
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการฟู๊ดเดลิเวอรีดว้ย Mobile Application 
ของผูบ้ริโภคในเขตนนทบุรี 

1

ชุลีพรรณ แสนพนัธ*์ 
ลีลา เตียงสูงเนนิ** 

บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ดังนี ) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน

Applicationของผู้บริโภคในเขตนนทบุรีจาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ) ศึกษาปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดบริการ ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี ) 
ศึกษาปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอก ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ในเขต
นนทบุรี โดยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้ทีอาศัยอยู่ในเขต 
นนทบุรี และใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี จาํนวน  คน สถิติทใีช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ T-test, F-test ผล
การศึกษาพบว่า 

. ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง  -  ปี สถานภาพ
โสด ประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลียต่อเดือน , – ,  บาท และ
ใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี -  ครัง/สัปดาห์ Application ทเีลือกใช้บริการมากทสีุดคือ Food panda 

รองลงมาคือ LINE MAN เหตุผลทีให้ความสาํคัญมากทีสุดคือ การบริการทีดีมีประสิทธิภาพ
รองลงมาคือ ความรวดเรว็ในการจัดส่งประเภทอาหารทผู้ีใช้บริการนิยมเลือกซือเป็นอาหารแบบ 
Street Foodเวลาในการสังซือคือ :  – :  น.พบว่าส่วนมากตัดสินใจสังซือด้วยตนเอง
ครังละ -  อย่างมีค่าใช้จ่ายต่อครังตาํกว่า บาท  

. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ) ผู้บริโภคทีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน )ผู้บริโภคทีให้
ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิ
เวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน )ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05  
คําสําคญั: พฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ฟู๊ดเดลิเวอรี  

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก
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บทนาํ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ ด้วยความเจริญก้าวหน้าและการ

เติบโตของระบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) และเทคโนโลยีการสือสาร ทาํให้การ
สือสารเป็นไปอย่างก้าวกระโดด และได้เปลียนวิถีการสือสารของคนในสังคม การดาํเนินชีวิต 
รวมถึงการดาํเนินธุรกิจอีกด้วย จาํนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เนต็ในประเทศไทยอยู่ที  ล้านคน ใน
จาํนวนดังกล่าวเป็นการใช้งานอนิเทอร์เนต็ผ่านโทรศัพทมื์อถือประมาณ  ล้านคน (วสทิธ ิสถิตว
รพงศ์, ) แสดงให้เหน็ว่าโทรศัพทมื์อถือทสีามารถเชือมต่ออินเทอร์เนต็ได้ เป็นอุปกรณ์การ
สอืสารทปีระชากรไทยนิยมใช้มาก 

โทรศัพทมื์อถือนับว่าเป็นอุปกรณ์สือสารทเีข้ามามีบทบาทและสร้างผลกระทบต่อการ
ดาํรงชีวิต และการติดต่อสือสาร นอกจากสามารถเชือมต่ออินเทอร์เนต็เพือเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
แล้วผู้ใช้เองกม็ีกิจกรรมเพิมขึนจากการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ทงันี เป็นผลมาจากแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์โทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) (เทดิรัฐ แววศักดิ, ) ทาํให้ผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีแนวโน้มในการใช้แอปพลิเคชันต่างๆ เพือ
ตอบสนองกิจกรรมในชีวิตประจาํวัน เช่น การติดต่อสอืสาร ทาํธุรกรรมทางการเงิน เชือมต่อและ
สืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง หรือแม้แต่การเล่นเกม (เทิดรัฐ 
แววศักดิ, 2556) 

แอปพลิเคชัน บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) สามารถเชือมต่อ
ข้อมูลและให้บริการด้านต่างๆ ซึงเพิมความสามารถให้กบัโทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart 

