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บทคัดย่อ 
 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 
และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่าน โมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านความสะดวก ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการสื่อสาร เป็นด้านท่ี
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการยอมรับเทคโนโลยีในภาพรวมในระดับมากที่สุด โดย  ด้าน
คุณลักษณะในการใช้งานเป็นด้านท่ีมีระดับการยอมรับมากท่ีสุด  ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันท่ีไม่แตกต่างกัน  ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคใน ด้านความ
สะดวก ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่าน
โมบาย แอปพลิเคช่ันร้อยละ 41.0 ส่วนการยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่
แท้จริง มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น ร้อยละ 70.4 
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหาร การยอมรับเทคโนโลยี โมบาย แอปพลิเคชั่น 
 

ABSTRACT 
 

This research aims to study the service marketing mix from the perspectives of consumers and 
how technology acceptance affected consumer decision-making on using a food service through mobile 
applications in the Bangkok metropolitan area. The sample group in this research included 400 people 
who used a food ordering service through mobile applications in the Bangkok metropolitan area. A 
questionnaire was used as the tool for data collection. The results indicated that most consumers had 
opinions on the overview of the importance of the service marketing mix from the perspectives of 
consumers at a high level. The opinions on importance level regarding the service marketing mix from the 
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perspectives of consumers in terms of completion, convenience, caring and communication were at the 
highest level. Most consumers had opinions on the overview of technology acceptance at the highest 
level. The opinions on the acceptance level regarding technology acceptance for perceived ease of use 
was at the highest level. Different personal information did not affect consumer decisions to use food 
ordering service differently. The opinions on the importance of service marketing mix from the 
perspectives of consumers for convenience, caring, comfort and customer value affected consumer 
decision-making at 41.0%. The opinions on technology acceptance and attitudes toward using and 
perceived usefulness affecting the decisions of consumers at 70.4%. 
 
Keywords: Food Ordering Service, Mobile Applications, Technology Acceptance 
 

บทน ำ 
ส าหรับธุรกิจร้านอาหาร ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในยุคปัจจุบัน ทั้งในลักษณะของการเข้าตลาดโดย

ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีจ านวนมากขึ้น และการรุกเพิ่มสาขาของกลุ่มทุนรายเดิม ทั้งกลุ่มทุนไทย และกลุ่มทุนต่างชาติ โดย
ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินมูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี พ.ศ.2561-พ.ศ.2562 ที่มีอัตราการเติบโตไม่เกินร้อยละ 
2.6% และในปี พ.ศ.2563 ที่มีมูลค่าตลาด 404,488 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตลดลงประมาณร้อยละ 6.09 เนื่องจาก การ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า ไวรัส 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และใน
ประเทศไทย 

ในแง่ของธุรกิจจัดส่งอาหาร (Food Delivery) แต่เดิมนั้น คือ การด าเนินธุรกิจร้านอาหารควบคู่ไปกับธุรกิจการ
จัดส่งอาหารให้กับผู้บริโภคภายในขอบเขตพื้นท่ีให้บริการที่ค่อนข้างจ ากัดของผู้ประกอบการนั้นๆ แต่ด้วยความเจริญก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการติดต่อสื่อสาร และการคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้ธุรกิจฟู้ด เดลิเวอรี (Food Delivery) 
สามารถขยายขอบเขตพื้นที่การให้บริการได้กว้างขวางมากยิ่งข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของ “ธุรกิจผู้ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน” ส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารต่างๆ
น าเสนอบริการจัดส่งอาหารให้กับผู้บริโภค โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการธุรกิจผู้ ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคชั่น เช่น Food Panda, LINE man และ Grab Food เป็นต้น  

ทั้งนี้ จากผลส ารวจโดยยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล ระบุว่า ธุรกิจผู้ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคช่ันในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดในปี พ.ศ. 2563 ประมาณ 68,000 ล้านบาท  โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าธุรกิจ
ร้านอาหารในปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ลดลง ทั้งนี้จากสัดส่วนมูลค่าธุรกิจเดลิเวอรี่ต่อมูลค่าธุรกิจร้านอาหาร ส่งผล
ให้การแข่งขันของธุรกิจผู้ให้บริการจัดส่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันเป็นไปอย่างดุเดือด และมีการช่วงชิงกลุ่มฐานลูกค้า
ผ่านโปรแกรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ   

นอกจากสถานการณ์ของธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตของขนาด
ตลาดที่สูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่ค่อนข้างดุเดือดแล้ว ยังมีปัจจัยด้านความต้องการของ
ผู้บริโภคในเรื่องความหลากหลายของอาหาร และร้านค้าในโมบาย แอปพลิเคช่ัน รวมถึงความคุ้มค่าการจากการได้รับส่วนลด
พิเศษต่างๆจากการใช้บริการ เรื่องของความสะดวกในการซื้อ อันเนื่องมาจากการได้บริโภคอาหารที่ช่ืนชอบได้ทุกเวลาแบบไม่
ต้องรอคิว ทั้งนี้ยังมีปัจจัยในเรื่องความเอาใจใส่ของผู้ให้บริการ และความสบายในการใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันเพื่อสั่งซื้อ
อาหาร ในขณะเดียวกันความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานให้สะดวกและง่ายขึ้น
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ในมิติต่างๆที่สอดรับกับทัศนคติของผู้บริโภคในการใช้งาน และการยอมรับประโยชน์การใช้เทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นตัวแปรส าคัญ
ที่ผลักดันให้ธุรกิจจัดส่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นในประเทศไทยมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมธุรกิจร้านอาหาร 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม

ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อ
ต่อเดือน และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้ง 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภค 

3. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้อ
อาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นท่ีแตกต่างกัน 

2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ 
ด้านความสะดวกในการซื้อ ด้านการสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และด้าน
ความสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น 

3. การยอมรับเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยี ด้านคุณลักษณะในการใช้งาน
เทคโนโลยี และทัศนคติที่ มีต่อการใช้งานมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ (Demographic) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2539: 41-42) ได้

กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลส าคัญอย่างหนึ่งทางสถิติที่มีลักษณะส าคัญทางธุรกิจที่ใช้ส าหรับการแบ่ง               
ส่วนตลาด และการก าหนดตลาดเป้าหมาย อันประกอบด้วย ช่วงอายุ กลุ่มเพศ ลักษณะครอบครัว สถานภาพสมรส                  
ระดับรายรับเฉลี่ยต่อเดือน หรือระดับรายรับเฉลี่ยต่อปี กลุ่มอาชีพ ระดับการศึกษา 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546: 38-39) ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ อันประกอบด้วย  ช่วงอายุ กลุ่มเพศ 
วงจรชีวิตของครอบครัว ระดับการศึกษา และระดับรายได้  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อธุรกิจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับอุปสงค์ ในตัว
สินค้า หรือบริการทั้งหลาย ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงของลักษณะทางประชากรศาสตร์สามารถสะท้อนการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ 
โดยที่ตลาดเดิมอาจจะมีอิทธิพลน้อยลง  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด Kotler, P. (2000, p. 14) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดที่มีลักาณะเป็นกลุ่มชุดเครื่องมือ ส าหรับธุรกิจใช้สร้างประสิทธิภาพในแผนปฏิบัติงาน 
เพื่อให้สอดรับกับเป้าประสงค์ทางการตลาดส าหรับกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, หน้า 53) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาด
อย่างหนึ่งที่ก าหนด และควบคุมได้โดยองค์การธุรกิจ ซึ่งองค์การธุรกิจใช้ส่วนประสมดังกล่าวร่วมกัน ในการน าผลิตภัณฑ์เข้าถึง
ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย 
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ส่วนประสมการตลาดบริการในมุมมองการบริโภค 7C's ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2010) ได้กล่าวถึง ส่วนประสม
การตลาดบริการในมุมมองการบริโภค ว่าเป็นการพิจารณาองค์ประกอบทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค โดย
มุ่งเน้นความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นส าคัญ ซึ่งส่วนประกอบทางการตลาดบริการในมุมมอง
ของธุรกิจที่ให้บริการ (7P’s) เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการดึงศักยภาพของธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ หากแต่การบริหารการตลาด
ของธุรกิจบริการให้ประสบความส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องพิจารณา และค านึงถึงส่วนประสมการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภคด้วย (7C’s) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

Customer Value: คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ คือ คุณประโยชน์ท่ีเป็นคุณค่าในมุมมองของผู้บริโภคที่จะได้รับ จากการ
เลือกใช้บริการอะไรโดยผู้ให้บริการรายใด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ รวมทั้งมูลค่าที่ช าระไป ท้ังนี้ธุรกิจบริการจึงควรน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อคุณค่าของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 

Cost to Customer: ต้นทุนของผู้ซื้อ คือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคยินดีที่จะช าระ โดยถือเป็นส่วนเงินทุนใน
การบริโภคสินค้า หรือใช้บริการ ซึ่งต้องเกิดความคุ้มค่ากับการบริการที่ได้รับ โดยต้นทุนของผู้ซื้อมีความสัมพันธ์กับระดับความ
คาดหวังในการได้รับบริการ ดังนั้นในการตั้งราคาค่าบริการนั้น ธุรกิจจึงควรหาราคาที่เหมาะสม ซึ่งลูกค้ายินดีที่จะจ่าย เพื่อ
ความสามารถในการเสนอบริการในระดับราคาที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ 

Convenience: ความสะดวกสบาย คือ การที่ธุรกิจบริการพยายามสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคในการใช้
บริการ เช่น ความสะดวกสบายในการติดต่อสอบถามข้อมูลการใช้บริการ เมื่อลูกค้าติดต่อไปในมุมมองของผู้บริโภค เป็นต้น 

Communication: การติดต่อสื่อสาร คือ การได้รับข่าวสารอันเป็นประโยชน์จากธุรกิจบริการ เช่น ในกรณีที่
ผู้บริโภคต้องการติดต่อผู้ให้บริการเพื่อการให้ข้อมูล การแสดงความคิดเห็น หรือการร้องเรียน ธุรกิจจะต้องบริหารจัดการ
เครื่องมือในการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างผู้บริโภค และผู้ให้บริการ 

Caring: การดูแลเอาใจใส่ คือ การให้ความส าคัญในรายละเอียด และขั้นตอนในการด าเนินงานของผู้ประกอบการที่
ส่งผลต่อระดับคุณภาพของงานบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับในมุมมองของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบริการพื้นฐานหรือการ
ได้รับบริการในระดับพิเศษ โดยผู้บริโภคมักมีความต้องการความเอาใจใส่ในทุกครั้งของการใช้บริการจากผู้ประกอบการ  

