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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่
ใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และ             
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้สถิติค่าที การวิเคราะห์            
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน  มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  และมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ โดยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมอยู่ในระดับดี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ อาชีพ และสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ และผู้บริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ  ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเส ริม             
การขาย ด้านบุคคล ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ด้านความถี่ต่อเดือนในการเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน และส่วนประสม             
ทางการตลาดบริการ  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านฟู้ดแพนด้า ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาดบริการ การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ฟู้ดแพนด้า 
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ABSTRACT 
 

This research aimed to study how service marketing mix factors relating to online food 
ordering behavior via foodpanda of Customers in Bangkok area. Samples were 400 consumers who 
used food ordering services online through the website and the foodpanda Thailand application 
(app). A questionnaire is used for data collection. The statistics for data analysis included percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance and the Pearson product moment 
correlation coefficient.  

Results of the research were as follows: most respondents were female, ages between 
twenty-one to thirty years age old, obtained a Bachelor' s degree, were company employees, single 
or divorced and their monthly income was 10,001 - 20,000 Baht. Most samples had overall positive 
opinions about the service marketing mix. 

Results of hypotheses testing were that difference in gender, occupation and marital status 
influenced online food ordering behavior from foodpanda in monthly food ordering frequency at 
statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. Samples of different ages, genders, 
educational level, occupation, and average monthly income demonstrated different online food 
ordering behavior from foodpanda with average expense per time to online food orders per time at 
statistically significant levels of 0.01 and 0.05, respectively. 

The service marketing mix in the aspects of product, price, place, promotion, people ,process 
and physical evidence influenced online food ordering behaviors from foodpanda in frequency of 
monthly online food ordering at a statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a 
low level. The service marketing mix for product aspects influenced online food ordering behavior 
from foodpanda with the average expense per order to quantity of online food ordered per time at a 
statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a low level. 
 
Keywords: Service Marketing Mix, Online Food Ordering, Foodpanda 
 

บทน า 
ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีเข้ามามีความส าคัญและมีบทบาทต่อ             

ทุกแง่มุมของชีวิต ผู้คนพึ่งพาอินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีกันมากขึ้น รวมถึงการบริโภคอาหารของคนในสังคมเมืองด้วย
เช่นกัน โดยจะเห็นได้ว่า ผู้คนในสังคมมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คนนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านกันมากขึ้น              
การประกอบอาหารของแต่ละครัวเรือนมีแนวโน้มที่ลดลง อีกทั้งยังพบปัญหาการจราจรที่ติดขัด ส่งผลต่อวิถีการใช้ชีวิต
ของคนในสังคมเมือง ผู้คนต้องการความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ธุรกิจบริการจัดส่ง
อาหาร(Food Delivery) จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกส าหรับผู้บริโภคและกลายเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการทั้ง            
สัญชาติไทยและต่างชาติที่ได้เข้ามาด าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภคสังคมเมืองที่มีพฤติกรรม                     
ที่เปลี่ยนแปลงไป (ธนาคารกรุงเทพ, 2562) 
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จากผลส ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ท่ีได้วิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร(Food Delivery) ในปี 
พ.ศ. 2562 มีมูลค่าถึง 33,000-35,000 ล้านบาท หรือ เติบโตขึ้นร้อยละ41 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 ของมูลค่าธุรกิจ
ร้านอาหารของประเทศไทย และคาดว่าธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) จะยังสามารถขยายตัวได้อย่าง
ต่อเนื่อง (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคชาวไทยนิยมสั่งซื้ออาหารจานโปรดมารับประทานที่บ้าน               
ที่พักอาศัยหรือออฟฟิศ โดยที่ไม่ต้องออกนอกสถานที่เพื่อไปเผชิญกับความวุ่นวายจากการจราจรที่ติดขัดในเมืองหลวง 
ดังนั้น ธุรกิจส่งอาหารจานด่วนจึงเกิดขึ้นมากมาย และถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ส่งผลให้
ผู้ประกอบการหลายเจ้าสนใจเข้ามาท าธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร(Food Delivery) ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายก็ได้น าส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ ในการให้บริการ มาเป็น
ตัวขับเคลื่อนในการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญของบริษัท ซึ่งการให้บริการธุรกิจ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหารมีลักษณะการ
ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน แต่ส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน คือ 
อัตราค่าบริการ และจ านวนร้านอาหาร (Partner) หากผู้ประกอบการรายใดที่มีจ านวนร้านอาหารที่หลากหลายและ
ครอบคลุมมากกว่า ย่อมจะได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากกว่าผู้ประกอบการรายอื่น ๆ อีกท้ัง กลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด(Promotion) ในส่วนของราคา อัตราค่าบริการ ที่เป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้นและจูงใจต่อ
พฤติกรรมในการใช้บริการของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน (MARKETINGOOPS, 2561) 