Phone)และยังช่วยอาํนวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ จากการสาํรวจคนไทยใช้เวลาบน
มือถือในส่วนของแอปพลิเคชัน ซึงใช้เวลาอยู่ท ี  นาท ีต่อวัน นอกจากการใช้แอปพลิเคชันแล้ว 
อัตราการเติบโตเพิมขึนอย่างต่อเนืองการซือสินค้าออนไลน์ ผ่านโทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน 
(Smart Phone) แสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากการใช้แอปพลิเคชันแล้ว คนไทยเริมเปลียน
พฤติกรรมมาซือสนิค้าออนไลน์มากยิงขึน โดยสนิค้าทซืีอผ่านออนไลน์มากทสีุด คือ แฟชัน เครือง
แต่งกาย สุขภาพความงาม อุปกรณ์ไอท ีของใช้ภายในบ้าน และสงัอาหารออนไลน์ ผู้บริโภคไทย
ต้องการความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากยิงขึน สะดวกจากพฤติกรรมของคนไทยทีมีภาวะ
ความเร่งรีบและข้อจาํกดัด้านเวลาทเีกิดขึนในแต่ละวันอาจจะส่งผลทาํให้ไม่มีเวลาในการซือสนิค้า
บริโภคจากสถานที ร้านค้า ห้างร้าน คนไทยมีแนวโน้มเลือกใช้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) 

เพิมมากขนึ เพราะทุกคนต้องกนิข้าวทุกวัน แต่เดิมการบริการจัดส่งอาหาร มีเฉพาะเชนร้านอาหาร 
(Food Chain) ทีมีบริการนี เช่น Pizza Company และ KFC ซึงเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และมีการ
ให้บริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ซึงเป็นบริการทีสามารถ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคได้เป็นอย่างดีและเป็นทนิียมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย (ปวีณา โชติมณีวงศ์, วีรยา ปิตะวรรณ, วรรณพร วังวิทยากุล, สมฤดีทพิย์วโรรส และ
สธุพีร ศิริรุ่งสกุลวงศ์, 2543, หน้า )  
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ปัจจุบันการเข้าถึงของโทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart Phone) ทาํให้ผู้บริโภค
มีตัวเลือกในการใช้บริการมากขึน ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการทใีห้ความสะดวกและรวดเรว็
มากทีสุด จึงทาํให้จาํนวนของการสังอาหารผ่านช่องทางออนไลน์เพิมมากขึน เช่นเวบ็ไซต์ และ
แอปพลิเคชัน จากช่องทางทีผู้ประกอบการพัฒนาขึนเอง หรือผ่านตัวกลางให้บริการสังอาหาร
ออนไลน์ โดยข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) โดย
ผู้ประกอบการร้านอาหารในปี พ.ศ.  น่าจะมีมูลค่า , - ,  ล้านบาท เติบโตร้อย
ละ -  จากในปี พ.ศ.  (“หัวข้อจับตาปี’  สงัอาหารออนไลน์”, ม.ป.ป.) 

การเติบโตอย่างโดดเด่นของตลาดบริการจัดส่งอาหาร (Delivery) ในปี พ.ศ.  
อย่างเหน็ได้ชัด รวมถึงความต้องการของผู้บริโภคทีมองหาความสะดวกสบายและความรวดเรว็ 
เนืองจากความเร่งรีบของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร จึงทาํให้หลายบริษัทที
มองเหน็โอกาสทจีะเข้ามาเป็นตัวกลางในการร่วมมือกับทางร้านค้า ร้านอาหารเข้ามาทาํการตลาด
บริการเพือรับส่งอาหาร(Food Delivery) มากขึน ผ่านช่องทางออนไลน์ จากเวบ็ไซต์ และแอป
พลิเคชัน ซึงบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่านแอปพลิเคชัน ได้รับความนิยมเพราะ
เนืองจากใช้ง่ายผ่านมือถือสมาร์ทโฟน ซึงมีผู้ประกอบการทีพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ทีบริการ
รับส่งอาหาร (Food Delivery) ในปัจจุบัน ได้แก่ LINE MAN, Uber Eats, Grab, Nowและ Food 

Panda เป็นต้น (“Express Delivery กบัธุรกจิอาหาร”, ม.ป.ป.)ในสภาวะการแข่งขันทเีพิมขึนของ
ธุรกจิบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ผ่านแอปพลิเคชันเกือบทงัหมดจะเน้นให้บริการเพียง
ในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วให้บริการทีมีลักษณะแบบแผนเดียวกัน รวมถึงการสือสารเพือเพิม
ยอดการใช้งาน เช่น มอบส่วนลดแก่สนิค้าบางชนิดหรือออกโปรโมชันพิเศษเฉพาะช่วงเวลา ซึงกล
ยุทธเ์หล่านีล้วนมีส่วนช่วยให้ธุรกจิสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึน  

