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บทคดัย่อ 
 

ในปัจจุบนัสงัคมมกีารพฒันาเทคโนโลยใีหม้คีวามกา้วหน้าและมบีทบาทในชวีติประจําวนั
มากขึน้ โดยพฒันาระบบต่างๆ และเชื่อมโยงขอ้มูลเขา้ด้วยกนัผ่านเครอืขา่ยอนิเตอร์เน็ต ทําให้
สามารถแปลผลขอ้มูลไดร้วดเรว็และถูกตอ้งมากขึน้ เชน่ การพฒันาระบบการสัง่ซื้อสนิคา้ออนไลน์ 
ตัง้แต่กระบวนการต้นทางถึงปลายทางที่สามารถทําได้รวดเร็วและถูกต้องซึ่งการเติบโตของ
เศรษฐกิจ ดิจิทัลนัน้ ช่วยให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจการพฒันา บริการสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน่เพราะความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีม่วีถิกีารดาํเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไป โดยนําเทคโนโลยี
เขา้มาใชเ้พื่อเชือ่ม โยงขอ้มูลใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต โดยทําหน้าทีเ่ป็น
ตวักลางในการสื่อสารระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภค โดยทําหน้าที่รบัคําสัง่ซื้ออาหารจาก
ผูบ้รโิภคผา่นชอ่งทางออนไลน์ 
การชาํระเงนิออนไลน์ ตลอดจนจดัส่งอาหารใหถ้งึมอืผูบ้รโิภค 

งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใช้บรกิารสัง่
อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่  โดย
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัคุณภาพการบรกิาร และปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกนัวา่จะมกีารตดัสนิใจแตกต่างกนัหรอืไม ่เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการของผู้บรโิภคได้
ดียิ่งขึ้น และสามารถนําผลการวจิยัไปประยุกต์เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาเพื่อ
ใหบ้รกิารไดอ้ย่างครบวงจร  รวมถงึเพิม่ขดีความสามารถใหผู้ป้ระกอบการใหส้ามารถแขง่ขนัได้
ซึ่งดําเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตวัอย่างผ่านแบบสอบถามและวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยการใชก้าร
ประมวลผลจากโปรแกรมสําเรจ็รูป 



จ 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศและรายไดท้ี่แตกต่าง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ,อายุทีแ่ตกต่าง ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้
บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานกังานใหญ่ 
เฉพาะ ในส่วนของยอดการสัง่ซื้อรวมหนึ่งเดอืน และ ปัจจยัส่วนบุคคลที่มศีาสนาที่แตกต่างกนั 
ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชร
อซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ เฉพาะ ในเรื่องของยอดการสัง่ซื้อแต่ละครัง้  

ปัจจยัส่วนประสมการตลาดและปัจจยัคุณภาพการบรกิาร ทัง้คู่ล้วนมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่ ไม่วา่จะเป็นยอดการสัง่ซื้อเฉลีย่ต่อครัง้ ความถีต่่อเดอืน หรอื ยอดรวมต่อ
เดอืน ลว้นมคีวามสมัพนัธก์นัทัง้สิน้ 
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สุดทา้ยนี้ ขอขอบพระคุณครอบครวัและเพื่อน ทีค่อยสนบัสนุน ชว่ยเหลอื และใหก้ําลงัใจ
ในทุกดา้น ตลอดการศกึษาในครัง้นี้ หากผลการวจิยันี้มขีอ้บกพร่องประการใด ผูว้จิยัขอน้อมรบัไว้ 
เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขในการศกึษาครัง้ต่อไป รวมถงึผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่วา่การศกึษาคน้ควา้อสิระ
ในครัง้นี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากกน้็อยแก่ผูท้ีส่นใจต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสาํคญั 
 
