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บทคัดยอ
การศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่อ ง ทัศนคติข องผูบ ริโ ภคในการใชบ ริก ารแอพพลิเ คชั่น ของ Food
panda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภค
ในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี2) เพื่อศึกษาทัศนคติของ
ผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda

ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่จําแนกตาม

ปจจัยดานประชากรศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิ จัยครั้งนี้ คือใชแบบสอบถามเป นเครื่องมือในการเก็ บ
รวบรวมเก็บขอมูลตัวอยางจากผูที่เคยใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมืองจํานวน 400
ทาน สถิติที่ใชคือ การแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐาน t-test
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การวิเคราะห แบบ ANOVA(One-way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ
LSD
ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผูบริโภคที่มี เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดที่
แตกตางกัน มีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดา นการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดา นกายภาพและการนําเสนอ และดานกระบวนการ
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : ทัศนคติ ; ผูบริโภค; การใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda
ABSTRACT
Study of research subject Consumers' attitudes in using food panda application
services in Mueang District Phetchaburi Province the objectives of the research were to study1)
to study the attitude of consumers in using Foodpanda's application services in the Muang
district 2) to study consumers' attitudes in using Foodpanda's application services in Mueang
district. Phetchaburi Province Classified by demographic factors.
Sample group used in this research the questionnaire was used as a tool to collect
and collect sample data from 400 users of Foodpanda application in Mueang District. The
statistics used are Distribution of frequency, percentage, mean, standard deviation the
hypothesis testing, t-test, ANOVA (One-way ANOVA) analysis and if any differences are found,
the paired tests will be done with LSD statistics.
The hypothesis test found that consumers with different gender, status, age, education
level, occupation, and income. Have an attitude to use Foodpanda's application services in
terms of product, price, distribution channel in terms of marketing promotion, physical, and
presentation. And process aspects were different at the significant level of 0.05.
Keyword : Attitudes ; Consumers ; Using Foodpanda Application Services
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บทนํา
Foodpanda ที่มีตนกําเนิดมาจากประเทศเยอรมนี ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากบริษัท Delivery Hero คูแขง
ในตลาดบริการสงอาหารออนไลนสญ
ั ชาติเดียวกันไดซื้อกิจการ foodpanda ในเดือน ธ.ค. 2016 และตอมาไดทํา
การเปลี่ยนสีสม มาเปน สีชมพูแทน สวนสัญลักษณ “แพนดา” ยังคงอยูเหมือนเดิม แตจะมีการปรับปรุงให
สัญลักษณมีความโคงมนดูทันสมัยมากขึ้น รวมทั้งตัวหนังสือก็ปรับใหมใหเขากัน ซึ่งทางบริษัทเชื่อวาสัญลักษณ
ใหมนาจะทําใหผูใชบริการจดจํา foodpanda ไดมากขึ้น นอกจากนั้น foodpanda จะนําเสนอแอพพลิเคชั่น
รูปแบบใหม รวมถึงหนาเว็บไซตใหมที่เริ่มเปดอยางเปนทางการแลว โดยจะเนนปรับปรุงใหงายตอการใชงานมาก
ขึ้น จะมีทั้งการติดตามออเดอรและกําหนดเวลาที่จะสงสินคา เปนตน
ทั้งนี้ foodpanda ก็ไดจับมือกับโซเชียลมีเดีย SGAG ของทางสิงคโปรในการสรางสรรคคอนเทนตดวย
ในสิงคโปร foodpanda ยังรวมมือกับ W Communications และ Havas Media ดวย สวนในฮองกงบริษัทก็
เพิ่งจะมอบหมายให Text100 มาวางกลยุทธการสื่อสารใหกับบริษัทสําหรับในไทย foodpanda เขามาเปด
