการ
แอพพลิเคชันเพือการสังอาหารเดลิเวอรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่มักสังมา
ทานคนเดียวสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิไลพร พิมพา (2558) ศึกษาเรืองส่วนประสมการตลาด
ทีมีผลต่อนักท่องเทียวชาวไทยในการซือผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลําปาง พบว่า บุคคลทีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกซือผลิตภัณฑ์มากทีสุดคือ ตัวเอง
2.1.7 ค่าใช้ จ่ายต่อครัง ในการใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรี
ค่ าใช้ จ่ายต่ อครัง ในการใช้ บริ การฟู๊ ดเดลิ เวอรี มีค่าใช้ จ่ายครังละ ตํากว่า
300 บาท ผู้วิจัยเห็นว่า เนืองจากผู้ใช้ บริกรส่วนใหญ่มักสังอาหาร Street Food ทีมีราคาถูก และ
มักสังอาหารด้ วยตนเองทานคนเดียว ดังนัน ราคา/ค่าใช้ จ่ายต่อคน/ครังจึงอาจอยู่ในช่ วงทีน้ อย
กว่า 300 บาท/ครัง สอดคล้ องกับการศึกษาของ อิส ราวลี เนียมศร (2561) ศึกษาเรือง “การ
ตัดสินใจใช้ บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” พบว่าค่าใช้ จ่ายเฉลียในการ
ใช้ บริการ 201 – 400 บาท ส่วนใหญ่สังอาหารและเครืองดืม และสอดคล้ องกับการศึกษาของ
วริ ษฐา เขียนเอียม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยี และกระบวนการต่อพฤติกรรม
การสังอาหารทางออนไลน์” พบว่า จํานวนเงินในการใช้ บริการ 101 – 500 บาท/ครัง
2.1.8 ปริมาณในการสังซือในแต่ละครัง
ปริมาณในการสังซือในแต่ละครังสังอาหารครังละ 1-2 รายการ ผู้วิจัยคิด
ว่า เนืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมสังอาหารประเภท Street Food ทีมีราคาถูก และ
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มักสังอาหารด้ วยตนเองทานคนเดียว และมีราคา/ค่ าใช้ จ่ายต่ อคน/ครั งในช่ วงทีน้ อยกว่ า 300
บาท/ครังซึงสอดคล้ องกับปริมาณการสังซือ 1-2 รายการ/ครัง
จากพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภคที มี ลั ก ษณะคล้ ายคลึ ง กั น ในการศึ ก ษาเหล่ า นี
ผู้ ป ระกอบการสามารถนํา ข้ อ มู ล ไปพั ฒ นาสิ น ค้ า หรื อ ร่ ว มพิ จ ารณาคู่ ค้ า ด้ า นเดลิ เ วอร์ รี ในการ
สนับสนุ นช่องทางจําหน่ายเพิมขึนช่ วยในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ทีเหมาะสมกับลู กค้ า
เป้ าหมายได้ มากทีสุด
2.2 ส่วนประสมทางการตลาด
จากผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการ
ฟู๊ ดเดลิ เวอร์ รี ซึ งพบว่ าส่วนใหญ่ ยอมรั บ สมมติ ฐานการทดสอบในทุ ก ด้ าน การศึ กษาครั งนี ให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7 ps ซึง Kotler (1997, p. 92) ได้ ให้ นิยามไว้ ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ เครืองมือทางการตลาดทีควบคุม
ได้ บริ ษัทมักจะนํามาใช้ ร่วมกันเพื อตอบสนองความพึ งพอใจและความต้ องการของลูกค้ าทีเป็ น
กลุ่มเป้ าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเแค่ 4 ตัวแปรเท่านัน (4Ps) ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์
(Product) ราคา (Price) สถานทีหรื อ ช่ อ งทางการจั ดจํา หน่ า ยผลิ ตภั ณ ฑ์ (Place) การส่งเสริ ม
การตลาด (Promotion) ต่ อ มามี ก ารคิ ด ตั ว แปรเพิ มเติ ม ขึ นมาอี ก 3 ตั ว แปร ได้ แ ก่ บุ ค คล
(People) ลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพื อให้
สอดคล้ องกับแนวคิด ทีสําคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิงกับธุรกิจทางด้ า นการ
บริการ นอกจากนี เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้ ให้ นิยามไว้ ว่า ส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) หมายถึง การทีกิจการมีสินค้ าและ หรือบริการไว้ ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ ากลุ่มเป้ าหมาย สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ แก่พวกเขาได้ ทังนีราคาของสินค้ าและ/หรือ
