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บทคัดย0อ 

การวิจัยเร่ืองปlจจัยท่ีมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา

ของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีวัตถุประสงคrเพ่ือศึกษาปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

ประชากรในการวิจัยนี้คือ พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ที ่ต ัดสินใจใชAบริการสั ่งอาหารออนไลนrผnาน

แอปพลิเคชั ่นฟู tดแพนดAา กลุ nมต ัวอยnางที ่ตอบแบบสอบถามไดAจากการสุ nมแบบงnาย (Simple Random 

Sampling) จำนวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูลคือ แบบสอบถามดำเนินการวิเคราะหrขAอมูล

โดยใชAโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอรr หาคnาความถี่ คnารAอยละ คnาเฉลี่ย (x") สnวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และการวิเคราะหrสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวnา พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ท่ีเป�นกลุnมตัวอยnางสnวนใหญnเป�นเพศชาย ท่ีมีอายุ

อยูnระหวnาง 20-30 ป� มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดAเฉลี่ยตnอเดือน 20,001-30,000 

บาท 
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ระดับความคิดเห็นดAานปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดพบวnา พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ใหA

ความสำคัญเกี่ยวกับปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายดAาน

พบวnาดAานที่อยูnในระดับมากที่สุด คือ ดAานลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดAานการสnงเสริมการตลาด ดAาน

ผลิตภัณฑr ดAานกระบวนการใหAบริการ ดAานพนักงานบริการ ดAานชnองทางจัดจำหนnาย ดAานราคา ตามลำดับ และ

ผลวิเคราะหrสมการถดถอยพหุคูณพบวnา ตัวแปรอิสระคือสnวนประสมทางการตลาดมีอิทธิผลตnอการตัดสินใจใชA

บริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด อยnางมีนยัสำคัญ

ทางสถิติ 0.05 เมื่อพิจารณาจากคnา Sig ที่ระดับ 0.000 มีทั้งหมด 3 ดAาน คือ ดAานลักษณะทางกายภาพ ดAาน

ชnองทางจัดจำหนnาย และดAานพนักงานบริการ มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั ่งอาหารออนไลนrผnาน

แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด และมีคnาสัมประสิทธิ์การพยากรณr (R Square) 

เทnากับ 0.386 ดังน้ัน ตัวแปรอิสระสามารถพยากรณrตัวแปรตามไดAรAอยละ 38.6 

สnวนความคิดเห็นดAานการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟู tดแพนดAาของ

พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด พบวnาการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา

ของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด อยูnในระดับท่ีใชAบริการแนnนอน 

คําสําคัญ : สnวนประสมทางการตลาด , การตัดสินใจใชAบริการ , แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา 

ABSTRACT 

 The purposes of this research are to study of Factors Affecting to Decision Food Service 

Ordering via Online Delivery with Food Panda Application of Employees of YIP IN TSOI and 

Company Limited to study marketing mix ( 7Ps)  Affecting to Decision Food Service ordering via 

Online Delivery with Food Panda Application of Employees of YIP IN TSOI and Company Limited. 

The population in this research is employee of YIP IN TSOI and Company Limited to Decision 

Food Service Ordering via Online Delivery with Food Panda Application.  The samples were 

obtained by simple random sampling 132 peoples, The tools used for data collection were The 

questionnaire was used for data analysis using computer software for frequency, percentage, 

mean (x"), standard deviation (S.D.) and multiple regression. 

 The results of the research showed that. The Employees of YIP IN TSOI and Company 

Limited.  Most of the sample employees are male, Aged between 20- 30 years, Their highest 

status is Single, Their highest education is bachelor degree, Most of them have average monthly 

income between 20,001-30,000 Bath. 



 3 

 Marketing mix factors can be seen that, The Employees of YIP IN TSOI and Company 

Limited gave importance to the overall marketing mix at the highest level. And when considered 

in each aspect found that the aspect that is in the highest level is the factor of Physical, Next is 

Promotion, Product, Process, Personal, Place and Price respectively.  And from the Regression 

Analysis, There will be 7 independent variables in which all 7 variables have Affecting to Decision 

Food Service Ordering via Online Delivery with Food Panda Application of Employees of YIP IN 

TSOI and Company Limited is Product, Price, Place, Promotion, Personal, Process and Physical. 

By considering the value of Sig at 0 . 0 0 0 , There are 3  aspects which are Physical, Place and 

Personal respectively. With statistical significance 0.05 and having Forecast coefficient (R Square 

= 0.386).Therefore, Independent variables could predict the dependent variable by 38.6 percent. 

 Decision Food Service Ordering via Online Delivery with Food Panda Application of 

Employees of YIP IN TSOI and Company Limited, Found that Decision Food Service Ordering via 

Online Delivery with Food Panda Application of  Employees of YIP IN TSOI and Company Limited 

In the level of absolute use. 

 

Keywords:  Marketing Mix(7Ps) , Decision Food Service ordering via Online Delivery, Food Panda 

Application. 

