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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานครการวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ ไปของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
และปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ กับความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัย
คุณภาพการให้บริ การ กับความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (questionnaire) กลุ่มตัวอย่าง
คือผูท้ ี่ใช้บริ การแอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ในเขต กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ที่ใช้
บริ การแอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application) ผลการวิจยั พบว่า ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู (Line Food) ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ส่ วนมุมมองในปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ กับความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line
Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการให้บริ การด้านสิ่ งที่สามารถจับ
ต้องได้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู (Line Food) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ในขณะที่คุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการให้ความเชื่ อมัน่ และด้าน
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ความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครคา
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Abstract
The objectives of this research are 1) to study the general condition of marketing mix factors and service
quality factors with the intention to use the LINE Food application (Line Food Application) of consumers
in Bangkok 2) to study the relationship between marketing mix factors and service quality factors with the
intention to use the LINE Food application (Line Food Application) of consumers in Bangkok Is a
quantitative research Collect data with questionnaires Sample Is the person who uses the LINE Food
application service in the area 400 people in Bangkok, aged between 20-50 years using the LINE Food
application service The research found that Product marketing mix And the price influenced the intention
to use the LINE Food application of consumers in Bangkok While marketing mix factors in marketing
promotion And distribution channels do not influence the intention to use the LINE Food application of
consumers in Bangkok As for the perspective on service quality factors With the intention to use the LINE
Food application (Line Food Application) of consumers in Bangkok Found that the quality of service that
can be tangible has influenced the intention to use the LINE Food application of consumers in Bangkok,
while the quality of service in response Reliability Confidence And the aspect of caring has no influence on
the intention to use the LINE Food application of consumers in Bangkok
Keywords : application, food line, intention to use
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application) แอปที่บริ การอาหารมีท้ งั ร้านอาหารให้เลือก
เมนูอาหารหลากหลาย เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากยิง่ ขึ้นด้วยความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยี ความ
สะดวกสบายเข้ามาแทนที่ วันที่เราทุกคนไม่จาเป็ นต้องเดินเสาะแสวงหาของกินอยากกินอะไรก็ได้กินไม่วา่
อยูไ่ กลเพียงใดเพียงมี แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application)
จากการสารวจาตลาดพบว่า ศูนย์วิจยั กสิ กรไทยคาดการณ์วา่ ธุรกิจจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่พกั ใน
ปี 2562 จะมีมูลค่าอยูท่ ี่ 33,000 – 35,000 ล้านบาท หรื อ เติบโตประมาณร้อยละ 14 จากปี 2561 แอปพลิเคชัน

สั่งอาหาร เทคโนโลยีที่ช่วยเร่ งการขยายตัว และเพิ่มการกระจายรายได้ให้กบั ผูเ้ ล่นในห่วงโซ่ธุรกิจ (food
delivery) นอกจากการเติบโตเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 10 ต่อปี แล้ว ธุรกิจการจัดส่งอาหารไปยังแหล่งที่
พัก (food delivery) ในปัจจุบนั นั้นมีการพัฒนาอย่างมากทั้งในแง่ ความเร็ว และความหลากหลายของ
ประเภทอาหารที่มีให้เลือกมากขึ้น ปัจจุบนั แอปพลิเคชัน 4 แบรนด์ที่ได้รับความนิยม ได้แก้ ฟู้ดแพนด้า
(Foodpanda) ไลน์แมน (LINE MAN) แก๊ปฟู้ด (Grab Food ) NOW และน้องใหม่สุด อย่าง GET
การศึกษาครั้งนี้ผวู ้ ิจยั เล็งเห็นความต้องการของผูโ้ ภคและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของแอปพลิเคชัน
ผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) นามา
ศึกษาและวิจยั ถึงข้อสรุ ปที่มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชัน่ ไลน์ฟ้ดู (Line Food Application)
วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. ศึกษาสภาพทัว่ ไปของปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ กับความ
ตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Applications) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยคุณภาพการให้บริ การ กับ
ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ขอบเขตกำรวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ตัวแปรตาม คือ ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด ตัวแปร
อิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการใช้บริ การแอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application)
2. ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา ได้แก่ ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุระหว่าง 2050 ปี ที่ต้ งั ใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้
จานวน 400 คนที่เป็ นผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application)ในกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
จานวนนี้ได้จากการใช้ตารางสาเร็จรู ปของ Yamane (1973) ที่พฒั นาสู ตรขึ้นมาเพื่อใช้ใน การคานวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
3. ขอบเขตเวลา การวิจยั ครั้งนี้ทาการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน-สิ งหาคม พ.ศ. 2562
ประโยชน์ ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line
Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การศึกษา และเพื่อพัฒนารู ปแบบการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ ริ โภค และคุณภาพการ
ใช้บริ การของผูบ้ ริ โภคซึ่งผูว้ ิจยั คาดหวังว่า ผลจากการวิจยั ครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
การศึกษา ตลอดจนใช้เป็ นพื้นฐานสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป

2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line
Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ทาให้ผบู ้ ริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
ห้างสรรพสิ นค้า และผูป้ ระกอบการธุรกิจแอปพลิเคชันรวมถึงผูจ้ ดั ส่งอาหารรายต่างๆ นาไปใช้เป็ นข้อมูล ใน
การคิดยุทธวิธีในการประกอบธุรกิจ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจในด้านบริ การอย่างมีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้แก่
ธุรกิจอีกทั้งเพื่อให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจและสามารถกาหนดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป
นิยำมศัพท์
1. แอปพลิเคชัน (Application) หมายถึง โปรแกรม หรื อชุดสั่ง ที่ใช้ควบคุมการทางานของ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อให้ทางานตามคาสั่ง และตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ ช้งาน
2. ไลน์ (Line Food) หมายถึง แอปพลิเคชันที่ใช้ในการสั่งอาหาร โดยในตัวไลน์ฟ้ดู จะมีข้ นั ตอนการ
ปฏิบตั ิให้กบั ลูกค้าที่ตอ้ งการสัง่ งาน ต้องการความสะดวก ต้องการ รับประทานอาหารบางอย่างที่ในพื้นที่ไม่
มีอาหารมีความหลากหลาย
3. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจที่ขายสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชัน
ประกอบด้วย 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการ
ส่งเสริ มการตลาด
4. คุณภาพการให้บริ การ(service quality) หมายถึง ผูท้ ี่ได้รับการบริ การจะเกิดความพอใจต่อสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ประกอบด้วย 5 หลักเกณฑ์ ดังนี้ สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ การตอบสนอง ความเชื่อถือได้
การให้ความเชื่อมัน่ และ ความเอาใจใส่
5. ความตั้งใจ หมายถึง การเอาใจจดจ่อ เป็ นการตัดสิ นใจที่จะเลือกหรื อกระทาในวิธีใดวิธีหนึ่ง ที่มี
ทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมายต่อสิ่ งนั้นชัดเจน และปรารถนาต่อสิ่ งนั้นชัดเจน
แนวคิดและทฤษฎี
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงั นี้
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด เป็ นเครื่ องมือที่หลายองค์กรใช้เพื่อตอบสนองความ ต้องการของ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kotler & Keller, 2012) จากปัจจัยพื้นฐานเดิมจะประกอบด้วย 4 ปัจจัย หรื อ เรี ยกว่า ซึ่ง
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) การส่งเสริ มการขาย
(Promotion)