บริการอยู่ในระดับที ผู้บริโภคยอมรับได้ และยินยอมทีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจัด
จําหน่ายทีเหมาะสม ลูกค้ าสามารถเข้ าถึงได้ อย่างสะดวกสบาย อีกทังมีความพยายามจู งใจเพือให้
ลูกค้ าเกิดความสนใจ ตัดสินใจซือสินค้ าและ/หรือบริการอย่างถูกต้ อง
จากการศึกษาครั งนี ส่วนประสมทางการตลาดทัง 7 Ps ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณ ฑ์
ด้ านราคา ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้ านส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคคลหรือพนักงาน ด้ านการ
สร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้ านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการใช้ บริการฟู๊ ดเดลิ
เวอร์ รี ผู้บริ โภคทีให้ ความสําคัญกับปั จจั ยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
เลื อ กใช้ บ ริ ก ารฟู๊ ดเดลิ เ วอรี บน Mobile Application แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
สอดคล้ องกับการศึกษาของ พิมพงา วีระโยธิน (2561) ศึกษาเรือง “ปั จจัยทีส่งผลให้ ผ้ ูบริ โภค
ตัดสินใจใช้ แ อปพลิ เคชั น อูเ บอร์ อีท (Uber Eats) เพื อบริ ก ารรั บ ส่งอาหาร(Food Delivery)”
พบว่า ปัจจัยด้ านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจใช้ แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber
Eats) เพื อบริ การรั บส่งอาหาร (Food Delivery)เน้ นในเรื องการใช้ งานแอปพลิ เคชั นทีง่ ายและ
สะดวกมากกว่า การออกแบบการใช้ งานง่าย ไม่ซับซ้ อนและยุ่งยาก สะดวกในการตั ดบัตรเครดิต
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ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมีโปรโมชันต่อเนือง สอดคล้ องกับการศึกษาของ วริษฐา เขียน
เอียม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสังอาหาร
ทางออนไลน์ ”พบว่ า ปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาดทีมี ผลต่ อการสังอาหารทางออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากทีสุด คือ ด้ านกระบวนการ รองลงมาคือด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ าน
บุคคล ด้ านราคา ด้ านการสร้ างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย และ
ด้ านการส่งเสริมการตลาด ตามลําดับ และสอดคล้ องกับ การศึกษาของ กรชนก ดิษฐเล็กและชุติ
มาวดี ทองจีน(2560) ทําการศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซือรถจักรยานยนต์บิกไบค์
ในจังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาดคุณค่าตราสินค้ าและแรงจู งใจทีมีผลต่อการ
ตั ด สิน ใจเลื อ กซื อรถจั ก รยานยนต์ บิ กไบค์ ข องคนในจั ง หวั ด นนทบุ รี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้
ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมในระดับมาก ซึงให้ ความสําคัญกับปั จจัย
ด้ านผลิตภัณฑ์ มากทีสุด รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย ปัจจัยด้ านการส่งเสริม
ทางการตลาดและปั จ จั ย ด้ า นราคา ส่ ว นในด้ า นคุ ณ ค่ า ตราสิน ค้ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งให้ ค วามสํา คัญ
โดยรวมในระดับมาก ซึงให้ ความสําคัญกับการรู้จักตราสินค้ ามากทีสุด รองลงมาคือ คุณภาพทีถูก
รั บ รู้ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ตราสิ น ค้ า และความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า และมี แ รงจู ง ใจทีเกิ ด จากตั ว
