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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอป

พลิเคชนัฟู้ดแพนด้า (Food Panda) ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรี ในยุคโควดิ-19  2) เพื่อ
ศกึษาส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิค
ชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรใีนยุคโควดิ-19  

รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ พื้นที่วิจยัคือจังหวดัจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างคือ 
ผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนั ฟู้ดแพนด้า ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรี  
จ านวน 400 คน ใช้วธิีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวธิกีารสุ่มแบบเจาะจง หรอืแบบใช้เกณฑ์ผู้วจิยั 
(Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
(Questionnaires) สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ผลขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วธิีการเปรยีบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (Independent samples T-Test) และใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู (Multiple regression analysis)  

ผลการวจิยัพบว่าการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนั ฟู้ดแพนด้า ของ
ผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีในยุคโควดิ – 19 ขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญัไดแ้ก่ปัจจยัประชากรศาสตร ์
ด้านอายุ อาชีพ การศึกษา และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
บุคคล ดา้นผลติภณัฑ/์บรกิาร ดา้นราคา ดา้นการสง่เสรมิตลาด และดา้นกระบวนการ  
ค าส าคญั:  สว่นประสมทางการตลาด,แอปพลเิคชนั 



Abstract 
The objectives of this research were to study following: 1) to study the comparison of 

the consumer choice of food delivery through Food Panda Applications in Covid-19 at 
Chanthaburi Province and 2) to study the marketing mix factors affecting the consumer choice 
of food delivery through Food Panda Applications in Covid-19 at Chanthaburi. 

A quantitative research method was used. The sample was 400 consumers who have 
ordered food delivery through Foodpanda and lived in Chanthaburi. Data were collection by 
using a questionnaire. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, 
including frequency, percentage, standard deviation, mean, Independent samples T-Test, 
One Way ANOVA, and multiple regression analysis with a statistical significance level of .05 
in the hypothesis testing. 
  Marketing Mix Factors influencing the consumer choice of food delivery through Food 
Panda Applications in Covid-19 at Chanthaburi indicated that age, occupation, and education 
influenced the consumer choice of food delivery through Food Panda Applications with a 
statistical significance level of .05. In addition, marketing mix factors, including physical 
evidence, people, product, price, promotion, and process, influenced the consumer choice of 
food delivery through Food Panda Applications. 
Keywords: marketing mix, application 
 
บทน า 
 จากสถานการณ์ไวรสัโควดิ-19 ทีไ่ดเ้ป็นโลกาภวิตัน์ไปทัว่โลกไดส้ง่ผลกระทบในทุกดา้นและ
ทุกภาคส่วน กระทบกบัการด ารงชพีในชวีติประจ าวนัทีต่้องมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เช่นการใช้
เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น การเปลี่ยนมาท างานอยู่ที่บ้านแทนการไปท างานที่สถานที่ท างาน (Work 
from home)  การหลีกเลี่ยงการสมัผสัผู้อื่นทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ใช้สิ่งของร่วมกัน การเว้น
ระยะห่างทางสงัคมจากผู้อื่นหนึ่งถึงสองเมตร การหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ หรือท ากิจกรรมใน
สถานที่มีผู้คนแออัด เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวจะด้วยสถานการณ์หรือกฏ
ขอ้บงัคบัต่างๆลว้นมผีลกระทบต่อผูป้ระกอบการและผูบ้รโิภคทีจ่ะตอ้งหาแนวทางในการปรบัตวัเพื่อ
ความอยู่รอดกนัของทุกฝ่ายจากสถานการณ์โควดิ – 19 กรอปกบัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท า
ใหค้นไทยอยู่บ้านมากขึ้นและยงัเป็นตวัเร่งใหค้นไทยปรบัตวัให้รบักบั รูปแบบการใช้ชวีติยุคใหม่ที่
เอื้ออ านวยและเกี่ยวขอ้งกบัความสะดวกสบายของดจิทิลัหรอืทีเ่รยีกว่า (Digital lifestyle) ตวัอย่าง
ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัดิจิทลัไลฟ์สไตล์ (Digital lifestyle) เช่นการใช้แอปพลิเคชนัดีลิเวอรี่