 

บทนำ 

อาหารเป�นสิ่งสำคัญท่ีมนุษยrเราตAองการมากท่ีสุด ดAวยรูปแบบการใชAชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปตAองการความ

รวดเร็วและสะดวกสบาย สnงผลใหAผูAบริโภคเลือกท่ีจะอยูnบAานรับประทานอาหารและเลือกใชAบริการสั่งอาหารแบบ

เดลิเวอร่ีมากยิ่งขึ้น และในสnวนของผูAประกอบการรAานอาหารเองก็หันมาใหAความสำคัญกับการขยายชnองทางการ

ขายจากบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีมากยิ่งขึ้น (ชเนศ ลักษณrพันธุrภักดี, 2560) 

ซ่ึงถAาพูดถึงชื่อ Food panda, Line Man, Grab food หรือ Get food ผูAใหAบริการฟูtดเดลิเวอร่ี (Food 

Delivery) ผnานแอปพลิเคชั่น โดยผู Aบริการเหลnานี ้จะไปติดตnอธุรกิจรAานอาหารและเสนอใหAเขAามาอยู nบน

แพลตฟอรrม และทำการจัดสnงอาหารใหAกับลูกคAาของรAานอีกทีหนึ่ง ประเด็นที่นnาสนใจ คือ รAานอาหารที่เป�น

กลุnมเปtาหมายครอบคลุมถึงรAานอาหารทุกประเภท ในชnวง 5 ป�ท่ีผnานมาธุรกิจน้ีมีการขยายตัวตnอเน่ืองเฉลี่ยป�ละ 

10% ซ่ึงเติบโตสูงกวnาธุรกิจรAานอาหารเองท่ีเติบโตเฉลี่ยป�ละ 3-4% ตnอป� ซ่ึงธุรกิจรับสnงอาหารเขAามาลดขAอจำกัด

ในการสnงอาหารใหAกับธุรกิจรAานอาหารตnางๆ และเพ่ิมโอกาสใหAเขAาถึงกลุnมเปtาหมายงnายขึ้น ซ่ึงนับวันก็จะมีผูAเลnน

ท้ังหนAาใหมnและหนAาเกnาเขAามาแขnงขันกันมากขึ้นเร่ือยๆ โดยปlจจัยท่ีจะนำไปสูnความสำเร็จน้ัน นอกจากจะตAองมี
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บริการการสnงที่มีประสิทธิภาพแลAว ยังจำเป�นตAองมีจำนวนรAานอาหารหรือชนิดของอาหารที่หลากหลายบน

แพลตฟอรrม เพ่ือเป�นตัวชnวยดึงดูดผูAบริโภคดAวย (ณรงคrศักดิ์ ปลอดมีชัย, 2562) 

 โดยปlจจุบันการระบาดของเชื้อโควิด-19 (COVID-19)  ทำใหAการสั่งอาหารแบบออนไลนrมีความนิยม

มากยิ่งขึ้น จะเห็นวnามีการเพิ่มชnองทางการขายออนไลนrอยnางเห็นไดAชัด ควบคูnกับบริการสnงสินคAาถึงปลายทาง 

สอดคลAองกับศูนยrวิจัยกสิกรไทยวิเคราะหrวnา ยอดขายสินคAาออนไลนr (E-Commerce) และบริการสั่งอาหารไปยงั

ท่ีพัก (Food Delivery) ในชnวงระหวnางวันท่ี 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 จะเพ่ิมขึ้นจากชnวงเวลาปกติราว 8,000 

ลAานบาท ยAอนกลับไปชnวงตAนเดือนมีนาคม สถิติการสั่งเมนูสินคAายอดนิยมของคนไทยระหวnางวันท่ี 5 - 15 มี.ค. 

โดย ETDA เผยถึงเหตุผลของการสั่งอาหารออนไลนr เหตุผลอันดับแรกคือ ไมnอยากไปน่ังท่ีรAานอาหาร ตามดAวยไมn

อยากตnอคิว, มี promotion code แจกในแอปและสั่งอาหารออนไลนrเพราะหว่ัน Covid-19 ท้ังน้ี ผูAซ้ือนิยมสั่งไป

ทานท่ีบAาน (87.85%) และทานท่ีทำงาน (46.11%) ทางแอปพลิเคชั่นอยnางแกร¢บฟูtด, ไลนrแมน, ฟูtดแพนดAา หรือ

เก¢ท  เพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ¤าย พนักงานสnงของจึงเริ่มใชAวิธีดรอปสินคAาที่หนAาบAานกnอนถึงเวลานดัจริง 

มากกวnาจะยื่นสnงสินคAากันตามปกติ หรือหากตAองเจอกันจริงๆ แบรนดrเดลิเวอร่ีก็ออกกฏตnางๆ เพ่ือปกปtองความ

ปลอดภัยตnอท้ังลูกคAาและพนักงานในการรับสnงสินคAา และผลักดนัการชำระเงินผnานอีวอลเล็ต และน่ันทำใหAมูลคnา

การจัดสnงสินคAาแบบไมnสัมผัสกับลูกคAาปลายทางเติบโตขึ้นถึง 20%  (HERE Technologies, 2020) 

โดยทางฟูtดแพนดAา เร่ิมใชAรูปแบบการสnงมอบอาหารโดยไมnมีการสัมผัสในชnวงเวลาท่ีการระบาดของเชื้อ

โควิด-19 (COVID-19) เพื่อลดการติดตnอสัมผัสในขั้นตอนการสnงมอบสินคAา รูปแบบการทำงานลnาสุดของฟูtด

แพนดAาน้ีชnวยใหAท้ังลูกคAาและพันธมิตรของเราสามารถเลือกใชAบริการสnงมอบสินคAาแบบไมnมีการติดตnอสัมผัสผnาน

ระบบการไลฟ¦แชต เม่ือทำการสั่งซ้ือและยืนยันการสnงมอบ ฟูtดแพนดAามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการและการ

ดำเนินงานอยnางตnอเน่ืองเพ่ือใหAเหมาะสมกับความตAองการท่ีเปลี่ยนไปในชnวงเวลาน้ี ตลอดจนไดAติดตามคำแนะนำ

ลnาสุดของกระทรวงสาธารณสุขดAวยทางเลือกการชำระเงินผnานระบบออนไลนrและการสnงมอบสินคAาโดยไมnมีการ

ติดตnอสัมผัสนี้ ฟูtดแพนดAาตAองการใหAทั้งพันธมิตรดAานการบริการ พันธมิตรรAานอาหาร และลูกคAา มั่นใจไดAวnา