         ปัจจุบนันัน้ธุรกจิร้านอาหารจดัได้ว่าเป็นหนึ่งในธุรกจิที่สําคญัของภาคบรกิารในประเทศ
ไทย โดยปัจจุบนัมมีูลค่าตลาดสูงถงึ 4.2 แสนล้านบาท ซึ่งมหี่วงโซ่ในธุรกจิทีเ่ชื่อมโยงมากมาย
ไม่วา่จะเป็น ผูผ้ลติวตัถุดบิ ธุรกจิขนส่ง หรอืธุรกจิจดัเลีย้ง โดยครอบคลุมผูป้ระกอบการรายใหญ่
ไปจนถงึผูป้ระกอบการขนาดเลก็ในระยะเวลา 3-5 ปีที่ผ่านมาเทคโนโลยทีี่เขา้มามบีทบาทและ
สร้างผล กระทบทัง้ในดา้นการสร้างโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ในตลาด ขณะเดยีวกนักส็รา้ง
ความท้าทายที่สําคญั ทําให้ผู้ประกอบการจําเป็นต้องปรบัตวัอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นัน่ก็คอื 
แอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร (Food Delivery Application)ซึ่งถอืเป็นตวัเร่งสําคญัที่ส่งผลทําใหธุ้รกจิ
จดัส่งอาหารไปยงัแหล่งทีพ่กั (Food Delivery) มกีารขยายตวัเฉลีย่ต่อปีในปี 2557 – 2561 อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 10 สูงกวา่การขยายตวัของธุรกจิร้านอาหารโดยรวมทีม่คี่าเฉลีย่อยู่ทีเ่พยีงร้อยละ 
3-4 ต่อปี การเขา้มาของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารนัน้ จะส่งผลต่อธุรกจิร้านอาหารอย่างมาก โดย
แรงผลกัดนัการเตบิโตของธุรกจิ Food Delivery มาจากทัง้การขยายตลาดของแอปพลเิคชัน่สัง่
อาหารและความพยายามที่จะรกัษาส่วนแบ่งตลาดของเครอืรา้นอาหาร โดยตวัแอปพลเิคชัน่สัง่
อาหารทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตวักลางที่รวบรวมรา้นอาหารหลายๆ ร้าน เขา้ด้วยกนั รวมไป
ถงึนําเสนอบรกิารจดัส่งอาหารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นแอปพลเิคชัน่จากต่างชาติ
ทีใ่หบ้รกิารจดัส่งสนิคา้หลายประเภทและครอบคลุมไปยงับรกิารจดัส่งอาหาร ขณะเดยีวกนักม็ผีู้
ให้บริการจดัส่งสนิค้าไทยบางรายที่พยายามเข้ามาชงิส่วนแบ่งการตลาดโดยการเพิม่บรกิาร
จดัส่งอาหารในธุรกจิของตนเอง แต่กย็งัถอืวา่เป็นสดัส่วนทีน้่อยเมื่อเทยีบกบัจํานวนแอปพลเิคชัน่
สัง่อาหารทัง้หมดในปัจจุบนั อย่างไรกด็ถีงึแมว้า่แอปพลเิคชัน่สัง่อาหารจะใหม่แต่กลบัพบวา่เป็น
กลุ่มที่มขีดีความสามารถในการแข่งขนัที่สูง รวมไปถงึเป็นกลุ่มที่เป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ําคญัต่อ
การขยายตวัของธุรกจิการจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พกั (Food Delivery) โดยร้านอาหารที่มี
บรกิารจดัส่งสนิคา้รายใหญ่หรอืผูนํ้าตลาดจําเป็นตอ้งปรบัตวัจาก Digital Disruption โดยในอดตี
ผูเ้ล่นในกลุ่มนี้จะมปีระเภทของอาหารจํากดัอยู่แค่เพยีง อาหารจานด่วน อาท ิพิซซ่า ไก่ทอด 
แฮมเบอรเ์กอร ์เป็นตน้ อย่างไรกด็จีากการทีแ่อปพลเิคชัน่สัง่อาหารมกีารเตบิโตและไดร้บัความ
นิยมจากผูบ้รโิภคอย่างมาก ส่งผลใหผู้ป้ระกอบการเครอืร้านอาหารทีม่บีรกิารจดัส่งสนิคา้ เลอืก
ที่จะเขา้มามรี่วมกบักลุ่มแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร ในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ เพื่อรกัษายอดขาย
และไม่เสยีส่วนแบ่งการตลาดจากการเขา้มาแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารมากเกนิไป  แลว้ยงัพบอกีวา่
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แอปพลิเคชัน่สัง่อาหาร อาจมีส่วนช่วยให้มูลค่าของธุรกจิ Food Delivery มีการขยายตวัมาก
ยิง่ขึน้ โดยเป็นผลจากการเปลี่ยนค่าใชจ้่ายของผูบ้รโิภคในการเดนิทางไปยงัร้านอาหารมาเป็น
ค่าจดัส่งสนิคา้ ซึ่งรายไดส้่วนนี้ทีเ่พิม่ขึน้ยงัไดก้ระจายตวัไปยงัผูเ้ล่นต่างๆ ในห่วงโซ่ธุรกจิอกีด้วย
อาท ิผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนตร์บัจ้าง ที่สามารถมทีางเลอืกของอาชพีและสรา้งรายไดเ้พิ่มเตมิโดย
การรบังานผา่นแอปพลเิคชัน่สัง่อาหารทีม่ใีหเ้ลอืกมากมาย ซึ่งคาดวา่กลุ่มผูข้บัขีร่ถจกัยานยนต์
นี้ น่าจะมสี่วนแบ่งรายไดมู้ลค่าประมาณ 3.9 พนัลา้นบาท รา้นอาหารซึ่งรวมถงึรา้นอาหารขนาด
เลก็และขนาดกลาง ทีส่ามารถใชป้ระโยชน์จากแพลตฟอรม์รวบรวมรา้นอาหารเพื่อขยายจํานวน
ฐานลูกคา้โดยทีไ่ม่ตอ้งเพิม่ทรพัยากรเงนิทุนและแรงงานในส่วนของระบบขนส่งเอง ทําใหอ้าจมี
ยอดขายเพิม่ขึน้จากการขยายตวัของฐานลูกคา้ใหม่ๆ ซึ่งอาจมสี่วนแบ่งของรายไดมู้ลค่าประมาณ 
2.6 หมื่นล้านบาท ทางฝัง่ของแอปพลิเคชัน่สัง่อาหารเองนัน้ก็มกีารเติบโตอย่างรวดเร็วจาก
ค่าบรกิารทีไ่ดร้บัทัง้ทางฝัง่รา้นอาหารและผูบ้รโิภค ทําใหอ้าจมสี่วนแบ่งของรายไดป้ระมาณ 3.4 
พนัลา้นบาท จากมูลค่ารวมของธุรกจิ Food Delivery ในปี 2562 ทีป่ระมาณ 3.3 หมื่นลา้นบาท 
 