Completion: ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ คือ ความสามารถของธุรกิจบริการในการตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์แบบ แม้ขั้นตอนการการให้บริการจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม หากแต่ผู้บริโภค
จะไม่ให้ความส าคัญในการรับรู้ โดยผู้บริโภคมักให้ความส าคัญเพียงกระบวนการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน และไม่ขาดตกบกพร่องในสาระส าคัญ 

Comfort: ความสบาย คือ สิ่ งแวดล้อมในการให้บริการ ได้แก่  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้ ง การ
ประชาสัมพันธ์ และ ระบบการแสดงผลการให้บริการ ซึ่งสามารถเอื้อให้เกิดลักษณะของความผ่อนคลาย จากการใช้บริการใน
มุมมองของผู้บริโภคได้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล (2554) ได้กล่าวถึง การยอมรับ
เทคโนโลยีไว้ว่า หมายถึงการเลือกน าเทคโนโลยีใดๆก็ตามมาใช้เพื่อให้สอดรับตามวัตถุประสงค์ ท้ังต่อปัจเจกชน และในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการลงทุนเพื่อการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี 

ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ได้กล่าวถึง การยอมรับเทคโนโลยีไว้ว่า หมายถึง ตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิดการใช้งาน
จริงในเทคโนโลยีนั้น โดยท าให้เกิดประสบการณ์จากการใช้งานจนเกิดเป็นความรู้ ตลอดจนทักษะที่ท าให้เกิดความต้องการใช้
งานเทคโนโลยี 

Rogers (1983) ได้กล่างถึงความหมาย และกระบวนการของการยอมรับเทคโนโลยี ไว้ว่า การยอมรับเทคโนโลยี คือ 
กระบวนการที่มีความต่อเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยี ดังน้ี 

1) ขั้นตระหนัก (Awareness Stage) เป็นขั้นที่บุคคลรับทราบข้อมูล หรือข่าวสารเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
ใหม่ แต่ยังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของเทคโนโลยีเหล่านั้น 
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2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นข้ันท่ีบุคคลมีความตั้งใจต่อเทคโนโลยี โดยเริ่มให้ความสนใจ และมีความพยายาม
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านั้น 

3) ขั้นประเมินผล (Evaluation Stage) เป็นขั้นที่บุคคลจะท าการประเมินผลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยท าการ
ไตร่ตรองถึงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือในอนาคตส าหรับการยอมรับเทคโนโลยีเหล่านั้น ซึ่งเกิดความคุ้มค่ากับ
ความเสี่ยง 

4) ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นที่เกิดการทดลองใช้เทคโนโลยีของกลุ่มบุคคลในวงจ ากัด เพื่อทดสอบประโยชน์ 
และความเหมาะสมกับสถานการณ์ของเทคโนโลยีนั้น  

5) ขั้นยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นที่บุคคลเกิดการยอมรับเทคโนโลยี โดยการน าเทคโนโลยีนั้นมาใช้อย่าง
เต็มที่ และสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989) 
 

ภัทราวดี วงศ์สุเมธ ได้อ้างถึง Davis, Bagozzi และ Warshaw (1989) ว่าแบบจ าลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี
เป็นการศึกษาองค์ประกอบท่ีมีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีใหม่ โดยประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) ด้านการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ (Perceived Usefulness) 
และด้านทัศนคติ (Attitude) โดยในท่ีสุดพฤติกรรมความตั้งใจใช้เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการใช้งานจริงของเทคโนโลยีนั้น 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ  
กระบวนการการตัดสินใจ (Decision Process) หมายถึง ล าดับขั้นตอนในการคัดเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง

เป็นกระบวนการ โดยบุคคลมักท าการตัดสินใจจากทางเลือกที่มีอยู่ในขณะนั้น โดยพิจารณาจากข้อมูล รวมทั้งเงื่อนไขเฉพาะ
ของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่เกิดขึ้นภายในจิตใจรูปแบบหนึ่งของบุคคล (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 
2550:46) 

กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buying Decision Process) ผู้บริโภคมีรูปแบบ และขั้นตอนการตัดสินใจซื้อที่
คล้ายคลึงกัน ถึงแม้ผู้บริโภคจะมีลักษณะ และความต้องการที่แตกต่างกัน โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อดังกล่าว แบ่งออกเป็น 
5 ขั้นตอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541:145) ดังนี ้

1. การตระหนักรู้ในปัญหา หรือความต้องการ (Problem or Need Recognition) เมื่อบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะที่ปรากฎจรงิ และลักษณะในอุดมคติ (Ideal) จะท าให้บุคคลเกิดการตระหนักรู้ในปัญหา หรือความต้องการขึ้น 
กล่าวคือ การที่บุคคลจะรู้สึกพึงพอใจต่อสภาพการณ์ในปัจจุบัน จากการที่ลักษณะที่ปรารถนากับลักษณะที่เป็นอยู่จริงของสิ่ง
ต่างๆ (Reality) เกิดการสอดรับกันกับตนเอง โดยบุคคลจะใช้ความพยายามในการเติมเต็มช่องว่างระหว่างลักษณะในอุดมคติ
กับลักษณะที่ปรากฎจริง โดยปัญหาของผู้บริโภคในแต่ละบุคคลอาจมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป  

2. การเสาะแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ผู้บริโภคจะแสวงหาหนทางด้วยข้อมูล เมื่อเกิดปัญหา หรือ
ความต้องการ เพื่อใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ค้นหามาได้มาประกอบการตัดสินใจ โดยผู้บริโภคสามารถหาข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ 
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3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคมีข้อมูลที่เพียงพอจากการได้แสวงหาข้อมูล
แล้ว ผู้บริโภคจะท าการประเมินทางเลือกจากข้อมูลที่มีอยู่ และท าการตัดสินใจเลือกทางที่ดี หรือเหมาะสมที่สุดกับความ
ต้องการ หรือความจ าเป็นในการบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยการประเมินด้วยวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือ
ลักษณะส าคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์ และท าการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆจากตัวเลือกที่มีอยู่ เพื่อการตัดสินใจเลือกซื้อ ซึ่งอาจ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อ และความนิยมศรัทธาในผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมทั้งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ผ่านมาในอดีต และ
สภาวการณ์ปัจจุบันในการตัดสินใจจากทางเลือกที่มีอยู่  

4. การตัดสินใจซื้อ (Decision Marking) โดยปกติแล้วผู้บริโภคมีความต้องการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ซึ่ง
รวมถึงความมากน้อยของระยะเวลาในการตัดสินใจส าหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์ในแต่ละชนิดที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การ
บริโภคผลิตภัณฑ์บางประเภทของบุคคลอาจมีความจ าเป็น หรือความต้องการใช้ข้อมูลในปริมาณที่มาก รวมทั้งอาจต้องใช้
ระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบที่ค่อนข้างนาน ในขณะที่การบริโภคในบางผลิตภัณฑ์อาจจะอาจมีความจ าเป็น หรือ
ความต้องการใช้ข้อมูลในปริมาณที่ไม่มากนัก และไม่ต้องการระยะเวลาในการพิจารณาเปรียบเทียบนาน 

5. พฤติกรรมหลังการซื้อ (Post purchase Behavior) ภายหลังจากการซื้อผลิตภัณฑ์มาแล้ว ผู้บริโภคจะเกิด
ประสบการณ์จากการใช้งาน ซึ่งสามารถบ่งบอก หรือช้ีวัดระดับความพึงพอใจ จากการประเมินความสามารถในการตอบสนอง
ความคาดหวังของผู้บริโภคจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อสินค้าในครั้งต่อไป (Kotler, 2000) 
หากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในตราสินค้านั้นในระดับมาก หรือมากท่ีสุด ย่อมมีแนวโน้มสูงที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้านั้นอีกในครั้ง
ถัดไป ในทางตรงกันข้ามหากตราสินค้านั้นไม่สามารถตอบสนองความคาดหวัง รวมทั้งท าให้ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระดับน้อย หรือน้อยที่สุด แนวโน้มในการซื้อผลิตภัณฑ์จากตราสินค้านั้นในครั้งถัดไปก็ย่อมน้อยลง 
หรือมีแนวโน้มเปลี่ยนไปซื้อตราสินค้าอ่ืนได้ 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาวิจัย  คือ ผู้บริโภคที่ ใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการศึกษา  คือ ผู้บริโภคที่ ใช้บริการสั่ งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากร โดยให้ค่าความผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 และมีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
 การเลือกตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
           โดยเจาะจงศูนย์การค้าที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีมีจ านวนร้านอาหารมากท่ีสุด 5 อันดับในกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้  

1. เขตวัฒนา: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21  
2. เขตปทุมวัน: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์  
3. เขตจัตุจักร: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว  
4. เขตบางรัก: ศูนย์การค้าธนิยะ พลาซ่า  
5. เขตห้วยขวาง: ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แกรนด์ พระราม 9  

            ขั้นตอนที่ 2 วิธีการเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบโควต้า (Quota Sampling)  
            จากการเลือกสถานท่ีโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง จึงได้ท าการแบ่งอัตราการท าแบบสอบสอบถามจากขนาดตัวอย่าง
เท่ากับ 400 คน ออกเป็น 80 ชุด ต่อ 1 ศูนย์การค้า 
 



7 
 

            ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตามความสะดวก (Convenience Sampling)  
            โดยใช้แบบสอบถาม จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ที่ก าหนดไว้ในเบื้องต้น และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริโภคที่เต็มใจตอบแบบสอบถามจนกว่าจะครบตามจ านวนที่ต้องการ  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choices) 
จ านวน 8 ข้อ และเป็นค าถามปลายปิด (Close ended question) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค เป็นลักษณะ
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ  
ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่  ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ                          
ด้านความสบาย               

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน  
เป็นลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง             
ด้านคุณลักษณะในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน  โดยใช้วิธีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน เป็นลักษณะค าถาม
แบบปลายปิด (Close-ended Question) ในด้านการตัดสินใจซื้อ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบเลือก
เพียงค าตอบเดียว ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) เพื่อวัดระดับความคิดเห็น ใช้วิธีการให้คะแนน
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale Method) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 

การจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) เพื่อเป็นการอธิบายให้ทราบถึงลักษณะข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยสามารถแยกการวิเคราะห์ตามแบบสอบถามได้ดังนี้ 
แบบสอบถามส่วนที่ 1 เกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการ และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการสั่งซื้อต่อครั้ง ใช้สถิติ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การแสดงผลเป็นการแจกแจงความถี่ (Frequency) และการหาค่าร้อยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คื อ การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

แบบสอบถามส่วนท่ี 4 เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ใช้สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา คือ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพื่อ
แสดงถึงความแตกต่างของตัวแปรต้นต่อตัวแปรตาม และท านายการตัดสินใจใช้บริการการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคชั่นโดยสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test, One Way ANOVA และ Multiple Regression 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณำ 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันต่อเดือน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริการสั่งซื้ออาหาร
ผ่านโมบายแอปพลิเคช่ันผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นต่อครั้ง และโมบายแอปพลิเคชั่นท่ีใช้บริการสั่งซื้ออาหาร 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.08 มีอายุ 25 - 29 ปี จ านวน               
150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 มีสถานภาพโสด จ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.80 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
276 คน คิดเป็นร้อยละ 61.50 ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.80 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 มีความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่าน              
โมบาย แอปพลิเคช่ัน มากกว่า 12 ครั้ง/เดือน จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 มีค่าใช้จ่ายในการสั่งอาหารเฉลี่ย               
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท/ครั้ง จ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 และมีการใช้แอปพลิเคช่ันสั่งอาหาร Grab Food 
จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งแบ่งเป็น 7 ด้าน 
ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่              
ดา้นความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านความสบาย พบว่า  
            ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คุณค่าต่อเมื่อเกิดอุปสรรคด้านระยะทาง และสภาพการจราจรเป็นข้อท่ีผู้บริโภคให้ความส าคัญ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  
           ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.82                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก คือ มีต้นทุนในการให้บริการที่เหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 
           ด้านความสะดวก พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.36                
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้วพบว่า ข้อความสะดวกเนื่องจากไม่ต้องรอคิวเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41   
           ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25              
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของการสัง่อาหารในโมบาย แอปพลิเคชั่นเป็นข้อท่ี
ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
          ด้านการดูแลเอาใจ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อการเยียวยาในกรณีเกิดปัญหาในการให้บริการเป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับ            
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  
          ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.42  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความสามารถคงคุณภาพสินค้าระหว่างการจัดส่งเป็นข้อที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44  
          ด้านความความสบาย พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15               
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อการน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบราคาอาหาร และส่วนลดต่างๆในโมบาย แอปพลิเคช่ัน            
เป็นข้อที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24  
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            ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบายแอพพลิเคช่ัน 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีแท้จริง ด้านคุณลักษณะในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน 
            ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อการสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันก่อให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายในการ
รับประทานอาหารมากขึ้นเป็นข้อท่ีมีระดับการยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36 
            ด้านคุณลักษณะในการใช้งาน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อการได้รับบริการตรงตามความคาดหวังจากการใช้งานฟังก์ช่ันในโมบาย แอปพลิเคช่ันเป็น
ข้อที่มีระดับการยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
            ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับการยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า ข้อการสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากข้ึนเป็นข้อที่
มีระดับการยอมรับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36   
            ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบายแอปพลิเคช่ัน 
            การตัดสินใจสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่              
มีความคิดเห็นต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวม                
เท่ากับ 4.22  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความคุ้มค่าจากรายการส่งเสริมการขาย (ลด/แลก/แจก/แถม) มีความคิดเห็น
ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33  
 ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำนเพ่ือทดสอบสมมติฐำน  
           1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ใน
การใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการสั่งซื้อต่อครั้งที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้อ
อาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นของผู้รับบริการในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการวิจัยพบว่า  

ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการสั่งซื้อ
ต่อครั้งที่แตกต่างกัน  มีการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเค ช่ันไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
            2. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านต้นทุนของ
ผู้ซื้อ ด้านความสะดวกสบาย ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
และด้านความสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน โดยผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ได้ร้อยละ 
41.0 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ กล่าวคือถ้าส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค เพิ่มขึ้นจะท าให้
การตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นเพ่ิมขึ้น  
 3. การยอมรับเทคโนโลยีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ประกอบด้วย ด้านการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง ด้านคุณลักษณะในการใช้งาน ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้อ
อาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน โดยผลการวิจัยพบว่า การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่าน 
โมบาย แอปพลิเคชั่นได้ร้อยละ 70.4 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ กล่าวคือถ้าการยอมรับเทคโนโลยี เพิ่มขึ้นจะท าให้การ
ตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นเพ่ิมขึ้น 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย        
ต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการสั่งซื้อต่อครั้ง แตกต่างกันส่งผลต่อ            
การตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นแตกต่างกัน สามารถอภิปรายผผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ใช้บริการสั่งซื้อต่อครั้ง มีการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันไม่แตกต่างกัน เนื่องจาก ผู้บริโภคที่มี 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการใช้บริการสั่งซื้อต่อเดือน และค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยในการใช้บริการสั่งซื้อต่อครั้ง สามารถเข้าถึงการใช้บริการแอปพลิเคช่ันรับ-ส่งอาหาร โดยไม่จ าเป็นต้องค าน าถึง ข้อมูล
ส่วนบุคคลดังกล่าว โดยผู้ประกอบการที่ให้บริการรับ-ส่งอาหารเหล่านี้มีวิธีการน าเสนอบริการ และแนวทางการให้บริการแก่
ผู้บริโภคที่ทั่วถึง และเหมือนกันทุกระดับ ผ่านการท าการตลาดที่มุ่งเป้าหมายในภาพรวมเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคช่ัน ออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางแอปพลิเคช่ันออนไลน์ ของกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของของณฐพล ทีฆรังสรรค์ (2563) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินผ่าน
โมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่พบว่า ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อ
การเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน รวมทั้งงานวิจัยของวรัญญา ศรีสัตยเสถียร (2558) เรื่อง การศึกษาถึง
พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ันซื้อสินค้าของผู้ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้แอปพลิเคช่ันซื้อ
สินค้าที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคช่ันซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน และงานวิจัยของกรรณิการ์ ชัย
อ านาจ และกฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคช่ัน 
SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่า ความถี่ในการซื้อ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์
ผ่านทางแอปพลิเคชั่น SHOPEE ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
            สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้รับบริโภค ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ ด้านความสะดวก ด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ และด้านความสบาย ต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น สามารถอภิปรายได้ดังนี้  
            ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้รับบริโภค ด้านความสะดวก ด้านการดูแล               
เอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น
ที่เพ่ิมขึ้น โดยสามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
            ด้านความสะดวก มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การที่ผู้บริโภคไม่ต้องรอคิว รวมทั้งการได้รับประทานอาหารที่ช่ืนชอบได้ทุกเวลา เป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
อาจเกิดประสบการณ์จากการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพงา วีระโยธิน (2560) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้แอปพลิเคช่ันอูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ที่พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวก  ที่มีการจ าแนกหมวดหมู่ของสินค้าอาหารในโมบาย แอปพลิเคช่ันที่
หลากหลาย และชัดเจน  รวมถึงการแสดงผลการให้บริการรับ -ส่งอาหารในแต่ละขั้นอย่างชัดเจน ภายใน 30 นาที ท าให้
ผู้บริโภคเกิดประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน และมีผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชั่นอูเบอร์ อีท (Uber Eats) รวมทั้งสอดคล้อง
กับทฤษฎีของ Lauterborn (1990) ที่กล่าวว่า การท าให้การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความสะดวก เช่น การมีระบบ
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บริการจัดส่งสินค้า และการมีความหลากหลายของช่องทางการเลือกสินค้า เป็นต้น สามารถท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
              ด้านการดูแลเอาใจใส่ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเยียวยาในกรณีเกิดปัญหาในการให้บริการ ซึ่งถือเป็นการบริการหลังการขาย รวมทั้งการดูแล
เอาใจใส่ในการให้บริการของผู้ส่งอาหารของโมบาย แอปพลิเคช่ัน เป็นสิ่งที่อาจสะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการ และ
สามารถผูกสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชร์หทัย จารุทวีผลนุกูล (2563) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการแอปพลิเคช่ันฟู้ดแพนด้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่พบว่า ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ด้านการดูแลเอาใจใส่ ถือเป็นปัจจัยด้านคุณภาพที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานโมบาย 
แอปพลิเคช่ันเป็นล าดับแรก ทั้งนี้อาจมาจากการเอาใจใส่ของพนักงานส่งอาหารที่มีอัธยาศัยดี สามารถแนะน ารายละเอียด   
ต่าง ๆ และให้บริการด้วยความเต็มใจ รวมทั้งการมีบริการตอบแชทสนทนาเพื่อให้ค าแนะน า หรือแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2010) ที่กล่าวว่า การให้ความส าคัญต่อการเอาใจใส่           
ในการให้บริการของผู้ประกอบการในมุมมองของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นการรับบริการที่จ าเป็นหรือการรับบริการที่ฟุ่มเฟือย 
ผู้บริโภคมักมีความต้องการความเอาใจใส่ในทุกครั้งของการใช้บริการจากผู้ประกอบการ 
               ด้านความสบาย มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การน าเสนอข้อมูลเปรียบเทียบราคาอาหาร และส่วนลดต่างๆในโมบาย แอปพลิเคช่ัน รวมทั้ง