มาตรการดAานความปลอดภัยทุกระดับถือเป�นสิ่งท่ีบริษัทใหAความสำคัญสูงสุด  (ทรงกลด แซnโงAว, 2563) 

ดังนั้นผูAวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnาน

แอปพลิเคชันฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เพ่ือเป�นแนวทางในการปรับตัวของผูAประกอบการ

ธุรกิจอาหารในปlจจุบันรวมท้ังเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการสรAางยอดขายและดำเนินธุรกิจอาหารใหAสอดคลAองกับรูปแบบ

และวิถีชีวิตของผูAบริโภคในปlจจุบัน 
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การตัดสินใจในการใชAบริการสัง่อาหาร

ออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา

ของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

วัตถุประสงค>ของงานวิจัย 

เพื่อศึกษาปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนr

ผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอิสระ                                                                ตัวแปรตาม 

ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด  

1. ดAานผลิตภัณฑr 

2. ดAานราคา 

3. ดAานชnองทางการจัดจำหนnาย 

4. ดAานการสnงเสริมการตลาด 

5. ดAานพนักงานบริการ 

6. ดAานกระบวนการใหAบริการ 

7. ดAานสภาพแวดลAอมและกายภาพ 

สมมุติฐานการวิจัย 

ปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั ่งอาหารออนไลนrผnาน

แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตประชากรและกลุnมตัวอยnาง คือ พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด จำนวน 195 คน กลุnม

ตัวอยnาง ผูAวิจัยทำการคำนวณหากลุnมตัวอยnางโดยใชAสูตรของ ทาโรn ยามาเนn กำหนดคnาความคลาดเคลื่อนของการ

สุ nมตัวอยnางที ่ยอมรับไดAที ่ 0.05 พบวnาจำนวนกลุ nมตัวอยnางที ่ไดAมีจำนวน คือ 131.09 คน ผู AวิจัยจึงไดAทำ

แบบสอบถามสำหรับกลุnมตัวอยnางรวมท้ังหมดเป�นจำนวน 132 ตัวอยnาง 

ขอบเขตเน้ือหา โดยกำหนดตัวแปรอิสระในการศึกษาคือ ปlจจัยสnวนประสมทางการตลาด (7P’s) และ

ตัวแปรตามคือ การตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชันฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอิน

ซอย จำกัด 

 ขอบเขตพ้ืนท่ี คือ ภายในอาคารอนุรักษr บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒา

ราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 ขอบเขตดAานเวลา ใชAระยะเวลาดำเนินการสำรวจตั้งแตnวันท่ี 28 มีนาคมถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2563 
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ประโยชน>ที่คาดว0าจะได9รับ 

          1. เพื่อใหAผูAประกอบการรAานอาหารทราบถึงปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหาร

ออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด และสามารถนำผลวิจัยท่ีไดAไปใชAเป�น

ขAอมูลเพ่ือวางแผนการตลาดประกอบการตัดสินใจ และวางกลยุทธrตnางๆ  

         2. เพื่อใหAผูAประกอบการรAานอาหารรับรูAถึงแนวโนAมและความตAองการของผูAบริโภคในใชAสั่งอาหาร

ออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา เพ่ือท่ีสามารถนำขAอมูลดังกลnาวไปพัฒนาผลิตภัณฑr โปรโมชั่น ท่ีตอบสนอง

กับความตAองการของผูAบริโภคมากขึ้น  

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส0วนประสมทางการตลาด 

ฟªลลิป ค็อตเลnอรr (2557) กูรูดAานการตลาดชั้นนำของโลกไดAใหAแนวคิดสnวนประสมทางการตลาดสำหรับ

ธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไวAวnาเป�นแนวคิดท่ีเก่ียวขAองกับธุรกิจท่ีใหAบริการซ่ึงเป�นธุรกิจท่ีแตกตnาง

สินคAาอุปโภคและบริโภคทั่วไป จำเป�นจะตAองใชAสnวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 7 อยnาง หรือ 7P's ใน

การกำหนดกลยุทธrการตลาดซ่ึงประกอบดAวย  

1. ดAานผลิตภัณฑr (Product) เป�นสิ่งซ่ึงสนองความจำเป�นและความตAองการของมนุษยrไดAคือ สิ่ง

ที่ผูAขายตAองมอบใหAแกnลูกคAาและลูกคAาจะไดAรับผลประโยชนrและคุณคnาของผลิตภัณฑrนั ้น ๆ โดยทั่วไปแลAว

ผลิตภัณฑrแบnงเป�น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑrที่อาจจับตAองไดA (Tangible Products) และผลิตภัณฑrที่จับตAอง

ไมnไดA (Intangible Products)  

2. ดAานราคา (Price) หมายถึง คุณคnาผลิตภัณฑrในรูปตัวเงินลูกคAาจะเปรียบเทียบระหวnางคุณคnา

(Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถAาคุณคnาสูงกวnาราคาลูกคAาจะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การ

กำหนดราคาการใหAบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหAบริการชัดเจน และงnายตnอการจำแนกระดับ

บริการท่ีตnางกัน  

3. ดAานชnองทางการจัดจำหนnาย (Place) เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวขAองกับบรรยากาศสิ่งแวดลAอมในการ

นำเสนอบริการใหAแกnลูกคAา ซึ่งมีผลตnอการรับรูAของลูกคAาในคุณคnาและคุณประโยชนrของบริการที่นำเสนอ ซ่ึง

จะตAองพิจารณาในดAานทำเลท่ีตั้ง (Location) และชnองทางในการนำเสนอบริการ (Channels)  

4. ดAานการสnงเสริม (Promotions) เป�นเครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดตnอสื่อสารใหA