ชัยสมพล ชาวประเสริ ฐ (2547) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบที่สาคัญ
ในการดาเนินงานการตลาด เป็ นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ ( 2541) ส่วนประสมการตลาดประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่ งที่
สัมผัสได้ดว้ ยปลายประสาททั้ง 5 รู ป รส กลิ่น เสี ยง สัมผัส การจัดจาหน่าย (Place) ช่องทางการบริ การความ
สะดวกเร็ว บริ การ 24 ชัว่ โมง การกาหนดราคา (Price) อัตราค่าบรการในการให้บริ การจัดส่งของ
แอปพลิเคชัน่ ในการสั่งอาหาร การส่งเสริ มการตลาด (Promotion) มอบสิ ทธิพิเศษเพิ่มส่ วนลด มีคะแนน
สะสม ใช่สื่อในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ส่ วนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แต่ละตัวมี
ความสาคัญเท่าเทียมกัน แต่ข้ ึนอยูก่ บั ผูบ้ ริ หารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเน้นน้ าหนักที่ P ใด
มากกว่ากัน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบ้ ริ โภค
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้ บริการ
วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2543) คุณภาพการให้บริ การ คือความสอดคล้องกันของความต้องการของ
ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ หรื อระดับของความสามารถในการให้บริ การที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หรื อผูร้ ับบริ การอันทาให้ลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การเกิดความพึงพอใจจากบริ การที่เขาได้รับส่วน สมวงศ์ พงศ์
สถาพร(2550) เสนอความเห็นไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การ เป็ นทัศนคติที่ผรู ้ ับบริ การสะสมข้อมูลความ
คาดหวังไว้วา่ จะได้รับจากบริ การ ซึ่งหากอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ (tolerance zone) ผูร้ ับบริ การก็จะมีความ
พึงพอใจในการให้บริ การ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไปตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึง
พอใจนี้เอง เป็ นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริ การนั้น ณ ขณะเวลาหนึ่ง คุณภาพในการให้บริ การ
(service quality) หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระทา ที่บุคคลหนึ่งทาให้ หรื อ ส่ งมอบให้แก่อีกบุคคล
หนึ่ง โดยมีเป้าหมาย ความตั้งใจที่จะส่ งมอบ และมี ความเป็ นธรรมและความเสมอภาคในพฤติกรรม
กิจกรรม หรื อ การกระทานั้น ๆ ผลิตผลของการ บริ การอาจเกี่ยวข้องหรื ออาจไม่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า เป็ น
กิจกรรมผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่ สนองตอบต่อความต้องการแก่ลูกค้าที่มีลกั ษณะเฉพาะของ
ตัวเอง ไม่สามารถจับต้องได้ ไม่สามารถ แบ่งแยกการให้บริ การได้ มีความไม่แน่นอน และ ไม่สามารถเก็บ
รักษาเอาไว้ได้ ได้แก่ปัจจัยด้านลักษณะที่สัมผัสได้ (tangible) สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ปรากฏในทาง ลักษณะ
กายภาพโดยทัว่ ไป ปัจจัยด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการ (responsiveness) ให้บริ การ
ลูกค้า ความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน ความกระตือรื อร้น ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือได้ (reliability) การให้
คามัน่ สัญญาเอาไว้ และการปฏิบตั ิตาม การให้บริ การในสิ่ งที่ได้ให้สัญญาไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปัจจัย
ด้านความแน่นอน (assurance) การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั แบรนด์หรื อ ให้แก่องค์กร ความอ่อนน้อม
สุภาพของพนักงาน ปัจจัยด้านความเอาใจใส่ เข้าใจลูกค้ า (empathy) ความสามารถในการทาความเข้าใจ และ
สามารถรับรู ้ถึงความต้องการของลูกค้าได้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ ฟู้ด
ความตั้งใจ (intention) หมายถึง การเอาใจจดจ่อ เป็ นการตัดสิ นใจที่จะเลือกหรื อกระทาในวิธีใดวิธี
หนึ่ง ที่มีทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมายต่อสิ่ งนั้นชัดเจน และปรารถนาต่อสิ่ งนั้นชัดเจน แสดงออก
ตามที่มีทศั นคติหรื อความเชื่อต่อสิ่ งนั้น
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์อาหารผ่านผูใ้ ห้บริ การ “Food Panda Application” กลุ่มประชากรที่ใช้ สมาชิกเพจ
Food Panda จานวน 400 คน จะเห็นว่า คุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน นัน่ คือด้านความน่าเชื่อถือกลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาด้านการให้ความมัน่ ใจให้ ด้านความเอาใจ
ใส่ ด้านการตอบสนอง และด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ตามตามลาดับ และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5
ข้อ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริ การ Food Panda Application
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มคนที่
เคยซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี ทั้งนี้ระดับ การศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับปริ ญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่ของ
กลุ่ม ตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถสรุ ปได้วา่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และการยอมรับ เทคโนโลยีส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
ทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที่สุด ทั้งในเรื่ องแอป
พลิเคชัน มีสินค้าหลากหลายและตรงตาม ความต้องการ มีราคาสิ นค้าระบุชดั เจน มีสินค้าพร้อมส่งในทันที
นอกจากนี้ยงั มีบริ การจัดส่ ง ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่ายในการ
ใช้งานและการ ประมวลผลที่รวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยาของแอปพลิเคชัน ความพร้อมของแอพพลิเคชัน่ ที่
สามารถใช้ สั่งซื้อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่า
ผูบ้ ริ โภค คานึงถึงเรื่ องการตอบสนองความต้องการของตนเองเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านความ
ปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสิ นค้าใน แอพพลิเคชัน่ และ
ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสิ นค้า สาคัญรองลงมาตามลาดับ
ชเนศ ลักษณ์พนั ธุ์ภกั ดี (2560) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การสัง่
อาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประชากรที่ใช้งานวิจยั
ครั้งนี้ ประชากร (Population) ที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่ม ประชากรที่อยูอ่ าศัย
ทางาน หรื อกาลังศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่เคยใช้บริ การสั่ง อาหารแบบเดลิเวอรี่ ผา่ น
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และประกอบ อาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลได้ดงั นี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่เคยใช้ บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์นิยมสั่งอาหารผ่านโทรศัพท์มือถือมาก
ที่สุดร้อยละ 80.00 โดยแอปพลิเคชันที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุดคือเว็บไซต์ของร้านอาหาร และเมื่อนา ปัจจัย
ทั้ง 7 มาทาการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผา่ นสื่ อ อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 3 ปัจจัย โดยเรี ยงลาดับจากค่า สัมประสิ ทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย
คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ บริ การ และการจัดส่ง ปัจจัยด้านการส่งเสริ มการตลาด และปัจจัยด้านกายภาพและ
ช่องทางการจัดจาหน่าย โดยที่ปัจจัยด้านกายภาพและช่องทางการจัดจาหน่ายส่งผลเชิงลบต่อการตัดสิ นใจใช้
บริ การสั่งอาหาร แบบเดลิเวอรี่ ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ในขณะที่ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านกระบวนการ
และความน่าเชื่อถือ ปัจจัยราคา และปัจจัยด้านความหลากหลายและบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้ บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ขวัญพงศ์ พันธ์เจริ ญวรกุล (2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภค ในการใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสัง่ อาหารอัตโนมัติในกรุ งเทพมหานคร สารวจข้อมูล
จากความพึงพอใจของประชากรที่ใช้บริ การร้านอาหาร ที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติซ่ ึงคือกลุ่มลูกค้าที่
เคยใช้บริ การ หรื อคาดว่าน่าจะเคยใช้บริ การร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ซึ่งได้เริ่ มเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่มกราคม 2559 ถึง เมษายน 2559 โดยมีจานวนแบบ สอบถามทั้งสิ้ น 400 ชุด สรุ ปได้วา่ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนมากที่ตอบแบบสอบถาม เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุอยูท่ ี่ 20-25 ปี การศึกษาส่วนมากอยูท่ ี่
ระดับปริ ญญาตรี เป็ นกลุ่มที่มีรายได้ส่วนมากอยูท่ ี่ 15,000-35,000 บาท โดยส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
นอกบ้านประมาณ 2-5ครั้งต่อเดือน และส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีอยู่ที่ 6 ปี ขึ้นไป ส่ วน
ประสมทางการตลาด แรงจูงใจและการยอมรับเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคในการ
ใช้บริ การ ร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติ ในกรุ งเทพมหานคร แรงจูงใจ โดยมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ 0.05 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้อแล้วพบว่า สิ่ งที่ ผูบ้ ริ โภคพึงพอใจในการใช้บริ การโปรแกรมสั่งอาหารคือ
สะดวกสบายในการใช้บริ การรวดเร็ วในการใช้ บริ การใช้เวลากับการเลือกได้นานคิดว่าร้านอาหารนี้ และ
การยอมรับเทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 เมื่อศึกษาเป็ นรายข้อ แล้วพบว่า สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ
ในการใช้บริ การโปรแกรมสั่งอาหาร อันดับแรก ๆ คือ การใช้เวลาไม่ นานในการให้บริ การ และใช้งานง่าย
ณัฐวุฒิ รุ่ งเสถียรภูธร(2558) ทาการศึกษาเรื่ อง ประเภทของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพ
การบริ การ และสื่ อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ เลือกใช้บริ การร้านอาหารส่ าหรับมื้อค่าของประชากรใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี และม
มีอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนมีรายได้เฉลี่ยเฉลี่ยต่ากว่า 15,000 บาท ประเภทของร้านอาหารที่แตกต่าง
กันส่ งผลต่อการ เลือกใช้บริ การร้านอาหารส่ าหรับมื้อค่าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน
นอกจากนี้ยงั พบว่า ปัจจัยคุณภาพของอาหารด้านคุณค่าทางโภชนา คุณภาพการบริ การด้านความเป็ น

รู ปธรรมของ การบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริ หาร ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ด้านการให้
ความ มัน่ ใจแก่ลูกค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารส่ าหรับมื้อค่าของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยร่ วมกันพยากรณ์การเลือกใช้
บริ การร้านอาหารส่ าหรับมื้อค่าของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร คิดเป็ นร้อยละ 60.1 ส่วนปัจจัย คุณภาพ
ของอาหารด้านคุณภาพทางกายภาพ ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านความปลอดภัยต่อ การบริ โภค
และคุณภาพการบริ การด้านการใส่ ใจลูกค้าไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร ส่ าหรับมื้อค่าของ
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร
กรอบแนวควำมคิดที่ใช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
- ด้านผลิตภัณฑ์ ( Product)
- ด้านราคา (Price)
- ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Place)
- ด้านส่งเสริ มการตลาด (Promotion)