ต าแหน่งการจัดวางรูปภาพ ข้อความ หรือข้อมูลของสินค้าที่สบายตาในการใช้งานโมบาย แอปพลิเคชั่น อาจเป็นคุณประโยชน์
ที่สามารถจูงใจผู้บริโภคในการเข้าใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันเพื่อใช้บริการสั่งซื้ออาหารได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ลัลน์ลลิตา ทองบาง (2561) เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ันซ้ าในธุรกิจบริการสั่งอาหาร
ออนไลน์ กรณีศึกษา แกร็บฟู้ด ในกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรช่ันวาย ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมม องของ
ผู้บริโภค ด้านความสบาย ถือเป็นแรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคช่ันแกร็บฟู้ดซ้ า ในเรื่อง
ประโยชน์หลังการใช้งาน และเรื่องความผูกพันของลูกค้า และสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2010)         
ที่กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในการให้บริการ สามารถเอื้อให้เกิดความสบายกาย และสบายใจในการใช้บริการในมุมมองของ 
ผู้บริโภคได้ 
              ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะไดร้ับ มีผลต่อการตัดสนิใจใช้บริการสัง่ซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การเกิดคุณค่าต่อผู้บริโภคจากการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน             
ด้วยสาเหตุของอุปสรรคด้านระยะทางในการเดินทาง และสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งช่วยให้ผู้บริโภค
สามารถประหยัดเวลาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ และคุณค่าในมื้ออาหารพิเศษของผู้บริโภค ซึ่งอาจเกิดจากการรับรู้ในคุณค่า หรือ
คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันเพื่อสั่งอาหาร ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ระวิวรรณ เวียงตา (2560) เรื่องการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจในการส่งเสริมการขาย และค่านิยมที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคช่ัน Grab (Grab Food) ที่พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
มุมมองของผู้บริโภค ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ อาจเกิดจากการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้บริโภค
ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงสิ่งที่ได้รับ และคุณค่าที่ได้รับ โดยการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคช่ัน Grab Food รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ชัยสมพล ชาวประเสริฐ 
(2010) ที่กล่าวว่า คุณประโยชน์ท่ีเป็นคุณค่าในมุมมองของผู้บริโภคที่จะได้รับ จากการเลือกใช้บริการใดบริการหนึ่ง และด้วยผู้
ให้บริการรายใด เมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นๆ โดยธุรกิจต้องเสนอบริการที่สามารถตอบสนองต่อคุณค่าของผู้บริโภค                  
ได้อย่างแท้จริง 
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 นอกจากนี้ ผลการวิจัย พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้รับบริโภค ด้านต้นทุนของผู้ซื้อ             
ด้านการสื่อสาร และด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคชั่นท่ีเพิ่มขึ้น  
             สมมติฐานที่ 3 การยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้ านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง ด้านคุณลักษณะ                  
ในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน สามารถ
อภิปรายได้ ดังนี ้
             ผลการวิจัย พบว่า การยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง             
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นท่ีเพิ่มขึ้น ดังนี้ 
             ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บ ริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น จาก
ความสามารถในการอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจในการบริโภคอาหารได้ตามความ
คาดหวัง ทั้งนี้การสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการร้านอาหารมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มระดับคุณภาพสินค้า รวมทั้งการใช้งานโมบาย แอปพลิเคชั่นเพ่ือสั่งซื้ออาหารในปัจจุบันเป็นเรื่องที่เข้าถึงง่ายมากข้ึน และมี
ส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาการจราจร โดยอาจมีสาเหตุจากการที่ธุรกิจการให้บริการรับ-ส่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน
เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันของผู้บริโภค ซึ่งท าให้เกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันในการสั่งซื้ออาหาร รวมทั้งอาจเกิดจากการที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับความคุ้ มค่า รวมทั้งการ
ได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ที่กล่าวว่า 
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention) เนื่องจากความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะส่งผลต่อการ
ใช้งานจริงของเทคโนโลยีนั้นๆ รวมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวัณน์ จันทมุณี (2560) เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้
บริการด้านการสั่งอาหารผ่านทาง Mobile Application กรณีศึกษา : LINE MAN Application ที่พบว่า ผู้ใช้บริการมีทัศนคติ
ในการใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันเพื่อสั่งอาหารที่ให้ความส าคัญในเรื่องของความคุ้มค่า และความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อ
การเลือกใช้บริการด้านการสั่งอาหารผ่านทาง LINE MAN Application   
         ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภค            
ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก การสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันที่กลายเป็นเรื่องจ าเป็นในยุคปัจจุบัน ด้วยความ
หลากหลายของชนิดอาหาร รวมทั้งการมีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนร้านอาหารขนาดเล็ก จากการได้รับประทานอาหารที่ช่ืนชอบ
ด้วยการสั่งอาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่นที่สามารถช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ในตราสินค้าของร้านอาหารได้มากยิ่งขึ้น โดย
อาจเกิดจากการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริงผ่านการสื่อสารทางการตลาดดิจิทั ลของผู้ให้บริการรับ-ส่งอาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคช่ัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิสราวลี เนียมศรี (2559) เรื่อง การตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน LINE MAN 
ในกรุงเทพมหานคร ที่พบว่า  ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ประโยชน์ท่ีแท้จริงผ่านการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล
ที่มีการเลือกสื่อที่เหมาะสมในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน LINE MAN ใน
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Davis, Bagozzi & Warshaw (1989) ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีเกิด
จากการใช้เทคโนโลยีเป็นการรับรู้เทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพ และการปรับปรุงกิจกรรมในการใช้เทคโนโลยี
ของบุคคลให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารฝ่ายการตลาดควรจัดท าแผนกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย ด้าน