ต่างๆเช่นการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเพื่อมาอ านวยความสะดวกในชวีติประจ าวนั เป็นต้น ใน
ส่วนผูป้ระกอบการธุรกจิเองกต็้องหาทางปรบัตวัใหท้นักบัสถานการณ์และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่
เปลีย่นไปเช่นกนั (ธนาคารกรุงเทพ SME Update, 2563) เนื่องจากอาหารถอืเป็นหนึ่งในปัจจยัสี ่ที่
มีความส าคัญอย่างมากต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน และในช่วงที่ร ัฐบาลยังไม่ประกาศให้ทาง
รา้นอาหารเปิดใหน้ัง่รบัประทานที่ร้านตามปกตแิต่ให้ขายอาหารเฉพาะแบบน ากลบัเท่านัน้ ผลการ
ส ารวจการใช้บริการ Online food delivery ระหว่างวนัที่ 5-15 มีนาคม 2563 พบว่า คนไทยสัง่
อาหารออนไลน์ใหม้าส่งทีบ่า้นอนัดบั1เนื่องจากผูบ้รโิภคไม่อยากเดนิทางไปทีร่า้นเองรอ้ยละ 80.37 
อนัดบั2 ไม่ต้องการเสยีเวลาไปต่อควิดว้ยตนเองรอ้ยละ 57.63 อนัดบั3 เนื่องจากการสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชนัจะได้รบัส่วนลดและโปรโมชัน่รอ้ยละ 47.04 และอนัดบัที4่ เนื่องจากผูบ้รโิภคกลวัตดิ
เชือ้ไวรสัโควดิ- 19 รอ้ยละ 33.96 (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์, 5-15มนีาคม 2563)  

 ธุรกจิบรกิารสัง่ซื้อและจดัส่งอาหารออนไลน์ดลีเิวอรีผ่่านแอปพลเิคชนันัน้กไ็ดร้บัผลกระทบ
จากสถานการณ์โควดิ – 19 บวกรวมกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนปัจุบนั แต่ถอืเป็นผลกระทบ
ในเชิงบวก เนื่องจากท าให้ตลาดของธุรกิจนี้มอีตัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัการ
แขง่ขนัทางธุรกจิในตลาดนี้กม็กีารแข่งขนัทีท่วคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ เพือ่ครอบครองพืน้ทีส่ว่นแบ่ง
ทางการตลาด ฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) กเ็ป็นหนึ่งในธุรกจิบรกิารสัง่ซื้อและจดัส่งอาหารออนไลน์
ดีลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนันัน้ได้รบัผลกระทบเชิงบวกเช่นกัน ฟู้ ดแพนด้าได้เข้ามาท าตลาดใน
ประเทศไทยในเดอืนมนีาคม 2555 และในเดอืนมถิุนายน 2563 ไดท้ าการขยายฐานบรกิารเพิม่ขึ้น
เป็น 67 จังหวัดในประเทศไทย(THE STANDARDTEAM,2563)บริการสัง่ซื้อและจัดส่งอาหาร
ออนไลน์ดลีเิวอรีผ่่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda)ไดเ้ขา้มาเปิดใหบ้รกิารในพืน้ทีจ่งัหวดั
จนัทบุร ีในวนัที ่19 กุมภาพนัธ์ 2563 (จนัท์จี๊ดด,2563) ซึ่งในขณะนัน้เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ – 19 ซึ่งทางจงัหวดัจนัทบุรเีองกไ็ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์นี้  
ทัง้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารจ านวนมากในจงัหวดัจันทบุรี ที่ไม่สามารถเปิดขายอาหาร 
เครื่องดื่ม ไดต้ามปกต ิทัง้ทีม่คีวามต้องการซื้อจากผูบ้รโิภค ในส่วนผูบ้รโิภคเองกป็ระสบปัญหาการ
ไม่สามารถออกไปซื้ออาหารไดต้ามปกตเิช่นกนั เมื่อมธีุรกจิบรกิารสัง่ซื้อและจดัสง่อาหารออนไลน์ดี
ลเิวอรีผ่่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) เขา้มา จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีช่่วยตอบสนอง
ความต้องการพื้นฐานในด้านการจดัหาอาหารที่เป็นปัจจยัสีข่องชวีติประจ าวนัของผู้บรโิภคและยงั
ช่วยอ านวยความสะดวกสบายรวมไปถงึช่วยลดความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ – 
19 เนื่องจากผู้บรโิภคไม่ต้องเดินทางไปสัง่หรอืซื้ออาหารด้วยตนเอง ในส่วนของผู้ประกอบการ
รา้นคา้รา้นอาหารในจงัหวดัจนัทบุรเีองทีไ่ดเ้ขา้ร่วมกบั แอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) กม็ี