 
ภาพที ่1 ผูเ้ล่นและการกระจายตวัของรายไดจ้ากธุรกจิ Food Delivery 

ทีม่า: ศนูยว์จิยักสกิรไทย (มูลค่ารวมของธุรกจิ Food Delivery ในปี 2562) 

 
นอกจากนี้พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป ยงัผลกัดนัธุรกจิ Food Delivery ใหม้สี่วน

แบ่งการตลาดสูงถงึรอ้ยละ 8 ของมูลค่าธุรกจิรา้นอาหารในปี2562 การเขา้มาของ แอปพลเิคชัน่
สัง่อาหาร ไม่เพียงส่งผลต่อผู้ประกอบการในธุรกิจร้านอาหารยังมีผลทําให้พฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป สะท้อนจากผลสํารวจ โดยศูนย์วจิยักสกิรไทย นัน้พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
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สูงถงึรอ้ยละ 63 คดิวา่การมบีรกิารสัง่อาหารผา่น Application ประเภทต่างๆ ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การบรโิภคของตน โดยทําให้เปลี่ยนมาสัง่อาหารผ่าน Application มากยิง่ขึน้ รวมไปถงึทําใหม้ี
การออกไปนัง่รบัประทานอาหารนอกบา้นน้อยลงอกีดว้ย ไม่เพยีงเท่านี้ ร้อยละ 88 เคยใชบ้รกิาร
สัง่อาหารผา่น Application ประเภทต่างๆ โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัมาจากโปรโมชัน่และส่วนลด
ทีท่างผูป้ระกอบการไดท้ําแขง่ขนักนั ซึ่งการสัง่มาทานส่วนใหญ่จะเป็นการสัง่มาทานกบัครอบครวั
และเพื่อน แต่ยงัมผีูบ้รโิภคบางส่วนยงัคงชื่นชอบการนัง่รบัประทานในร้านอาหาร แม้ว่าการสัง่
อาหารผา่น Application จะเป็นทางเลอืกทีผู่บ้รโิภคใหค้วามนิยม แต่ยงัมกีลุ่มตวัอย่างถงึหนึ่งใน
สาม ให้ความเหน็วา่รา้นอาหารยงัจําเป็นตอ้งมกีารขยายสาขา โดยให้เหตุผลเรื่องความรวดเรว็
และการรองรบัจํานวนลูกค้าทีม่ากขึน้ ซึ่งอาจแสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคบางส่วนกย็งัใหค้วามสําคญั
กบัการไปนัง่รบัประทานที่รา้นอาหารอยู่เชน่กนั โดยสรุป การเขา้มาของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร 
ไม่เพยีงแต่มสี่วนผลกัดนัให้ธุรกจิการจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พกั มกีารขยายตวัแต่ยงัมสี่วน
ชว่ยเพิม่การกระจายรายไดใ้หก้บัผูเ้ล่นในห่วงโซ่ธุรกจิอกีดว้ย ในขณะเดยีวกนักก็่อใหเ้กดิความ
ท้าทายที่สําคญัต่อผูป้ระกอบการที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิร้านอาหารอย่างน่าสนใจ โดยมผีลทําให้
ผูป้ระกอบการจําเป็นต้องเพิม่ขดีสามารถในการแข่งขนัของตนเองให้สามารถตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดม้ากยิง่ขึน้ อาท ิโดยการเพิม่ชอ่งทางการสัง่ซื้ออาหารและความหลากหลาย
ของประเภทอาหาร รวมไปถงึการใชบ้รรจุภณัฑอ์าหารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากนี้การ
เขา้มาของแอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร ยงัอาจกระตุน้ใหเ้กดิการร่วมมอืและควบรวมกจิการของธุรกจิ
ในห่วงโซ่รา้นอาหารมากขึน้กวา่ในอดตีและส่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามซบัซ้อนมาก
ยิง่ขึน้ 

