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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความแตกต่างปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์

ปัจจัยการรบัรู้คุณภาพการบริการ และกลยุทธ์การตลาด 5A กับพฤติกรรมการใช้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบาย
แอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยมกีลุ่มตวัอย่างในการวจิยัจ านวน 400 คน สถติทิีใ่ชป้ระกอบดว้ย 
ค่าสถติริอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติ ิt-test และ  สถติกิารวเิคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดยีว  

ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุระหว่าง 25-34 ปี มสีถานภาพโสด ระดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ระหวา่ง 25,001 - 40,000 บาท 
       ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ด้านเพศ อายุ สถานภาพ 
อาชพี และรายไดม้กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกนั  ผูบ้รโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพ การ
บรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้
และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัในการใหบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาด 5A ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัส่ง
อาหาร ดา้นความสนใจที่เกดิขึน้จะคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิ ดา้นปัจจยัที่ท าให้ตดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร ดา้นการรูจ้กัธุรกจิ
บรกิารจดัสง่อาหารทีแ่ตกต่างกนัในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้ค่าใน
การใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั: กลยุทธท์างการตลาด 5A บรกิารรบัจดัสง่อาหาร โมบายแอพลเิคชัน่  
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ABSTRACT 
 
  This research is a quantitative study, with the objective of studying the differences in demographic 
factors. The factors included the perception of service quality, 5A marketing strategies, and behavior using food 
delivery services via mobile applications of consumers in the Bangkok metropolitan area. There were 400 
samples used in this research and the statistics used consisted of percentage, arithmetical mean, standard 
deviation. The statistics used for hypothesis testing are t-test and One-Way Analysis of Variance.  
 The study found that most of the respondents were female, aged between 25-34, single, with an undergraduate 
level of education, employees at private companies, and with an average income between 25,001 to 40,000 
Baht.  
  The results of hypothesis testing showed that consumers with different demographic characteristics, 
such as age, gender, income and occupation, demonstrated different types of decision-making and                     
re-recommendations. The consumers had opinions on quality of service, concrete reliability, reliability in  
customer response, customer confidence and understanding different customers in food delivery services through 
mobile applications and different re-use and referral decisions, as well as consumers with opinions on  the  5A 
marketing strategy and knowledge of the food delivery service business. Additional information on these interests 
also came to light. The factors that influenced decisions to start using the service included                       
different knowledge of the food delivery service business, when using a food delivery service through                        
a mobile application that influenced their opinions on the value of using different services. 
 
Keywords:  5A Marketing Strategy, Food Delivery Services, Mobile Applications,  
 
บทน า 

รปูแบบการใชช้วีติของคนกรุงเทพฯในช่วงหลายปีทีผ่่านมาเปลีย่นแปลงไปอย่างมาก  ไลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป
อยา่งรวดเรว็ในยุคทีเ่ทคโนโลยคีอืสิง่ส าคญัในชวีติสง่ผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงในหลายมติ ิเช่น การใชอ้นิเตอร์ เน็ต เพื่อ
คน้หาขอ้มลู ขา่วสารต่าง ๆ เป็นตน้ รปูแบบการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไปของผูค้นทีต่อ้งการความสะดวกสบาย มวีถิชีวีติทีเ่รง่รบี 
และมขีอ้จ ากดัในเรื่องของเวลา รวมถึงความต้องการที่จะหลกีเลี่ยงการจราจรที่ตดิขดั เป็นสาเหตุท าให้คนที่อาศยั อยู่ใน
กรงุเทพมหานครตอ้งวางแผนการใชช้วีติในทุก ๆ เรือ่ง  

จากที่กล่าวถึงความเร่งรบีในการใช้ชีวิตประจ าวนั ในขณะที่ปัจจยัในการบรโิภคอาหารถือว่าเป็นปัจจยัหลกั          
ในการด ารงชวีติอย่างหน่ึง ดงันัน้การรบัประทานอาหารของประชาชนในกรุงเทพมหานครจงึเกดิความเร่งรบีตามไปดว้ย 
เน่ืองจากชวีติด าเนินไปโดยมปัีจจยัดา้นเวลาเขา้มาเป็นขอ้จ ากดั ท าให้คนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกัค านึงถงึความ
รวดเรว็ ประหยดัเวลา และความสะดวกสบายในการรบัประทานอาหาร ดว้ยวถิชีวีติทีเ่รง่รบีดงักล่าว จงึสง่ผลใหก้ารบรกิาร
จดัส่งอาหาร (Food Delivery Service) กลายเป็นอกีช่องทางหน่ึงที่จะช่วยตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ใน
ดา้นอาหาร ซึง่เป็นหนึ่งในสีข่องปัจจยัหลกัทีส่ าคญัอยา่งยิง่ต่อการด ารงชวีติของมนุษย์ 
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ธุรกิจบรกิารจดัส่งอาหารในประเทศไทยขณะน้ี มกีารให้บรกิารในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิาร      
ซื้ออาหารสด อาหารส าเรจ็รูป จากซุปเปอร์มาร์เก็ต หรอืแม้กระทัง่การสัง่อาหารจากรา้นอาหารต่าง ๆ  ที่มชีื่อเสยีง ซึ่ง
บรกิารจดัสง่อาหารถงึบา้นก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมากในปัจจุบนั และมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรื่อย ๆ โดยอา้งองิขอ้มลู
จากศนูยว์จิยักสกิรไทย ซึง่กล่าวไวว้า่ธุรกจิอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทยมมีลูค่าตลาดสงูถงึ 2.3 ลา้นลา้นบาท/ปี และ
ในระยะต่อไปก็คาดว่าจะยังคงเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจที่มีแนวคิดในการตอบสนองวิถีคนเมืองที่นิยมความรวดเร็ว 
สะดวกสบาย มเีวลาจ ากดั แต่ยงัตอ้งการสนิคา้และบรกิารทีด่มีคีุณภาพส าหรบัการบรโิภค รวมถงึการใหบ้รกิารทีส่อดรบักบั
พฤตกิรรมการใชเ้วลากบัสงัคมออนไลน์มากขึน้ 

ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาเรื่องกลยุทธ์การตลาด 5A และ การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารกบัพฤตกิรรม
การใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัจะท าการศกึษาปัจจยั
ด้านการรบัรู้คุณภาพการบรกิาร 5 ด้าน อนัประกอบไปด้วย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร (Tangibility) ความเชื่อถือ
ไวว้างใจได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกคา้ (Responsiveness) การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) และ การ
รูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) กลยุทธก์ารตลาด 5A ทัง้หมด 5 ดา้น อนัประกอบไปดว้ย การรบัรู ้(Aware) ความดงึดดูใจ 
(Appeal) การสอบถาม (Ask) การลงมือท า (Act) และ การสนับสนุน (Advocate) เพื่อให้เข้าใจลกัษณะพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคในยคุปัจจุบนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป รวมถงึความส าคญัของคุณภาพการใหบ้รกิารในทุกมติ ิและน าผลการศกึษาที่
ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจจดัส่งอาหาร ผู้ประกอบการรา้นอาหาร หรอื ผู้ที่สนใจในธุรกิจจดัส่งสนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทัง้น้ีเพื่อปรบัปรุงพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการให้บรกิาร การเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อกระตุ้น
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการสัง่ซือ้ต่อไปในอนาคต 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตรข์องผูบ้รโิภคประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา และ รายได ้
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาปัจจยัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร(Tangibility) ความ
เชื่อถอืไวว้างใจได ้(Reliability) การตอบสนองต่อลกูคา้ (Responsiveness) การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ (Assurance) และ 
การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ (Empathy) กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพืน้ที่
กรงุเทพมหานคร    

3. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาด 5A ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การรับรู้ (Aware) ความดึงดูดใจ (Appeal)           
การสอบถาม (Ask) การลงมือท า (Act) และ การสนับสนุน (Advocate) กับพฤติกรรมการใช้บริการจดัส่งอาหารผ่าน           
โมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะขอ้มูลประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา และ
รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั 

2. ผู้บรโิภคที่มคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ความเป็นรูปธรรมของบรกิาร ความเชื่อถือ
ไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลกูคา้ การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ และการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ แตกต่างกนั 
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3. ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาด 5A ในสว่นทีป่ระกอบดว้ย การรบัรู ้ความดงึดดูใจ การสอบถาม 
การลงมอืท า และ การสนบัสนุนทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่แตกต่างกนั    
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์การศกึษาครัง้น้ี ผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บรกิาร รบัจดัส่งอาหารผ่าน           
โมบายแอพลิเคชัน่  โดยศึกษา แนวคิดด้านประชากรศาสตร์ ของ ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2552 : 45 -46)               
ซึง่กล่าววา่ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic) ประกอบไปดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถานภาพครอบครวั 
รายได ้อาชพี และ การศกึษา ปัจจยัเหล่าน้ีมกัเป็นเกณฑ์ทีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาด ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรเ์ป็น
ลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะชว่ยก าหนดตลาดเป้าหมาย และ งา่ยต่อการวดัมากกวา่ตวัแปรอื่น 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการบริการ (Service Quality) (Kotler, 2000) ได้ให้ค าอธิบายของ 
“คุณภาพการบรกิาร” ว่า บรษิทัหรอืกจิการจ าเป็นต้องให้บรกิาร  ไดเ้ท่ากบัหรอืมากกว่าความคาดหวงัหรอืความตอ้งการ
ของลกูคา้ เพราะถา้หากวา่ลกูคา้ไดร้บัการบรกิารต ่ากวา่ ทีค่าดหวงัไว ้อาจท าใหเ้กดิความรูส้กึไมพ่อใจได ้รวมถงึลกูคา้อาจ
ไม่กลบัมาใชบ้รกิารอกี ในทางตรงขา้ม หากลูกคา้ไดร้บัการบรกิารเท่ากบั หรอืมากกว่าทีค่าดหวงั ลูกคา้จะเกดิความพอใจ 
และอาจมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาใชบ้รกิารอกี   