ช่องทางการขายอาหารออนไลน์มาช่วยอีกทางเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจได้ และส าหรบัธุรกิจ
บรกิารสัง่ซือ้และจดัสง่อาหารออนไลน์ดลีเิวอรีผ่่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) สามารถ
น าผลการวจิยัมาประยุกต์ออกแบบและวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจทีจ่ะเลอืก
ซื้อหรอืสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food Panda) เพื่อครองส่วนแบ่งทางการตลาดและ
ขยายธุรกจิใหเ้ตบิโตอย่างยัง่ยนื 

 ดงันัน้ผู้วจิยั จึงสนใจศึกษาวจิยัเรื่อง ปัจจยัส่วนทางประสมการตลาด7P’s ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนั ฟู้ดแพนดา้ ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีใน
ยุคโควดิ - 19 ผลทีไ่ดจ้ากการวจิยันี้สามารถเป็นประโยชน์ต่อ ผูบ้รโิภคทีม่ทีางเลอืกในการซื้อหรอื
สัง่อาหารอย่างสะดวกสบายและปลอดภยัเพิม่ขึน้ ผูป้ระกอบการรา้นอาหารสามารถเพิม่โอกาสและ
ช่องทางในการขายหรอืจดัจ าหน่ายที่มากขึ้นแทนที่การเปิดหน้าร้าน ที่ต้องรอลูกค้ามาใช้บรกิาร
เพยีงอย่างเดยีว ผูป้ระกอบการบรกิารสัง่ซื้อและจดัส่งอาหารออนไลน์ดลีเิวอรีผ่่านแอปพลเิคชนัฟู้ ด
แพนดา้ (Food panda) หรอืบุคคลทัว่ไปทีส่ามารถน าขอ้มลูไปปรบัใชใ้หเ้กดิประโยชน์ หรอืน าไปท า
กลยุทธ์ทางการตลาดได้ตรงกบักลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมายและได้เปรยีบในทางการแข่งขนัทางธุรกิจ
เพิม่มากยิง่ขึน้  
 
 บทความวิจยัน้ีน าเสนอการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนด้า 
(Food panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรแีละการศกึษาส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ทีม่ี
ผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) ของผูบ้รโิภค
ในเขตจงัหวดัจนัทบุรโีดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food 
panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ี  
 2. เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาด 7P’s ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหาร
ผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ี
 
สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรทีีม่ปัีจจยัสว่นบุคคลแตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) แตกต่างกนั  
 2. สว่นประสมทางการตลาด 7P’s มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอป
พลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ี



การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิ ทฤษฎปัีจจยัดา้นประชากรศาสตร ์

 ยุบล เบญ็จรงคก์จิ (2542) ไดใ้หแ้นวคดิดงันี้ ประชากรศาสตร ์คอืทฤษฎขีองหลกัความเป็น
เหตุและผล ซึ่งพฤตกิรรมของมนุษย์นัน้เป็นไปตามแรงจากภายนอกที่มากระตุ้น เมื่อลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ต่างกนั พฤตกิรรมก็ต่างกนัออกไป ลกัษณะทางประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรทาง
สถติทิีส่ าคญัและวดัไดจ้งึนิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดดงันี้ 

1. เพศ (Sex)  เพศหญงิ เพศชาย มคีวามต่างกนัในดา้นพฤตกิรรม ทศันคต ิค่านิยม และพบว่าเพศ
หญงิมจีติใจอ่อนไหวสามารถชกัจูงไดง้่ายกว่าเพศชาย เพศจงึเป็นอกีตวัแปรที่ส าคญัในการใช้แบ่ง
สว่นตลาด 

2. อายุ (Age) สามารถก าหนดความแตกต่างในด้านพฤตกิรรม ทศันคต ิรวมไปถงึการเปิดรบัสื่อก็
แตกต่างกนัออกไปตามช่วงวยั 

3. การศกึษา (Education) ระดบัการศกึษาของผู้บรโิภคที่ต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมที่แตกต่างกัน 
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสูงมคีวามรูค้วามเขา้ใจและมแีนวโน้มในการเปิดรบัสือ่มากกว่าผูบ้รโิภค
ทีร่ะดบัการศกึษาต ่ากว่า 

4. รายได้ (Income) รายได้เป็นตวัชี้วดัความสามารถของผู้บรโิภคในการใช้จ่ายสนิค้าหรอืบรกิาร 
และนักการตลาดนิยมน าปัจจยัดา้นรายไดม้าใชช้ี้วดัร่วมกบัตวัแปรดา้นอื่นเช่น อาชพี อายุ ลกัษณะ
ครอบครวั เพือ่ใหไ้ดก้ลุ่มตลาดเป้าหมายทีช่ดัเจน 