ผูAใชAบริการโดยมีวัตถุประสงคrท่ีแจAงขnาวสารหรือชักจูงใหAเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใชAบริการและเป�นกุญแจ

สำคัญของการตลาดสายสัมพันธr  

5. ดAานบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซ่ึงตAองอาศัยการคัดเลือกการฝ¬กอบรมการ

จูงใจเพ่ือใหAสามารถสรAางความพึงพอใจใหAกับลูกคAาไดAแตกตnางเหนือคูnแขnงขนัเป�นความสัมพันธrระหวnางเจAาหนAาท่ี
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ผูAใหAบริการและผูAใชAบริการตnาง ๆ ขององคrกร เจAาหนAาที่ตAองมีความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตnอ

ผูAใชAบริการมีความคิดริเร่ิม มีความสามารถในการแกAไขปlญหาสามารถสรAางคnานิยมใหAกับองคrกร  

6. ดAานกายภาพและการนำเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) 

เป�นแสดงใหA เห็นถึงลักษณะทางกายภาพแลการนำเสนอใหAกับลูกคAาใหAเห็นเป�นรูปธรรม โดยพยายามสรAาง

คุณภาพโดยรวมท้ังทางดAายกายภาพและรูปแบบการใหAบริการเพ่ือสรAางคุณคnาใหAกับลูกคAา ไมnวnาจะเป�นดAานการ

แตnงกายสะอาด เรียบรAอย การเจรจาตAองสุภาพอnอนโยน และการใหAบริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชนrอ่ืน ๆ ท่ี

ลูกคAาควรไดAรับ  

7. ดAานกระบวนการ (Process) เป�นกิจกรรมท่ีเก่ียวขAองกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดAาน

การบริการท่ีนำเสนอใหAกับผูAใชAบริการเพ่ือมอบการใหAบริการอยnางถูกตAองรวดเร็ว และทำใหAผูAใชAบริการเกิดความ

ประทับใจ  

สnวนประสมการตลาดทั้ง 7 อยnางขAางตAน เป�นสิ่งสำคัญตnอการกำหนดกลุยทธrตnางๆ ทางดAานการตลาด

ของธุรกิจ ที่จะตAองมีการจัดสnวนประสมแตnละอยnางใหAมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลAอมของธุรกิจและของ

อุตสาหกรรมท่ีแตกตnางกันไปไมnมีสูตรท่ีตายตัว  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือของผู9บริโภค  

วิภาวรรณ มโนปราโมทยr (2556) ศึกษาปlจจัยท่ีมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซ้ือสินคAาผnานสังคม ออนไลนr 

(อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวnา ความไวAวางใจมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซ้ือ

สินคAาผnานสังคมออนไลนr (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครโดยผลการศึกษาท่ีสรุปวnา ปlจจัยดAาน

ความไวAวางใจมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื ้อส ินค Aาผ nานสังคมออนไลนr (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานครมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหrเป�นรายขAอพบวnา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมี

ความไวAวางใจมากท่ีสุดเป�นสามอันดับแรก ไดAแกn  

1) ผูAขายสินคAาผnานอินสตาแกรมมีการปรับปรุงขAอมูลใหAทันสมัยตลอดเวลา  

2) สินคAาท่ีขายผnานอินสตาแกรมมีคุณภาพเป�นไปตามท่ีไดAลงประกาศจริง  

3) สินคAาท่ีขายผnานอินสตาแกรมมีราคาถูกกวnารAานคAาท่ัวไป  

วจนะ ภูผานี (2555, อAางใน ชญานนทr ใชAสงnา, 2559) กลnาววnา การตัดสินใจซื้อของผูAบริโภคคือการ

เลือกผลิตภัณฑrหรือบริการอื่นๆ จากทางเลือกตnางๆ ที่มีอยูn ซึ่งระดับของการตัดสินใจซื้อของผูAบริโภคมีอยูn 3 

ระดับคือ การตัดสินใจตามความเคยชิน การตัดสินใจท่ีจํากัด และการตัดสินใจอยnางกวAางขวาง 
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ข9อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคช่ันฟูEดแพนด9า 

ฟูtดแพนดAา (foodpanda) (2557) ไดAแกn การสั่งอาหารทางมือถือ สะดวกสบายยิ่งกวnาการสั่งอาหาร

ผnานหนAาจอคอมพิวเตอรrแบบตั้งโต¢ะ แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา เฮลโลฟูtด และเดลิเวอรี่คลับ ครบครันดAวยทุก

ฟ�เจอรrเหมือนในเว็บไซตr โดยลูกคAาสามารถเลือกวิธีจnายเงนิตามความตAองการ ไมnวnาจะผnานทางมือถือหรือจnายเงิน

สดเม่ือไดAรับอาหาร ลูกคAาสามารถสั่งเมนูโปรดซ้ำไดAอยnางสะดวกสบาย พรAอมเห็นภาพอาหาร รีวิวรAาน และการ

ใหAคะแนน รวมถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษจากรAานอาหารมากมาย นอกจากน้ี แอปพลิเคชั่นน้ียังชnวยเสริมประสบการณr

การ “เลือก” สั่งอาหาร โดยลูกคAาสามารถเลือกสั่งและปรับเพิ่มลดสnวนประกอบของเมนูอาหารไดAตามความ

ตAองการเสมือนน่ังอยูnในรAานอาหารจริง 

ข9อมูลเกี่ยวกับบริษัท ยิบอินซอย จำกัด 

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (2019) ธุรกิจของกลุnม ยิบอินซอย เร่ิมตAนขึ้นตั้งแตn ป� 2469 ณ อำเภอทุnงสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผูAกnอตั้งหลักจากตระกูลลายเลิศ ยิบอินซอย และจูตระกูล ดAวยธุรกิจการทำเหมือง