ตวัแบบท่ีใช้วดัคณุภาพการให้บริการท่ีได้รบัความนิยม และถูกน ามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายนัน้ ไดแ้ก่ผลงานของ 
พาราซุรามาน, ซแีทมล,์ และ เบอรร์ี ่(Parasuraman, Ziethaml, and Berry) ซึง่ไดพ้ฒันาตวัแบบเพื่อใชส้ าหรบัการประเมนิ
คุณภาพการให้บรกิารโดยอาศยัการประเมนิจากพื้นฐานการรบัรูข้องผู้รบับรกิารหรอืลูกค้า พรอ้มกบัได้หาค านิยามเพื่อ
ก าหนดความหมายของคุณภาพการใหบ้รกิารและปัจจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดคุณภาพการใหบ้รกิารทีเ่หมาะสม ผลงานความคดิ
และการพฒันาตวัแบบ SERVQUAL ของ ซแีทมล์, พาราซุรามาน, และ เบอรร์ี ่ประกอบด้วย 5 มติหิลกั (Zeithaml V. A. 
Parasuraman  A. & Berry L. L., 1990) (LoveLock, 1996)  
  มิติท่ี 1 ความเป็นรปูธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถงึ ลกัษณะทางกายภาพของการบรกิาร แสดงให้
เห็นถงึสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาท ิสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมอืส าหรบัใช้ประกอบการให้บรกิาร รวมทัง้
สภาพแวดลอ้มทีท่ าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึวา่ไดร้บัการดแูล เอาใจใส ่และความตัง้ใจจากผูใ้หบ้รกิาร 
  มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการให้ตรงตามสญัญา             
ที่ผู้ให้บรกิารให้ไว้กับผู้รบับรกิาร การบรกิารที่ให้ทุกครัง้ถูกต้อง เหมาะสม และได้ผลออกมาเหมื อนเดิมทุกครัง้ที่มา          
รบับรกิาร ความสม ่าเสมอจะชว่ยท าใหผู้ร้บับรกิารรูส้กึถงึการบรกิารทีม่คีวามน่าเชื่อถอื  
  มิติท่ี 3 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถงึ ความพรอ้มและความเตม็ใจของผูใ้หบ้รกิาร ที่
ช่วยตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารได้ทนัท่วงท ีผู้รบับรกิารสามารถเขา้รบับรกิารได้ง่าย สะดวก ตรงกบัความ
ตอ้งการ และความคาดหวงั หรอืเกนิกบัความคาดหวงัของผูร้บับรกิาร  
  มิติท่ี 4 การให้ความเช่ือมัน่ต่อลูกค้า (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรา้งความเชื่อมัน่ให้เกิด
ขึน้กบัผูร้บับรกิาร ผูใ้หบ้รกิารสามารถแสดงทกัษะความรู ้ความสามารถในการใหบ้รกิาร สามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิารดว้ยความสภุาพนอบน้อม มมีารยาททีด่ ี 
  มิติท่ี 5 การรู้จ ักและเข้าใจลูกค้า (empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่ การรู้จ ักและ              
เขา้ใจความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัของผูร้บับรกิารแต่ละคน 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤตกิรรมการบรโิภค หมายถงึ การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารต่าง ๆ 
ซึ่งเกิดจากอิทธิผลภายในตวับุคคลได้แก่ ความต้องการสิง่จ าเป็น ในการด ารงชีวติประจ าวนั ความต้องการที่เกิดจาก
แรงจูงใจ บุคลกิภาพส่วนตวั การรบัรู ้การเรยีนรู ้และทศันคติรวมทัง้อิทธผิลภายนอก ได้แก่วฒันธรรม ประเพณี ระบบ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่ง
ผูบ้รโิภคท าการคน้หาการซื้อ การใช ้การประเมนิผล การใช้สอยผลติภณัฑ์ และการบรกิาร ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเขา (Schiffman, 2010) หรอืหมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสนิใจ และ การกระท าของผู้บรโิภคที่
เกี่ยวกบัการซือ้และการใชส้นิคา้ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งศกึษาและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดว้ยเหตุผลหลายประการ
กลา่วคอื (เสร ีวงษ์มณฑา, 2552) 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค แนวคดิเกีย่วกบัการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมี
ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน เป็นการอธบิายขัน้ของการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคตัง้แต่การรูถ้งึความต้องการ หรอืปัญหาการ
แสวงหาขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจซือ้สนิคา้ การประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ การตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมภายหลงัการ
ซือ้ ซึง่มดีงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

1. การรบัรูถ้งึความตอ้งการหรอืปัญหา (Problem/Need Recognition) 
2. การคน้หาขอ้มลู (Information Search) 
3. การประเมนิทางเลอืก (Evaluation of Alternatives 
4. ขัน้ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ (Purchase Decision) 
5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post-purchase Behavior) 
แนวคิดเก่ียวกับโมบายแอพพลิเคชัน่  (Mobile Application) Mobile Application ประกอบขึ้นด้วยค า              

สองค า คอื Mobile กบั Application ซึ่งมคีวามหมายดงัต่อไปน้ี Mobile คอือุปกรณ์สื่อสารที่พกพาได ้และท างานได้คลา้ย
กบัเครือ่งคอมพวิเตอร ์ใชท้ าหน้าทีใ่นการตดิต่อสือ่สาร แลกเปลีย่นขอ้มลู สว่น Application หมายถงึซอฟตแ์วรท์ีใ่ชเ้พือ่ชว่ย
การท างานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมสีิง่ที่เรยีกว่า ส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface หรอื UI) เพื่อเป็น
ตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ  Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์ เคลื่อนที่  เช่น 
โทรศพัทม์อืถอื หรอืแทบ็เลต็โดยโปรแกรมจะช่วยตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ใหใ้ชง้านไดง้า่ย และสะดวกยิง่ขึน้ 
(ความหมายของ Mobile Application) (เทคโนโลยกีารสือ่สารเพือ่การศกึษา, 2561) 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตลาด 4.0 (Marketing 4.0) Philip Kotler, Hermawan Kartajaya and Iwan 
Setiawan (2017) กล่าวว่า Marketing 4.0 คอื การตลาดที่น าเอาเทคโนโลยตี่าง ๆ เขา้มาช่วย เพื่อใหเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคหรอื
ลูกคา้มากยิง่ขึน้ แต่สิง่ที่ส าคญัยิง่กว่าการใชเ้ทคโนโลยกีค็อื การเอาใจใส่ “ผูค้น” เพราะแบรนด์ทีเ่ขา้อกเขา้ใจในความรูส้กึ
ของมนุษย ์และแสดงออกได้ถงึความเป็นเพื่อนกบัผูบ้รโิภค จะเป็นแบรนด์ที่ดงึดูดใจได้มากที่สุด  (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และ
คณะ, 2551) นอกจากน้ี Marketing 4.0 เป็นการขยายเอาแนวคิดของ Marketing 3.0 มาต่อยอดให้เข้ากบัยุคสมยัของ 
Digital Economy ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองทัง้จากเทรนด์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Social Network, 
Sharing Economy, Now Economy, Content Marketing, Omnichannel และอื่น ๆ ทีน่ าไปสูก่ารหลอมรวมระหวา่งศาสตร์
การตลาดแบบดัง้เดมิเขา้กบัศาสตรก์ารตลาดในยคุดจิติอล 