ด้วยเหตุนีผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาแอปพลิเคชัน Food Delivery ซึงเป็นธุรกิจ
ให้บริการสงัอาหารเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน ทเีข้ามาดาํเนินการตลาดธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร
ในไทย โดยทาํการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย mobile Applicationของ
ผู้บริโภค นอกจากนียังต้องการทราบมุมองของผู้ใช้ทมีีต่อบริการแอปพลิเคชันรับส่งอาหาร (Food 

Delivery) 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
จากคาํถามในการวิจัยทไีด้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถนาํมากาํหนดเป็นวัตถุประสงค์

ของการวิจัยดังนี  
. ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบนApplicationของผู้บริโภคในเขต

นนทบุรีจาํแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์คือ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้, สถานภาพ 
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. ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ ทส่ีงผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่องทางการจัดจาํหน่าย, การส่งเสริมการตลาด 

บุคลากร, กระบวนการบริการ, ลักษณะทางกายภาพ  
. ศึกษาปัจจัยสิงกระตุ้ นภายนอก ทีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ

ผู้บริโภค ในเขตนนทบุรี คือ เศรษฐกจิ, เทคโนโลยี, กฏหมาย, วัฒนธรรม 

สมมติฐานของการวิจยั 
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น คณะผู้วิจัยได้กาํหนดสมมติฐานการวิจัยเพือเป็น

กรอบในการ ดาํเนินการวิจัยดังนี 

1) H  : ประชากรทีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิ
เวอรีบนApplicationแตกต่างกนั 

2) H  :ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ด
เดลิเวอรีบน Applicationแตกต่างกนั 

3) H  :ปัจัยสิงกระตุ้นภายนอก ทส่ีงผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี
บนApplicationแตกต่างกนั 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น งานวิจัยนีสามารถนําเสนอเป็นกรอบแนวคิด

การศึกษาดังรูปภาพท ี .  

 ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 
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ระเบยีบวิธีวิจยัผูวิ้จยั 
ได้ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางสถิติ เพือวิเคราะห์หาค่าสถิติ ดังนี 

ส่วนท ี  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้
การ พรรณาข้อมูลเพืออธบิายข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยวิธกีารหาค่าความถี (Frequency) 

และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท ี  การวิเคราะห์เกียวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile 

Applicationของผู้บริโภคด้วยการวิเคราะห์หาค่าความถี(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท ี  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมการตลาดธุรกิจบริการ ( Ps)ทมีีความสาํคัญ
ต่อการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile Application ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (X) 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ T-test, F-test 

ส่วนท ี  การวิเคราะห์ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอก ทมีีความสาํคัญต่อการเลือกใช้บริการ
ฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile Application ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย (X) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) และการวิเคราะห์T-test, F-test  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
H1: ผู้บริโภคทีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี

บน Mobile Application แตกต่างกนั  
เพศหญิงมีระดับการให้ความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทส่ีงผลต่อการ

เลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ในด้านผลิตภัณฑ ์และด้านราคา มากกว่าเพศ
ชายทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05  

H2: ผู้บริโภคทีให้ความสําคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน แบ่งการทดสอบ
ย่อย ดังนี  

H2a: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกนั (ความถีในการใช้
บริการ) ผู้ใช้บริการทมีีความถีในการใช้บริการแตกต่างกัน ให้ความสาํคัญของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล
หรือพนักงาน ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H2b: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ประเภทของ 
Mobile Application) ประเภทของ Mobile Application ทแีตกต่างกัน ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญ

145



กับปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านบุคคลหรือพนักงาน 
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ทีแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H2c: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกนั (ประเภทอาหาร) 
พบว่าประเภทของอาหารทผู้ีบริการเลือกซือทแีตกต่างกนั ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญกบัปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด และ
ด้านการสร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ ทแีตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H2d: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ช่วงเวลาในการ
สังอาหาร) ช่วงเวลาทีสังอาหารแตกต่างกัน ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล
หรือพนักงาน ด้านการสร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการทแีตกต่างกนั
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05  

H2e: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกนั (ผู้ทมีีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซืออาหาร) ผู้ทมีีส่วนร่วมในการตัดสินใจซืออาหารแตกต่างกัน ให้ความสาํคัญปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
p<0.05  

H2f: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ค่าใช้จ่ายในการ
สังซือต่อครัง) ผู้ใช้บริการทีมีค่าใช้จ่ายต่อครังทีแตกต่างกันให้ความสาํคัญปัจจัยส่วนประสม
การตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการสร้าง
และนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการทีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
p<0.05  