แรnและจำหนnายอุปกรณrการทำเหมืองแรn จนเป�นที่รู AจักแพรnหลายในหมูnพnอคAาแรnทั้งในและตnางประเทศ ภายใตA

ชื่อ "บริษัท ยิบอินซอยแอนดrกำปะนี จำกัด" และตnอมาไดAเปลี่ยนเป�น "บริษัท ยิบอินซอย จำกัด" 

งานวิจัยที่เกี่ยวข9อง 

 ชเนศ ลักษณrพันธุrภักดี (2560) ไดAศึกษาปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารแบบเดลิ

เวอรี่ผnานสื่ออิเล็กทรอนิกสrในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวnา ปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการ

ตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผnานสื่อ อิเล็กทรอนิกสrในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดAแกn 

ปlจจัยดAานผลิตภัณฑr บริการ และการจัดสnง ปlจจัยดAานการสnงเสริมการตลาด และปlจจัยดAานกายภาพและ

ชnองทางการจัดจำหนnาย สำหรับในสnวนของลักษณะทางประชากรศาสตรr พบวnาผูAบริโภคท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

และรายไดAเฉลี่ยตnอเดือน แตกตnางกัน จะมีการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผnานสื่ออิเล็กทรอนิกสrใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีไมnแตกตnางกัน 

เกตุวดี สมบูรณrทวี (2561) ทำการศึกษาเร่ือง ปlจจัยดAานคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจ

ซื้อซ้ำผลิตภัณฑrอาหารผnานผูAใหAบริการ “Food Panda Application” กลุnมประชากรท่ีใชAสมาชิกเพจ Food 

Panda จำนวน 400 คน จะเห็นวnาคุณภาพการบริการทั้ง 5 ดAาน นั้นคือ ดAานความนnาเชื่อถือกลุnมตัวอยnางใหA

ความสำคัญอยูnในระดับที่เห็นดAวยมากที่สุด รองลงมาดAานการใหAความมั่นใจใหAดAานความเอาใจใสn ดAานการ

ตอบสนอง และดAานสิ่งท่ีสามารถจับตAองไดA ตามตามลำดับ และจากการทดสอบสมมุติฐานท้ัง 5 ขAอ มีอิทธิพลตnอ

การตัดสินใจซ้ือซ้ำผลิตภัณฑrอาหารผnานผูAใหAบริการ Food Panda Application  
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วิธดีำเนินการวิจัย 

กลุnมตัวอยnางท่ีใชAในการทำวิจัยคร้ังน้ี เน่ืองจากทราบจำนวนประชากรท่ีแนnนอนจึงคำนวณหาขนาดกลุnม

ตัวอยnางโดยใชAสูตรของ อาจารยr ทาโรn ยามาเนn (Taro Yamane) แทนคnาพรAอมท้ังกำหนดคnาความเชื่อม่ันท่ี 95% 

และคnาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดAคือ 5% พบวnากลุnมตัวอยnางท่ีใชAมีจำนวน 132 ตัวอยnาง ซ่ึงมีความเหมาะสม

เนื่องจากการเก็บขAอมูลมีการเก็บจากกลุnมเปtาหมายโดยตรง โดยกลุnมตัวอยnางเป�นพนักงานบริษัทในอาคาร

อนุรักษr บริษัท ยิบอินซอย จำกัด และใชAวิธีสุnมตัวอยnางแบบอยnางงnาย(Simple Random Sampling) โดยใชA

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป�นเครื่องมือหลักที่ผูAวิจัยใชAในการเก็บรวบรวมขAอมูล โดยผูAวิจัยไดAศึกษา

คAนควAา ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลการวิจัยตnาง ๆ ท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือสรAางเป�นกรอบแนวคิดท่ีเป�นแนวทางใน

การพัฒนาแบบสอบถามเป�นลักษณะคำถามปลายปªดและปลายเปªด โดยแบnงสอบถามเป�น 3 ตอนดังน้ี 

สnวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปlจจัยสnวนบุคคลของผูAตอบแบบสอบถาม  

สnวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปlจจัยสnวนประสมทางการตลาดของผูAตอบแบบสอบถาม ตAองตอบ 7 

ดAาน ของพนักงานบริษัทในอาคารอนุรักษr บริษัท ยิบอินซอย จำกัด   

 สnวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกับการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtด

แพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด กnอนนําแบบสอบถามไปวิเคราะหrขAอมูลการวิเคราะหrขAอมูล 

วิเคราะหrขAอมูลดAวยโปรแกรมสําเร็จรูปในคอมพิวเตอรr ใชAสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยขAอมูล

ในแบบสอบถามสnวนที่ 1  นํามาแจกแจงความถี่รวมถึงหาคnารAอยละ ขAอมูลในแบบสอบถามสnวนที่ 2 และ 3 

นํามาหาคnาเฉลี่ย รวมถึงคnาสnวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหrขAอมูลท่ีไดAจากแบบสอบถามการวิจัยฉบับน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยไดAดังน้ี 

สnวนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะหrขAอมูลท่ัวไปดAานประชากรศาสตรrของผูAตอบแบบสอบถาม พบวnาพนักงาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัดที่กลุnมตัวอยnางสnวนใหญnเป�นเพศชาย ที่มีอายุอยูnระหวnาง 20-30 ป� มีสถานภาพโสด มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีรายไดAเฉลี่ยตnอเดือน 20,001-30,000 บาท 

 สnวนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหrระดับความคิดเห็นปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดและการตัดสินใจ

ใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด โดยตัวแปรอิสระ 

คือ ปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาด ไดAแกn ดAานผลิตภัณฑr ดAานราคา ดAานชnองทางจัดจำหนnาย ดAานการ