ใหบริการ ตั้งแตป 2555 รวมเปนเวลา 5 ปเต็ม ที่ foodpanda เปดกิจการมา และถือเปนแบรนดแรกๆ ที่เขามา
บุ กธุ รกิ จ รับ สง อาหารออนไลน ด ว ยการเป น พาร ตเนอรกั บ ร า นอาหาร โดยมีจํ า นวนรา นอาหารและความ
หลากหลายของชนิดอาหาร ใหบริการอันนาประทับใจและดีที่สุดในธุรกิจบริการสั่งอาหารออนไลน
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่จําแนกตามปจจัยดานประชากรศาสตร
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.เพื่ อ เป น แนวทางในการวางแผนการประชาสั ม พั น ธ ก ารใช บ ริ ก ารสั่ ง สิ น ค า และบริ ก ารของ
แอพพลิเคชั่น Foodpandaในเขตจังหวัดเพชรบุรี
2. เพื่อใหผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอการใชบริการสั่งสินคาและบริการของแอพพลิเคชั่น Foodpanda
ในเขตจังหวัดเพชรบุรี
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3.เพื่อ นํ า ข อ มูล ที่ไ ด ทํ า การวิ จัย มาเปน แนวทางในการแกไ ขป ญ หาปรับ ปรุง ของแอพพลิเ คชั่ น
Foodpanda
ขอบเขตของงานวิจัย
1. ขอบเขตดานประชากร คือ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี ทั้งหมดจํานวน 400 คน สํารวจโดยใชแบบสอบถาม
2. ขอบเขตดานระยะเวลาในการวิจัย คือ การวิ จัยครั้ง นี้ผูวิจัย ไดเริ่มดํา เนินการวิจัยในชวงเดือน
มีนาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2563
3. ขอบเขตดานตัวแปร คือ การกํา หนดตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระ คือ
ปจจัยดา นประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกา อาชี รายได สวนตัวแปรตาม คือ
ทัศนคติของผูบ ริโ ภคในการใชบริการของแอพพลิเคชั่น Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานกายภาพ
และการนําเสนอ ดานกระบวนการ
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับดานประชากรศาสตร
1. ดานเพศ (สุภัทราวดี สีทองเสือ, 2559) พบวาผูบริโภคที่มีเพศตางกัน สงผลตอปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดดาน ผลิตภัณฑดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการตางกัน
2. ดานสถานภาพ (กิตติศักดิ อังคะนาวิน,2561) พบวาผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีทัศนคติตอ
ธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนในเขตจังหวัด ชลบุรีกอนการตัดสินใจซื้อ โดย ภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ดานอายุ (รวีพลอย อนันตกูล,2560) พบวาการที่มีอายุแตกตางกัน ยอมจะมีความตองการสินคา
และ บริการที่แตกตาง
4. การศึกษา (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี,2560) การศึกษาที่ตางกันในยุคสมัยที่ตางกันมีความรูสึกนึกคิด
อุดมการณและความตองการที่แตกตางกัน
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5. อาชีพ (รวีพลอย อนันตกูล,2560) พบวาอาชีพของบุคคลแตละคนจะนําไปสูความจําเปนและความ
ตองการ สินคาและบริการที่แตกตางกัน
6. รายได (กานดา เสือจําศีล, 2555) รายไดที่ตางกันใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการตางกัน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติของผูบริโภค
โครงสรางองคประกอบของทัศนคติ
1. สวนของความเขาใจ (Cognitive component) หมายถึง สวนหนึ่งของโมเดลองค ประกอบทัศนคติ
3 ประการ ซึ่งแสดงถึงความรู (Knowledge) การรับรู (Perception) และความ เชื่อถือ (Beliefs) ซึ่งผูบริโภคมี
ตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman; & Kanuk 2007: 236)
2. สวนของความรูสึก (Affective component) หมายถึง สวนของโมเดลองคประกอบ ทัศนคติ 3
ประการ ซึ่งสะทอนถึงอารมณ (Emotion) หรือความรูสึก (Feeling) ของผูบริโภคที่มี ตอความคิดหรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ชิฟแมนและคานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007: 236)
3. สวนของพฤติกรรม (Conative component หรือ Behavior หรือ Doing) หมายถึง สวนหนึ่งของ
โมเดลองคประกอบทัศนคติ 3 ประการ ซึ่งสะทอนถึงความนาจะเปนหรือแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมของผูบริโภค
ดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติทีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออาจหมายถึงความตั้งใจที่จะซื้อ (Intention to buy) ชิฟแมน
