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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครการวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ กบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยั

คุณภาพการใหบ้ริการ กบัความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (questionnaire) กลุ่มตวัอยา่ง 

คือผูท่ี้ใชบ้ริการแอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดในเขต กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน มีอายุระหวา่ง 20-50 ปี ท่ีใช้

บริการแอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ผลการวิจยัพบวา่ ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

และดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการ

จดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ด (Line Food) ของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ส่วนมุมมองในปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ กบัความตั้งใจใช ้แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line 

Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่คุณภาพการใหบ้ริการดา้นส่ิงท่ีสามารถจบั

ตอ้งไดมี้อิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้    แอปพลิชนัไลน์ฟู้ด (Line Food) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ในขณะท่ีคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และดา้น
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ความเอาใจใส่ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครค า
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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 
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บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) แอปท่ีบริการอาหารมีทั้งร้านอาหารให้เลือก 
เมนูอาหารหลากหลาย เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากยิง่ขึ้นดว้ยความเจริญทางดา้นเทคโนโลย ีความ
สะดวกสบายเขา้มาแทนท่ี วนัท่ีเราทุกคนไม่จ าเป็นตอ้งเดินเสาะแสวงหาของกินอยากกินอะไรก็ไดกิ้นไม่วา่
อยูไ่กลเพียงใดเพียงมี แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application)  

จากการส ารวจาตลาดพบวา่ ศูนยว์ิจยักสิกรไทยคาดการณ์วา่ ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ีพกั ใน
ปี 2562 จะมีมูลค่าอยูท่ี่ 33,000 – 35,000 ลา้นบาท หรือ เติบโตประมาณร้อยละ 14 จากปี 2561 แอปพลิเคชนั



สั่งอาหาร เทคโนโลยท่ีีช่วยเร่งการขยายตวั และเพิ่มการกระจายรายไดใ้หก้บัผูเ้ล่นในห่วงโซ่ธุรกิจ (food 
delivery) นอกจากการเติบโตเฉล่ียท่ีเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 10 ต่อปีแลว้ ธุรกิจการจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งท่ี
พกั (food delivery) ในปัจจุบนันั้นมีการพฒันาอยา่งมากทั้งในแง่ ความเร็ว และความหลากหลายของ
ประเภทอาหารท่ีมีให้เลือกมากขึ้น ปัจจุบนัแอปพลิเคชนั 4 แบรนดท่ี์ไดรั้บความนิยม ไดแ้ก ้ฟู้ดแพนดา้ 
(Foodpanda) ไลน์แมน (LINE MAN)  แก๊ปฟู้ด (Grab Food ) NOW   และนอ้งใหม่สุด อยา่ง GET  
 การศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยั เลง็เห็นความตอ้งการของผูโ้ภคและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองของแอปพลิเคชนั 
ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) น ามา
ศึกษาและวิจยัถึงขอ้สรุปท่ีมีผลต่อการใชแ้อปพลิเคชัน่ไลน์ฟู้ด (Line Food Application) 

 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1. ศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ กบัความ
ตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Applications) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการ กบั
ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตกำรวิจัย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ตวัแปรตาม คือ ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด ตวัแปร
อิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาด คุณภาพการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) 
 2. ขอบเขตดา้นประชากรในการศึกษา ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-
50 ปี ท่ีตั้งใจใช ้แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้
จ านวน 400 คนท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application)ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึง 
จ านวนน้ีไดจ้ากการใชต้ารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ท่ีพฒันาสูตรขึ้นมาเพื่อใชใ้น การค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

3. ขอบเขตเวลา การวิจยัคร้ังน้ีท าการจดัเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนเมษายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรศึกษำ 

 1. ประโยชน์เชิงวิชาการ ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช ้ แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line 
Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อ
การศึกษา และเพื่อพฒันารูปแบบการศึกษาเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภค และคุณภาพการ
ใชบ้ริการของผูบ้ริโภคซ่ึงผูวิ้จยัคาดหวงัวา่ ผลจากการวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน
การศึกษา ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 



 2. ประโยชน์เชิงนโยบาย ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช ้แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line 
Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร คร้ังน้ีท าใหผู้บ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
หา้งสรรพสินคา้ และผูป้ระกอบการธุรกิจแอปพลิเคชนัรวมถึงผูจ้ดัส่งอาหารรายต่างๆ น าไปใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การคิดยทุธวิธีในการประกอบธุรกิจ การเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ธุรกิจในดา้นบริการอยา่งมีคุณภาพ เพิ่มรายไดใ้หแ้ก่
ธุรกิจอีกทั้งเพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความเขา้ใจและสามารถก าหนดกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดไดอ้ยา่ง
เหมาะสมต่อไป 

นิยำมศัพท์ 
1. แอปพลิเคชนั (Application) หมายถึง โปรแกรม หรือชุดสั่ง ท่ีใชค้วบคุมการท างานของ

คอมพิวเตอร์เคล่ือนท่ีและอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ เพื่อใหท้ างานตามค าสั่ง และตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน  

2. ไลน์ (Line Food) หมายถึง แอปพลิเคชนัท่ีใชใ้นการสั่งอาหาร โดยในตวัไลน์ฟู้ดจะมีขั้นตอนการ
ปฏิบติัใหก้บัลูกคา้ท่ีตอ้งการสั่งงาน ตอ้งการความสะดวก ตอ้งการ รับประทานอาหารบางอยา่งท่ีในพื้นท่ีไม่
มีอาหารมีความหลากหลาย  
 3. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง กลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจท่ีขายสินคา้ผา่นแอปพลิเคชนั 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด 

4. คุณภาพการใหบ้ริการ(service quality)  หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บการบริการจะเกิดความพอใจต่อสินคา้ 
หรือบริการนั้น ประกอบดว้ย 5 หลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ การตอบสนอง ความเช่ือถือได ้
การใหค้วามเช่ือมัน่ และ ความเอาใจใส่ 

 5. ความตั้งใจ หมายถึง การเอาใจจดจ่อ เป็นการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธีหน่ึง ท่ีมี

ทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมายต่อส่ิงนั้นชดัเจน และปรารถนาต่อส่ิงนั้นชดัเจน 

 
 แนวคิดและทฤษฎี 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดร้วบรวมแนวคิดและทฤษฎีดงัน้ี 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัตัวปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือท่ีหลายองคก์รใชเ้พื่อตอบสนองความ ตอ้งการของ

ตลาดกลุ่มเป้าหมาย (Kotler & Keller, 2012) จากปัจจยัพื้นฐานเดิมจะประกอบดว้ย 4 ปัจจยั หรือ เรียกวา่ ซ่ึง

ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการขาย 

(Promotion)  



ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจตอ้งสร้างส่วนประสม
การตลาดท่ีเหมาะสมในการวางกลยทุธ์ทางการตลาด  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ ( 2541) ส่วนประสมการตลาดประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ ์ (Product) ส่ิงท่ี
สัมผสัไดด้ว้ยปลายประสาททั้ง 5 รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสั การจดัจ าหน่าย (Place) ช่องทางการบริการความ
สะดวกเร็ว บริการ 24 ชัว่โมง การก าหนดราคา (Price) อตัราค่าบรการในการใหบ้ริการจดัส่งของ
แอปพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มอบสิทธิพิเศษเพิ่มส่วนลด มีคะแนน
สะสม ใช่ส่ือในการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ีทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมี
ความส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์ โดยเนน้น ้าหนกัท่ี P ใด
มากกวา่กนั เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคุณภาพการให้บริการ 

วีรพงษ ์เฉลิมจิรรัตน์ (2543) คุณภาพการใหบ้ริการ คือความสอดคลอ้งกนัของความตอ้งการของ
ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ หรือระดบัของความสามารถในการใหบ้ริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
หรือผูรั้บบริการอนัท าใหลู้กคา้หรือผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการท่ีเขาไดรั้บส่วน  สมวงศ์ พงศ์
สถาพร(2550) เสนอความเห็นไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการ เป็นทศันคติท่ีผูรั้บบริการสะสมขอ้มูลความ
คาดหวงัไวว้า่จะไดรั้บจากบริการ ซ่ึงหากอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้(tolerance zone) ผูรั้บบริการก็จะมีความ
พึงพอใจในการใหบ้ริการ ซ่ึงจะมีระดบัแตกต่างกนัออกไปตามความคาดหวงัของแต่ละบุคคล และความพึง
พอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลท่ีไดรั้บจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง คุณภาพในการใหบ้ริการ 
(service quality) หมายถึง พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า  ท่ีบุคคลหน่ึงท าให ้หรือ ส่งมอบใหแ้ก่อีกบุคคล
หน่ึง โดยมีเป้าหมาย ความตั้งใจท่ีจะส่งมอบ และมี ความเป็นธรรมและความเสมอภาคในพฤติกรรม 
กิจกรรม หรือ การกระท านั้น ๆ ผลิตผลของการ บริการอาจเก่ียวขอ้งหรืออาจไม่เก่ียวขอ้งกบัสินคา้ เป็น
กิจกรรมผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจท่ี สนองตอบต่อความตอ้งการแก่ลูกคา้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของ
ตวัเอง ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ไม่สามารถ แบ่งแยกการใหบ้ริการได ้มีความไม่แน่นอน และ ไม่สามารถเก็บ
รักษาเอาไวไ้ด ้ไดแ้ก่ปัจจยัดา้นลกัษณะท่ีสัมผสัได ้(tangible) ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ปรากฏในทาง ลกัษณะ
กายภาพโดยทัว่ไป ปัจจยัดา้นความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ (responsiveness) ใหบ้ริการ
ลูกคา้ ความพร้อมในการปฏิบติังาน ความกระตือรือร้น ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือได ้(reliability) การให้
ค  ามัน่สัญญาเอาไว ้และการปฏิบติัตาม การใหบ้ริการในส่ิงท่ีไดใ้หส้ัญญาไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น ปัจจยั
ดา้นความแน่นอน (assurance) การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัแบรนดห์รือ ใหแ้ก่องคก์ร ความอ่อนนอ้ม
สุภาพของพนกังาน ปัจจยัดา้นความเอาใจใส่เขา้ใจลูกค ้า (empathy) ความสามารถในการท าความเขา้ใจ และ 
สามารถรับรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้ได ้

 



 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความตั้งใจใช้แอปพลเิคชันไลน์ฟู้ด 
ความตั้งใจ (intention) หมายถึง การเอาใจจดจ่อ เป็นการตดัสินใจท่ีจะเลือกหรือกระท าในวิธีใดวิธี

หน่ึง ท่ีมีทิศทางแน่วแน่ของจิต มีจุดมุ่งหมายต่อส่ิงนั้นชดัเจน และปรารถนาต่อส่ิงนั้นชดัเจน แสดงออก
ตามท่ีมีทศันคติหรือความเช่ือต่อส่ิงนั้น 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
เกตวุดี สมบูรณ์ทวี (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือซ ้าผลิตภณัฑอ์าหารผา่นผูใ้หบ้ริการ  “Food Panda Application” กลุ่มประชากรท่ีใช ้สมาชิกเพจ 
Food Panda  จ านวน 400 คน  จะเห็นวา่ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น นัน่คือดา้นความน่าเช่ือถือกลุ่ม
ตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการใหค้วามมัน่ใจให ้ดา้นความเอาใจ
ใส่ ดา้นการตอบสนอง และดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ตามตามล าดบั และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 
ขอ้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าผลิตภณัฑอ์าหาร ผา่นผูใ้หบ้ริการ Food Panda Application   

จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท าการศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนท่ี
เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21-25 ปี ทั้งน้ีระดบั การศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ระดบัปริญญาตรี  อาชีพส่วนใหญ่ของ
กลุ่ม ตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทาง 
แอปพลิเคชออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรับ เทคโนโลยส่ีงผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่น
ทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองแอป
พลิเคชนั มีสินคา้หลากหลายและตรงตาม ความตอ้งการ มีราคาสินคา้ระบุชดัเจน มีสินคา้พร้อมส่งในทนัที 
นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่ง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย รวมถึงความง่ายในการ
ใชง้านและการ ประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  าของแอปพลิเคชนั ความพร้อมของแอพพลิเคชัน่ ท่ี
สามารถใช ้สั่งซ้ือสินคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น แสดงใหเ้ห็นวา่
ผูบ้ริโภค ค านึงถึงเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นความ 
ปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้นราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ใน แอพพลิเคชัน่ และ
ความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ส าคญัรองลงมาตามล าดบั   

ชเนศ ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอร่ี ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใชง้านวิจยั
คร้ังน้ี ประชากร (Population) ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม ประชากรท่ีอยูอ่าศยั 
ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบ้ริการสั่ง อาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยกลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั



ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประกอบ อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สรุปไดว้า่ พฤติกรรมการตดัสินใจ
ใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดด้งัน้ี กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเคยใช ้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์นิยมสั่งอาหารผา่นโทรศพัทมื์อถือมาก
ท่ีสุดร้อยละ 80.00  โดยแอปพลิเคชนัท่ีกลุ่มตวัอยา่งใชม้ากท่ีสุดคือเวบ็ไซตข์องร้านอาหาร และเม่ือน า ปัจจยั
ทั้ง 7 มาท าการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ือ อิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 3 ปัจจยั โดยเรียงล าดบัจากค่า สัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปนอ้ย 
คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์บริการ และการจดัส่ง ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกายภาพและ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยท่ีปัจจยัดา้นกายภาพและช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลเชิงลบต่อการตดัสินใจใช้
บริการสั่งอาหาร แบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ในขณะท่ีปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นกระบวนการ
และความน่าเช่ือถือ ปัจจยัราคา และปัจจยัดา้นความหลากหลายและบรรจุภณัฑไ์ม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ใช ้บริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ีผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

ขวญัพงศ ์พนัธ์เจริญวรกุล (2558) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค ในการใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัในกรุงเทพมหานคร ส ารวจขอ้มูล
จากความพึงพอใจของประชากรท่ีใชบ้ริการร้านอาหาร ท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติัซ่ึงคือกลุ่มลูกคา้ท่ี
เคยใชบ้ริการ หรือคาดวา่น่าจะเคยใชบ้ริการร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติั ซ่ึงไดเ้ร่ิมเก็บ
ขอ้มูลตั้งแต่มกราคม 2559 ถึง เมษายน 2559 โดยมีจ านวนแบบ สอบถามทั้งส้ิน 400 ชุด สรุปไดว้า่ พบวา่
กลุ่มตวัอยา่งส่วนมากท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิง มีช่วงอายอุยูท่ี่ 20-25 ปี การศึกษาส่วนมากอยูท่ี่ 
ระดบัปริญญาตรี เป็นกลุ่มท่ีมีรายไดส่้วนมากอยูท่ี่ 15,000-35,000 บาท โดยส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
นอกบา้นประมาณ 2-5คร้ังต่อเดือน และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การใชเ้ทคโนโลยอียู่ท่ี 6 ปี ขึ้นไป ส่วน
ประสมทางการตลาด แรงจูงใจและการยอมรับเทคโนโลย ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในการ
ใชบ้ริการ ร้านอาหารท่ีใชโ้ปรแกรมสั่งอาหารอตัโนมติั ในกรุงเทพมหานคร แรงจูงใจ โดยมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้แลว้พบวา่ ส่ิงท่ี ผูบ้ริโภคพึงพอใจในการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหารคือ
สะดวกสบายในการใชบ้ริการรวดเร็วในการใช ้บริการใชเ้วลากบัการเลือกไดน้านคิดวา่ร้านอาหารน้ี และ
การยอมรับเทคโนโลย ีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เม่ือศึกษาเป็นรายขอ้ แลว้พบวา่ ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการโปรแกรมสั่งอาหาร อนัดบัแรก ๆ คือ การใชเ้วลาไม่ นานในการใหบ้ริการ และใชง้านง่าย 

ณฐัวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร(2558) ท าการศึกษาเร่ือง ประเภทของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพ
การบริการ และส่ือสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อการ เลือกใชบ้ริการร้านอาหารส่าหรับม้ือค ่าของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และม
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียเฉล่ียต ่ากว่า 15,000 บาท ประเภทของร้านอาหารท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการ เลือกใชบ้ริการร้านอาหารส่าหรับม้ือค ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
นอกจากน้ียงั พบวา่ ปัจจยัคุณภาพของอาหารดา้นคุณค่าทางโภชนา คุณภาพการบริการดา้นความเป็น



รูปธรรมของ การบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริหาร ดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ ดา้นการให้
ความ มัน่ใจแก่ลูกคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารส่าหรับม้ือค ่าของ 
ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยร่วมกนัพยากรณ์การเลือกใช ้
บริการร้านอาหารส่าหรับม้ือค ่าของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 60.1 ส่วนปัจจยั คุณภาพ
ของอาหารดา้นคุณภาพทางกายภาพ ดา้นคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดา้นความปลอดภยัต่อ การบริโภค 
และคุณภาพการบริการดา้นการใส่ใจลูกคา้ไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ส่าหรับม้ือค ่าของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวควำมคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 

ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 
 

   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
   
 
ภาพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช ้แอปพลิชนัไลน์ฟู้ด (Line Food 
Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร 
 2. คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนั มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ด (Line 
Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร 

ความตั้งใจใช ้
แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด 

(Line Food Application) 

 คุณภาพการใชบ้ริการ (service quality)   

-  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangible) 

- การตอบสนอง (Responsiveness) 

- ความเช่ือถือได ้(Reliability) 

- การใหค้วามเช่ือมัน่ (Assurance) 

- ความเอาใจใส่ (Empathy) 

 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ ์( Product) 

- ดา้นราคา (Price) 

- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 

- ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 



 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 20-50 ปี  ซ่ึงจ านวนทั้งส้ิน  500,000 คน โดยขอ้มูล (แบรนด ์อินไซด,์ 2560) เป็นตน้ 

เคร่ืองมือการวิจยั คือ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากกลุ่มตวัอยา่ง
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร   และสืบคน้ขอ้มูลทุติยภูมิจากงานวิจยั เอกสารทางวิชาการ บทความท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน โดยท าการศึกษาระหวา่งเดือนเมษายน -สิงหาคม พ.ศ.2562 สถิติท่ีใชค้ือ 
ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจยัดว้ย การวิเคราะห์ t-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple linear 
regression) 
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้ 
แอปพลิชันไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร (n=400) 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด B t Sig. 
ค่าคงท่ี 3.202 19.708 0.000** 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์  0.227 4.334 0.000** 
2. ดา้นราคา 0.145 2.586 0.010** 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย -0.093 -1.835 0.067 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 0.56 1.127 0.260 
R = 0.426; R2= 0.181; SEE = 0.434; F. = 21.879; Sig F. = 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อป
พลิชนัไลน์ฟู้ด  ( Line Food Applications) ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น
ผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ด ( Line Food Applications) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ตามล าดบั ซ่ึงมีความคิดเห็นเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคา
จะส่งผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย 



ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณารายดา้นจะ
เห็นวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (B=4.334) รองลงมาคือดา้นราคา (B=2.586) ตามล าดบั 
ผลการวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 18.1 ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอด คลอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานขอ้ท่ี 1 ท่ีตั้งไวว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดอง
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานคร 
คุณภาพการให้บริการของแอปพลิเคชันมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้แอปพลิชันไลน์ฟู้ด (Line Food 

Application) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
คุณภาพการให้บริการ B t Sig. 

ค่าคงท่ี 3.023 19.507 0.000** 

1. ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ 0.253 0.055 0.000** 

2. ดา้นการตอบสนอง -0.054 0.068 0.423 

3. ดา้นความเช่ือถือได ้ 0.114 0.073 0.122 

4. ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ 0.066 0.079 0.402 

5. ดา้นความเอาใจใส่ -0.003 0.066 0.969 

R = 0.481; R2= 0.231; SEE = 0.421; F. = 23.664; Sig F. = 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

   

จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใช้
แอปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนัมี
อิทธิพลต่อการตั้งใจใช ้แอปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นวา่คุณภาพการใหบ้ริการดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้อิทธิพลต่อ
ความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
ตามล าดบั ซ่ึงมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัของคุณภาพใหบ้ริการดา้น
ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดจ้ะส่งผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นตามไปดว้ย ในขณะท่ีคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือได ้ดา้นการใหค้วาม
เช่ือมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณารายดา้นจะเห็นวา่คุณภาพใหบ้ริการดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้มีอิทธิพลต่อ



ความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด (B=0.055) ตามล าดบัผล
การวิเคราะห์สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้้อยละ 18.1 ดงันั้นผลการศึกษาดงักล่าวมีความสอดคลอ้งมีความสอดคลอ้งกบั
สมมุติฐานขอ้ท่ี 2 ท่ีตั้งไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิ
ชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
การอภิปรายผล 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 20 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี โดย
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน และมีรายไดเ้ฉล่ีย อยูท่ี่ 15,000 – 25,000 บาท สอดคลอ้งกบั
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัท่ีใชบ้ริการการสั่งการทุกอยา่งบนมือถือเคร่ืองเดียวและแน่นอนวา่การ
ท างานของแอปพลิเคชนัท่ีตอบโจทยถื์อเป็นเหตุผลหลกัส าคญั ในการติดสินใจ ผลการศึกษาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ของชเนศ ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560) ท่ีไดผ้ลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจใชบ้ริการสั่งอาหารแบบเดลิเวอร่ี ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประชากรท่ีใชง้านวิจยัคร้ังน้ี ประชากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่ม ประชากรท่ีอยู่
อาศยั ท างาน หรือก าลงัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีเคยใชบ้ริการสั่ง อาหารแบบเดลิเวอร่ี
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี มีสถานภาพโสด โดยกลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์
ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม นอกจากน้ีผลการศึกษาดงักล่าวยงัพบีกวา่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท่ีไดผ้ลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนั
ออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัคร้ังน้ี คือ กลุ่มคนท่ี
เคยซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัออนไลน์ท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยส่วนใหญ่มีอายุ
ระหวา่ง 21-25 ปี ทั้งน้ีระดบั การศึกษาส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่ง คือ ระดบัปริญญาตรี  อาชีพส่วนใหญ่ของ
กลุ่ม ตวัอยา่ง คือ กลุ่มพนกังานบริษทัเอกชน สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนการวิจยัขอ้มูลทัว่ไปของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) ท่ีไดส้รุปผลการวิจยัไวว้า่ส่วนใหญ่
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 18-25 ปี คน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีอาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001-50,000 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการ
ใชบ้ริการแอพพลิเคชัน่ LINE MAN คร้ังละ 201– 400  กล่าวคือขอ้สรุปผลการวิจยัดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้า่
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ีสรุปรายได้
เฉล่ียอยูท่ี่ 15,000 – 25,000 บาท ทั้งน้ีเพราะการพฒันาของตวัผลิตภณัฑท่ี์มีให้เลือกหลายและการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชนัท่ีถูกกวา่ จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกใหส้ามารถเขา้ถึงการบริการไดง้่ายยิง่ขึ้น   
  