ความสะดวก ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความสบาย และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 
               1.1 ด้านความสะดวก ผู้บริหารร้านอาหาร และผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคชั่นควรร่วมกันศึกษา และพัฒนาวิธีการ
น าเสนอรายการอาหารตามแต่ละช่วงวัน และเวลา รวมทั้งการให้ความส าคัญในเรื่องการรอคิวอาหารของผู้บริโภค โดยการ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการแสดงผลที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งความคืบหน้าของรายการอาหารที่สั่งในโมบาย แอปพลิเคช่ัน 
เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้บริโภคในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคชั่น  
               1.2 ด้านการดูแลเอาใจใส่ ผู้บริหารร้านอาหาร และผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคช่ันร่วมกันทบทวน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนามาตรการเยียวยาในกรณีเกิดปัญหาในการให้บริการ ซึ่งการเป็นสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการสั่งซื้ออาหาร
ผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภค และเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถผูกสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ในระยะยาว รวมทั้งการพัฒนา
คุณภาพของบุคคลากรที่ให้บริการส่งอาหารด้วยรูปแบบการฝึก หรือการอบรม รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานของงานบริการ 
และการจูงใจบุคลากรด้วยการให้รางวัล นอกจากนี้ผู้บริหารร้านอาหาร และผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคช่ัน  ยังสามารถเพิ่ม
ศักยภาพของผลประกอบการจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ร่วมกันได้ผ่านระบบลูกค้าสมาชิกอีก  
               1.3 ด้านความสบาย ผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคช่ัน และผู้บริหารร้านอาหาร ควรร่วมกันทบทวน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาลักษณะปฏิสัมพันธ์ของผู้บริโภคต่อการใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันที่ส่งเสริมให้เกิดความสบายตาในการใช้งาน
รวมทั้งอาจมีการพิจาณาร่วมกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจูงใจให้ผู้บริโภคใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย 
แอปพลิเคช่ันได้บ่อยมากขึ้น ผ่านการพัฒนารูปแบบการแสดงผลของโมบาย แอปพลิเคช่ันที่สามารถสร้างจุดขายอันโดดเด่น 
เช่น ภาพเคลื่อนไหวของสินค้า และการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบส่วนลดต่างๆ เป็นต้น   
               1.4 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคช่ัน และผู้ประกอบการร้านอาหาร ควรทบทวน เพิ่อ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการท างานของโมบาย แอปพลิเคช่ันร่วมกันเพื่อการสร้างการรับรู้คุณค่าของการใช้บริการโมบาย 
แอปพลิเคช่ันในการสั่งอาหารแก่ผู้บริโภค โดยเน้นในประเด็นของรายการอาหารที่มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในมื้อส าคัญต่างๆได้ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถด้านระบบการขนส่งที่สามารถลดอุปสรร คเรื่อง
ระยะทาง หรือสภาพการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดการประหยัดเวลาจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ  
              2. ผู้บริหารฝ่ายการตลาด ควรจัดท าแผนกลยุทธ์การยอมรับเทคโลโลยี ประกอบด้วย ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้
งาน และด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีแท้จริง โดยมุ่งให้ความส าคัญในแต่ละด้าน ดังนี้ 
               2.1 ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ผู้ให้บริการโมบาย แอปพลิเคช่ัน ควรทบทวนแผนการตลาดที่สามารถน าเสนอ
ความคุ้มค่าในการใช้งานโมบาย แอปพลิเคช่ันส าหรับการสั่งอาหาร เพื่อโน้มน้าว และชักน าให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความคุ้มค่า
อันเกิดจากคุณภาพที่ได้ในการใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน ซึ่งสามารถอ านวยความสะดวก และเพิ่ม
คุณภาพการใช้ชีวิตที่ดียิ่งข้ึนให้กับผู้บริโภคได้ ในขณะเดียวกันผู้ให้บริการโมบาย แอปพลิเคชั่น ควรมีการทบทวน เพื่อปรับปรุง 
และพัฒนาแผนธุรกิจให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ าเสมอ เพ่ือความยั่งยืนของกิจการ 
               2.2 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง ผู้บริหารโมบาย แอปพลิเคช่ันควรทบทวนแผนการสื่อสารทางการตลาด  
ที่มุ่งเน้นการสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลโดยการเลือกใช้สื่อท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสารไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้ดีมากยิ่งข้ึน โดยมีความสอดคล้องกับลักษณะที่จ าเป็นในการบริโภคอาหารของผู้บริโภค เช่น จ านวนรายชื่อ
ของร้านอาหารท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และการน าเสนอรายการอาหารที่มีความหลากหลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรให้
ความส าคัญในการน าเสนอถึงศักยภาพของโมบาย แอปพลิเคช่ันในเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ในตราสินค้าแก่
ผู้ประกอบการร้านอาหารด้วย  
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ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาผู้บริโภคในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพื่อศึกษาหรือ

เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งซื้ออาหารผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภคในลักษณะอื่นๆ              
ที่แตกต่างกันออกไปเพื่อน าผลที่ได้ไปใช้พัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

2. ควรท าการวิจัยถึงลักษณะส าคัญของผู้ให้บริการโมบาย แอปพลิเคช่ัน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่ให้บริการ
ผู้บริโภคผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน เพื่อให้ทราบ และเกิดความเข้าใจถึงปัจจัยภายในองค์กรที่สามารถเพิ่มศักยภาพของธุรกิจ
ได้มากยิ่งขึ้น 

3. ควรท าการศึกษาวิจัยในตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถส่งเสริมนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนส าหรับผู้ให้บริการ           
โมบาย แอปพลิเคช่ัน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่ให้บริการลูกค้าผ่านโมบาย แอปพลิเคช่ัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อ
พลวัตของกิจการในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแผนงานส าหรับอนาคต 
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สารนิพนธ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาในการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา พร้อมทั้งตรวจสอบข้อบกพร่องต่าๆงอันเป็นประโยชน์              
ต่อผู้ท าการวิจัยเพื่อน าไปปรับแก้จนงานวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ่งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณ               
เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
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