กลุ่มเป้าหมายผู้สรา้งอทิธพิลทางการตลาดมกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ จากในอดตีที่กลุ่ม Senior, Men และ 
Citizens เป็นผูท้ีเ่คยมอี านาจในการตดัสนิใจซือ้สนิคา้จากฐานะทางการเงนิทีด่กีวา่ เปลีย่นมาเป็นกลุม่ Youth, Women และ 
Netizens ทีเ่ริม่มบีทบาทมากขึน้เรื่อยๆ แทน โดย Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, & Iwan Setiawan. (2017). ไดใ้ห้
ความสนใจกบับุคคลทัง้หมด 3 กลุ่ม ดงัต่อไปนี้ 
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Youth  (วยัรุน่) คอื กลุ่มเยาวชนตัง้แต่อายุ 10 ปีถงึ 24 ปี มบีทบาทอยา่งยิง่ในการเป็น Early Adopter หรอืผูร้เิริม่
ทดลองใชง้านสิง่ใหม่ๆ และพรอ้มทีจ่ะเปลีย่นแปลงเมือ่พบเจอสิง่ทีด่กีวา่แถมยงัสามารถแพรก่ระจายคุณค่าไปสูผู่บ้รโิภคกลุ่ม
อื่นได้ต่อไป กลุ่ม Youth ยังท าหน้าที่เป็น Trendsetter หรือผู้น าเทรนด์และ Game Changer หรือผู้ที่คอยสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในสงัคม และยงัเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของสนิคา้และบรกิารใหม่ๆโดยเฉพาะสิง่ที่มเีทคโนโลยลี ้าสมยัเขา้มา
เกีย่วขอ้ง พวกเขายงัเป็นกลุม่ทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุในการลงทุนทางการตลาดเพือ่ซือ้ใจพวกเขาในระยะยาวอกีดว้ย 

Women (ผูห้ญงิ) คอื กลุ่มผูบ้รโิภคผูห้ญงินัน้ถอืเป็น Information Collector ทีม่กัจะศกึษาขอ้มลูสนิคา้และบรกิาร
จากแหล่งข้อมูลและเพื่อนฝูงในสงัคมก่อนตัดสินใจซื้อมากกว่ากลุ่ มผู้ชาย แถมผู้หญิงยังได้รบัต าแหน่ง Household 
Manager ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของครอบครวัมากกวา่ผูช้ายมากขึน้เรือ่ย ๆ  

Netizens (ชาวเน็ท) หรอื Citizen of Internet หมายถงึกลุ่มผูใ้ชง้านอนิเตอรเ์น็ตทีท่ าหน้าทีเ่ป็นทัง้ผูใ้ชง้านและผูท้ี่
คอยสนับสนุนโลกออนไลน์ไปในตวั ทัง้ กลุ่มผู้สรา้ง Content ผู้พฒันาระบบ นักวจิารณ์และนักรวีวิ หน้าที่ส าคญัคอืเป็น 
Social Connectors หรอืผูท้ีค่อยเชื่อมประสานสงัคมของผูท้ีม่คีวามชอบเหมอืนๆกนัเขา้ดว้ยกนัจนเป็นปึกแผ่น เป็นผูท้ี่ท า
หน้าที่เป็น Expressive Evangelists หรอืผู้บอกต่อคุณค่าของแบรนด์ทัง้ในด้านดีและไม่ด ีโดยกลยุทธ์การตลาดที่ดตี้อง
สามารถพิชติใจผู้น าอิทธพิลภายในกลุ่มสงัคมของ Netizens ได้ เพราะถ้าหากท าส าเรจ็ พวกเขาจะกลายเป็นผู้ที่พรอ้ม
แนะน าและปกป้องแบรนดอ์ย่างเขม้แขง็ เน่ืองจากชาวเน็ทเป็นผูม้อีทิธพิลที่มากสุดในการขยาย Heart Share ของแบรนด์
ต่าง ๆ ในปัจจุบนั 

กลยุทธ์การตลาด 5 A เป็นกลยุทธ์ที่ถูกพฒันามาจาก AIDA (A : Attention, I : Interest, D : Desire  และ  A : 
Action) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัยุคปัจจุบนั โดยสามารถจ าแนก   กลยุทธก์ารตลาด 5 A ออกไดด้งัน้ี 

Aware (การรูจ้กัสนิคา้) หมายถงึชว่งทีล่กูคา้จะเริม่รูจ้กัสนิคา้ การสรา้งการรบัรูถ้งึการมอียูข่องแบรนด์ 
Appeal (การชื่นชอบสินค้า) คือช่วงที่นักการตลาดต้องดึงดูดให้ลูกค้าสนใจ ชื่นชอบสินค้าของทางแบรนด์

ทา่มกลางแบรนดค์ูแ่ขง่หลายๆ เจา้ ท าใหแ้บรนดเ์ปลีย่นจาก Long list กลายเป็น Short list ใหไ้ด ้ 
Ask (การถามต่อ) คอืการทีลู่กคา้เรยีนรูส้นิคา้จากการถาม ลูกคา้ทีส่นใจจะเริม่มกีารซกัถามถงึรายละเอยีดสนิคา้ 

ราคา จากแบรนด ์รวมถงึการทีล่กูคา้เริม่สอบถามเพือ่นหรอืคนใกลต้วัทีเ่คยใชส้นิคา้นัน้ ๆ   
Act (การตดัสนิใจซือ้) เป็นขัน้ตอนหลงัจากขัน้ตอนการถามถงึสนิคา้ ถา้ลกูคา้พอใจ และมัน่ใจมากพอ กจ็ะเกดิการ

ตดัสนิใจซือ้สนิคา้ ก่อใหเ้กดิ customer experience 
Advocate (การแนะน าสนิคา้จากผูอ้ื่น หรอื การบอกต่อ) การบอกต่อเป็นช่วงทีส่ าคญัมากในยคุปัจจุบนั เพราะการ

ที่ลูกคา้บอกต่อจะเป็นการประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารไปในตวัจนเกดิพลงัของ “การบอกต่อแบบปากต่อปาก” คอืการ
แปลงลกูคา้ทีม่คีวามจงรกัภกัดตี่อแบรนดใ์หก้ลายเป็นผูท้ีค่อยแนะน าแบรนดต์่อใหก้บัลกูคา้รายอื่น ๆ 
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ภาพประกอบ : กลยุทธก์ารตลาด 5A 
ทีม่า : Marketing 4.0 โดย Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ีคอื ผู้ที่ใช้หรอืเคยใช้บรกิารรบัจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ในพื้นที่
กรงุเทพมหานคร 

วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
ขัน้ตอนท่ี 1 วิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คอื กลุ่มคนอาศยัในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย

ก าหนดจากผู้ที่ใช้หรอืเคยใช้บรกิารรบัจดัส่งอาหารผ่านช่องทางโมบายแอพพลเิคชัน่ และ เป็นผู้ที่อยู่อาศยัหรอืท างาน           
ในยา่นศนูยก์ลางทางธุรกจิใจกลางกรงุเทพ (CBD) 

ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) เลือกเก็บข้อมูล โดยท าการแจก
แบบสอบถามจากกลุม่ตวัอยา่งตามแบบอยา่งทีไ่ดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที ่1 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  ผู้วิจ ัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยการออก
แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามสามารถท าการเลอืกค าตอบในแบบสอบถามไดด้ว้ยตนเองและเป็นแบบสอบถาม โดยใช้
วกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตวัเองโดยผูว้จิยั ผลทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามจะมกีารน ามารวบรวมและเกบ็บนัทกึใหอ้ยู่
ในรปูแบบเดยีวกนัก่อนทีจ่ะประเมนิผลทางสถติ ิโดยแบง่รปูแบบของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ไปด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ             
เป็นแบบสอบถามปลายปิด จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ รายได้เฉลี่ย         
ต่อเดอืน  

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวการรบัรู้คุณภาพการบรกิารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารจดัส่งอาหารผ่าน        
โมบายแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด แบ่งเป็น 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ ความเป็นรปูธรรมของบรกิาร ความเชื่อถอืไวว้างใจได ้การตอบสนองต่อลกูคา้ การใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้ และการ
รูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้   
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 5A ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการจดัส่งอาหารผ่าน             
โมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นแบบสอบถามปลายปิด แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ การรบัรู ้
ความดงึดดูใจ การสอบถาม การลงมอืท า และการสนบัสนุน  
  ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เช่น ความถีใ่นการใชง้านแอพพลเิคชัน่เพื่อซื้อสัง่อาหารออนไลน์ ชื่อผูใ้หบ้รกิารรบัจดัสง่อาหาร ประเภท
ของอาหารที่เลอืกซื้อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครัง้ ช่องทางการช าระเงนิค่าสนิค้าและบรกิาร รวมถึงเหตุผล  ในการใช้
บรกิารรบัจดัสง่อาหาร  

การวิเคราะหข้์อมลู  
1. วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหท้ราบขอ้มลูปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม ปัจจยัคุณภาพการบรกิาร กลยุทธ์การตลาด 5A และพฤตกิรรมการซื้อของผู้บรโิภค โดยสามารถวเิคราะห์
แบบสอบถามไดด้งัน้ี  

   1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศกึษา อาชพี และ
รายไดต้่อเดอืนของผูต้อบแบบสอบถาม แสดงผลเป็นความถีแ่ละรอ้ยละ 

   1.2 ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บรกิารจดัส่งอาหารผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน่ 
แสดงผลเป็นความถีแ่ละรอ้ยละ 

   1.3 กลยุทธ์การตลาด 5A ที่สง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านช่องทางแอพพลเิคชัน่ แสดงผล
เป็นความถีแ่ละรอ้ยละ 

   1.4 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านช่องทางแอพพลเิคชัน่ของผูบ้รโิภคโดย แสดงผลเป็นความถี่และ
รอ้ยละ ในสว่นของความคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารและความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารคะแนนเฉลีย่ (Mean) และค่า
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะหด์ว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยั เพื่อแสดงถงึ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน ดงัน้ี 

   2.1 ใชส้ถติ ิt-Test เปรยีบเทยีบความแต่งต่างของคา่เฉลีย่ 2 กลุม่  
   2.2 ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทีม่มีากกวา่ 2 กลุม่ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
ผลการวิจยั  