คุณภาพการใช้บริ การ (service quality)
- สิ่ งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible)
- การตอบสนอง (Responsiveness)
- ความเชื่อถือได้ (Reliability)
- การให้ความเชื่อมัน่ (Assurance)
- ความเอาใจใส่ (Empathy)

ความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด
(Line Food Application)

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู (Line Food
Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานคร
2. คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชัน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู (Line
Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานคร

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ
ระหว่าง 20-50 ปี ซึ่งจานวนทั้งสิ้ น 500,000 คน โดยข้อมูล (แบรนด์ อินไซด์, 2560) เป็ นต้น
เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และสื บค้นข้อมูลทุติยภูมิจากงานวิจยั เอกสารทางวิชาการ บทความที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน โดยทาการศึกษาระหว่างเดือนเมษายน -สิ งหาคม พ.ศ.2562 สถิติที่ใช้คือ
ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยั ด้วย การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear
regression)
การวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่ อความตั้งใจใช้
แอปพลิชันไลน์ ฟู้ด (Line Food Application) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมาหานคร (n=400)
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
B
t
Sig.
ค่าคงที่
3.202
19.708
0.000**
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.227
4.334
0.000**
2. ด้านราคา
0.145
2.586
0.010**
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
-0.093
-1.835
0.067
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด
0.56
1.127
0.260
R = 0.426; R2= 0.181; SEE = 0.434; F. = 21.879; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอป
พลิชนั ไลน์ฟ้ดู ( Line Food Applications) ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟู้ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์และด้านราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ( Line Food Applications) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01 ตามลาดับ ซึ่งมีความคิดเห็นเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และด้านราคา
จะส่ งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่ ายไม่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้านจะ
เห็นว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด (B=4.334) รองลงมาคือด้านราคา (B=2.586) ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 18.1 ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอด คล้องมีความสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ต้ งั ไว้วา่ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู อง
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานคร
คุณภาพการให้ บริ การของแอปพลิเคชันมีอิทธิ พลต่ อการตั้งใจใช้ แอปพลิชันไลน์ ฟู้ด (Line Food
Application) ของผู้บริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร
คุณภาพการให้ บริการ
B
t
Sig.
ค่าคงที่
3.023
19.507
0.000**
1. ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้

0.253

0.055

0.000**

2. ด้านการตอบสนอง

-0.054

0.068

0.423

3. ด้านความเชื่อถือได้

0.114

0.073

0.122

4. ด้านการให้ความเชื่อมัน่

0.066

0.079

0.402

5. ด้านความเอาใจใส่

-0.003

0.066

0.969

R = 0.481; R2= 0.231; SEE = 0.421; F. = 23.664; Sig F. = 0.000
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้
แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชันมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจใช้ แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.01 โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าคุณภาพการให้บริ การด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.01
ตามลาดับ ซึ่งมีความคิดเห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความสาคัญของคุณภาพให้บริ การด้าน
สิ่ งที่สามารถจับต้องได้จะส่ งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่คุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการให้ความ
เชื่อมัน่ และด้านความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เมื่อพิจารณารายด้านจะเห็นว่าคุณภาพให้บริ การด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ มีอิทธิพลต่อ

ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครมากที่สุด (B=0.055) ตามลาดับผล
การวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครได้ร้อยละ 18.1 ดังนั้นผลการศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องมีความสอดคล้องกับ
สมมุติฐานข้อที่ 2 ที่ต้ งั ไว้วา่ คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิ
ชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
การอภิปรายผล
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผตู ้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีระดับการศึกษาอยูใ่ นระดับปริ ญญาตรี โดย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย อยูท่ ี่ 15,000 – 25,000 บาท สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในยุคปัจจุบนั ที่ใช้บริ การการสัง่ การทุกอย่างบนมือถือเครื่ องเดียวและแน่นอนว่าการ
ทางานของแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ถือเป็ นเหตุผลหลักสาคัญ ในการติดสิ นใจ ผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ของชเนศ ลักษณ์พนั ธุ์ภกั ดี (2560) ที่ได้ผลการวิจยั ไว้วา่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสิ นใจใช้บริ การสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประชากรที่ใช้งานวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่ม ประชากรที่อยู่
อาศัย ทางาน หรื อกาลังศึกษาในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ที่เคยใช้บริ การสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยกลุ่ม ตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และประกอบอาชีพเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ลักษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม นอกจากนี้ผลการศึกษาดังกล่าวยังพบีกว่าสอดคล้องกับผลการวิจยั
ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ที่ได้ผลการวิจยั ไว้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้งนี้ คือ กลุ่มคนที่
เคยซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ที่อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล โดยส่ วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21-25 ปี ทั้งนี้ระดับ การศึกษาส่ วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ระดับปริ ญญาตรี อาชีพส่ วนใหญ่ของ
กลุ่ม ตัวอย่าง คือ กลุ่มพนักงานบริ ษทั เอกชน สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนการวิจยั ข้อมูลทัว่ ไปของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) ที่ได้สรุ ปผลการวิจยั ไว้วา่ ส่วนใหญ่
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปี คน มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงาน
บริ ษทั เอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ส่ วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ครั้งละ 201– 400 กล่าวคือข้อสรุ ปผลการวิจยั ดังกล่าวนี้จะเห็นได้วา่
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามที่สรุ ปรายได้
เฉลี่ยอยูท่ ี่ 15,000 – 25,000 บาท ทั้งนี้เพราะการพัฒนาของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกหลายและการใช้บริ การ
แอปพลิเคชันที่ถูกกว่า จึงเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกให้สามารถเข้าถึงการบริ การได้ง่ายยิง่ ขึ้น