 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด โดยปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
นอกจากนั้นในดา้นดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นราคา ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเลง็เห็นในระดบัของ
ความส าคญัใหร้ะดบัมากเช่นกนั แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจมากกวา่นั้นผลการวิจยัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวท้ั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีแอป
พลิเคชนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั แอปพลิเคชนัมีประเภทอาหารหลากหลาย แอปพลิเคชนัใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น    
แอปพลิเคชนัมีคุณภาพน่าเช่ือถือ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น สามารถช าระไดห้ลายช่องทางทั้ง
เงินสดและบตัรเครดิต มีอตัราค่าบริการท่ีหลากหลาย เช่น คิดตามระยะทาง, คิดตามเขตพื้นท่ี อตัราค่าบริการ
จดัส่งมีความเหมาะสมกบัระยะทางการใหบ้ริการ และราคาเร่ิมตน้ในการสั่งสินคา้ถูกกวา่คู่แข่ง ผลการ
วิเคราะห์ผลลกัษณะความส าคญัดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ท่ีได้
ผลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชออนไลน์ของผูบ้ริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการ
ยอมรับ เทคโนโลยส่ีงผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภคใน
เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองแอปพลิเคชนั มีสินคา้หลากหลายและตรงตาม 
ความตอ้งการ มีราคาสินคา้ระบุชดัเจน มีสินคา้พร้อมส่งในทนัที นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่ง ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย รวมถึงความง่ายในการใชง้านและการ ประมวลผลท่ีรวดเร็ว 
ถูกตอ้งแม่นย  าของแอปพลิเคชนั ความพร้อมของแอปพลิเคชัน่ ท่ีสามารถใช ้สั่งซ้ือสินคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภค ค านึงถึงเร่ืองการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองเป็นส าคญั นอกจากน้ียงัมีปัจจยัดา้นความปลอดภยัและความน่าเช่ือถือ ปัจจยัดา้น
ราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ในแอปพลิเคชัน่ และความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ 
ส าคญัรองลงมาตามล าดบั ดงัท่ี ชนิภา ช่วยระดม (2561) ท่ีไดผ้ลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่ีงผลต่อการเลือกใชบ้ริการสั่งซ้ืออาหารผา่น Food Panda Applications ในเขตกรุงเทพมหานคร  
พบอีกวา่ ผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัเก่ียวปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑม์ากท่ีสุด โดยให้
ไดใ้หค้วามส าคญัการตอบสนองต่อความตอ้งการในการใชง้านมากท่ีสุด และในดา้นราคา ใหค้วามส าคญั
กบัการมีก าหนดราคาท่ีใหบ้ริการถูกกวา่เจา้อ่ืน ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไดใ้หค้วามส าคญักบัการ
จดัส่งท่ีครอบคลุมทุกพื้นท่ี และ ดา้นการส่งเสริมทางการตลาดใหค้วามส าคญักบัการจดัการส่งเสริมทาง
กลาด เช่น มีส่วนลดใหลู้กคา้ใหมี้คูปองชิงโชค จะเห็นไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อความตั้ง
ใชใ้นการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจนอีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัเหตุและผลดงัท่ีกล่าวมา 
 อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาแมน้วา่ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัในปัจจยัส่วนประสมทางการ
ทางตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกบัทั้งน้ีล าดบัการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง



การตลาดแต่ละดา้นอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรมีความ
แตกต่างท าใหก้ารรับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้นของแต่ละบุคคล 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการใหบ้ริการของผูใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food 
Application)ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามคุณภาพการ
ใหบ้ริการมีผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัท่ีมากทุกขอ้ค าถาม โดยไดใ้ห้
ความส าคญัคุณภาพการใหบ้ริการดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด และคุณภาพการใหบ้ริการ
ระดบัมากรองลงมาดา้นการความเช่ือถือได ้นอกจากนั้นผูท้  าแบบสอบถามยงัใหค้วามส าคญัระดบัมากทั้งใน
ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ดา้นความเอาใจใส่ รวมถึงดา้นการตอบสนอง ตามล าดบั แต่ท่ีน่าสนใจไปมากกวา่
นั้นเม่ือน ามาวิเคราะห์ตามล าคญัความส าคญั คุณภาพการใหบ้ริการดา้นท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้ความส าคญั
ทั้งน้ีเพราะ อาหารท่ีไดรั้บมีสภาพสมบูรณ์ ไม่หกเลอะเทอะ รองลงมาคือขอ้พนกังานจดัส่งของแต่งกาย
สุภาพ สะอาด เรียบร้อย รถท่ีใชส่้งอาหารมีสภาพดี และเร่ืองอุปกรณ์เก็บรักษาอาหารมีความสะอาด  ต่อมา
ดา้นการความเช่ือถือได ้ยงัพบวา่ พนกังานส่งของใหลู้กคา้ถูกตอ้งครบถว้น  พนกังานมีความรู้ในเร่ืองของ
แอปพลิเคชนัอยา่งดี และร้านคา้ท่ีจ าหน่ายผา่นแอปพลิเคชนัเป็นร้านท่ีมีคุณภาพ  และขอ้พนกังานใหบ้ริการ
ดว้ยความรอบคอบในการส่งของ ในดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ ผูต้อบแบบสอบถามยอมรับวา่การท่ีไดรั้บ
สินคา้ครบถว้นตามท่ีสั่ง พนกังานส่งของตามเวลาท่ีแจง้ และการปัญหาของลูกคา้เบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เช่น เม่ือส่งของผิด รวมถึงการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บั
ลูกคา้เป็นอยา่งดี ภาพของดา้นความเอาใจใส่ พร้อมนอ้มรับค าติชมจากลูกคา้ ขอ้พนกังานบริการดว้ยความ
ใส่ใจ กระตือรือร้น รวมถึงพนกังานสุภาพเรียบร้อย, อ่อนนอ้ม และดูแลเอาใจใส่ดูแลลูกคา้ในแต่ละรายเท่า
เทียมกนัตามล าดบั นอกจากน้ีคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นการตอบสนอง การบริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 
ทนัตามก าหนด พนกังานตอบสนองต่อค าร้องขอของลูกคา้ไดท้นัที พนกังานมีความกระตือรือร้นท่ีจะ
ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ และขอ้พนกังานมีความพร้อมท่ีจะให้บริการแก่ลูกคา้ไดท้นัถ่วงที ผลการวิจยัคุณภาพการ
ใหบ้ริการความตั้งใจใช ้         แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
(2561) ท่ีไดผ้ลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าผลิตภณัฑอ์าหาร
ผา่นผูใ้หบ้ริการ  “Food Panda Application” กลุ่มประชากรท่ีใช ้สมาชิกเพจ Food Panda  จ านวน 400 คน  
จะเห็นวา่ คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น นัน่คือดา้นความน่าเช่ือถือกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบั
มากดา้นท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด รองลงมาดา้นการใหค้วามมัน่ใจให ้ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง และ
ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ตามตามล าดบั และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 ขอ้ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือซ ้าผลิตภณัฑอ์าหาร ผา่นผูใ้หบ้ริการ Food Panda Application   

อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาแมน้วา่ผูต้อบแบบสอบถามคุณภาพการใหบ้ริการมีผลต่อความตั้งใจใช้
แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั แต่ล าดบัการใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการ
ใหบ้ริการแต่ละดา้นอาจจะมีความแตกต่างกนัออกไปเลก็นอ้ย เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรมีความ



แตกต่างท าใหก้ารรับรู้และการใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ยอ่มแตกต่างกนัไปดว้ยขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ 
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในขณะนั้นของแต่ละบุคคล 
 ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ความเห็นต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความตั้งใจใชแ้อปพลิเค
ชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลจากการวิเคราะห์ยงัพบวา่ขอ้ท่านจะใชบ้ริการแอปพลิเค
ชนัไลน์ฟู๊ ดเม่ือตอ้งการใชบ้ริการสั่งอาหารดว้ยความรวดเร็วผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้ความส าคญัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือท่านตั้งใจใชบ้ริการแอปพลิเคชนัไลน์ฟู๊ ด เพราะท าใหชี้วิตท่านง่ายขึ้นและค่าบริการของแอป
พลิเคชนัมีความเหมาะสมกบัการ และขอ้ความสะดวกสบายของ แอปพลิเคชนัส่งผลต่อตั้งใจใชง้านในคร้ัง
ต่อไป สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ (ดนตรี มีสม, อินทกะ พิริยะกุล) ท่ีไดผ้ลการวิจยัไวว้า่ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความตั้งใจใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์แมน ของผูใ้ชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร ไดใ้หข้อ้สรุปผลการวิจยัไวว้า่ 
หลงัจากท่ีผูใ้ชใ้ชบ้ริการไดใ้ชแ้อปพลิเคชนัไลน์แมนท าใหผู้ใ้ชเ้กิดการรับรู้ ประโยชน์ในการใชไ้ม่วา่จะเป็น
การตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการเลือกซ้ือสินคา้ และบริการ การตอบสนอง ดา้นความสะดวก 
ผูใ้ชบ้ริการจึงรับรู้ไดถึ้งประโยชน์ในการใชง้าน ท่ีเกิดจากการใชง้าน และมีความตั้งใจท่ีจะใช ้แอปพลิเค
ชนัไลน์แมน และถา้ผูใ้หบ้ริการเพิ่มหรือปรับปรุงบริการ สามารถตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการลือก
ซ้ือสินคา้ และบิการ ตอบสนองในดา้นความสะดวก ก็จะส่งผลต่อความตั้งใจแอปพลิอเคชนัไลน์แมนของ
ผูใ้ชบ้ริการในคร้ังต่อไปอยา่งแน่นอน ผลการวิเคราะห์ผลของความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด จากท่ี
กล่าวมาผลจากการวิเคราะห์มีผลต่อความตั้งใชใ้นการใชแ้อปพลิเคชนัไลน์ฟู้ดไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดัเจนกบัเหตุ
และผลท่ีกล่าวมาทั้งหมด 
 ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานขอ้ท่ี 1 
 สมมุติฐานข้อท่ี 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้
ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดพบวา่มีเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นราคาท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐาน ในขณะท่ีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร แต่ท่ีน่าสนใจไปมากกวา่นั้นผลของความมีอิทธิพลระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด และความตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัของผูบ้ริโภคสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีของคอทเลอร์ 
(Kotler, 1997) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้เพื่อตอบสนองความ
พอใจไดแ้ก่ กลุ่มเป้าหมาย หรืออาจหมายถึงความเก่ียวขอ้งของ 4 ส่วน คือผลิตภณัฑ ์ราคา การจดัจ าหน่าย 
และการส่งเสริมทางการตลาด ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดจดัเป็นส่ิงเร้าท่ีนกัการตลาดสามารถควบคุมและ
จดัการขึ้นได ้ดงันั้นผูวิ้จยัของอภิปรายผลการศึกษาสมมุติฐานท่ีละประเด็น ดงัน้ี 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ท่ีน่าสนใจไปกวา่นั้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในขอ้