H2g: ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมี
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกัน (ปริมาณการ
สังซือต่อครัง) ผู้ใช้บริการทมีีปริมาณในการสังซือในแต่ละครังทแีตกต่างกันให้ความสาํคัญปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคลหรือพนักงาน และด้านการสร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ ทแีตกต่างกนัอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05  
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H3: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
ฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกนั  

H3a: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ความถีในการใช้บริการ) 
ผู้ใช้บริการทมีีความถีในการใช้งานทีแตกต่างกันให้ความสาํคัญของปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกที
ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฏหมาย 
และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05  

H3b: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ประเภทของ Mobile 

Application) ผู้ใช้บริการทีใช้ Mobile Application แตกต่างกันผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญของ
ปัจจัยสงิกระตุ้นภายนอกทส่ีงผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ด้านเศรษฐกจิ ด้าน
เทคโนโยลี ด้านกฏหมาย และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H3c: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกนั (ประเภทอาหาร)  

ประเภทอาหารทแีตกต่างกัน ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอก
ทส่ีงผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ด้านเศรษฐกจิ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฏหมาย 
และด้านวัฒนธรรมแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H3d: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ช่วงเวลาในการสงัอาหาร) 
ช่วงเวลาทแีตกต่างกันในการสังอาหาร ผู้ใช้บริการให้ความสาํคัญปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทส่ีงผล
ต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฏหมาย และด้านวัฒนธรรม 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H3e: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ผู้ทีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซืออาหาร) ผู้ทมีีส่วนร่วมในการตัดสินใจซืออาหารทแีตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการให้
ความสาํคัญปัจจัยสงิกระตุ้นภายนอก ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 

H3f: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกัน (ค่าใช้จ่ายในการสงัซือต่อ
ครัง) ผู้ใช้บริการทมีีค่าใช้จ่ายในการสังซือต่อครังแตกต่างกนั ให้ความสาํคัญปัจจัยสิงกระตุ้นภาย
นอก ด้านเศรษฐกจิ เทคโนโลยี ด้านกฎหมายและการเมือง และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกนั อย่าง
มีนัยสาํคัญทางสถิติ p<0.05 
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H3g: ปัจจัยสิงกระตุ้นภายนอกทแีตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้
บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application ของผู้บริโภคแตกต่างกนั (ปริมาณการสงัซือต่อครัง) 
พบว่าผู้ใช้บริการทีมีปริมาณการสังซือต่อครังทีแตกต่างกัน ให้ความสําคัญปัจจัยสิงกระตุ้น
ภายนอก ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และด้านวัฒนธรรม แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ 
p<0.05 

อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรืองการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile 

Application ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี มีประเดน็ทนีาํมาอภิปรายผลดังนี 

2.1 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
ข้อมูลพฤติกรรมการเลือกใช้บริการจากแนวคิดเกียวกับการวิเคราะห์พฤติกรรม

ผู้บริโภค 6W 1H จากการศึกษาครังนีผู้วิจัยพบว่า กลุ่มผู้บริโภคทีใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอร์รี มี
พฤติกรรมทสีอดคล้องกบัแนวคิด 6W 1H ดังนี  

2.1.1 ด้านความถีในการใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี 
ความถีในการใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile Application พบว่า ส่วน

ใหญ่ใช้บริการ 1-3 ครัง/สปัดาห์ สอดคล้องกบัการศึกษาของ วริษฐา เขียนเอยีม (2561) ศึกษา
เรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสงัอาหารทางออนไลน์” พบว่า มี
ความถีในการใช้บริการ 5 – 6 ครัง/เดือน สอดคล้องกับการศึกษาของ พิรานันท์ แกล่งกล้า
(2562) ทศึีกษาการวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชันเพือการสังอาหารเดลิเวอรีใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า มีการสงัซือจาํนวน 3 ครังต่อเดือนมากทสีดุ แต่ตรงข้ามกบัการศึกษาของ
อิสราวลี เนียมศร (2561) ศึกษาเรือง “การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่าใช้บริการน้อยกว่า 2 ครัง/เดือน 