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสาคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเค
ชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application) ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู โดยปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
นอกจากนั้นในด้านด้านการส่งเสริ มการตลาด และด้านราคา ซึ่งผูต้ อบแบบสอบถามเล็งเห็นในระดับของ
ความสาคัญให้ระดับมากเช่นกัน แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นผลการวิจยั ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ท้ งั นี้อาจเป็ นเพราะว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีแอป
พลิเคชันมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั แอปพลิเคชันมีประเภทอาหารหลากหลาย แอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน
แอปพลิเคชันมีคุณภาพน่าเชื่อถือ และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน สามารถชาระได้หลายช่องทางทั้ง
เงินสดและบัตรเครดิต มีอตั ราค่าบริ การที่หลากหลาย เช่น คิดตามระยะทาง, คิดตามเขตพื้นที่ อัตราค่าบริ การ
จัดส่งมีความเหมาะสมกับระยะทางการให้บริ การ และราคาเริ่ มต้นในการสั่งสิ นค้าถูกกว่าคู่แข่ง ผลการ
วิเคราะห์ผลลักษณะความสาคัญดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ที่ได้
ผลการวิจยั ไว้วา่ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล สามารถสรุ ปได้วา่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจาหน่าย และการ
ยอมรับ เทคโนโลยีส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคใน
เขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที่สุด ทั้งในเรื่ องแอปพลิเคชัน มีสินค้าหลากหลายและตรงตาม
ความต้องการ มีราคาสิ นค้าระบุชดั เจน มีสินค้าพร้อมส่ งในทันที นอกจากนี้ยงั มีบริ การจัดส่ ง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่ายในการใช้งานและการ ประมวลผลที่รวดเร็ ว
ถูกต้องแม่นยาของแอปพลิเคชัน ความพร้อมของแอปพลิเคชัน่ ที่สามารถใช้ สั่งซื้อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภค คานึงถึงเรื่ องการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ยงั มีปัจจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ปัจจัยด้าน
ราคา คุณภาพและความหลากหลายของสิ นค้าในแอปพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
สาคัญรองลงมาตามลาดับ ดังที่ ชนิภา ช่วยระดม (2561) ที่ได้ผลการวิจยั ไว้วา่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่สี่งผลต่อการเลือกใช้บริ การสั่งซื้ออาหารผ่าน Food Panda Applications ในเขตกรุ งเทพมหานคร
พบอีกว่า ผูใ้ ช้บริ การให้ความสาคัญเกี่ยวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด โดยให้
ได้ให้ความสาคัญการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานมากที่สุด และในด้านราคา ให้ความสาคัญ
กับการมีกาหนดราคาที่ให้บริ การถูกกว่าเจ้าอื่น ในด้านช่องทางการจัดจาหน่ายได้ให้ความสาคัญกับการ
จัดส่ งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดให้ความสาคัญกับการจัดการส่ งเสริ มทาง
กลาด เช่น มีส่วนลดให้ลูกค้าให้มีคูปองชิงโชค จะเห็นได้วา่ ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้ง
ใช้ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู ได้อย่างเห็นได้ชดั เจนอีกทั้งยังสอดคล้องกับเหตุและผลดังที่กล่าวมา
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแม้นว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญในปัจจัยส่วนประสมทางการ
ทางตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกับทั้งนี้ลาดับการให้ความสาคัญกับปั จจัยส่ วนประสมทาง

การตลาดแต่ละด้านอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรมีความ
แตกต่างทาให้การรับรู ้และการให้ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นของแต่ละบุคคล
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริ การของผูใ้ ช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food
Application)ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามคุณภาพการ
ให้บริ การมีผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับที่มากทุกข้อคาถาม โดยได้ให้
ความสาคัญคุณภาพการให้บริ การด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และคุณภาพการให้บริ การ
ระดับมากรองลงมาด้านการความเชื่อถือได้ นอกจากนั้นผูท้ าแบบสอบถามยังให้ความสาคัญระดับมากทั้งใน
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ ด้านความเอาใจใส่ รวมถึงด้านการตอบสนอง ตามลาดับ แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่า
นั้นเมื่อนามาวิเคราะห์ตามลาคัญความสาคัญ คุณภาพการให้บริ การด้านที่สามารถจับต้องได้มีความสาคัญ
ทั้งนี้เพราะ อาหารที่ได้รับมีสภาพสมบูรณ์ ไม่หกเลอะเทอะ รองลงมาคือข้อพนักงานจัดส่ งของแต่งกาย
สุภาพ สะอาด เรี ยบร้อย รถที่ใช้ส่งอาหารมีสภาพดี และเรื่ องอุปกรณ์เก็บรักษาอาหารมีความสะอาด ต่อมา
ด้านการความเชื่อถือได้ ยังพบว่า พนักงานส่งของให้ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน พนักงานมีความรู ้ในเรื่ องของ
แอปพลิเคชันอย่างดี และร้านค้าที่จาหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป็ นร้านที่มีคุณภาพ และข้อพนักงานให้บริ การ
ด้วยความรอบคอบในการส่ งของ ในด้านการให้ความเชื่อมัน่ ผูต้ อบแบบสอบถามยอมรับว่าการที่ได้รับ
สิ นค้าครบถ้วนตามที่สั่ง พนักงานส่ งของตามเวลาที่แจ้ง และการปัญหาของลูกค้าเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เช่น เมื่อส่ งของผิด รวมถึงการรักษาข้อมูลของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั
ลูกค้าเป็ นอย่างดี ภาพของด้านความเอาใจใส่ พร้อมน้อมรับคาติชมจากลูกค้า ข้อพนักงานบริ การด้วยความ
ใส่ใจ กระตือรื อร้น รวมถึงพนักงานสุภาพเรี ยบร้อย, อ่อนน้อม และดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกค้าในแต่ละรายเท่า
เทียมกันตามลาดับ นอกจากนี้คุณภาพการให้บริ การ ด้านการตอบสนอง การบริ การเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว
ทันตามกาหนด พนักงานตอบสนองต่อคาร้องขอของลูกค้าได้ทนั ที พนักงานมีความกระตือรื อร้นที่จะ
ให้บริ การแก่ลูกค้า และข้อพนักงานมีความพร้อมที่จะให้บริ การแก่ลูกค้าได้ทนั ถ่วงที ผลการวิจยั คุณภาพการ
ให้บริ การความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
(2561) ที่ได้ผลการวิจยั ไว้วา่ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อซ้ าผลิตภัณฑ์อาหาร
ผ่านผูใ้ ห้บริ การ “Food Panda Application” กลุ่มประชากรที่ใช้ สมาชิกเพจ Food Panda จานวน 400 คน
จะเห็นว่า คุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน นัน่ คือด้านความน่าเชื่อถือกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับ
มากด้านที่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาด้านการให้ความมัน่ ใจให้ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง และ
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้ ตามตามลาดับ และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 ข้อ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริ การ Food Panda Application
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาแม้นว่าผูต้ อบแบบสอบถามคุณภาพการให้บริ การมีผลต่อความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน แต่ลาดับการให้ความสาคัญกับคุณภาพการ
ให้บริ การแต่ละด้านอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรมีความ

แตกต่างทาให้การรับรู ้และการให้ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกันไปด้วยขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในขณะนั้นของแต่ละบุคคล
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความเห็นต่อความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application)
ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความตั้งใจใช้แอปพลิเค
ชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะห์ยงั พบว่าข้อท่านจะใช้บริ การแอปพลิเค
ชันไลน์ฟู๊ดเมื่อต้องการใช้บริ การสั่งอาหารด้วยความรวดเร็ วผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญมากที่สุด
รองลงมาคือท่านตั้งใจใช้บริ การแอปพลิเคชันไลน์ฟู๊ด เพราะทาให้ชีวิตท่านง่ายขึ้นและค่าบริ การของแอป
พลิเคชันมีความเหมาะสมกับการ และข้อความสะดวกสบายของ แอปพลิเคชันส่ งผลต่อตั้งใจใช้งานในครั้ง
ต่อไป สอดคล้องกับผลงานการวิจยั ของ (ดนตรี มีสม, อินทกะ พิริยะกุล) ที่ได้ผลการวิจยั ไว้วา่ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์แมน ของผูใ้ ช้บริ การในกรุ งเทพมหานคร ได้ให้ขอ้ สรุ ปผลการวิจยั ไว้วา่
หลังจากที่ผใู ้ ช้ใช้บริ การได้ใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนทาให้ผใู ้ ช้เกิดการรับรู ้ ประโยชน์ในการใช้ไม่วา่ จะเป็ น
การตอบสนองความต้องการทางด้านการเลือกซื้อสิ นค้า และบริ การ การตอบสนอง ด้านความสะดวก
ผูใ้ ช้บริ การจึงรับรู ้ได้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน ที่เกิดจากการใช้งาน และมีความตั้งใจที่จะใช้ แอปพลิเค
ชันไลน์แมน และถ้าผูใ้ ห้บริ การเพิม่ หรื อปรับปรุ งบริ การ สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการลือก
ซื้อสิ นค้า และบิการ ตอบสนองในด้านความสะดวก ก็จะส่ งผลต่อความตั้งใจแอปพลิอเคชันไลน์แมนของ
ผูใ้ ช้บริ การในครั้งต่อไปอย่างแน่นอน ผลการวิเคราะห์ผลของความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู จากที่
กล่าวมาผลจากการวิเคราะห์มีผลต่อความตั้งใช้ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ดได้อย่างเห็นได้ชดั เจนกับเหตุ
และผลที่กล่าวมาทั้งหมด
ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1
สมมุติฐานข้ อที่ 1 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟู้
ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดพบว่ามีเพียง 2 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้านราคาที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร เป็ นไปตามสมมติฐาน ในขณะที่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ ม
การตลาด และด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นผลของความมีอิทธิพลระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด และความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันของผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์
(Kotler, 1997) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความ
พอใจได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย หรื ออาจหมายถึงความเกี่ยวข้องของ 4 ส่วน คือผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจาหน่าย
และการส่ งเสริ มทางการตลาด ซึ่งส่ วนประสมทางการตลาดจัดเป็ นสิ่ งเร้าที่นกั การตลาดสามารถควบคุมและ
จัดการขึ้นได้ ดังนั้นผูว้ ิจยั ของอภิปรายผลการศึกษาสมมุติฐานที่ละประเด็น ดังนี้
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญในข้อ