สnงเสริมการตลาด ดAานพนักงานบริการ ดAานกระบวนการใหAบริการ และดAานลักษณะทางกายภาพ พบวnาพนักงาน

บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ท่ีเป�นกลุnมตัวอยnางในการศึกษาคร้ังน้ีใหAความสำคัญเก่ียวกับปlจจัยดAานสnวนประสมทาง

การตลาดโดยรวมอยูnในระดับมากที่สุด คือ ดAานลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือ ดAานการสnงเสริมการตลาด  

ดAานผลิตภัณฑr ดAานกระบวนการใหAบริการ ดAานพนักงานบริการ ดAานชnองทางจัดจำหนnาย ดAานราคา ตามลำดับ 

และผลการวิเคราะหrขAอมูลพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ที ่ต ัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnาน
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แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา พบวnา พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด มีการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnาน

แอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาอยูnในระดับท่ีใชAบริการแนnนอน  

 สnวนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานพบวnาปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตnอการ

ตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ซึ่งผล

จากการวิเคราะหrปรากฏวnาตัวแปรอิสระท้ังหมดอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามไดAรAอยละ 38.6 (R Square = 

0.386) และในบรรดาตัวแปรรายดAานท้ังหมด มีตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตnอตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจใชAบริการ

สั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา อยnางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ดAานลักษณะทาง

กายภาพ  ดAานชnองทางการจัดจำหนnาย และดAานพนักงานบริการ   

อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยฉบับน้ี สามารถอธิบายผลการศึกษาไดAดังน้ี 

1. ดAานผลิตภัณฑr โดยรวมอยูnในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็นระดับมาก

ท่ีสุด คือ บริการจัดสnงอาหารมีพารrทเนอรrรAานอาหารท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัยของจุฑารัตนr เกียรติ

รัศมี (2558) ทำการศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีผลตnอการซื้อสินคAาผnานทางแอปพลิเคชันออนไลนrของผูAบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปไดAวnา ปlจจัยดAานผลิตภัณฑr ชnองทางการจัดจำหนnายและการยอมรับ

เทคโนโลย ี สnงผลเชิงบวกตnอการตัดสินใจซื ้อสินคAาผnานทางแอปพลิเคชั ่นออนไลนrของผู Aบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด  

2. ดAานราคา โดยรวมอยูnในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด คือ 

เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมการใชAบริการจัดสnงอาหารมีความคุAมคnาเทียบกับเงินที่ทnานจnายไป ซึ่งสอดคลAองกับ

งานวิจัยของวสุดา รังสิเสนา ณ อยุธยา และอาษา ตั้งจิตสมคิด (2562) ไดAทำการวิจัยเรื่องปlจจัยที่สnงผลตnอ

พฤติกรรมของผู AบริโภคในการใชAบริการสั ่งอาหารผnานสื ่อออนไลนrในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัยพบวnาปlจจัยดAานลักษณะทางประชากรศาสตรrที่สnงผลตnอพฤติกรรมของผูAบริโภคในการใชAบริการสั่ง

อาหารผnานสื่อออนไลนrประกอบดAวย อายุ รายไดA และสถานภาพที่แตกตnางกันโดยกลุnมตัวอยnาง สnวนใหญnคือ

นักเรียน/นักศึกษา ซ่ึงจากผลวิจัยผูAประกอบการธุรกิจสามารถนำขAอมูลไปใชAวางแผนปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจ

เพ่ือตอบสนองความตAองการของผูAบริโภคไดAมากยิ่งขึ้น ดังน้ันดAานราคาของสินคAาจึงตAองดูกลุnมผูAบริโภคจึงสำคัญ 

3. ดAานชnองทางการจัดจำหนnาย โดยรวมอยูnในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็น

ระดับมากท่ีสุด คือ มีชnองทางการชำระเงินท่ีหลากหลาย ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัยของวิภาวรรณ มโนปราโมทยr 

(2556) ศึกษาปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อสินคAาผnานสังคมออนไลนr (อินสตาแกรม) ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาท่ีสรุปวnา ปlจจัยดAานความไวAวางใจมีอิทธิพลตnอการตดัสินใจซ้ือสินคAาผnานสงัคม

ออนไลนr (อินสตาแกรม) ของประชากรในกรุงเทพมหานครมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือวิเคราะหrเป�นรายขAอ

พบวnา สิ่งท่ีประชากรในกรุงเทพมหานครมีความไวAวางใจมากท่ีสุดเป�นสามอันดับแรก 
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4. ดAานการสnงเสริมการตลาด โดยรวมอยูnในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็น

ระดับมากที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมรnวมกับรAานอาหารจำนวนมาก ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของชเนศ ลักษณr

พันธุrภักดี (2560) ไดAศึกษาเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั ่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ผ nานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสrในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวnา ไมnสnงผลตnอการตัดสินใจซ้ือสินคAาผnานทาง

แอปพลิเคชั่นออนไลนrของผูAบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในเร่ืองไดAรับสnวนลด หรือสิทธิพิเศษ 

ทำใหAสามารถซื้อสินคAาไดAในราคาถูกกวnารAานอื่น การจัดกิจกรรมสnงเสริมการขายสม่ำเสมอ เชnน ใหAสnวนลดตาม

เทศกาลตnางๆ การคืนกำไรใหAผูAบริโภคท่ีใชAบริการเป�นประจำอยnางตnอเน่ือง เชnน ลดราคาหรือฟรีคnาจัดสnง ลดราคา

เมื่อมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำตามที่แอปพลิเคชั่นกำหนด รวมถึงความคุAมคnาเมื่อซื้อผnานแอปพลิเคชั่นที่เลือกใชAเป�น