ฟู้ดแพนด้าเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)ในประเทศไทย โดยมีจุด
ก าเนิดที่ประเทศเยอรมนี ปัจจุบันขยายสาขาไปทั่วโลก ส าหรับในประเทศไทย ฟู้ดแพนด้า ได้เริ่มเข้ามาท าธุรกิจตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2555 โดยถือเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เข้ามาให้บริการส่งอาหารออนไลน์ได้ทั้งผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ัน 
ด้วยการเป็นพันธมิตรกับร้านอาหาร โดยให้บริการจัดส่งอาหารให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีพื้นที่ในการให้บริการทั้งใน
กรุงเทพมหานครและอีกหลาย ๆ จังหวัดในประเทศไทย (Positioning Magazine, 2561)  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับแนวโน้มธุรกิจบริการจัดส่งอาหารที่มีมูลค่าและการเติบโตสูงขึ้น                  
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท่ีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจร้านอาหาร ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
ความต้องการในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเมือง พบว่า มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของบริษัท เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยบริษัทสามารถน ามาวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมากท่ีสุด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า โดยผลการวิจัยที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่จะช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการงาน พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ               
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ  
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ
กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

สถานภาพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน ในด้านความถี่ต่อเดือนและ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า 

2. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัด
จ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ต่อเดือนและ
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับลักษณะ ปณิศา มีจินดา (2553, น.54-55) อธิบายถึง ประชากรศาสตร์ว่านักการ

ตลาดจะมีการแบ่งส่วนตลาด โดยมีการค านึงถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ ที่มีการแบ่งส่วนตลาดโดยมีการค านึงถึงข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ โดยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกันหรือไม่ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ Kotler and Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วน
ประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการไว้ว่า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวกับธุรกิจให้บริการที่มีความแตกต่างจากสินค้าอุปโภค
และบริโภคทั่วไป ด้วย จึงจ าเป็นจะต้องใช้ส่วนประสมการตลาดทั้ง  7 อย่าง ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด               
ซึ่งประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะ
ทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มาเป็นตัวแปรที่ส าคัญที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและ
ประสบความส าเร็จได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ค าถามที่ใช้ในการค้นหาลักษณะของพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 
6Ws และ 1H ประกอบด้วย WHO, WHAT, WHY, WHO, WHEN, WHERE และ HOW ในการค้นหาค าตอบทั้ ง                    
7 ประการหรือ 7Os ได้แก่ OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVES, ORGANIZATIONS, OCCASION, OUTLETS และ 
OPERATIONS (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; และคณะ 2541, น. 125 -126) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ัน

ของฟู้ดแพนด้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือนในเขตกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้อ

อาหารออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคช่ันของฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน (กัลยา  
วาณิชย์บัญชา, 2550, น. 27-28) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นตัวแทนของประชากร                 
ซึ่งต้องการให้เกิดความผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 หรือ 0.05 ก าหนดระดับความเชื่อมั่น         
ที่ร้อยละ 95 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยส าหรับครั้งนี้เท่ากับ 400 ตัวอย่าง  โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดการเก็บกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนี้  1.) การเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบออนไลน์ โดยผู้วิจัยจะสร้างแบบสอบถามจาก Google doc และกระจาย
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แบบสอบถาม โดยการเจาะจงเลือกเก็บจากเว็บไซต์ Facebook และ เว็บไซต์ Pantip.com  2.) การเก็บกลุ่มตัวอย่าง
แบบออฟไลน์ โดยการเจาะจงเลือกเก็บจากพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีผู้ใช้บริการฟู้ดแพนด้า มากที่สุด 5 อันดับ                  
โดยฝากแบบสอบถามไปกับพนักงานส่งอาหารของฟู้ดแพนด้า ตามพื้นที่ ดังนี้ อันดับ 1 คือ ย่านสุขุมวิท มากถึง 15%  
อันดับ 2 อโศก อยู่ที่ 8%  อันดับ 3 สาทร อันดับ 4 ทองหล่อ และ อันดับ 5 พระโขนง ซึ่งเป็นย่านธุรกิจ มีส านักงาน 
บริษัท คอนโด รวมถึงแหล่งชุมชนอยู่จ านวนมาก (ธนาคารกรุงเทพ, 2562) 

ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
ซึ่งก าหนดโควตาจากขนาดกลุ่มตัวอย่างที่มีท้ังหมด 400 ชุด โดยก าหนดโควตาในการเก็บแบบสอบถาม จากการเก็บกลุ่ม
ตัวอย่างแบบออนไลน์ จ านวน 200 ชุด และการเก็บกลุ่มตัวอย่างแบบออฟไลน์ จ านวน 200 ชุด 

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีการเก็บ
ข้อมูลแบบออฟไลน์ โดยจะเก็บข้อมูลกับผู้ตอบแบบสอบถามที่เต็มใจและสะดวกในการให้ข้อมูลเท่านั้น 

เคร่ืองมือวิจัยท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างจากการค้นคว้าข้อมูล

ที่มีผู้รวบรวมไว้ หนังสือทางวิชาการ บทความ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นลักษณะค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม (Screening Questions) เป็นค าถามแบบปลายปิด 
(Closed - ended Questions) โดยค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จ านวน 1 ข้อ หากค าตอบที่ได้            
เป็นค าตอบเชิงปฏิเสธให้จบแบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและสถานภาพ โดยลักษณะแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามแบบมีให้ เลือก
ค าตอบ 2 ค าตอบ (Simple-dichotomy Question) จ านวน 2 ข้อ และค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple 
Choices Question) จ านวน 4 ข้อ โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล  

ส่วนที ่3 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด 
(Closed - ended Questions) และลักษณะค าถามแบบอัตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น ค าถามด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการ 

ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า เป็น
ลักษณะค าถามแบบปลายเปิด (Opened-ended question) จ านวน 2 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลอัตราส่วน (Ratio 
Scale) และลักษณะค าถามปลายปิด (Closed- ended question) ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) และเป็นค าถามทีม่ีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices Question) จ านวน 6 ข้อ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีวิธีการดังต่อไปนี้    
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง 

ดงันี ้1.1) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
และสถานภาพ สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติค่าความถี่และค่าร้อยละ  1.2) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ สถิติที่ใช้ ได้แก่             
การหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.3) พฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อ ดังนี้ 2.1) ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และสถานภาพ มีพฤติกรรมการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน โดยใช้สถิติวิ เคราะห์ค่าที (Independent sample – t-test) และ                  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way analysis of variance)  2.2) ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด                  
ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ด
แพนด้า ใช้สถิติค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 286 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 71.50 และเพศชาย จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 198 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.50 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.25 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และมีสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.00 

2. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระดับความคิดเห็นปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการของฟู้ดแพนด้า โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.98 เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ
และด้านกระบวนการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับด ี

3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า พบว่า ด้านความถี่ต่อเดือน
ในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ต่ าสุด 1 ครั้งต่อเดือน และสูงสุด 20 ครั้งต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 
4.21 ครั้งต่อเดือน และด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ต่ าสุด จ านวน 50 บาท
ต่อครั้ง และสูงสุดจ านวน 1,000 บาทต่อครั้ง โดยมีค่าเฉลี่ยประมาณ 270.22 บาทต่อครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
รู้จักฟู้ดแพนด้า ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 ประเภทอาหารที่เลือกใช้บริการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าส่วนใหญ่ คือ อาหารประเภท อาหารจานหลัก จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
เหตุผลที่เลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ส่วนใหญ่ เพราะ มีโปรโมช่ันที่น่าสนใจ จ านวน 264 คน    
คิดเป็นร้อยละ 66.00 บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ส่วนใหญ่ คือ 
ตนเอง จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60.25 ช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ส่วนใหญ่
คือ เวลา 12.01-18.00 น. (มื้อกลางวัน) จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00 และช่องทางในการช าระเงินในการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ส่วนใหญ่ คือ  เงินสด จ านวน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 74.75 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนและ

สถานภาพ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน พบว่า 
สมมติฐานที่  1.1 ผู้บริโภคที่มี เพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า              

แตกต่างกัน ท้ังด้านความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้  
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สมมติฐานที่  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า                  
ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01                
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ด
แพนด้าแตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า
ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า               
แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ ดแพนด้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
สมมติฐานที่  1.5 ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า                
ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

สมมติฐานที่ 1.6 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า
แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานหลักท่ีตั้งไว้ และผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน
ฟู้ดแพนด้าไม่แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานหลักที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ  ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา              
ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางก ายภาพและด้านกระบวนการ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสัง่ซื้ออาหารออนไลน์ผา่นฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 

ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน  
ฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน 
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ผ่าน           
ฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสัง่ซื้ออาหารออนไลน์ผา่นฟู้ดแพนดา้ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และส่วนประสมทางการตลาดบริการ              
ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ 
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ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร               
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่ านฟู้ดแพนด้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
            สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน  

1. เพศ พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน 
ทั้งด้านความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้ า โดยเพศชาย                  
มีพฤติกรรมด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า มากกว่าเพศหญิง และเพศหญิงมีพฤติกรรม
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า มากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของปณิศา มีจินดา (2553, น.54-55) ที่ได้กล่าวว่า เพศ (Sex) ผู้หญิงกับผู้ชายมีแนวโน้ม มีความคิดเห็นส่วนตัวและ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน นักการตลาดจึงได้น าลักษณะดังกล่าวมาปรับและประยุกต์ใช้กับสินค้าหรือบริการบางประเภท 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จุฑาทิพย์              
แก่นสิงห์ (2560) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสิ นค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee TH แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิง มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee TH มากกว่าเพศชาย 

2. อายุ พบว่า คือ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า                    
ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การเข้าใช้
บริการของผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ โดยไม่จ ากัดด้านอายุ ซึ่งไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็
สามารถเข้าถึงการเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิภารัตน์ นุรักภักดี (2560) ศึกษา ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการและแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์Sephora ของผู้บริโภค   
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์  Sephora             
ไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora  

ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันย่อมที่
จะสนใจเลือกเมนูอาหารและสั่งซื้อประเภทอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2553,               
น. 54-55) ที่ได้กล่าวว่า อายุ (Age) ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีรสนิยม ความชอบ และพฤติกรรมการใช้สินค้าหรือ
บริการที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า 
ผู้บริโภคที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์Sephora แตกต่างกัน ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย
ต่อครั้งในการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora  

3. ระดับการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน
ฟู้ดแพนด้าไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า             
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การเข้าใช้บริการของผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ โดยไม่จ ากัดระดับการศึกษา ซึ่งไม่ว่า
ระดับการศึกษาใดก็สามารถเข้าถึงการเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ได้  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) 
ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคชั่น Shopee TH ไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน            
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงอาจจะมี
แนวโน้มที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพทีดีกว่าและมีราคาที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า จึงส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
โดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์แตกต่างกันได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2553: น.54-55) 
อธิบายถึง การศึกษา (Education) การศึกษาของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อรสนิยม ความชอบ และพฤติกรรมการซื้อ โดยที่
ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะบริโภคสินค้าหรือบริการที่มีราคาสูงและคุณภาพทีดีกว่าผู้บริโภคที่มีการศึกษาต่ า 

4. อาชีพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน 
ทั้งด้านความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า จากผลการวิจัย
พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ มีความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากที่สุด ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวมักไม่ค่อยมีเวลา สินค้าและบริการใดที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ย่อมจะเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้บ่อยครั้งกว่าอาชีพ นิสิต/นักศึกษา รวมถึงพนักงาน
บริษัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปณิศา มีจินดา (2553 :น.54-55)  อธิบายถึง อาชีพ (Occupation) ผู้บริโภค
ในแต่ละอาชีพมักจะมีความต้องการสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ 
(2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee 
TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ อาชีพ รายได้ต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางบนเว็บไซต์ Sephora แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                
ที่ระดับ 0.01 

5. รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน              
ฟู้ดแพนด้าไม่แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การ
เข้าใช้บริการของผู้บริโภคสามารถเข้าใช้บริการได้ทั้งแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ โดยไม่จ ากัดรายได้ต่อเดือน ซึ่งไม่ว่ารายได้
ต่อเดือนเท่าใดก็สามารถเข้าถึงการเข้าใช้บริการกี่ครั้งก็ได้ ซึ่งไม่สอดสอดคล้องกับแนวคิดของ  ปณิศา มีจินดา (2553:           
น.54-55) ทีอ่ธิบายถึง รายได้ของผู้บริโภคเป็นตัวก าหนดอ านาจในการซื้อ โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ต่ าจะมีการใช้สินค้าหรือ
บริการที่คุ้มค่า  

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าแตกต่างกัน               
ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อ
เดือน 40,001 บาท ขึ้นไปมีพฤติกรรมการด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งมากสุด เนื่องจาก รายได้เป็นตัวก าหนดปัจจัย
อ านาจการซื้อ ซึ่งผู้บริโภคที่มีรายได้ที่สงูกว่าย่อมมีก าลงัและความสามารถในการซื้อสนิค้าและบริการมากกว่าผูบ้ริโภคที่มี
รายได้ต่อเดือนต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพิมล นาคผจญ (2561) ศึกษา ทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บ ริการที่มี
รายได้รวมต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนในด้านค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเฉลี่ยต่อครั้ง
แตกต่างกัน 
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6. สถานภาพ พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า
แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผา่นฟู้ดแพนด้า จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพ
สมรส/อยู่ด้วยกันมีความถี่มากกว่าสถานภาพโสด/แยกกันอยู่ อาจจะเป็นเพราะผู้บริโภคที่อยู่ร่วมกัน มีความต้องการ
สั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่บ่อยกว่าผู้บริโภคที่อยู่คนเดียว จึงส่งผลให้มีความถี่ ในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์จ านวนครั้งต่อ
เดือนมากกว่าผู้บริโภคที่อาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH 
แตกต่างกัน ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น Shopee TH 
               สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพและด้านกระบวนการ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน
ฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งด้านความถี่ต่อเดือนและด้านค่าใช้จ่ายต่อครั้งในการเลือกใช้บริการ
สั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ คือ สินค้าและบริการที่ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หลักและผลิตภัณฑ์เสริม              
ที่ผู้ขายต้องส่งมอบให้กับผู้ใช้บริการ ซึ่งได้น าเสนอถึงประโยชน์ที่จะได้รับตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ขององค์กรสร้างความแตกต่าง มีข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ท่ีจะสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิมล นาคผจญ (2561) ศึกษาทัศนคติด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการใช้บริการธุรกิจไลน์แมนของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การใช้บริการธุรกิจไลน์แมน ด้านความถี่ในการใช้บริการต่อเดือนโดยเฉลี่ย/ครั้ง โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ ามากและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องงานวิจัยของจุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการและด้านลักษณะ
ทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ า 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน               
ฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะราคา
อาหารและอัตราค่าบริการมีการระบุอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งผู้บริโภคสามารถน าค่าบริการดังกล่าวมาเปรียบเทียบความ
คุ้มค่าก่อนท่ีจะตัดสินใจซื้อได้อยู่แล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้หากผู้บริโภคคิดว่าการใช้บริการผ่านฟู้ดแพนด้า มีความคุ้มค่ากับเงินที่
ยอมจ่ายไป ก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้บริการได้ง่ายและบ่อยครั้งได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and 
Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านราคา คือ ค่าใช้จ่ายในการซื้อหรือใช้
บริการ ที่อยู่ในรูปแบบของตัวเงินและเวลา รวมถึงความพยายามที่เกิดขึ้นในการซื้อหรือใช้บริการ โดยลูกค้าจะมีการ
เปรียบเทียบระหว่างราคากับคุณค่าของบริการนั้น ๆ เพื่อตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า             
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ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ                    
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้านกระบวนการ  ด้านบุคคล และ               
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 001 และ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิตทางเดียวกัน ในระดับต่ า 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน                 
ฟู้ดแพนด้า โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์เป็นตัวเลือกที่ดีส าหรับผู้บริโภคในยุคสังคมเมือง เนื่องจาก ประหยัดทั้งเรื่องเวลาและ              
การเดินทาง มีรูปแบบการใช้งานง่าย ระบบอัพเดทอยู่เสมอๆ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สามารถท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจสั่งซื้ออาหารออนไลน์ได้บ่อย สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้ให้
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเสนอการให้บริการ เมื่อใดที่มีการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า มีระยะเวลาในการส่งมอบบริการเท่าไหร่ และสถานท่ีไหน
ในการส่งมอบบริการคือที่ใดและมีการส่งมอบบริการกันอย่างไร ซึ่งก็คือช่องทางการจัดจ าหน่ายทางด้านกายภาพหรือ              
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน 
Shopee TH 