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะขอ้มลูประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี และ
รายไดท้ี่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกนั ส่วนขอ้มลูประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกนั 
ด้านอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นความคุ้มค่าในการใช้บริการ               
ทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้บรโิภคที่มคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองลูกคา้ ดา้นการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้าและด้านการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ที่แตกต่างกนั ใน
การให้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่มีการตัดสินใจใช้บริการซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกัน             
ส่วนผูบ้รโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อคุณภาพการบรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรม ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได้ ดา้นการให้
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ความเชื่อมัน่ต่อลกูคา้และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัในการใหบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มี
ผลต่อความคดิเหน็ความคุม้คา่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3 ผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธ์การตลาด 5A  ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัส่งอาหาร ด้าน
ความสนใจที่เกดิขึน้จะต้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิ ดา้นปัจจยัที่ท าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัส่ง
อาหารที่แตกต่างในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารที่
แตกต่างกนั สว่นความคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาด 5A ดา้นปัจจยัทีด่งึดูดใหส้นใจบรกิาร ดา้นความสนใจทีเ่กดิขึน้จะคน้หา
ขอ้มลูเพิม่ ดา้นปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร และดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัสง่อาหารที่แตกต่างกนัในการใช้
บรกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้คา่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ผลการวจิยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน             
400 คน สามารถสรุปไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ากทีส่ดุ เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 52.50  มอีายุระหวา่ง 25-34 ปี รอ้ยละ 36.25 มี
สถานภาพการสมรสเป็นโสด รอ้ยละ 54.25 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 67.25 ประกอบอาชพี
เป็นพนกังานเอกชน รอ้ยละ 42.00 มรีายไดเ้ฉลีย่ระหวา่ง 25,001-40,000 บาท  รอ้ยละ 47.00 
 การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในการใช้บรกิารจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ผลการวจิยัด้านคุณภาพการ
บรกิารในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน สรุปไดว้่าปัจจยัดา้นความ
เป็นรูปธรรมของธุรกจิรบัจดัส่งอาหาร มากที่สุดคอื การมฟัีงก์ชัน่ของแอพพลเิคชัน่ที่ใชง้านงา่ยไม่ซบัซ้อน คดิเป็นรอ้ยละ 
70.25  ปัจจยัดา้นความเชื่อถอืไวว้างใจไดข้องธุรกจิรบัจดัสง่อาหาร มากทีสุ่ดคอื ราคาค่าอาหารและค่าบรกิารทีป่รากฎบน
แอพพลเิคชัน่มคีวามถูกต้องแม่นย า คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 ปัจจยัด้านการตอบสนองต่อลูกค้าของธุรกิจ รบัจดัส่งอาหาร  
มากทีส่ดุคอื กระบวนการสัง่ซือ้อาหารทีไ่มซ่บัซอ้นตัง้แต่ตน้จนจบ คดิเป็นรอ้ยละ 47.50  ปัจจยัดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อ
ลกูคา้ของธุรกจิรบัจดัสง่อาหาร มากทีส่ดุคอื การบรกิารของพนกังานทีไ่ดร้บัการอบรมจากผูใ้หบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 60.25  
ปัจจยัดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ของธุรกจิรบัจดัสง่อาหาร มากทีสุ่ดคอื ผูใ้หบ้รกิารมชี่องทางการรบัฟังความคดิเหน็ของ
ผูใ้ชบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 59.00  
 กลยุทธท์างการตลาด 5A ในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ ผลการวจิยัดา้นกลยทุธก์ารตลาด 
5A ในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน สรุปไดว้่าปัจจยัการรูจ้กัธุรกจิ
บรกิารจดัสง่อาหารผา่นชองทางทีท่ าใหรู้จ้กัธุรกจิมากทีส่ดุ คอื สือ่โซเซยีลมเีดยี คดิเป็นรอ้ยละ 57.75 ปัจจยัทีด่งึดดูใหส้นใจ
บรกิารรบัจดัสง่อาหารมากทีสุ่ด คอื รายชื่อรา้นอาหารทีร่ว่มเป็นพารท์เนอรก์บัผูใ้หบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 47.75 ปัจจยัความ
สนใจที่เกดิขึน้จากการค้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิจากแหล่งที่มากที่สุด คอื การสอบถามจากเพื่อนหรอืคนในครอบครวัผู้เคยใช้
บรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 37.75 ปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิารรบัจดัสง่อาหาร มากทีส่ดุ คอื รา้นอาหารทีต่อ้งการใช้
บรกิารอยู่ในเครอืข่ายของผู้ให้บรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 42.25 ปัจจยัที่ท าให้ติดสนิใจบอกต่อการใช้บรกิารรบัจดัส่งอาหาร  
มากทีส่ดุ คอื อตัราคา่บรกิารทีเ่หมาะสมกบัคุณภาพการใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 67.50 
 การวเิคราะหข์อ้มลูพฤตกิรรมการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ ผลการวจิยัดา้นพฤตกิรรมการใช้
บรกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน สรุปไดว้่า ดา้นจ านวนคนที่รบัประทานใน
การใชบ้รกิารรบัจดัส่งอาหารแต่ละครัง้มากที่สุดคอื 1-2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.00  ดา้นวนัที่ใชบ้รกิารรบัจดัส่งอาหารเป็น
ประจ ามากทีส่ดุคอื วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์คดิเป็นรอ้ยละ 50.50 ดา้นชว่งเวลาทีเ่ลอืกใชบ้รกิารรบัจดัสง่อาหารมากทีส่ดุคอื ช่วง
มือ้อาหารหลกั เช่น เชา้ กลางวนั เยน็ คดิเป็นรอ้ยละ 51.25 ดา้นช่องทางเลอืกวธิกีารช าระเงนิมากทีส่ดุคอื การเลอืกช าระ
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เงนิด้วยเงนิสด คดิเป็นรอ้ยละ 75.25 โดยมจี านวนค่าบรกิารในการใชบ้รกิารจดัส่งอาหารเฉลี่ยครัง้ละประมาณ 374 บาท 
และในระยะเวลา 15 วนัมกีารใชบ้รกิารรบัจดัสง่อาหารเฉลีย่ จ านวน 5 ครัง้ 
 การตดัสนิใจใช้บรกิารจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ของผู้บรโิภค  ผลการวจิยัการตดัสนิใจใช้บรกิารรบั
จดัสง่อาหารพบวา่ ในสว่นของการใชบ้รกิารซ ้าและบอกต่อเพือ่นหรอืคนรูจ้กัใหใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระดบัใชบ้รกิารซ ้าและบอกต่อ
อยา่งแน่นอน (คา่เฉลีย่ 4.35) และการใชบ้รกิารรบัจดัสง่อาหารเป็นบรกิารทีคุ่ม้คา่ (คา่เฉลีย่ 4.46) 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะขอ้มลูประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ อาชพี และ
รายไดท้ี่แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกนั ส่วนขอ้มลูประชากรศาสตรท์ี่แตกต่างกัน 
ด้านอายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นความคุ้มค่าในการใช้บริการที่             
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ผู้บรโิภคที่มคีวามคิดเห็นต่อคุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือ
ไวว้างใจได ้ดา้นการตอบสนองลกูคา้ ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลกูคา้และดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ทีแ่ตกต่างกนัในการ
ใหบ้รกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อทีแ่ตกต่างกนั สว่นผูบ้รโิภคทีม่ี
ความคดิเห็นต่อคุณภาพการบรกิาร ด้านความเป็นรูปธรรม ด้านความน่าเชื่อถือไวว้างใจได้ ด้านการให้ความเชื่อมัน่ต่อ
ลูกค้าและด้านการรูจ้กัและเขา้ใจลูกค้าที่แตกต่างกนัในการให้บรกิารจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความ
คดิเหน็ความคุม้คา่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 3 ผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเห็นต่อกลยุทธ์การตลาด 5A ด้านการรู้จกัธุรกิจบรกิารจดัส่งอาหาร ด้าน
ความสนใจที่เกดิขึน้จะต้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิ ดา้นปัจจยัที่ท าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัส่ง
อาหารที่แตกต่างในการใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารที่
แตกต่างกนั สว่นความคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาด 5A ดา้นปัจจยัทีด่งึดูดใหส้นใจบรกิาร ดา้นความสนใจทีเ่กดิขึน้จะคน้หา
ขอ้มลูเพิม่ ดา้นปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร และดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัสง่อาหารที่แตกต่างกนัในการใช้
บรกิารจดัสง่อาหารผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้คา่ในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลของการวจิยั พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่มคีวามแตกต่างกนัของเพศ อายุ สถานภาพ อาชพี และ
รายได้กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อที่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศรินิ เจรญิพนิิจนันทร ์
(2546) ที่พบวา่ ปัจจยัลกัษณะดา้นประชากรศาสตรใ์นเรื่องของเพศ สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี อายุและ
จ านวนสมาชกิในครอบครงัแตกต่างกนันัน้ไมม่คีวามแตกต่างกนัในพฤตกิรรมการสัง่ซือ้ 
 เน่ืองจากลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรป์ระกอบไปดว้ย ดา้นอายุ ซึ่งผลติภณัฑ์หน่ึง ๆ จะสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัในลกัษณะทีแ่ตกต่างออกไป ซึง่นักการตลาดมกัจะใชป้ระโยชน์ทางดา้นอายุ
เป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรเ์พือ่หาความแตกต่างกนัของสว่นแบ่งตลาด   