ค าถามอยูร่ะดบัความส าคญัมากและเม่ือแยกตามระดบัความส าคญั คือ แอปพลิเคชนัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั 
อนัดบัแรก รองลงมาแอปพลิเคชนัมีประเภทอาหารหลากหลาย  แอปพลิเคชนัใชง้านง่ายไม่ซบัซอ้น และ
แอปพลิเคชนัมีคุณภาพน่าเช่ือถือ สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) สามารถสรุปได้
วา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ส่งผลเชิงบวกต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอพพลิเคชัน่ออนไลน์ของผูบ้ริโภค
ในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองแอปพลิเคชนั มีสินคา้หลากหลายและตรงตาม 
ความตอ้งการ มีราคาสินคา้ระบุชดัเจน มีสินคา้พร้อมส่งในทนัที นอกจากน้ียงัมีบริการจดัส่ง ครอบคลุมทุก
พื้นท่ี มีช่องทางการช าระเงินท่ีหลากหลาย รวมถึงความง่ายในการใชง้านและการ ประมวลผลท่ีรวดเร็ว 
ถูกตอ้งแม่นย  าของแอปพลิเคชนั ความพร้อมของแอพพลิเคชัน่ ท่ีสามารถใช ้สั่งซ้ือสินคา้ไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 
ท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความสะดวกสบายมากยิง่ขึ้น แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริโภค ค านึงถึงเร่ืองการตอบสนอง
ความตอ้งการของตนเองเป็นส าคญัตามล าดบั ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภค 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ท่ีน่าสนใจไปกวา่นั้นพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หค้วามส าคญัในขอ้
ค าถามอยูร่ะดบัความส าคญัมากและเม่ือแยกตามระดบัความส าคญั คือสามารถช าระไดห้ลายช่องทางทั้งเงิน
สดและบตัรเครดิต รองลงมามีอตัราค่าบริการท่ีหลากหลาย เช่น คิดตามระยะทาง, คิดตามเขตพื้นท่ี อตัรา
ค่าบริการจดัส่งมีความเหมาะสมกบัระยะทางการใหบ้ริการ และราคาเร่ิมตน้ในการสั่งสินคา้ถูกกวา่คู่แข่งมี 
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ชนิภา ช่วยระดม (2561) ในดา้นราคา ใหค้วามส าคญักบัการมีก าหนดราคาท่ี
ใหบ้ริการถูกกวา่เจา้อ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคามีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภค 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิ
ชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ มีโฆษณาผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์, 
ส่ิงพิมพแ์ละส่ือออนไลน์ เป็นตน้ รองลงมาคือขอ้มอบสิทธิพิเศษส่วนลดใหลู้กคา้ในวนัพิเศษต่าง ๆ เช่น วนั
เกิด, วนัวาเลนไทน์  มีการจดักิจกรรมการตลาดอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ส่วนลดอาหารและค่าส่งอาหาร มี
คะแนนสะสมแตม้และเป็นบตัรก านลั (Voucher)ตามล าดบั ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ มธัณา กนัชะ
นะ (2557)  พบวา่ดา้นส่งเสริมการขาย ผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็นระดบัมาก มีอิธพลต่อผูบ้ริโภคมีความ
ประทบัใจ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากยิง่ขึ้น และไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ธิติ
มา พดลัม ,ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ไดส้รุปไวว้า่ ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีการแจง้ข่าวสาร หรือขอ้มูล
ส่งเสริมการขาย ส าหรับสมาชิกทางส่ือ สังคมออนไลน์ รวมถึงการมีส่วนลดหรือคะแนนสะสมเพื่อแลกรับ
สิทธิพิเศษ โดยควรมีการรับเปลี่ยนสินคา้ คืน หรือการรับประกนัสินคา้ในการส่งถึงมือผูบ้ริโภค และมี
บริการหรือสิทธิพิเศษ ส าหรับสมาชิก เช่น ส่ง สินคา้ฟรีส าหรับสมาชิก ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าวสรุปไดว้า่
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมทางการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้
ดของผูบ้ริโภค 



ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิ
ชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทางไปหาซ้ือ
อาหารดว้ยตวัเอง รองลงมาคือขอ้มีบริการตลอด 24 ชัว่โมง และขอ้เขา้ถึงแอปพลิเคชนัไดส้ะดวกรวดเร็ว 
ตามล าดบั ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สสินาท แสงทองฉาย (2560) ไดส้รุปไวว้า่ ปัจจยัดา้นความ
สะดวกในการซ้ือ และปัจจยัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติเชียงบวกต่อขอ้ค าถาม 3 อนัดบั
แรก อาหารท่ีสั่งแอปพลิเคชนัตรงตามความตอ้งการ แอปพลิเคชนัมีระบุราคาชดัเจน และมีแอปพลิเคชนัมี
ความหลากหลาย ลกัษณะท่ีเกิดผลดงักล่าวสรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภค 

สรุปผลท่ีไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์
ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันั้นหากสามารถก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดไดต้รงกบัความ
สนใจของผูบ้ริโภค ก็จะท าใหค้วามตั้งใจใชแ้อปพลิเคชนัอยา่งแน่นอน 
 ส่วนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 สมมุติฐานข้อท่ี 2 คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์

ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดจะเห็นวา่คุณภาพการใหบ้ริการ

ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้อิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีความคิดเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความส าคญัของคุณภาพ

ใหบ้ริการดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดจ้ะส่งผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นตามไปดว้ย ในขณะท่ีคุณภาพการใหบ้ริการดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือได ้

ดา้นการใหค้วามเช่ือมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561)  ไดส้รุปไวว้า่ 

คุณภาพการบริการทั้ง 5 ดา้น นัน่คือดา้นความน่าเช่ือถือกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัอยูใ่นระดบัท่ีสุดเห็นดว้ย

มากท่ีสุด รองลงมาดา้นการใหค้วามมัน่ใจให ้ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง และดา้นส่ิงท่ีสามารถ

จบัตอ้งได ้ตามตามล าดบั และจากการทดสอบสมมุติฐานทั้ง 5 ขอ้ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือซ ้าผลิตภณัฑ์

อาหาร มีเพียงขอ้เดียวเท่านั้นท่ีสอดคลอ้งกนักบั เกตุวดี สมบูรณ์ทวี (2561)  ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะพนกังานจดัส่งของแต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย ,อุปกรณ์เก็บรักษาอาหารมีความ

สะอาด ,อาหารท่ีไดรั้บมีสภาพสมบูรณ์ ไม่หก เลอะเทอะ และรถท่ีใชส่้งอาหารมีสภาพดี แต่ส่ิงท่ีน่าสนใจ

ไปมากกวา่นัน่ผลการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบั ณฐัวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร (2558) ไดส้รุปไวว้า่  คุณภาพการบริการ

ดา้นความเป็นรูปธรรมของการบริการ ดา้นความน่าเช่ือถือไวว้างใจในการบริหาร ดา้นการตอบสนองต่อ

ลูกคา้ ดา้นการใหค้วาม มัน่ใจแก่ลูกคา้ และส่ือสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหารส่า

หรับม้ือค ่าของ ผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ีส่วนปัจจยัคุณภาพของอาหารดา้นคุณภาพทาง



กายภาพ ดา้นคุณภาพทางประสาทสัมผสั ดา้นความปลอดภยัต่อ การบริโภค และคุณภาพการบริการดา้นการ