5. อาชพี (Occupation) ปณิศา มจีนิดา (2553) ไดก้ล่าวว่าผูบ้รโิภคในแต่ละอาชพี มคีวามต้องการ
ในผลติภณัฑห์รอืบรกิารแตกต่างกนัออกไป ตวัอย่างเช่น สนิคา้คอืนาฬกิา อาชพีนักธุรกจิ ต้องการ
นาฬกิา Rolex ซึง่เป็นสนิคา้หรหูราเพือ่ไวส้รา้งภาพลกัษณ์ ในขณะทีอ่าชพีกรรมกร ตอ้งการนาฬกิา
ธรรมดาทีบ่อกเวลาไดเ้ท่านัน้ 

 แนวคดิ ทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาด 
 ทฤษฎี 4P’s ของ (Kotler & Armstrong, 2004) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาดใช้
กระตุน้และหาทางตอบสนองถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคในตลาดเป้าหมายได้ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า (Product)  หมายถึง สินค้าและบริการที่ บริษัท น าเสนอให้กับตลาด
เป้าหมาย 



2. ดา้นราคา (price) หมายถงึ จ านวนเงนิที่ผูบ้รโิภค ลูกคา้ต้องจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์หรอืสนิค้า 
ราคาจะสอดคลอ้งกบัการรบัรูข้องผูบ้รโิภคตามมลูค่าของสนิคา้หรอืบรกิาร 
3. ด้านการจดัจ าหน่าย (Place) หมายถงึ สถานที่รวมไปถงึกจิกรรมของบรษิัทที่ท าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถใชไ้ด ้หรอืท าใหผ้ลติภณัฑพ์รอ้มใชง้านกบัผูบ้รโิภคเป้าหมาย 
4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) หมายถงึ กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อสารเพื่อบอกถงึขอ้ดขีองสนิคา้ 
และชกัชวนใหลู้กคา้เป้าหมายซือ้สนิคา้ 
Kerin & Hartley, 2019 ได้ให้แนวคดิว่าในปัจจุบนัการท าการตลาดต้องมกีารปรบัตวัเพื่อรบัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงต่างๆทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็จงึไดเ้พิม่อกี 3P's เขา้มาเพื่อใหร้องรบักบัธุรกจิบรกิาร
เป็นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 7P’s  
5. ดา้นบุคคลหรอืพนักงาน (People) ในธุรกจิบรกิารจะเกี่ยวขอ้งกบับุคคลเพราะเป็นการสร้างและ
สง่มอบประสบการณ์การบรกิารแก่ลูกคา้ 
6. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความ
ประทบัใจในบรกิารและมอีทิธพิลต่อการรบัรูข้องลูกคา้ทีม่ตี่อบรกิารดว้ย 
7. ดา้นกระบวนการ (Process) หมายถงึขัน้ตอนหรอืวธิกีารของกจิกรรมทีส่รา้งและส่งมอบบรกิารที่
ดใีหแ้ก่ลูกคา้ 
 แนวคดิทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ (Decision process) 
 ทฤษฎขีอง (Kotler, 2003) กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคจะมลีกัษณะเป็นขัน้ตอนหรอื
กระบวนการทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ 
1. การตระหนักถงึปัญหา เป็นขัน้ตอนที่ผู้บรโิภคตระหนักถงึปัญหาและความต้องการที่ถูกกระตุ้น
จากสิง่เรา้ภายในและภายนอก 
2. การคน้หาขอ้มูลข่าวสาร เป็นขัน้ตอนที่ผูบ้รโิภคถูกกระตุ้นแลว้น ามาสู่การค้นหาขอ้มูลสนิค้านัน้
เพิม่เตมิ 
3. การประเมนิทางเลือก หลงัจากผู้บรโิภคได้ข้อมูลจากการค้นหาแล้วก็จะน าข้อมูลไปพจิารณา
เปรยีบเทยีบคุณสมบตั ิของผลติภณัฑ ์
4. การตดัสนิใจซือ้ หลงัจากผูบ้รโิภคประเมนิทางเลอืกไดแ้ลว้ กเ็ขา้สูก่ารตดัสนิใจซือ้ 
5. พฤตกิรรมหลงัการซื้อ ประสบการณ์ของผูบ้รโิภคหลงัจากไดซ้ื้อหรอืใชส้นิคา้ ในกรณีทีส่นิค้าไม่
เป็นไปตามที่คาดหวงัจะเกดิความไม่พอใจ หากเป็นไปตามที่คาดหวงัไว้จะรู้สกึเฉยๆ แต่หากเกนิ
ความคาดหวงัจงึจะรูส้กึพอใจ 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัใช้รูปแบบวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วจิยัก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยัใช้ทฤษฎีประชากรศาสตร์ ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด และทฤษฎี
พฤตกิรรมผู้บรโิภค เป็นกรอบการวจิยั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา คอืผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิาร
สัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนั ฟู้ดแพนดา้ ทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรโีดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยั 
คอืแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุดเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างโดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 