ดา้นเพศ นับเป็นตวัแปรที่ส าคญัอกีประการหน่ึง ดงันัน้นักการตลาดจงึควรพจิารณาตวัแปรน้ีเป็นปัจจยัร่วมดว้ย 
เน่ืองจากมกีารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของตวัแปรดา้นเพศในปัจจุบนั จากการทีส่ตรที างานนอกบา้นมากขึน้ อาจจะมผีลให้
สตรกีลายเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกักลุ่มหน่ึงที่ควรน ามาพจิารณา เน่ืองจากสตรจีะเป็นผูต้ดัสนิใจในการซื้อและมอี านาจซื้อ
มากขึน้   
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ดา้นสถานภาพครอบครวั เป็นเป้าหมายทีส่ าคญัทางการตลาดมาตลอด โดยนักการตลาดมกัจะสนใจกบัจ านวนที่
บรโิภคและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใชส้นิคา้ใด สนิคา้หน่ึง รวมถงึผูต้ดัสนิใจในเรื่องของครัวเรอืน ทัง้น้ีเพื่อช่วยใน
การพฒันากลยุทธท์างการตลาดใหเ้ขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายทีว่างไวเ้ป็นไปไดอ้ยา่งเหมาะสม   

ด้านรายได้ การศกึษา อาชพี นักการตลาดจงึต้องให้ความสนใจกบัผู้บรโิภคที่มฐีานะร ่ารวย เน่ืองจากคาดว่ามี
อ านาจการซือ้สงู แต่อย่างไรกด็ ีครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางถงึต ่า กย็งัเป็นกลุ่มตลาดทีม่ขีนาดใหญ่มาก ซึง่การใชเ้กณฑ์
รายได้เพยีงอย่างเดยีวในการแบ่งส่วนตลาดนัน้ จะยดึถือว่ารายได้เป็นตวัชี้วดัความสามารถในการจ่ายสนิค้า ในขณะที่
แท้จรงิแลว้การเลอืกซื้อสนิค้านัน้ อาจจะถอืจากเกณฑ์รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม อาชพี หรอืการศกึษา ทัง้น้ีการที่จะ
ก าหนดตลาดเป้าหมายที่เป็นไปไดใ้หม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ นักการตลาดสว่นใหญ่มกัจะใชเ้กณฑ์รายไดค้วบคู่ไปกบัเกณฑ์
ประชากรศาสตร ์เช่น กลุม่รายไดส้งูอาจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายแุละอาชพี โดยมคีวามสมัพนัธ์ เชงิเหตุและผล โดยบุคคล
ทีม่กีารศกึษาต ่า อาจจะมโีอกาสหางานในระดบัสงูยาก จงึท าใหม้รีายไดต้ ่า   
 ปัจจยัคุณภาพการบรกิาร ประกอบดว้ย ความเป็นรปูธรรม ความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได ้การตอบสนองลูกคา้ การ
ใหค้วามเชื่อมัน่ต่อลูกคา้และการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ในการใหบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชั น่ทีแ่ตกต่างกนัมี
การตดัสนิใจใชบ้รกิารซ ้าและแนะน าบอกต่อแตกต่างกนั โดยดา้นความเป็นรปูธรรมของธุรกจิรบัจดัสง่อาหารมคีวามคดิเหน็
ต่อฟังก์ชัน่ของแอพพลเิคชัน่ใช้งานง่ายมากกว่าความใส่ใจในการให้บรกิารจากพนักงาน ด้านความน่าเชื่อถอืไวว้างใจได้
ของธุรกิจรบัจดัส่งอาหารมคีวามคิดเห็นต่อผู้ให้บรกิารรบัผิดชอบเมื่อเกิดปัญหามากกว่าราคาต่ออาหารในแอพมคีวาม
ถูกต้องแม่นย าและมากกว่าความถูกต้องในการค้นหาสถานที่  ด้านความเป็นรูปธรรมของธุรกิจรบัจดัส่งอาหารมคีวาม
คดิเหน็ต่อความรวดเรว็ในการจดัส่งอาหารมากกว่ากระบวนการสัง่ซื้อไม่ซ ้าซ้อนและมากกว่าความพรอ้มในช่องทางการ
ช าระเงนิ ดา้นการให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกค้าของธุรกจิมคีวามคดิเหน็ต่อการส ารวจความพงึพอใจในการให้บรกิารมากกว่า
การรรบัประกนักรณีอาหารเสยีหายและมากกว่าการบรกิารของพนักงานไดร้บัการอบรม ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ของ
ธุรกจิมคีวามคดิเหน็ต่อมชี่องทางการรบัฟังความคดิเหน็มากกวา่มกีารจดัโปรโมชัน่สง่เสรมิการขายและมากกวา่ผูบ้รกิารให้
ความส าคญักบัผูใ้ชบ้รกิาร  
 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาด 5A  ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัสง่อาหาร ดา้นความสนใจทีเ่กดิขึน้
จะต้นหาขอ้มูลเพิม่เตมิ ดา้นปัจจยัที่ท าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริม่ใชบ้รกิาร ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัส่งอาหารที่แตกต่างใน
การใชบ้รกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่มผีลต่อความคดิเหน็ความคุม้ค่าในการใชบ้รกิารทีแ่ตกต่างกนั  โดยดา้น
การรู้จกัธุรกิจบรกิารจดัส่งอาหารผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่มีความคิดเห็นต่อสื่อประชาสมัพนัธ์บนรถไฟฟ้าและสถานี
รถไฟฟ้ามากกว่าการแนะน าจากเพื่อนหรอืครอบครวั  ด้านปัจจยัที่ดงึดูดให้สนใจบรกิารมคีวามคดิเห็นต่อแอพพลเิคชัน่
สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าการมีรายชื่อร้านอาหารร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ และมากกว่าอัตราค่าบริการและโปรโมชัน่             
ดา้นความสนใจที่เกดิขึน้จะคน้หาขอ้มูลเพิม่เตมิจากแหล่งที่แตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็ต่อรวีวิจากผู้ใชบ้รกิารจรงิผ่านเวบ็
บอร์ด บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสยีงมากกว่าการค้นหาข้อมูลเปรยีบเทียบราคาและมากกว่าความต้องการทดลองใช้ บรกิาร            
ดว้ยตนเอง  