คาถามอยูร่ ะดับความสาคัญมากและเมื่อแยกตามระดับความสาคัญ คือ แอปพลิเคชันมีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั
อันดับแรก รองลงมาแอปพลิเคชันมีประเภทอาหารหลากหลาย แอปพลิเคชันใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน และ
แอปพลิเคชันมีคุณภาพน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) สามารถสรุ ปได้
ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่ งผลเชิงบวกต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอพพลิเคชัน่ ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
ในเขต กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลมากที่สุด ทั้งในเรื่ องแอปพลิเคชัน มีสินค้าหลากหลายและตรงตาม
ความต้องการ มีราคาสิ นค้าระบุชดั เจน มีสินค้าพร้อมส่ งในทันที นอกจากนี้ยงั มีบริ การจัดส่ง ครอบคลุมทุก
พื้นที่ มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่ายในการใช้งานและการ ประมวลผลที่รวดเร็ ว
ถูกต้องแม่นยาของแอปพลิเคชัน ความพร้อมของแอพพลิเคชัน่ ที่สามารถใช้ สั่งซื้อสิ นค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น แสดงให้เห็นว่าผูบ้ ริ โภค คานึงถึงเรื่ องการตอบสนอง
ความต้องการของตนเองเป็ นสาคัญตามลาดับ ลักษณะที่เกิดผลดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามได้ให้ความสาคัญในข้อ
คาถามอยูร่ ะดับความสาคัญมากและเมื่อแยกตามระดับความสาคัญ คือสามารถชาระได้หลายช่องทางทั้งเงิน
สดและบัตรเครดิต รองลงมามีอตั ราค่าบริ การที่หลากหลาย เช่น คิดตามระยะทาง, คิดตามเขตพื้นที่ อัตรา
ค่าบริ การจัดส่งมีความเหมาะสมกับระยะทางการให้บริ การ และราคาเริ่ มต้นในการสั่งสิ นค้าถูกกว่าคู่แข่งมี
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชนิภา ช่วยระดม (2561) ในด้านราคา ให้ความสาคัญกับการมีกาหนดราคาที่
ให้บริ การถูกกว่าเจ้าอื่น ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ลักษณะที่เกิดผลดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดด้านราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภค
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิ
ชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ มีโฆษณาผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์,
สิ่ งพิมพ์และสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น รองลงมาคือข้อมอบสิ ทธิพิเศษส่วนลดให้ลูกค้าในวันพิเศษต่าง ๆ เช่น วัน
เกิด, วันวาเลนไทน์ มีการจัดกิจกรรมการตลาดอย่างสม่าเสมอ เช่น ส่วนลดอาหารและค่าส่งอาหาร มี
คะแนนสะสมแต้มและเป็ นบัตรกานัล (Voucher)ตามลาดับ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ มัธณา กันชะ
นะ (2557) พบว่าด้านส่งเสริ มการขาย ผูบ้ ริ โภคให้ความคิดเห็นระดับมาก มีอิธพลต่อผูบ้ ริ โภคมีความ
ประทับใจ และตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากยิง่ ขึ้น และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ธิติ
มา พดัลม ,ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ได้สรุ ปไว้วา่ ด้านการส่งเสริ มการตลาด มีการแจ้งข่าวสาร หรื อข้อมูล
ส่งเสริ มการขาย สาหรับสมาชิกทางสื่ อ สังคมออนไลน์ รวมถึงการมีส่วนลดหรื อคะแนนสะสมเพื่อแลกรับ
สิ ทธิพิเศษ โดยควรมีการรับเปลี่ยนสิ นค้า คืน หรื อการรับประกันสิ นค้าในการส่งถึงมือผูบ้ ริ โภค และมี
บริ การหรื อสิ ทธิพิเศษ สาหรับสมาชิก เช่น ส่ง สิ นค้าฟรี สาหรับสมาชิก ลักษณะที่เกิดผลดังกล่าวสรุ ปได้วา่
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านส่ งเสริ มทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟู้
ดของผูบ้ ริ โภค

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิ
ชันไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเดินทางไปหาซื้อ
อาหารด้วยตัวเอง รองลงมาคือข้อมีบริ การตลอด 24 ชัว่ โมง และข้อเข้าถึงแอปพลิเคชันได้สะดวกรวดเร็ว
ตามลาดับ ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สสิ นาท แสงทองฉาย (2560) ได้สรุ ปไว้วา่ ปัจจัยด้านความ
สะดวกในการซื้อ และปัจจัยด้านต้นทุนของผูบ้ ริ โภค กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติเชียงบวกต่อข้อคาถาม 3 อันดับ
แรก อาหารที่สั่งแอปพลิเคชันตรงตามความต้องการ แอปพลิเคชันมีระบุราคาชัดเจน และมีแอปพลิเคชันมี
ความหลากหลาย ลักษณะที่เกิดผลดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภค
สรุ ปผลที่ได้วา่ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์
ฟู้ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นหากสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงกับความ
สนใจของผูบ้ ริ โภค ก็จะทาให้ความตั้งใจใช้แอปพลิเคชันอย่างแน่นอน
ส่วนที่ 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
สมมุติฐานข้ อที่ 2 คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์
ฟู้ดของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยเมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นว่าคุณภาพการให้บริ การ
ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ซึ่งมีความคิดเห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อความสาคัญของคุณภาพ
ให้บริ การด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้จะส่ งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครเพิม่ ขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่คุณภาพการให้บริ การด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้
ด้านการให้ความเชื่อมัน่ และด้านความเอาใจใส่ ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ได้สรุ ปไว้วา่
คุณภาพการบริ การทั้ง 5 ด้าน นัน่ คือด้านความน่าเชื่อถือกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับที่สุดเห็นด้วย
มากที่สุด รองลงมาด้านการให้ความมัน่ ใจให้ ด้านความเอาใจใส่ ด้านการตอบสนอง และด้านสิ่ งที่สามารถ
จับต้องได้ ตามตามลาดับ และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 ข้อ มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อซ้ าผลิตภัณฑ์
อาหาร มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่สอดคล้องกันกับ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561) ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้
ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะพนักงานจัดส่ งของแต่งกายสุ ภาพ สะอาด เรี ยบร้อย ,อุปกรณ์เก็บรักษาอาหารมีความ
สะอาด ,อาหารที่ได้รับมีสภาพสมบูรณ์ ไม่หก เลอะเทอะ และรถที่ใช้ส่งอาหารมีสภาพดี แต่สิ่งที่น่าสนใจ
ไปมากกว่านัน่ ผลการวิจยั ยังสอดคล้องกับ ณัฐวุฒิ รุ่ งเสถียรภูธร (2558) ได้สรุ ปไว้วา่ คุณภาพการบริ การ
ด้านความเป็ นรู ปธรรมของการบริ การ ด้านความน่าเชื่อถือไว้วางใจในการบริ หาร ด้านการตอบสนองต่อ
ลูกค้า ด้านการให้ความ มัน่ ใจแก่ลูกค้า และสื่ อสังคมออนไลน์ ส่ งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหารส่า
หรับมื้อค่าของ ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร นอกจากนี้ส่วนปัจจัยคุณภาพของอาหารด้านคุณภาพทาง