ระเบียบวิธีวิจยั  

งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ ประชากรคอืผูบ้รโิภคในจงัหวดัจนัทบุร ีกลุ่มตวัอย่าง คอื 
ผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนั ฟู้ดแพนด้า ที่อาศยัอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรี  
จ านวน 400คน ใช้วธิีคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง หรอืแบบใช้เกณฑ์ผู้วิจยั 
(Purposive Sampling) เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอื แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่าง (Questionnaires) ในการศึกษาครัง้นี้ผู้วิจยัใช้สูตรของ W.G. Cochran (1997) 
โดยผู้วจิยัก าหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด 50 % หรอื 0.5 มคี่าระดบั
ความเชื่อมัน่ 95 % ยอมรบัค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดบั 5 % หรอื 0.05  ท าการรวบรวมข้อมูล 
ระหว่างเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2563 น าขอ้มูลเชงิปรมิาณมาวเิคราะห์ด้วยสถิติ
พื้นฐานประกอบด้วยค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (mean)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)และสถติอิา้งองิประกอบดว้ยการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 
ตวัที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent samples T-Test) การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างตวั
แปรมากกว่า 2 ตวั วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง
ผู้วจิยัจึงทดสอบรายคู่ด้วยวธิีการของ Post Hoc LSDและการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression analysis) 
 
ผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ที่1 การเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหาร
ผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนด้า (Food panda) ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าเป็นไปตาม
กรอบแนวคดิคอืตวัแปรอสิระปัจจยัประชากรศาสตร์ด้าน อายุ อาชพี การศกึษาที่แตกต่างกนัมผีล
ต่อตวัแปรตามการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) ของ
ผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีในยุคโควิด-19 แตกต่างกนั แต่ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้าน เพศ 
รายไดต้่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อระดบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ด
แพนด้า (Food panda)ไม่แตกต่างกัน และผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์ข้อที่2 ส่วนประสมทาง
การตลาด 7P’s ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนด้า (Food 
panda) ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุรี พบว่าเป็นไปตามกรอบแนวคดิคอืตวัแปรอสิระปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดด้านปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ปัจจยัด้านบุคคล ปัจจยัด้านผลติภณัฑ/์
บริการ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการส่งเสริมตลาด และปัจจยัด้านกระบวนการ มีผลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนด้า(Food  panda) ของผู้บรโิภคในเขต
จังหวัดจันทบุรี ในทางบวกเนื่องจากเมื่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้น มีผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 