ด้านปัจจยัที่ท าให้ตดัสนิใจลงมือเริม่ใช้บรกิารมคีวามคิดเห็นต่อต้องการทดลองใช้บรกิารในรูปแบบใหม่ ๆ  ที่
สะดวกสบายกว่าเดิมมากกว่าการมรี้านอาหารที่ต้องการใช้บรกิารอยู่ในเครอืข่ายของผู้ให้บรกิารและมากกว่าต้องการ
ทดลองใชบ้รกิารในรปูแบบใหม่ ๆทีส่ะดวกสบายกว่าเดมิและโปรโมชัน่พเิสษส าหรบัลูกคา้ใหม่ ดา้นปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจ
บอกต่อการใชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อความสะดวกในการใชบ้รกิาร รวมถงึการช าระค่าบรกิารผ่านหลากหลายช่องทางมาก
กกวา่ความหลากหลายของประเภทรา้นคา้ทีเ่ป็นเครอืขา่ยในการใหบ้รกิารและมากกวา่อตัราคา่บรกิารเหมาะสมกบัคุณภาพ
การใหบ้รกิาร  
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศกึษาวจิยัผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1. ด้านความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่า              
จะเป็น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดม้ผีลต่อการการใชบ้รกิารซ ้าและบอกต่อ รวมถงึความคดิเหน็ต่อคุม้ค่าใน
การใช้สนิค้าที่แตกต่างกนัออกไป ดงันัน้ นักการตลาดจงึต้องท าการตลาดโดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้บรโิภค การ
ก าหนดตลาดเป้าหมายทีเ่ป็นไปไดจ้งึตอ้งมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้  
 2. ดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นความเป็นรปูธรรมของธุรกจิควรใหค้วามส าคญัต่อฟังก์ชัน่ของแอพพลเิคชัน่ที่ใช้
งานง่าย ดา้นความน่าเชื่อถอืไวว้างใจไดค้วรให้ความส าคญักบัการรบัผดิชอบเมื่อเกดิปัญหา  ด้านความเป็นรปูธรรมของ
ธุรกจิรบัจดัสง่อาหารควรใหค้วามส าคญัต่อความรวดเรว็ในการจดัสง่อาหาร  ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ควรใหค้วามส าคญัต่อ
การส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร  ดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลกูคา้ของธุรกจิความใหค้วามส าคญัต่อการมชี่องทางการ
รบัฟังความคดิเหน็  
 3. กลยุทธก์ารตลาด 5A ดา้นการรูจ้กัธุรกจิบรกิารจดัสง่อาหารผ่านโมบายแอพพลเิคชัน่ควรใหค้วามส าคญัต่อสื่อ
ประชาสมัพนัธบ์นรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้า  ดา้นปัจจยัทีด่งึดดูใหส้นใจบรกิารควรใหค้วามส าคญัต่อแอพพลเิคชัน่สะดวก
ต่อการใช้งาน  ด้านความสนใจที่เกิดขึ้นจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่แตกต่างกนัควรให้ความส าคญักบัรวีวิจาก
ผูใ้ชบ้รกิารจรงิผ่านเวบ็บอรด์ บลอ็กเกอรท์ีม่ชีื่อเสยีง  ดา้นปัจจยัที่ท าใหต้ดัสนิใจลงมอืเริ่มใชบ้รกิารควรใหค้วามส าคญัต่อ
ความตอ้งการทดลองใชบ้รกิารในรปูแบบใหม่ ๆ ทีส่ะดวกกว่าเดมิ  ดา้นปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจบอกต่อการใชบ้รกิารควรให้
ความส าคญัต่อความสะดวกในการใชบ้รกิาร  

ข้อเสนอแนะงานวิจยัในครัง้ต่อไป  
ควรท าการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์          

เชงิลกึ (In-Depth Interview) เพื่อทราบถงึเหตุผลที่แทจ้รงิในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารจดัส่งอาหารของผูบ้รโิภค รวมถงึ
ความต้องการที่แท้จรงิและขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูบ้รโิภคเพื่อน าขอ้มูลไปใชใ้นการจดัท ากลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่าง
ถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ี ส าเร็จลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงจาก อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์           
ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้สละเวลาให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนิน
งานวจิยั จนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรณุา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ  โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณเพื่อนนักศกึษาตลอดจนผู้ให้ขอ้มูลที่ได้ถ่ายทอดขอ้มูลและความคดิเห็นจากประสบการณ์ในการใช้
บรกิารรบัจดัส่งอาหารออนไลน์ทุกท่านที่สละเวลาใหข้อ้มูลจนครบถ้วนในการท าการวจิยัครัง้น้ีจนส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
คุณคา่อนัพงึมจีากการคน้ควา้อสิระฉบบัน้ี ขอมอบเพือ่บชูาพระคุณบดิา มารดา คร ูอาจารยแ์ละผูม้พีระคุณทุกทา่น 
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