2.1.2 Mobile Application ทผู้ีบริการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีมากทสีดุ 

Mobile Application ทีผู้บริการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีมากทีสุด คือ 
Food panda ผู้วิจัยเห็นว่าทีบริการ Food panda มีผู้นิยมใช้มากเนืองจาก ระบบการบริการของ 
Food panda ทีผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง ได้รับสินค้าในราคาเดียวกับหน้าร้าน ส่วนลดและ
โปรโมชันต่างๆ ซึงรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการทีหลากหลาย (Food pada ประเทศไทย, 

ออนไลน์) ซึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ เกตุวดี สมบูร์ทวี (2561) เรือง“ปัจจัยด้านคุณภาพการ
บริการทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือซําผลิตภัณฑ์ผ่านผู้ให้บริการ Food Panda Application”

พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมันใจ ด้านความเอาใจใส่ 
และด้านสิงทสีามารถจับต้องได้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือซาํผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผู้ให้บริการ 
Food Panda Application ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 โดยปัจจัยด้านความน่าเชือถือมีอทิธิพล
ต่อการตัดสินใจซือซํามากทีสุด รองลงมาเป็นปัจจัยด้านความมันใจ ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ 
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ปัจจัยด้านการตอบสนอง และปัจจัยด้านสงิทสีามารถจับต้องได้ตามลาํดับ แสดงให้เหน็ว่าคุณภาพ
บริการสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกครัง หลังจากตัดสินใจใช้บริการใน
ครังแรก 

2.1.3 เหตุผลทผู้ีใช้บริการให้ความสาํคัญมากทสีดุ 

เหตุผลทีผู้ใช้บริการให้ความสํา คัญมากทีสุด คือ การบริการทีดี มี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเรว็ในการจัดส่ง และราคาค่าจัดส่ง จากพฤติกรรมของคนไทยทมีีภาวะ
ความเร่งรีบและข้อจากดัด้านเวลาทเีกิดขึนในแต่ละวันอาจจะส่งผลทาํให้ไม่มีเวลาในการซือสนิค้า
บริโภคจากสถานที ร้านค้า ห้างร้าน คนไทยมีแนวโน้ม เลือกใช้บริการจัดส่งอาหาร (Delivery) 

เพิมมากขนึ เพราะทุกคนต้องกนิข้าวทุกวัน แต่เดิมการบริการจัดส่งอาหาร มีเฉพาะเชนร้านอาหาร 
(Food Chain) ทีมีบริการนี เช่น Pizza Company และ KFCซึงเป็นธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และมีการ
ให้บริการส่งถึงบ้าน (Home Delivery) ซึงเป็นบริการทีสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค ทีต้องการความสะดวกรวดเร็วในการบริโภคได้เป็นอย่างดีและ เป็นทนิียมใช้กันอย่าง
แพร่หลาย (ปวีณา โชติมณีวงศ์, วีรยา ปิตะวรรณ, วรรณพร วังวิทยากุล, สมฤดี ทพิย์วโรรส และ
สุธีพร ศิริรุ่งสกุลวงศ์, 2543, หน้า 65) สอดคล้องกับการศึกษาของ วริษฐา เขียนเอยีม (2561) 

ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสังอาหารทางออนไลน์” 

พบว่า ผู้บริโภคมีวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ คือ ไม่ต้องต่อคิวสังอาหารทีร้าน มากทีสุด 
รองลงมา ความสะดวกรวดเร็วในการสังอาหาร คล้ายกับการศึกษาของ พิรานันท์ แกล่งกล้า
(2562) การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชันเพือการสังอาหารเดลิเวอรีใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมผู้ใช้บริการแอพพลิเคชันสังอาหารเดลิเวอรีพบว่าเหตุผลที
เลือกใช้บริการแอพพลิเคชันสังอาหารเดลิเวอรีมากสุดคือสะดวก/ง่ายรองลงมาคือประหยัดเวลา
และเหตุผลไม่อยากออกไปข้างนอก 