ประจำ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากผูAบริโภคเห็นวnามีปlจจัยอ่ืนท่ีสำคัญกวnาเชnนความหลากหลายของสินคAา และชnองทาง

การจัดจำหนnายหรือจัดสnง เป�นตAน  

5. ดAานพนักงานบริการ โดยรวมอยูnในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็นระดับมาก

ที่สุด คือ พนักงานพูดจาสุภาพไพเราะ และใหAเกียรติลูกคAาเป�นอยnางดี ซึ่งสอดคลAองกับงานวิจัยของปªยมาภรณr 

ชnวยชูหนู (2559) ไดAทำการวิจัยเรื่องปlจจัยที่มีอิทธิพลตnอการตัดสินใจซื้อสินคAาผnานทางสังคมออนไลนr ผลการ

ทดสอบสมมุติฐานพบวnา ปlจจัยดAานประชากรศาสตรr ไดAแกn เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายไดAท่ีแตกตnาง

กัน สnงผลตnอการตัดสินใจซ้ือสินคAาผnานทางสังคมออนไลนrไมnแตกตnางกัน สnวนปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาด 

ทุกปlจจัยสnงผลตnอการตัดสินใจซ้ือสินคAาผnานทางสังคมออนไลนr 

6. ดAานกระบวนการใหAบริการ โดยรวมอยูnในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็น

ระดับมากท่ีสุด คือ การบริการจัดสnงอาหาร มีระบบการชำระคnาอาหารและคnาบริการจัดสnงหลายวิธี เชnน เงินสด 

บัตรเครดิต โอนเงินผnานธนาคารและอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคลAองกับงานวิจัยของชเนศ ลักษณrพันธุrภักดี (2560) ไดAศึกษา

เรื ่องปlจจัยที ่มีอิทธ ิพลตnอการตัดสินใจใชAบริการสั ่งอาหารแบบเดลิเวอรี ่ผnานสื ่ออิเล็กทรอนิกสrในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวnา ไมnสnงผลตnอการตัดสินใจซื ้อสินคAาผnานทางแอปพลิเคชั่น

ออนไลนrของผูAบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้ังในเร่ืองชnองทางติดตnอกับลูกคAาเป�นรายบุคคลไดA

สะดวก รวดเร็ว เชnน การสนทนาออนไลนr อีเมลลr หรือระบบฝากขAอความ (Inbox) ชnองทางในการใหAคำแนะนำ

ลูกคAา การติดตามหลังการขาย รวมถึงการออกแบบสวยงามดึงดูดใจของแอปพลิเคชั่นและการชnวยผูAบริโภคใหAไดA

ประโยชนrจากการใชAงาน จากผลดังกลnาวอาจพิจารณาไดAวnาผูAบริโภคไมnไดAใหAความสำคัญกับการใหAบริการสnวน

บุคคลมากนัก เนื่องจากผูAใชAบริการสnวนใหญnอาจเคยมีประสบการณrการสั่งซื้อสินคAาผnานทางระบบออนไลนrมา

กnอนหนAาจนคุAนเคยกับวิธีการใชAบริการ จึงมุnงเนAนไปท่ีสินคAาท่ีจะซ้ือและราคาเป�นหลัก   
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7. ดAานสภาพแวดลAอมและกายภาพ โดยรวมอยูnในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความ

คิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ มีการจัดประเภทอาหารในแอปพลิเคชั่นเป�นหมวดหมูnงnายตnอการสั่งซ้ือ ซ่ึงสอดคลAอง

กับงานวิจัยของเกตุวดี สมบูรณrทวี (2561) ทำการศึกษาเรื่อง ปlจจัยดAานคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลตnอการ

ตัดสินใจซื้อซ้ำผลิตภัณฑrอาหารผnานผูAใหAบริการ “Food Panda Application” กลุnมประชากรที่ใชAสมาชิกเพจ 

Food Panda จำนวน 400 คน จะเห็นวnาคุณภาพการบริการท้ัง 5 ดAาน น้ันคือ ดAานความนnาเชื่อถือกลุnมตัวอยnาง

ใหAความสำคัญอยูnในระดับที่เห็นดAวยมากที่สุด รองลงมาดAานการใหAความมั่นใจใหAดAานความเอาใจใสn ดAานการ

ตอบสนอง และดAานสิ่งท่ีสามารถจับตAองไดA ตามตามลำดับและจากการทดสอบสมมุติฐานท้ัง 5 ขAอ มีอิทธิพลตnอ

การตัดสินใจซ้ือซ้ำผลิตภัณฑrอาหารผnานผูAใหAบริการ Food Panda Application 

ข9อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยฉบับน้ี มีขAอเสนอแนะดังน้ี 

 ขAอมูลท่ัวไปดAานประชากรศาสตรrของผูAตอบแบบสอบถาม พบวnาพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัดท่ีเป�น

กลุnมตัวอยnางสnวนใหญnเป�นเพศชาย ที่มีอายอุยูnระหวnาง 20-30 ป� มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปรญิญาตรี 

และมีรายไดAเฉลี่ยตnอเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงผูAประกอบการสามารถนำผลการวิจัยน้ีไปใชAในการวางแผน

กำหนดกลุnมเปtาหมายใหAถูกตAองและและชัดเจนเพื่อประโยชนrในการวางแผนกลยุทธrทางการตลาด เชnน การ

โฆษณา และการประชาสัมพันธr เป�นตAน 

 ในสnวนของปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดพบวnา พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัดใหAความสำคัญ

เก่ียวกับปlจจัยดAานสnวนประสมทางการตลาดโดยรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายดAานพบวnาดAานท่ีอยูn

ในระดับมากที่สุด คือ ดAานลักษณะทางกายภาพ รองลงมาคือดAานการสnงเสริมการตลาด  ดAานผลิตภัณฑr ดAาน