4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ด
แพนด้า  โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า แอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์              
มีการแจ้งเตือนสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่วนลดในการสั่งซื้ออาหาร รวมถึงการใช้พรีเซ็นเตอร์ ได้แก่ บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์               
เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ท าให้ลูกค้าสามารถจดจ าตราสินค้าของฟู้ดแพนด้า ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นการกระ ตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้
ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ด้านส่งเสริมการตลาด คือ กิจกรรมที่ส าคัญส าหรับการสร้างสิ่ง
กระตุ้น สิ่งจูงใจ โดยมีการสื่อสารด้านการตลาดออกไปยังผู้ใช้บริการ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดทัศนคติและพฤติกรรมในการใช้
บริการ อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                 
จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า                
ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ                  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ต้านกระบวนการ ด้านบุคคล แล ะ            
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 001 และ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า 

5. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน             
ฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า โดยมี
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ความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า พนักงานส่งอาหารของฟู้ดแพนด้า ถือว่าเป็น
ปัจจัยส่วนส าคัญในการให้บริการ เนื่องจาก เป็นพนักงานส่งอาหารที่มีหน้าที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการโดยตรง หากพนักงาน
ให้บริการด้วยความเป็นมิตร สุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่จัดส่งอาหารได้เป็นอย่างดี ย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจให้เกิด
กับผู้รับบริการได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ คือ บุคคลากรทั้งหมดที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมการส่งมอบการให้บริการ โดยการให้บริการจะมีผลต่อการ
รับรู้ในด้านคุณภาพบริการของลูกค้าด้วย ธุรกิจบริการจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการวางแผนทรัพยากรบุคคล             
ทั้งด้านการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้บุคลากรมีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี พูนพนิช (2558) ได้ศึกษา
เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่าน
ทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ          
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านจ านวนครั้งต่อเดือนท่ีซื้อเสื้อผ้า
แฟช่ันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในระดับต่ า 

6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหาร
ออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ด
แพนด้า โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ฟู้ดแพนด้า ได้ให้ความส าคัญ
กับการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยได้เปลี่ยนแปลงสีประจ าตราสินค้าจาก สีส้ม มาเป็น สีชมพู และมีการปรับปรุง
สัญลักษณ์ให้มีความโค้งมนเพื่อให้ดูทันสมัย ชุดยูนิฟอร์มของพนักงานส่งอาหารก็ดูดีและโดดเด่นขึ้นท าให้เป็นที่จดจ า             
มากขึ้น ส่วนแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ก็มีรูปแบบการใช้งานท่ีง่าย รวมถึงหน้าตาของแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ยังมีความ
ทันสมัยและความสวยงาม จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความต้องการเข้าใช้งานและเกิดการสั่งซื้ออาหารที่บ่อยได้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ                 
ด้านลักษณะทางกายภาพ คือ องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีสามารถจับต้องได้ ทั้งทางด้านกายภาพและลักษณะการให้บริการ 
โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมถึงช่วยสื่อสารการบริการนั้นให้ลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพการบริการ
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ศึกษา ส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้า ผ่านแอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่าน
แอพพลิเคช่ัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 001 และ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า 

7. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหารออนไลน์
ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า  
โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต่ าและไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า การให้บริการของฟู้ดแพนด้า เป็นการ
ให้บริการออนไลน์ผ่านแอพพลิเคช่ันและเว็บไซต์ ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่เข้าสมัครการใช้บริการ               
ในรูปแบบที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน สะดวกและรวดเร็ว กระบวนการจ่ายเงินมีความปลอดภัยและน่ าเช่ือถือ รวมถึงการ
จัดส่งอาหารก็ส่งได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการที่บ่อย 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2016) ได้ให้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ               
ด้านกระบวนการ คือ กิจกรรมที่มีวิธีและขั้นตอนต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างานและให้บริการกับลูกค้า ซึ่งได้อาศัยการ
สร้างขั้นตอนและท าให้ได้ตามกระบวนการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี พูนพนิช (2558) ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่วนประสมการตลาดบริการ
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันสตรีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด
บริการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ บุคลากร และกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ค ในด้านจ านวนครั้งต่อเดือนท่ีซื้อเสื้อผ้าแฟช่ันผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ในระดับต่ า 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสั่งซื้ออาหาร

ออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านเพศ เนื่องจาก ผลการวิจัยส าหรับครั้งนี้ 

พบว่า โดยเพศชายมีพฤติกรรมด้านความถี่ต่อเดือนในการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้าของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครมากกว่าเพศหญิง ซึ่งผู้ประกอบการควรมีการส่งเสริมการตลาดกับผู้บริโภคเพศชาย เช่น จัดโปรโมช่ัน
พิเศษเฉพาะเพศชาย เมื่อสั่งซื้ออาหารภายในเดือนครบจ านวน 10 ครั้ง จะได้คูปองพิเศษ สั่งซื้ออาหารฟรี ในครั้งถัดไป 
เมื่อมีผู้บริโภคได้รับคูปองพิเศษ ผู้ประกอบการก็จะต้องมีการระบุราคาอาหารสูงสุดไว้ให้ผู้บริโภคได้รับทราบในการสั่งซื้อ
อาหารออนไลน์ในครั้งถัดไปด้วย เป็นต้น 

2. ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ เนื่องจาก ผลการ
ทดสอบพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมด้านความถี่ต่อเดือนใน
การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์สูงท่ีสุด หากผู้ประกอบมุ่งเน้นและให้ความส าคัญ
กับกระบวนการในการให้บริการและขั้นตอนในการจัดส่งอาหาร เช่น ขยายโครงการ “ครัว บาย ฟู้ดแพนด้า” ไปยังพ้ืนที่
ให้บริการที่มีความต้องการในการบริโภคสูงแต่มีตัวเลือกร้านอาหารที่ค่อนข้างจ ากัด เมื่อร้านอาหารคู่ค้าเข้ามาใช้ครัว
ร่วมกัน โดยเป็นเสมือนศูนย์รวมร้านอาหารไว้อยู่ที่เดียวกัน ส่งผลให้พนักงานส่งอาหารจะไม่เสียเวลาในการเดินทางไปรับ
อาหารตามร้านอาหารที่มีท าเลและที่ตั้งหลากหลาย  ซึ่งจะช่วยลดระยะในการน าส่งอาหารโดยพนักงาน อีกทั้งยังสามารถ
สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคได้และสามารถท าให้ผู้บริโภคเข้าใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์กับฟู้ดแพนด้าได้บ่อย
มากยิ่งข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยในครั้งต่อไป ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคหลังการเลือกใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์

ผ่านฟู้ดแพนด้า เพื่อให้ผู้ประกอบการน าข้อมูลความพึงพอใจที่ได้ สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงการให้บริการให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ในการวิจัยครั้งถัดไป อาจใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน            
ฟู้ดแพนด้า 

3. เนื่องด้วย ฟู้ดแพนด้า มีพื้นที่ในการให้บริการตามต่างจังหวัด ที่มีผู้ใช้บริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่าน             
ฟู้ดแพนด้า เกือบทั่วทั้งประเทศ ในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนั้น ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างจากจังหวัดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ในการวิจัยครั้งถัดไป อาจจะศึกษาเพิ่มเติมว่าปัจจัยใดที่จะมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สั่งซื้ออาหารออนไลน์ผ่านฟู้ดแพนด้า เนื่องจาก สามารถน าข้อมูลที่ได้ น าไปใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตได้ 
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