 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

งานวจิยัฉบบันี้ผูว้จิยัไดก้ําหนดวตัถุประสงคส์ําหรบัการจดัทํางานวจิยัไว ้ดงันี้ 
1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสัง่อาหารผ่าน แอปพลิเคชัน่ ของ

พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่  
1.2.2 เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุ 
ลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ 

1.2.3 เพื่อศกึษาเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่น แอปพลเิคชัน่ ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 
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1.2.4 เพื่อศกึษาเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัคุณภาพของการใหบ้รกิารกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่น แอปพลเิคชัน่ ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 

 
1.3 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 

การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยักําหนดความหมายของคําศพัท์ที่เกี่ยวข้องไว้ เพื่อที่ผู้สนใจจะ
สามารถนําไปศกึษาหรอืประยุกตใ์ชเ้ขา้ใจไปในทศิทางเดยีวกนั ดงันี้ 

1.3.1 แอปพลเิคชัน่สัง่อาหาร (Food Delivery Application) หมายถงึโปรแกรมคอมพวิเตอร์
ทีอ่อกแบบเพื่อตอบสนองใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถทํากจิกรรมรบัส่งอาหารผา่นโทรศพัทม์อืถอื เชน่ 
LINE MAN, Food panda เป็นตน้  

1.3.2 ธุรกิจจดัส่งอาหารไปยงัแหล่งที่พกั (Food Delivery) หมายถงึ ธุรกิจบรกิารที่
อํานวยความสะดวกใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสัง่และรบัอาหารได ้ไม่ไดม้เีพยีงสื่อสารผา่นโทรศพัทม์อืถอื
หรอืผา่นเครอืขา่ยอนิเทอร์เน็ตหรอื การสัง่ผา่นแอปพลเิคชนัอาหารเท่านัน้ ยงัรวมไปถงึการผูก
ป่ินโต 

1.3.3 Digital Disruption หมายถงึ การปฏริูปหรอืเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยดีจิติอลและโมเดลธุรกจิแบบใหม่นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละโมเดลต่างๆ เหล่านี้
สามารถ ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของผลติภณัฑ์และบรกิารทีม่อียู่ในอุตสาหกรรม ในการวจิยันี้จะ
เหน็ไดช้ดัเจน จากการสัง่อาหารปกตทิีจ่ะสัง่ผา่นรา้นอาหารไมต่่างจากการ บรกิารเสรมิ การเป็น
ธุรกจิทีม่มีูลค่าสูงในปัจุจบนั และสิง่ทีย่งัส่งผลถงึพฤตกิรรมของผูต้นอกีดว้ย  
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ผลของงานวจิยันี้สามารถนําไปปรบัใชก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงัต่อไปนี้ 
1.4.1 เพื่อให้ผูป้ระกอบร้านอาหาร, ผูข้นส่งอาหารและผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่ ให้ทราบ

ถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรีผ่า่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน 
บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานักงานใหญ่ และยงัสามารถนําผลวจิยัทีไ่ด้ไปใชเ้ป็นขอ้มูล
อา้งองิเพื่อวางแผนการตลาด วางกลยุทธต์่างๆ หรอืประกอบการตดัสนิใจของผูป้ระกอบรา้นอาหาร 
ผูข้นส่งอาหาร ผูบ้รโิภคและเจา้ของหรอืผูผ้ลติแอปพลเิคชัน่ 