และ คานุก (Schiffman; & Kanuk. 2007 : 237)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมการตลาด
องคประกอบของสวนประสมการตลาด
1. ดานผลิตภั ณฑ (Product) (ศิริน ทิพ ย เหลืองสุดใจชื้น, 2559) พบวา ขอที่กลุมตัวอยางให
ความสําคัญกับ ปจจัยดานผลิ ตภัณฑในระดั บมาก ไดแก มีการการบอกคุณลักษณะของสินคา อยางครบถวน
รองลงมาคือ ความสวยงามของภาพสินคา บนเว็บไซตและเปนตราสินคาที่มี ชื่อเสียง
2. ดานราคา (Price) (ณัฐกานต กองแกม,2559 พบวา ปจจัยสวนประสมทาง การตลาดดานราคามี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application Shopee ไปในทิศทางเดียวกัน
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3. ดานชองทางจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) (ศิรินทิพย เหลืองสุดใจชื้น, 2559)ปจจัย
ชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก คือ ผูซื้อสามารถตรวจสอบ สถานการณสั่งซื้อและสถานการณจัดสงสินคา
ไดมีความรวดเร็วในการคนหาขอมูล และผูขาย ใหความเอาใจใสในการขายและใหคําแนะนํา
4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) (ณัฐกานต กองแกม,2559) พบวา ปจจัยสวน ประสม
ทางการตลาดด า นการส ง เสริ ม การตลาดมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการซื้ อ สิ น ค า และ บริ ก ารของผู ใ ช
Application Shopee ไปในทิศทางเดียวกัน
5. ดานบุคคล (People) (จุฑารัตน เกียรติรัศมี,2558) ปจจัยดานการใหบริการสวนบุคคลผูบริโภค
ไมไดให ความสําคัญกับการใหบริการสวนบุคคลมากนัก เนื่องจากผูใชบริการสวนใหญอาจเคยมีประสบการณ
การสั่งซื้อสินคาผานทางระบบออนไลนมากอนหนาจนคุนเคยกับวิธีการใชบริการ จึงมุงเนนไปที่สินคาที่จะซื้อและ
ราคาเปนหลัก
6. ดานกายภาพ (Physical Evidence) (ปุลณัช เดชมานนท,2556) ปจจัยดานกายภาพโดยรวม
พบวา มีผลตอผูสั่งซื้อสินคา เนื่องจากลดระยะเวลาเดินทางเพื่อไปซื้อสินคา มีรูปรานคาจริงและภาพเจาของ
รานแสดงในสื่อ ออนไลน มีความสะดวกตอการซื้อสินคา เปนรานคาที่มีซื่อเสียงมีความนาเชื่อถือ
7. ดานกระบวนการ (Process) (ปยมาภรณ ชวยชูหนู,2559) กระบวนการใหบริการสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน เนื่องจากผูบริโภคตองการความถูกตองและความปลอดภัยในการสั่งซื้อ
สินคา ดังนั้นรานคาที่มีการลงขอมูลไวอยางละเอียด ทั้งขอมูลผูขาย ขอมูลสินคา ขอมูลการชําระเงินจะทําให
ผูบริโภคตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น และผูบริโภคยังตองการการบริการที่ดีจากและสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดงายขึ้น
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
(ชิสา โชติลดาคีติกา,2559) พบวา ทัศนคติและการตลาดผานสื่อสังคมออนไลน ดานการสื่อสารแบบ
ปากตอปากผานสื่อ อิเล็กทรอนิกสดานชุมชนออนไลนและดานการโฆษณาออนไลนมีระดับในการใชบริการมาก
สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบบ เฉพาะบุคคลผานชองทางออนไลนสวนใหญเปนเพศหญิง ที่มีพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาออนไลนมากที่สุด
(สสินาท แสงทองฉาย ,2560)พบวา ผูบริโภคกลุมดิจิทัลเนทีฟไทยมีทัศนคติตอแอพพลิเคชั่นและจัดสง
อาหารอยูในเชิงบวก
(ชเนศ ลักษณพันธุภักดี,2560)พบวา ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผลตอการใชบริการมาก

7

(ธาวินี จันทรคง,2559) พบวา ทางดานประสิทธิภาพ ทางดา นความพยายาม ทางดานอิทธิพลทาง
สังคม ทางดานสภาพแวดลอม ความตั้งใจใชงานสงผลตอความตั้งใจใชงานโมบายแอพพลิเคชั่น
(สุภาวดี ปนเจริญ, 2558) พบวา การตลาดผานสื่อสังคมออนไลนดานความบันเทิง ดานความการมี
ปฏิสัมพันธ ดานกระแสนิยม ดานความตองการผูใชงาน ดานกระแสการบอกตอ ดานการยอมรับเทคโนโลยี
สงผลตอการตัดสินใจใชบริการจองรานอาหารผานโมบายแอพพลิเคชั่นของผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานการวิจัย
ผูบ ริโ ภคในเขตอํา เภอเมือง จั ง หวัดเพชรบุรี ที่มีปจ จัยประชากรดา น เพศ สถานภาพ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได แตกตางกัน มีทัศนคติในการใชบริการของแอพพลิเคชั่น Foodpanda ในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรี แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีที่ใชบริการแอพพลิเคชั่น
ของ Foodpanda ซึ่งในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไมสามารถรูจํานวนประชากรที่แนนอนได โดย
เลือกกลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ประชากรในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดใชวิธีสุมตัวอยางแบบไม
อาศัยความนาจะเปนที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามแกผูบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบุรีที่ใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ
Yamane (1973) เพื่อกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษา ซึ่งการเปดตารางหาขนาดของกลุมตัวอยาง จะ
เปดตารางที่คา ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ ไดที่ 0.05 หรือคิดเปนคา ความคลาดเคลื่อนที่ 5% ที่ระดับ ความ
เชื่อมั่น 95% โดยผลจากการเปดตารางขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน
การวิเคราะหขอมูลเมื่อรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลมาแลวผูวิจัยไดกําหนดคาสถิติ
สําหรับการวิเคราะหขอมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้คือ
3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนาสําหรับการอธิบ ายผลการศึกษา ในเรื่อง
ดังตอไปนี้
3.7.1.1 ตั ว แปรตั ว แปรในการวิ เ คราะห เ ชิ ง กลุ ม ได แ ก เพศ สถานภาพ อายุ ระดั บ
การศึกษา และรายได ซึ่งเปนขอมูลที่ใชมาตรวัดแบบนามบัญญัติและเรียงลําดับ เนื่องจากไมสามารถวัดเปน
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มูลคาไดและผูวิจัยตองการบรรยายเพื่อใหทราบถึงจํานวนตัวอยางจําแนกตามคุณสมบัติเทานั้น ดังนั้น สถิติที่
เหมาะสม คือ คาความถี่ (จํานวน) และคารอยละ
3.7.1.2

ตั ว แปรในการวิ เ คาระห เ ชิ ง ปริ ม าณ ทั ศ นคติ ข องผู บ ริ โ ภคในการใช บ ริ ก าร

แอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
จัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอและกายภาพ ดานกระบวนการ ใชคาเฉลี่ย
(Mean)สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(Standard Deviation) ในการวิเคราะหขอมูล
3.7.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
3.7.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู บ ริ โ ภคในการใช บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั่ น ของ
Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยประชากร ประกอบดวย เพศ โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test
3.7.2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทั ศ นคติ ข องผู บ ริ โ ภคในการใช บ ริ ก ารแอพพลิ เ คชั่ น ของ
Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยประชากร ประกอบดวย สถานภาพ อายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดโดยใชการวิเคราะห ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way
ANOVA) และหากพบความแตกตางจะทําการทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ LSD
สรุปผลการวิจัย
สวนที่ 2 ทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี
2.1. ผลการวิเคราะหทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี พบวา ผูบริโภคสวนใหญในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสมทางการตลาดในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเปน รายดานพบวา ทัศนคติของผูบ ริโ ภคในการใช
บริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี อยูในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานการนําเสนอ
และกายภาพ ดานกระบวนการ
2.2. ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยประชากร สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้
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2.2.1. ผูบ ริโภคที่มีเพศตางกัน มีทั ศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขค
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
2.2.2. ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ใน
เขคอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
2.2.3. ผูบริโ ภคที่มีอายุตางกันมีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขค
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