ผลิตภัณฑ์อารมณ์ และอุปถัมภ์ร้านค้ า ในระดับมาก และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ณัฐศาสตร์
ปั ญญานะและวัชรพจน์ ทรั พย์สงวนบุ ญ (2562) ศึ กษาปั จจั ยทีมีผลต่ อการตัดสินใจใช้ บริ การ
อาหารตามสังแบบจัดส่ง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านช่องทางการ
จัดจําหน่าย ด้ านการส่งเสริมการตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านการนําสร้ างและ
นํา เสนอลั ก ษณะทางกายภาพมากทีสุด โดยปั จ จั ยส่ว นประสมการตลาด ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ ด้ า น
ช่ องทางการจั ด จํา หน่ า ย ด้ า นการส่งเสริ มการตลาด ด้ า นการสร้ า งและนํา เสนอทางกายภาพ
การตลาดมีส่งผลต่อการตัดสินใช้ บริการอาหารตามสังแบบจัดส่ง
2.3 สิงกระตุ้นภายนอก
จากการศึกษานี สิงกระตุ้นภายนอก ได้ แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฏหมาย และ
วั ฒ นธรรม ต่ า งมี อิทธิผ ลต่ อ พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคในการใช้ บ ริ ก ารฟู๊ ดเดลิ เ วอร์ รี ผู้ วิ จั ยเห็น ว่ า
สอดคล้ องกับแนวิดทฤษฏี สิงกระตุ้น (Stimulus) ทําให้ บุคคลเกิดการตอบสนอง หรือตัดสินใจ
ประกอบด้ วาสิงกระตุ้นอาจเกิดขึนเองภายในร่างกาย (Inside stimulus) และสิงกระตุ้นภายนอก
(Outside stimulus) สิงกระตุ้ น ขึ นอยู่ กับ ลั ก ษณะของผู้ บ ริ โ ภค จนนํา ไปสู่ก ารตอบสนองของ
ผู้บริ โภค หรื อ การตัดสินใจของผู้บริโภค นักการตลาดจะต้ องสนใจและจัดสิงกระตุ้นภายนอก
เพือให้ ผ้ ูบริโภคเกิดความต้ องการผลิตภัณฑ์ สิงกระตุ้นนีถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้ เกิดการซื อสินค้ า
ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซือ ซึงเปรียบเสมือนกล่องดํา ทีผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้ อง
พยายามค้ นหา ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซือ ความรู้สกึ นึกคิดของผู้ซือจะได้ รับอิทธิพลมาจากลักษณะ
และกระบวนการตั ด สิน ใจของผู้ ซือการตัด สิน ใจซื อของผู้ บ ริ โ ภคหรื อ ผู้ ซือ ผู้ บ ริ โภคจะมี ก าร
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ตัดสินใจในประเด็นต่างๆ จากการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้ า การเลือกผู้ขาย การเลือก
เวลาในการซือ และการเลือกปริมาณการซือ

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้ บริการฟู๊ ดเดลิเวอรีด้ วย Mobile
Application ของผู้บริ โภคในเขตนนทบุรี จะเห็นได้ ว่ามีแนวโน้ มในการใช้ งานฟู๊ ดเดลิเวอร์ รีเพิ ม
มากขึน กลุ่มอาหารส่วนใหญ่เป็ น Street Food ทีราคาไม่แพง และมีการตัดสินใจสังอาหารด้ ว ย
ตนเอง ในราคาครั งละไม่ เกิน 300 บาท ในช่ วงเวลา 12.00-16.00 น. ซึ งพฤติก รรมเหล่ านี
ผู้ ประกอบการทีต้ องการเพิ มช่ องทางการค้ าขายจึ งควรศึกษาการเป็ นคู่ ค้ากับบริ การเดลิ เวอร์ รี
รวมทังนําข้ อมูลทีได้ วางแผนการตลาดให้ เหมาะสมกับกลุ่มเป้ าหมาย จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้
ความสํากคัญของส่วนประสมทางการตลาดค่อนข้ างอยู่ในระดับน้ อย ดังนัน ควรมีการวิจัยเพิมเติม
เกียวความพึงพอใจและทัศนคติต่อระบบบริการฟู๊ ดเดลิเวอร์รี ซึงปัจจุบันมีความต้ องการเพิ มมาก
ขึน นอกจากนีจะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคทีมีความถีในการใช้ บริ การและจํานวนสินค้ าทีเพิม
มากขึน ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาสินค้ าของตนเองและศึกษาข้ อมูลบริการการส่งสินค้ าของคู่ค้า
เพือประโยชน์ของสถานประกอบการและลูกค้ าต่อไป
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