อภิปรายผลการวิจยั  
 การศึกษาวจิยัเรื่องปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด7P’s ที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
สัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลเิคชนั ฟู้ดแพนดา้ ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีในยุคโควดิ - 19  มี
ประเดน็ส าคญัในการอภปิรายผลตามวตัถุประสงคก์ารวจิยัโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1.ปัจจยัประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัจะมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิค
ชนัฟู้ดแพนด้า (Food panda) แตกต่างกนั สอดคล้องกบัแนวคดิของ (ปณิศา มจีนิดา, 2553) (กลั
ยกร วรกุลลฏัฐานีย ์และพรทพิย ์สมัปัตตะวนิช ,2553)และ(ยุบล เบญ็จรงคก์จิ ,2542) แต่ขดัแยง้กบั
งานวจิยัของ ยุพเรศ พริยิพลพงศ์ (2557) ทีศ่กึษาเรื่อง ปัจจยัและพฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ใช้โมบายแอปพลิเคชันซื้อสินค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนและแท๊บเล็ตของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานครทีพ่บว่าปัจจยัประชากรศาสตร์ไม่มผีลต่อการตดัสนิใจ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่าตาม
ทฤษฎีปัจจยัประชากรศาสตร์มผีลต่อพฤตกิรรมที่เป็นแรงจูงใจในการซื้อแต่ในสถานการณ์ที่มกีาร
แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 จึงมปัีจจยัด้านประชากรศาสตร์เพยีงบางตวัเท่านัน้ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ (Food panda) ในจงัหวดัจนัทบุร ี
 2.สว่นประสมทางการตลาด 7P’s มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิค
ชันฟู้ ดแพนด้า (Food panda)ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดจันทบุรีพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ดแพนด้า(Food panda) 
ของผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีในทางบวกเนื่องจากเมื่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพิม่ขึน้
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่เพิ่มขึ้นตรงกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ(Booms & 
Bitner, 1981) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐติาภา พรหมสวาสดิ ์(2555) ทีศ่กึษาเรื่องปัจจยัดา้นสว่น
ประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑเ์สรมิอาหารบ ารุงสมองและความจ าของ
ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัพบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผติต
ภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซื้ออาหารเสรมิบ ารุงสมองความจ า 
และยงัพบว่าการศกึษาวจิยับางส่วนสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศศวิรรณ กลิน่มาหอม(2559)ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่ององคป์ระกอบของผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการทีม่อีทิธพิลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจซื้อของผู้บรโิภคอาหารทะเลแบบจดัส่งถงึที่ของร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมอืง
พทัยา  
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 ผูป้ระกอบการแอปพลเิคชนั ผูป้ระกอบการรา้นอาหาร หรอืบุคคลทัว่ไปทีส่นใจ สามารถน า
ผลการศกึษาวจิยัไปใชโ้ดยสรุปไดป้ระเดน็ดงันี้ 

 1.ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 26 - 35 ปีส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน มรีะดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ที่ระดบัปรญิญาตรแีละส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนที่ช่วง10,001 – 20,000 บาท พบว่าปัจจยัด้านอายุ อาชีพ การศึกษามผีลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสัง่ซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชนัฟู้ ดแพนด้า(Food panda) ของผู้บริโภคในเขต
จงัหวดัจนัทบุร ีในยุคโควดิ-19 สามารถน าขอ้มลูดงักล่าวเพือ่น าไปใชว้างแผนหรอืท าการก าหนดกล
ยุทธ์ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจนเช่นเลอืกท าการตลาดแบบเจาะกลุ่มช่วง
อายุของผูท้ีใ่ชบ้รกิารแอปพลเิคชนัฟู้ดแพนดา้ การเลอืกท าโปรโมชัน่หรอืสว่นลดทีต่รงกบัอาชพีของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การประยุกต์การสร้างสื่อโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆเพื่อสร้างการรบัรู้กบั
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างชดัเจน 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่ซื้ออาหารผ่านแอป
พลิเคชนัฟู้ดแพนด้า(Food  panda) ของผู้บรโิภคในเขตจงัหวดัจนัทบุร ีในทางบวกเนื่องจากเมื่อ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพิม่ขึ้น มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารที่เพิ่มขึ้นโดยเรยีงจากค่า
น ้าหนักตวัแปรที่มผีลจากมากไปหาน้อย3อนัดบัดงันี้ อนัดบั1 คอืปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ซึ่ง
ลกัษณะทางกายภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าเห็นหรอืสมัผสัได้ ดงันัน้การแต่งกายของหรอืยูนิฟอร์มของ
พนักงานส่งอาหารควรสะอาด มคีวามโดดเด่นชดัเจนเห็นแล้วจ าได้ทนัที อนัดบั2 คอืปัจจยัด้าน
บุคคล ซึง่ขอ้มลูตรงน้ีอาจน าไปเป็นแนวทางเพิม่เตมิเพือ่การฝึกอบรมพนักงานเพือ่สง่ต่อการบรกิาร
ที่ดีให้กลับผู้บริโภคต่อไปได้อันดบั3 คือปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์/บริการ ซึ่งข้อมูลตรงนี้อาจน าไป
ประยุกตใ์ชก้บัการคดัเลอืกรา้นอาหารทีจ่ะเขา้ร่วมเป็นพารท์เนอร ์ใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมายได ้ 

 ส าหรบัประเดน็ในการวจิยัครัง้ต่อไปส าหรบัผูท้ีส่นใจหรอืตอ้งการท าการศกึษาเพิม่เตมิควร
ท าการศกึษาเชงิคุณภาพ เพือ่ทราบถงึขอ้มลูเชงิลกึต่างๆ ซึง่เป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกจิและ
ผูบ้รโิภค 
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