2.1.4 ประเภทอาหารทผู้ีใช้บริการนิยมเลือกซือ 

ประเภทอาหารทผู้ีใช้บริการนิยมเลือกซือส่วนใหญ่เป็นอาหารแบบ Street 

Food ผู้วิจัยเหน็ว่า อาหาร Street Food หรือ อาหารตามสงัเป็นอาหารทคีนกรุ่งเทพคุ้นเคย มีราคา
ถูก และมีความหลากหลาย และเป็นอาหารทีผู้บริโภคบริโภคเป็นประจํา ซึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พิรานันท์ แกล่งกล้า.(2562). การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชัน
เพือการสงัอาหารเดลิเวอรีในกรุงเทพมหานคร โดยประยุกต์การวิเคราะห์คาโนโมเดลและใช้ข้อมูล
ปฐมภูมิทีเกบ็รวบรวมจากการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าอาหารทีสังมากทีสุดเป็นประเภท
อาหารไทย สอดคล้องกับ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของ ณัฐศาสตร์ ปัญญานะและวัชรพจน์ 
ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ททีาํการศึกษาปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอาหารตามสงัแบบ
จัดส่ง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้บริการอาหารจัดส่งผ่านการโทรศัพทใ์ช้บริการ
เนืองจากความสะดวก มีการเลือกร้านอาหารตามสัง จากรสชาติ ราคาเหมาะสม และคุณภาพคงท ี
โดยเหตุผลในการเลือกซืออาหารตามสงั คือ ความสะดวก ความหลากหลาย ราคาถูก 
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2.1.5 ช่วงเวลาทสีงัอาหาร 
ช่วงเวลาทีสังอาหารทีผู้ใช้บริการนิยมสังอาหารมากทีสุดในช่วงเวลา 

12:01 – 16:00 น. มากทสีดุ ผู้วิจัยเหน็ว่า ช่วงเวลาดังกล่าวป็นช่วงเวลาพักเทยีง ซึงเป้นไปได้ว่า
การสงัซืออาหารผ่านฟู๊ดเดลิเวอร์รี ช่วยประหยัดค่าเดินทาง และรถติดในกรุงเทพ ลดระยะเวลาใน
การเดินทางและรอคอยมอืกลางวัน สอดคล้องกบัการศึกษาของ อสิราวลี เนียมศร (2561) ศึกษา
เรือง “การตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ส่วนใหญ่
สงัอาหารและช่วงเวลา 12.01 น. – 14.00 น. 

2.1.6 ผู้ทมีีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซืออาหารมากทสีดุ 

ผู้ทีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซืออาหารมากทีสุด ส่วนใหญ่ผู้ใช้บริการ
ตัดสนิใจซืออาหารด้วยตนเอง ผู้วิจัยเหน็ว่า การเข้าถึงของโทรศัพทม์ือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart 

Phone) ทาํให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการใช้บริการมากขึน ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการทีให้
ความสะดวกและรวดเรว็มากทสีดุ จึงสามารถตัดสนิใจสงัซืออาหารด้วยตนเองมากทสีดุ สอดคล้อง
กบัการศึกษาของวริษฐา เขียนเอยีม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการ
ต่อพฤติกรรมการสังอาหารทางออนไลน์” พบว่า บุคคลทีมีอิทธิพลในการใช้บริการ คือ ตนเอง 
และสอดคล้องกบัการศึกษาของ พิรานันท ์แกล่งกล้า(2562) การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริการ
แอพพลิเคชันเพือการสังอาหารเดลิเวอรีในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มักสังมา
ทานคนเดียวสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลพร พิมพา (2558) ศึกษาเรืองส่วนประสมการตลาด
ทมีีผลต่อนักทอ่งเทยีวชาวไทยในการซือผลิตภัณฑ์เซรามิกจังหวัดลาํปาง พบว่า บุคคลทมีีอิทธิพล
ต่อการตัดสนิใจในการเลือกซือผลิตภัณฑม์ากทสีดุคือ ตัวเอง 

2.1.7 ค่าใช้จ่ายต่อครัง ในการใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรี 
ค่าใช้จ่ายต่อครัง ในการใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีมีค่าใช้จ่ายครังละ ตาํกว่า 

300 บาท ผู้วิจัยเหน็ว่า เนืองจากผู้ใช้บริกรส่วนใหญ่มักสังอาหาร Street Food ทีมีราคาถูก และ
มักสังอาหารด้วยตนเองทานคนเดียว ดังนัน ราคา/ค่าใช้จ่ายต่อคน/ครังจึงอาจอยู่ในช่วงทน้ีอย
กว่า 300 บาท/ครัง สอดคล้องกับการศึกษาของ อิสราวลี เนียมศร (2561) ศึกษาเรือง “การ
ตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชัน LINE MAN ในกรุงเทพมหานคร” พบว่าค่าใช้จ่ายเฉลียในการ
ใช้บริการ 201 – 400 บาท ส่วนใหญ่สังอาหารและเครืองดืม และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วริษฐา เขียนเอียม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรม
การสงัอาหารทางออนไลน์” พบว่า จาํนวนเงินในการใช้บริการ 101 – 500 บาท/ครัง 