ใส่ใจลูกคา้ไม่ส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านอาหาร ส่าหรับม้ือค ่า ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 สรุปไดว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการของแอปพลิเคชนัมีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสร้างคุณภาพการบริการไดต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก็

จะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจใช ้และเม่ือผูบ้ริโภคเกิดความตั้งใจใช ้การกลบัมาใชบ้ริการซ ้าก็จะเกิดขึ้น 

หรืออาจจะบอกต่อบุคคลอ่ืนใหม้าใชบ้ริการ เป็นตน้ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชม้าก

ท่ีสุด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมาหานครมากท่ีสุด  

 ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งแอปพลิเคชนั ควรให ้ความส าคญักบัการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร เพื่อท่ีจะท าให ้ผูบ้ริโภคสามารถสั่งอาหารไดส้ะดวก 

รวดเร็ว และมีตน้ทุนในการใชบ้ริการต ่าซ่ึงท าใหผู้บ้ริโภคเกิด ความพึงพอใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้าใน

อนาคต  ความคาดหวงัในความพยายามส่งผลต่อความตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 ทั้งน้ีควรใหค้วามส าคญักบัความง่ายในการใชบ้ริการแอปพลิเคชนัในการสั่งอาหาร โดยท่ีผูบ้ริโภค

ท่ีไม่เก่งเทคโนโลยกี็ สามารถใชง้่ายไดง้่าย ท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทบัใจในการใชง้านและมีการบอก

ต่อแก่บุคคลท่ี ใกลชิ้ด ท าให้ธุรกิจหรือโมบายแอพสั่งอาหารเป็นท่ีรู้จกัแพร่หลายยิง่ขึ้น อิทธิพลต่อความ

ตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภค ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญักบัการ

วางแผน การตลาดแบบปากต่อปาก โดยอาจจะใชบุ้คคลท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือใชส่ื้อสังคม

ออนไลน์ ในการกระจายขอ้มูลการใชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ในการสั่งอาหาร เพื่อใหส้ามารเขา้ถึงกลุ่ม 

ผูบ้ริโภคเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 2. ปัจจยัคุณภาพการใหบ้ริการไดแ้ก่ ดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดมี้อิทธิพลต่อการตั้งใจใชม้ากท่ีสุด 

ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเช่ือถือได ้  ดา้นการให้ความเช่ือมัน่ และดา้นความเอาใจใส่ เรียงล าดบั

ความส าคญัตามล าดบั ไม่มีอิทธิพลต่อการตั้งใจใชแ้อปพลิชนัไลน์ฟู้ดของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ดั้งนั้นมาจากคุณภาพการบริการ และความสะดวกสบาย ดงันั้นจึงมีขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการเพิ่ม 

เครือข่ายธุรกิจร้านอาหารให้มากขึ้นเพื่อความหลากหลาย ของชนิดอาหาร เน่ืองจากเครือข่ายมีอยู ่นั้นส่วน

ใหญ่ เป็นชนิดอาหารเดียว แต่คนละตราสินคา้ เช่น เช่นร้านก๋วยเต๋ียว , ก๋วยเต๋ียว 1, ก๋วยเต๋ียว 2 เป็นตน้ จึง



ควรเพิ่มร้านดั้งเดิมช่องทางของแต่ละ จงัหวดั หรือรวมอาหารท่ีหารับประทานยาก เพื่อเป็นการดึงดูดให้

ลูกคา้เกิดความสนใจ รวมทั้งยงัเป็นการสร้างคุณภาพการใหบ้ริการสูงสุด เพราะคุณภาพการบริการเป็นส่ิง

ส าคญัท่ีท าใหลู้กคา้ประทบัใจและกลบัมาใชบ้ริการซ ้า การเพิ่มการบริการท่ีมีความสะดวกสบายใหก้บัลูกคา้

ถือเป็นการสร้างความพึงพอใจใหก้บัการใหบ้ริการ ทั้งน้ีผลการวิจยัปัจจยัคุณภาพดา้นส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้ง

ไดมี้อิทธิพลต่อการตั้งใจใชม้ากท่ีสุด แน่นนอนวา่ พนกังานมีความพร้อมท่ีจะใหบ้ริการแก่ ลูกคา้ไดท้นัถ่วง

ที พนกังานมีความกระตือรือร้นท่ีจะใหบ้ริการแก่ลูกคา้ พนกังานตอบสนองต่อค าร้องขอของ ลูกคา้ไดท้นัที 

หรือแมน้แต่การบริการเป็นไปดว้ยความรวดเร็วทนัตามก าหนด ถือเป็นคุณภาพท่ีควรใหค้วามส าคญั ใหเ้ป็น

อยา่งดีท่ีสุด เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะส ำหรับงำนวิจัยในคร้ังต่อไป 
 ผูวิ้จยัขอเสนอแนะแนวทางการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป เพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ของ การศึกษาวิจยัมาก
ยิง่ขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อความตั้งใจใช ้แอปพลิเคชนัไลน์ฟู้ด (Line Food Application) ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี สามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษา และเพื่อพฒันา
รูปแบบของตวัแอปพลิเคชนั ส าหรับส าหรับคนพฒันาแอปพลิเคชนัโปรแกรมบนมือถือใหต้อบโจทยก์บั
สังคมผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัเพิ่มมากยิง่ขึ้น 
 2. ผูบ้ริหาร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัห้างสรรพสินคา้ และผูป้ระกอบการธุรกิจผูป้ระกอบการผา่นแอปพลิเค
ชนัสามารถใชเ้ป็นแนวทาง ในการพฒันาธุรกิจเพื่อใชใ้นการก าหนดนโยบายหรือการวางแผนการตลาดเพื่อ
การบริหาร จดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจมากขึ้น  
 3. การวิจยัคร้ังต่อไปควรเพิ่มการศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีปรากฏในงานวิจยั น้ีเพื่อศึกษา
วา่มีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อรูปแบบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจซ้ือ ของผูบ้ริโภค เช่น ดา้น
ความมีช่ือเสียงของตราสินคา้ หรือดา้นการไวว้างใจในตวัสินคา้ เป็นตน้ 
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