กระบวนการใหAบริการ ดAานพนักงานบริการ ดAานชnองทางจัดจำหนnาย ดAานราคา ตามลำดับ เพื่อทำใหAเกิด

ศักยภาพท่ีเหนือกวnา สามารถแขnงขันกับคูnแขnงในธุรกิจอาหารออนไลนrเดียวกันไดA 

 ดAานผลิตภัณฑr โดยภาพรวมอยูnในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็นระดับมาก

ที่สุด คือ บริการจัดสnงอาหารมีพารrทเนอรrรAานอาหารที่หลากหลาย ซึ่งในสnวนนี้เองถAาผูAประกอบการสามารถ

ตอบสนองตnอความตAองการหรือความคาดหวังของลูกคAา ก็จะทำใหAลูกคAาเกิดความพึงพอใจในการมาใชAบริการ 

เพ่ือสรAางความม่ันใจในการเลือกใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นท่ีมีอิทธิพลตnอการตัดสินใจไดAงnาย

ขึ้น  

 ดAานราคา โดยภาพรวมอยูnในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็นระดับมาก ดังน้ัน

เพ่ือใหAผลิตภัณฑrตอบสนองตnอความตAองการของลูกคAาไดAอยnางมีประสิทธิภาพ ผูAประกอบการจะตAองเนAนเร่ืองเม่ือ

พิจารณาโดยภาพรวม การใชAบริการจัดสnงอาหารมีความคุ Aมคnาเทียบกับเงินที่ทnานจnายไป ผู Aประกอบการ
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จำเป�นตAองตั้งราคาโดยอาศัยกลยุทธrการตั้งราคา เพื่อใหAการตั้งราคาของผูAประกอบการเป�นไปไดAดAวยดีและ

เหมาะสมกับการใหAบริการ  

 ดAานชnองทางการจัดจำหนnาย โดยภาพรวมอยูnในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็น

ระดับมากที่สุด คือ มีชnองทางการชำระเงินที่หลากหลายตามความสะดวกของลูกคAา ซึ่งปlจจุบันมีการชำระเงิน

หลายวิธี ผูAประกอบการควรเอ้ืออำนวยใหAแกnลูกคAา เพ่ือใหAสะดวกตnอการชำระเงินของลูกคAามากยิ่งขึ้น  

ดAานการสnงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูnในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความ

คิดเห็นระดับมากที ่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมรnวมกับรAานอาหารจำนวนมาก เพื่อสรAางแรงดึงดูดใจในความ

หลากหลายของรAานอาหารท่ีมีใหAเลือกในแอปพลิเคชั่น โดยลูกคAาสามารถสั่งอาหารตามรAานอาหารท่ีลูกคAาชื่นชม

พรAอมมีจัดกิจกรรมเพ่ือสรAางแรงดึงดูดใจใหAมากขึ้น เพ่ือสรAางความแตกตnางจากแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ ทำใหAเป�นผูAนำ

แหnงแอปพลิเคชั่นสั่งอาการออนไลนr   

ดAานพนักงานบริการ โดยภาพรวมอยูnในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคดิเห็นระดับมาก

ท่ีสุด คือ พนักงานพูดจาสุภาพไพเราะ และใหAเกียรติลูกคAาเป�นอยnางดี เร่ืองน้ีสำคัญตnองานบริการ ผูAประกอบการ

จึงตAองมีการฝ¬กอบรมพนักงานกnอนจะลงปฎิบัติงานจริง เพ่ือสรAางความประทับใจในการใหAบริการแกnลูกคAา ทำใหA

ลูกคAามีการตัดสินใจในการใชAบริการในคร้ังหนAา  

 ดAานกระบวนการใหAบริการ โดยภาพรวมอยูnในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายขAอระดับความคิดเห็น

ระดับมากท่ีสุด คือ การบริการจัดสnงอาหาร มีระบบการชำระคnาอาหารและคnาบริการจัดสnงหลายวิธี เชnน เงินสด 

บัตรเครดิต โอนเงินผnานธนาคารและอ่ืนๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกและรวมถึงความปลอดภัยทางการเงินท่ีลูกคAา

จะรูAสึกไดAวnาปลอดภัยในการเลือกชำระเงินในแบบท่ีลูกคAาสะดวก  

ดAานสภาพแวดลAอมและกายภาพ โดยภาพรวมอยูnในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป�นรายขAอระดับความ

คิดเห็นระดับมากท่ีสุด คือ มีการจัดประเภทอาหารในแอปพลิเคชั่นเป�นหมวดหมูnงnายตnอการสั่งซ้ือ ผูAประกอบการ

ตAองจัดแยกหมวดหมูnอยnางชัดเจนเพ่ือความสะดวกในการเลือกดูอาหารและรAานอาหารท่ีลูกคAาตAองการ จะทำใหA

การเขAาใชAบริการแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาเป�นท่ีนnาสนใจและดึงดูดลูกคAาไดAมากยิ่งขึ้น   

ข9อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต0อไป 

 1. ควรมีการศึกษาท่ีเก่ียวขAองกับการตัดสินใจใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAา

เพิ่มมากขึ้น เชnน ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใชAบริการสั่งอาหารออนไลนrผnานแอปพลิเคชั่นฟูtดแพนดAาของ

พนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เพ่ือนำไปวางแผนทางดAานการตลาดตnอไป 
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 2. การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป�นการศึกษาโดยใชAกลุnมตัวอยnางเพียงพนักงานบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เทnาน้ัน 

ดังนั้นควรมีการขยายขอบเขตของกลุnมตัวอยnางไปยังกลุnมอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป�นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ

ดAานการสั่งอาหารออนไลนr 
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