2.1.8 ปริมาณในการสงัซือในแต่ละครัง 
ปริมาณในการสงัซือในแต่ละครังสังอาหารครังละ 1-2 รายการ ผู้วิจัยคิด

ว่า เนืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมสังอาหารประเภท Street Food ทีมีราคาถูก และ

150



มักสังอาหารด้วยตนเองทานคนเดียว และมีราคา/ค่าใช้จ่ายต่อคน/ครังในช่วงทีน้อยกว่า 300 
บาท/ครังซึงสอดคล้องกบัปริมาณการสงัซือ 1-2 รายการ/ครัง 

จากพฤติกรรมของผู้บริโภคทีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในการศึกษาเหล่านี 
ผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาสินค้าหรือร่วมพิจารณาคู่ค้าด้านเดลิเวอร์รีในการ
สนับสนุนช่องทางจาํหน่ายเพิมขึนช่วยในการวางแผนการส่งเสริมการตลาด ทเีหมาะสมกับลูกค้า
เป้าหมายได้มากทสีดุ 

2.2 ส่วนประสมทางการตลาด 

จากผลการศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ฟู๊ดเดลิเวอร์รี ซึงพบว่าส่วนใหญ่ยอมรับสมมติฐานการทดสอบในทุกด้าน การศึกษาครังนีให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบ 7 ps ซึง Kotler (1997, p. 92) ได้ให้นิยามไว้ว่า ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัวแปรหรือ เครืองมือทางการตลาดทคีวบคุม
ได้ บริษัทมักจะนาํมาใช้ร่วมกันเพือตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าทีเป็น
กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนประสมการทางตลาดจะมีเแค่ 4 ตัวแปรเทา่นัน (4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) สถานทีหรือช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ (Place) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพิมเติมขึนมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล 
(People) ลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) เพือให้
สอดคล้องกับแนวคิด ทีสาํคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิงกับธุรกิจทางด้านการ
บริการ นอกจากนี เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 11) ได้ให้นิยามไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง การทกีิจการมีสินค้าและ หรือบริการไว้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได้ ทงันีราคาของสินค้าและ/หรือ
บริการอยู่ในระดับท ีผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมทจีะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจัด
จาํหน่ายทเีหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย อีกทงัมีความพยายามจูงใจเพือให้
ลูกค้าเกดิความสนใจ ตัดสนิใจซือสนิค้าและ/หรือบริการอย่างถูกต้อง  

จากการศึกษาครังนี ส่วนประสมทางการตลาดทัง 7 Ps ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลหรือพนักงาน ด้านการ
สร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการมีอิทธิพลต่อการใช้บริการฟู๊ดเดลิ
เวอร์รี ผู้บริโภคทีให้ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ
เลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีบน Mobile Application แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สอดคล้องกับการศึกษาของ พิมพงา วีระโยธิน (2561) ศึกษาเรือง “ปัจจัยทีส่งผลให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพือบริการรับส่งอาหาร(Food Delivery)” 

พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสนิใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์ อที (Uber 