กายภาพ ด้านคุณภาพทางประสาทสัมผัส ด้านความปลอดภัยต่อ การบริ โภค และคุณภาพการบริ การด้านการ
ใส่ใจลูกค้าไม่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านอาหาร ส่ าหรับมื้อค่า ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร
สรุ ปได้วา่ คุณภาพการให้บริ การของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสร้างคุณภาพการบริ การได้ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภค ก็
จะทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจใช้ และเมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจใช้ การกลับมาใช้บริ การซ้ าก็จะเกิดขึ้น
หรื ออาจจะบอกต่อบุคคลอื่นให้มาใช้บริ การ เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้มาก
ที่สุด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านส่งเสริ มการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมาหานครมากที่สุด
ดังนั้นผูป้ ระกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องแอปพลิเคชัน ควรให้ ความสาคัญกับการเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การใช้บริ การโมบายแอพพลิเคชัน่ ในการสั่งอาหาร เพื่อที่จะทาให้ ผูบ้ ริ โภคสามารถสั่งอาหารได้สะดวก
รวดเร็ ว และมีตน้ ทุนในการใช้บริ การต่าซึ่งทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิด ความพึงพอใจและกลับมาใช้บริ การซ้ าใน
อนาคต ความคาดหวังในความพยายามส่ งผลต่อความตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร
ทั้งนี้ควรให้ความสาคัญกับความง่ายในการใช้บริ การแอปพลิเคชันในการสัง่ อาหาร โดยที่ผบู ้ ริ โภค
ที่ไม่เก่งเทคโนโลยีก็ สามารถใช้ง่ายได้ง่าย ทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความประทับใจในการใช้งานและมีการบอก
ต่อแก่บุคคลที่ ใกล้ชิด ทาให้ธุรกิจหรื อโมบายแอพสั่งอาหารเป็ นที่รู้จกั แพร่ หลายยิง่ ขึ้น อิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูป้ ระกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับการ
วางแผน การตลาดแบบปากต่อปาก โดยอาจจะใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงมาเป็ นพรี เซนเตอร์หรื อใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ในการกระจายข้อมูลการใช้บริ การโมบายแอพพลิเคชัน่ ในการสั่งอาหาร เพื่อให้สามารเข้าถึงกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ปัจจัยคุณภาพการให้บริ การได้แก่ ด้านสิ่ งที่สามารถจับต้องได้มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้มากที่สุด
ด้านการตอบสนอง ด้านความเชื่อถือได้ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ และด้านความเอาใจใส่ เรี ยงลาดับ
ความสาคัญตามลาดับ ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชนั ไลน์ฟ้ดู ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ดั้งนั้นมาจากคุณภาพการบริ การ และความสะดวกสบาย ดังนั้นจึงมีขอ้ เสนอแนะว่าควรมีการเพิ่ม
เครื อข่ายธุรกิจร้านอาหารให้มากขึ้นเพื่อความหลากหลาย ของชนิดอาหาร เนื่ องจากเครื อข่ายมีอยู่ นั้นส่ วน
ใหญ่ เป็ นชนิดอาหารเดียว แต่คนละตราสิ นค้า เช่น เช่นร้านก๋ วยเตี๋ยว , ก๋ วยเตี๋ยว 1, ก๋ วยเตี๋ยว 2 เป็ นต้น จึง

ควรเพิ่มร้านดั้งเดิมช่องทางของแต่ละ จังหวัด หรื อรวมอาหารที่หารับประทานยาก เพื่อเป็ นการดึงดูดให้
ลูกค้าเกิดความสนใจ รวมทั้งยังเป็ นการสร้างคุณภาพการให้บริ การสู งสุ ด เพราะคุณภาพการบริ การเป็ นสิ่ ง
สาคัญที่ทาให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริ การซ้ า การเพิ่มการบริ การที่มีความสะดวกสบายให้กบั ลูกค้า
ถือเป็ นการสร้างความพึงพอใจให้กบั การให้บริ การ ทั้งนี้ผลการวิจยั ปัจจัยคุณภาพด้านสิ่ งที่สามารถจับต้อง
ได้มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้มากที่สุด แน่นนอนว่า พนักงานมีความพร้อมที่จะให้บริ การแก่ ลูกค้าได้ทนั ถ่วง
ที พนักงานมีความกระตือรื อร้นที่จะให้บริ การแก่ลูกค้า พนักงานตอบสนองต่อคาร้องขอของ ลูกค้าได้ทนั ที
หรื อแม้นแต่การบริ การเป็ นไปด้วยความรวดเร็วทันตามกาหนด ถือเป็ นคุณภาพที่ควรให้ความสาคัญ ให้เป็ น
อย่างดีที่สุด เป็ นต้น
ข้อเสนอแนะสำหรับงำนวิจัยในครั้งต่อไป
ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาวิจยั ครั้งต่อไป เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของ การศึกษาวิจยั มาก
ยิง่ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผลจากการวิจยั ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้ แอปพลิเคชันไลน์ฟ้ดู (Line Food Application) ของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครครั้งนี้ สามารถนาไปใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนา
รู ปแบบของตัวแอปพลิเคชัน สาหรับสาหรับคนพัฒนาแอปพลิเคชันโปรแกรมบนมือถือให้ตอบโจทย์กบั
สังคมผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั เพิ่มมากยิง่ ขึ้น
2. ผูบ้ ริ หาร ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับห้างสรรพสิ นค้า และผูป้ ระกอบการธุรกิจผูป้ ระกอบการผ่านแอปพลิเค
ชันสามารถใช้เป็ นแนวทาง ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อใช้ในการกาหนดนโยบายหรื อการวางแผนการตลาดเพื่อ
การบริ หาร จัดการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น
3. การวิจยั ครั้งต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ปรากฏในงานวิจยั นี้เพื่อศึกษา
ว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสาคัญต่อรู ปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซื้อ ของผูบ้ ริ โภค เช่น ด้าน
ความมีชื่อเสี ยงของตราสิ นค้า หรื อด้านการไว้วางใจในตัวสิ นค้า เป็ นต้น
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