2.2.4. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาตางกันมีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda
ในเขคอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
2.2.5. ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกันมีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขค
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
2.2.6. ผูบริโภคที่มีรายไดตางกันมีทัศนคติในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขค
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยรวมตางกัน
อภิปรายผลการวิจัยจากการวิจัยเรื่อง ทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1. ผลการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก สามารถสรุป
การวิจัยเปนรายดานดังตอไปนี้
1. ดา นผลิต ภัณ ฑ โ ดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ซึ่ง ผูวิจั ย มีความเห็ นว า ผูบ ริโ ภคสว นมากให
ความสําคัญกับตราสินคา รูปแบบของสินคา ความนาเชื่อถือ มีชื่อเสียง การบรรจุภัณฑ ซึ่งมีผลตอการใชบริการ
แอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ณัฐกานต กองแกม,2559) ปจจัยสวนประสม
ทาง การตลาดดา น ผลิตภัณ ฑ มีค วามสัมพั น ธ กับ พฤติกรรมการซื้อ สินคา และบริก ารของผูใช Application
Shopee ไปในทิ ศทางเดีย วกั น ซึ่ง สง ผลใหปจ จัย สว นประสมทางการตลาดดา น ผลิตภั ณฑมีอิทธิพ ลตอ
พฤติกรรมการซื้อและบริการของผูใช Application Shopee อีกดวย
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2. ดานราคาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนมากใหความสําคัญ
กับราคาเพื่อเปรียบเทียบราคาสินคา ราคาคาจัดสง และคุณภาพของสินคาจากตราสินคาอื่น เพื่อผูบริโภคไดรับ
ความคุมคามากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยมาภรณ ชวยชูหนู, 2559) ปจจัยดานราคาสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน โดยปกติแลวในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาแตละครัง ผูบริโภคยอมมี
การ เปรียบเทียบราคาอยูเสมอ เพื่อใหเกิดความคุมคาที่สุด
3. ดานชองทางจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนมาก
ใหความสําคัญกับดานชองทางจัดจําหนาย เนื่องจากมีวิธีการสังซื้อที่เขาถึงไดงาย มีความสะดวก สามารถ
จดจําไดงาย แจงเวลา ในการกําหนดสงไดแม นยํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศิรินทิพย เหลืองสุดใจชื้น
,2559) พบวา ขอที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก คือ ผูซื้อสามารถ
ตรวจสอบ สถานการณสั่งซื้อและสถานการณจัดสงสินคาได มี ความรวดเร็วในการคนหาขอมูล และผูขาย ให
ความเอาใจใสในการขายและใหคําแนะนํา
4. ดานสงเสริมการตลาดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนมากให
ความสํา คัญ กั บดา นสงเสริ ม การตลาด เนื่องมาจากมี การจัด โปรโมชั่นมีคูป องสว นลดใหกับ ผูบ ริโ ภค มีการ
ประชาสัมพันธมีเมนู แนะนําใหมเสมอเพื่อใหผูบริโภคไดเลือกใชบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยมาภรณ
ชวยชูหนู, 2559) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลน ไมวาจะ
เปนการแจงขาวสารขอมูลสินคาใหมๆ ใหกับลูกคาโดยตรง การทํากิจกรรมสงเสริมการตลาด เชน ลด แลก แจก
แถม การมีระบบสมาชิ กเพื่อได รับ สิท ธิพิ เศษ หรือ แมแตการประชาสั มพันธรานคา ใน ชอ งทางอื่นๆ อยา ง
สม่ําเสมอ สิ่งเหลานี้ลวนแตสงผลตอการ ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคทังสิ้น
5. ดานบุคคลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนมากใหความสําคัญ
กับดานบุคคล เนื่องมาจากผูใหบริการมีอัธยาศัยดี มีวาจาสุภาพ บุคลิกภาพที่ดี สามารถแนะนําและแกปญหา
เฉพาะหนาไดดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อรุโณทัย ปญญา.2562) ปจจัยดานใหบริการสวนบุคคล โดย
ภาพรวมอยูในระดับ มาก และอยูใ นลํ า ดับ ที่ 4 เมื่อ พิจารณาเป นรายขอ ไดแ ก การใหคํา แนะนํา คําปรึก ษา
เกี่ยวกับขอสงสัยตางๆ ใหกับลูกคา รายบุคคลผา นเฟซบุกการใหบ ริการอยางเอาใจใสมีการแนะนําสินคา ที่
เหมาะสมกับความตองการของลูกคารายบุคคล มีระบบบันทึกขอมูลสินคาที่ลูกคาเคยสั่งซื้อ หรือเคยดูขอมูล
สินคา เพื่อสะดวกตอการรับชมและดําเนินการสั่งซื้อตามความสนใจของตน ซึ่งจะทําใหลูกคาเกิดความประทับใจ
ไดจึงทําใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานใหบริการสวนบุคคลมีคาเฉลี่ย โดยรวมอยูในระดับมาก
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6. ดานการนําเสนอและกายภาพโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภค
สวนมากใหความสําคัญกับดานการนําเสนอและกายภาพ เนื่องมาจากมีการจัดหมวดหมูอาหารที่งายตอการสั่งซื้อ
มีรูป ภาพของอาหารที่ ดึง ดูด น า รับ ประทาน มี ขอ มูล เกี่ยวอาหารและรา นคา ครบถวนและชัดเจนรวมไปถึง
พนักงาน บริการมีการแตงกายที่สะอาดเรียบรอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยมาภรณ ชวยชูหนู, 2559)
ดานภาพลักษณของสินคาและรานคาสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา ผานทางสังคมออนไลนดวยรานคาออนไลน
ที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ในปจจุบันผูบริโภคจึงมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา แตดวยการที่
เปนสังคมออนไลน การจะหาความปลอดภัยนั้นผูบริโภคจึงพิจารณาไดจากความมีชื่อเสียงของรานคา ผูบริโภค
เกิดความมันใจในเรื่องความ ปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคาไดในระดับหนึ่ง
7. ดา นกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่ง ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสวนมากให
ความสําคัญกับดานกระบวนการ เนื่องมาจากมีขั้นตอนในการสั่งซื้อที่งายไมยุงยากซับ ซอนมีความสะดวกกับ
ผูบริโภค มีชองทางการชําระเงินหลายรูปแบบ มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดสงตามเวลาจริงเพื่อใหผูบริโภค
เกิดความเชื่อใจ และพนักงานมีบ ริการการสงมอบอาหารหรือเครื่ องดื่มไดตรงตามเวลาที กําหนดทุกครั้ง ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยมาภรณ ชวยชูหนู,2559) กระบวนการใหบริการสงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา
ผานทางสังคมออนไลน เนื่องจากผูบริโภคตองการความถูกตอง และความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินคา ดังนั้น
รา นคาที่มีการลงขอมูลไวอยางละเอียด ทั้งขอมูลผูขาย ขอมูล สิน คา ขอมูลการ ชํา ระเงิน จะทําใหผูบ ริโ ภค
ตัดสินใจซื้อไดงายขึ้นและผูบริโภคยังตองการการบริการที่ดีจากรานคา
5.2.2. ผลการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จําแนกตามปจจัยประชากร ประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุ การศึกษา อาชีพ
และรายไดสามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้
1. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่เพศตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการใช
บริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตา งกัน ซึ่ง ผูวิจัยมี
ความเห็นวา เนื่องจากเพศที่มีความแตกตางกัน มาจากความตองการของแตละคนที่มีความตองการไมเหมือนกัน
มีเปนการดํารงชีวิตในแตละดานไมเหมือนกันจึงสงผลใหทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ
Foodpanda มีความตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ชเนศ ลักษณพันธุภักดี,2560) หญิงชายมีความ
แตกตางกันทั้งในดานสรีระ ความถนัด สภาวะทางจิตใจอารมณ จากงานวิจัยทางดานจิตวิทยาทั้งหลายไดแสดง
ใหเห็นถึงความแตกตาง อยางมากในเรื่องความคิดคานิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมได
กําหนดบทบาท และกิจกรรมของคนทั้งสองเพศไวแตกตางกัน
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2. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่สถานภาพตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
การใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา สถานภาพของผูบริโภคที่ตางกัน ยอมมีวิธีคิด ทัศนคติ ความจําเปน หรือแนวทางการ ตัดสินใจ
หรือบุคคลที่มีอิทธิตอความคิดของบุคคลจะมีความแตกตาง จึงสงผลใหทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการ
แอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ที่ ตางกัน ซึ่งขัดแยงกับ งานวิ จัยของ(กิตติศักดิ อังคะนาวิน,2561) พบวา
ผูบริโภคที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีทัศนคติตอธุรกิจขายสินคาและบริการผานออนไลนในเขตจั งหวัด ชลบุรีกอน
การตัดสินใจซื้อโดยภาพรวมไมแตกตางกัน
3. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่อายุตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการใช
บริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตา งกัน ซึ่ง ผูวิจัยมี
ความเห็นวา อายุแตกตางกัน ยอมจะมีความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน จึงสงผลใหทัศนคติของ
ผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda มีความตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (รวีพลอย
อนันตกูล,2560) จากการศึกษาพบว าการที่มีอ ายุแ ตกตา งกั น ย อมจะมีความตองการสิน คา และ บริก ารที่
แตกตา ง กันการแบงกลุ มผูบ ริโภคตามอายุ เชน กลุมวัยรุนมักชอบใชจา ยเงินไปกับ สิ่งแปลกใหมสินคา และ
บริการที่เปนแฟชั่นมากกวาการเก็บเงินหรือนําเงินไปฝากธนาคาร
4. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่การศึกษาตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคใน
การใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา การศึกษาที่ตางกันทําใหเกิดความสนใจตอสิ่งตางๆที่ตางกัน มีการดํารงชีวิตที่ตางกัน จึงสงผลให
ทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda มีความตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (รวีพลอย อนันตกูล,2560) ไทย พบวาการศึกษาผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคสินคาและบริโภคที่
มี คุณภาพดีมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา
5. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่อาชีพตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการใช
บริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา อาชีพของผูบริโภคที่ตางกันทําใหมีทัศนคติที่ตางกัน มีความตองการในดานการซื้อสินคาและ
บริการที่แตกตา งกัน มีพฤติกรรมในการซื้อที่ แตกต า งกั น จึงสงผลใหทัศนคติของผูบ ริโภคในการใชบ ริการ
แอพพลิเคชั่นของ Foodpanda มีความตา งกัน ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ(อมราลักษณ วาทหงส,2545)
พบวา ผูบริโภคที่มีปจจัยดานประชากรศาสตรดานอาชีพที่แตกตางกัน จะมีทัศนคติในการซื้อสินคาและบริการ
ผานระบบอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน
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6. ผูบริโภคในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีที่รายไดตางกัน มีผลตอทัศนคติของผูบริโภคในการ
ใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมี
ความเห็นวา ผูบริโภคที่รายไดตอเดือน ที่ตางกันใหความสําคัญกับการตลาด และกระบวนการใหบริการตางกัน
มีความตองการตางกัน จึงสงผลใหทัศนคติของผูบริโภคในการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda มีความ
ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (กานดา เสือจําศีล, 2555) พบวา รายไดที่ตางกันใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด และดานกระบวนการตางกัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
จากการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงขอมูลขอมูลทางดานประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มี
ทัศนคติตอการใชบริการแอพพลิเคชั่นของ Foodpanda ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตางกัน ดังนั้นควร
ใหความสําคัญกับทางดานประชากรศาสตรทุกกลุม ไมเนน กลุมใดกลุมหนึ่ง และมีการพัฒนาปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาดในทุกดานใหมีความสําคัญเทากัน เพื่อใหตรงตอความตองการของผูบริโภค
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
5.4.1 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เปนการทําการศึกษาในชวงของการเกิดโรคระบาด ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และชวงของการปดภาคเรียนควรมีการทําการศึกษาเพิ่มเติมในชวงที่อยูในสภาวะปกติเพื่อ
การเปรียบเทียบผลการศึกษาวาจะเปนไปในทิศทางเดียวกันหรือแตกตางกันอยางไร
5.4.2 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการนําตราสินคาประเภทอื่นๆ มาเปนกรณีศึกษา เนื่องจากธุรกิจ
ประเภทสิน คา และบริ การในรูปแบบออนไลนมี ความนิ ย มสูงในป จ จุ บัน จึ งมีความเปน ไปไดวา ผูบ ริโ ภคให
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