Eats) เพือบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery)เน้นในเรืองการใช้งานแอปพลิเคชันทีง่ายและ
สะดวกมากกว่า การออกแบบการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก สะดวกในการตัดบัตรเครดิต 
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ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมีโปรโมชันต่อเนือง สอดคล้องกบัการศึกษาของ วริษฐา เขียน
เอียม (2561) ศึกษาเรือง “บทบาทของเทคโนโลยีและกระบวนการต่อพฤติกรรมการสังอาหาร
ทางออนไลน์”พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการสังอาหารทางออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มากทสีดุ คือ ด้านกระบวนการ รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ ์ด้าน
บุคคล ด้านราคา ด้านการสร้างและนาํเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดับ และสอดคล้องกับ การศึกษาของ กรชนก ดิษฐเลก็และชุติ
มาวดี ทองจีน(2560) ทาํการศึกษาปัจจัยทส่ีงผลต่อการตัดสนิใจเลือกซือรถจักรยานยนต์บิกไบค์
ในจังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาดคุณค่าตราสนิค้าและแรงจูงใจทมีีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซือรถจักรยานยนต์บิกไบค์ของคนในจังหวัดนนทบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความสาํคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมในระดับมาก ซึงให้ความสาํคัญกับปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ มากทสีุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริม
ทางการตลาดและปัจจัยด้านราคา ส่วนในด้านคุณค่าตราสินค้ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญ
โดยรวมในระดับมาก ซึงให้ความสาํคัญกับการรู้จักตราสินค้ามากทสีุด รองลงมาคือ คุณภาพทถูีก
รับรู้ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า และมีแรงจูงใจทีเกิดจากตัว
ผลิตภัณฑ์อารมณ์ และอุปถัมภ์ร้านค้า ในระดับมาก และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐศาสตร์ 
ปัญญานะและวัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ (2562) ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
อาหารตามสงัแบบจัดส่ง ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความสาํคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านการนาํสร้างและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพมากทีสุด โดยปัจจัยส่วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพ
การตลาดมีส่งผลต่อการตัดสนิใช้บริการอาหารตามสงัแบบจัดส่ง 

2.3 สงิกระตุ้นภายนอก 

 จากการศึกษานี สงิกระตุ้นภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฏหมาย และ
วัฒนธรรม ต่างมีอิทธิผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอร์รี ผู้วิจัยเห็นว่า
สอดคล้องกับแนวิดทฤษฏี สิงกระตุ้น (Stimulus) ทาํให้บุคคลเกิดการตอบสนอง หรือตัดสินใจ
ประกอบด้วาสิงกระตุ้นอาจเกิดขึนเองภายในร่างกาย (Inside stimulus) และสิงกระตุ้นภายนอก 
(Outside stimulus) สิงกระตุ้ นขึนอยู่กับลักษณะของผู้บริโภค จนนําไปสู่การตอบสนองของ
ผู้บริโภค หรือ การตัดสินใจของผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิงกระตุ้นภายนอก 
เพือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิงกระตุ้นนีถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซือสินค้า 
ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือ ซึงเปรียบเสมือนกล่องดาํ ทผู้ีผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหา ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือ ความรู้สกึนึกคิดของผู้ซือจะได้รับอทิธิพลมาจากลักษณะ
และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซือการตัดสินใจซือของผู้บริโภคหรือ ผู้ซือ ผู้บริโภคจะมีการ
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ตัดสินใจในประเดน็ต่างๆ จากการเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือกตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือก
เวลาในการซือ และการเลือกปริมาณการซือ 

ขอ้เสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการฟู๊ดเดลิเวอรีด้วย Mobile 

Application ของผู้บริโภคในเขตนนทบุรี จะเหน็ได้ว่ามีแนวโน้มในการใช้งานฟู๊ดเดลิเวอร์รีเพิม
มากขึน กลุ่มอาหารส่วนใหญ่เป็น Street Food ทีราคาไม่แพง และมีการตัดสินใจสังอาหารด้วย
ตนเอง ในราคาครังละไม่เกิน 300 บาท ในช่วงเวลา 12.00-16.00 น. ซึงพฤติกรรมเหล่านี
ผู้ประกอบการทีต้องการเพิมช่องทางการค้าขายจึงควรศึกษาการเป็นคู่ค้ากับบริการเดลิเวอร์รี 
รวมทงันาํข้อมูลทไีด้วางแผนการตลาดให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย จากผลการศึกษาผู้บริโภคให้
ความสาํกคัญของส่วนประสมทางการตลาดค่อนข้างอยู่ในระดับน้อย ดังนัน ควรมีการวิจัยเพิมเติม
เกยีวความพึงพอใจและทศันคติต่อระบบบริการฟู๊ดเดลิเวอร์รี ซึงปัจจุบันมีความต้องการเพิมมาก
ขึน นอกจากนีจะเหน็พฤติกรรมของผู้บริโภคทมีีความถีในการใช้บริการและจาํนวนสินค้าทเีพิม
มากขึน ผู้ประกอบการจึงควรพัฒนาสนิค้าของตนเองและศึกษาข้อมูลบริการการส่งสนิค้าของคู่ค้า 
เพือประโยชน์ของสถานประกอบการและลูกค้าต่อไป 
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