1.4.2 เพื่อให้ผู้ประกอบร้านอาหาร, ผู้ขนส่งอาหารและผู้ผลติแอปพลิเคชัน่ รบัรู้ถึง
แนวโน้มและความต้องการของผูบ้รโิภคในใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่ผ่าน แอปพลเิคชัน่ 
เพื่อที่สามารถนําขอ้มูลดงักล่าวไปพฒันาผลติภณัฑ์ โปรโมชัน่ ปรบัตวัให้ ตอบสนองกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากขึน้



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 
การวจิยันี้เป็นการนําเสนอแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัพฤตกิรรมการ

เลอืกใชแ้อปพลเิคชัน่สัง่อาหาร โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูล เพื่อใชก้ําหนดกรอบแนวคดิสําหรบั
การวจิยั 

2.1.1 ทฤษฎลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึวชิา
ทีศ่กึษาเกีย่วกบัประชากร ทัง้นี้เพราะคําวา่ “Demo” หมายถงึ “People” ซึ่งแปลวา “ประชาชน” 
หรือ “ประชากร” ส่วนคําวา “Graphy” หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า 
“ลกัษณะ” ดงันัน้ เมื่อแยกพจิารณาจากรากศพัท์คําวา “Demography” น่าจะมคีวามหมายตามที่
กล่าวขา้งตน้ คอืวชิาทีเ่กีย่วกบัประชากร (ชยัวฒัน์ ปัญจพงษ์ และณรงค ์เทยีนสง, 2521, หน้า 2) 

ดา้นเพศ (Sex) หญงิชายมคีวามแตกตางกนัทัง้ในดานสรรีะ ความถนดั สภาวะ
ทางจติใจอารมณ์จากงานวจิยัทางด้านจติวทิยาทัง้หลายไดแ้สดงให้เหน็ถงึความแตกตางอย่าง
มากในเรื่องความคดิค่านิยม และทศันคตทิัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคมได้กําหนดบทบาท และ
กจิกรรมของคนสองทัง้เพศไวแ้ตกต่างกนั 

ด้านอายุ (Age) อายุเป็นปัจจยัที่สําคญัประการหนึ่งต่อพฤตกิรรมการสื่อสาร
ของมนุษยเ์นื่องจากอายุจะเป็นตวักําหนดหรอืเป็นสิง่ที่บงบอกเกีย่วกบัความมปีระสบการณ์ใน
เรื่องต่างๆ ของบุคคลดงัคํากล่าวทีก่ล่าววา่ผูใ้หญ่อาบน้ํารอ้นมาก่อน หรอืเรยีกคนทีม่ปีระสบการณ์ 
เป็นต้น สิง่เหล่านี้ลว้นแล้วแต่ป็นเครื่องบงชีห้รอืแสดงความคดิความเชื่อลกัษณะการโตตอบต่อ
เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ของบุคคลคนเราโดยทัว่ไปเมื่ออายุเพิม่ขึน้ ประสบการณสูงขึน้ ความ
ฉลาดรอบคอบกเ็พิม่มากขึน้ วธิคีดิและสิง่ทีส่นใจกจ็ะเปลีย่นแปลงไปด้วย 

ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน (Income) จดัเป็นรายไดห้รอืโอกาสทางเศรษฐกจิของ
แต่ละบุคคลซึ่งจะเป็นตวัชีว้ดัความสามารถของผูบ้รโิภคในการซื้อสนิคา้และบรกิาร โดยตวัแปร
ดงักล่าวส่วนใหญ่แล้วนกัการตลาดจะเชือ่มโยงเกณฑ์รายไดร้่วมกบัตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตร์
อื่นๆ ดว้ยเพื่อใหก้ารกําหนดตลาดเป้าหมายทําไดช้ดัเจนยิง่ข ึน้ เชน่ กลุ่มรายไดจ้ะเกีย่วขอ้งกบั
เกณฑอ์ายุ และอาชพีร่วมกนั 

2.1.2 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด Kotler (1997) ได้แบ่งส่วนประสมทางการตลาด
ออกเป็น 4 ตวัแปร (4Ps) ประกอบไปดว้ย ผลติภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานทีห่รอืชอ่ง
ทางการจดัจําหน่าย (Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) แต่ปัจจุบนัมกีารเพิม่เตมิ



6 

ตัวแปรเพื่อให้เหมาะสมกบัธุรกิจทางด้านการบริการได้แก่ กระบวนการ (Process) บุคคล 
(People) และลกัษณะกายภาพ(Physical Evidence) ซึ่งทําใหเ้กดิส่วนประสมการตลาด 7Ps   

ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นองคป์ระกอบแรกและส าคญัทีสุ่ดของส่วนประสม
ทางการตลาด (marketing mix) ผลติภณัฑ์ หมายถงึ สิง่ใดๆ ที่ต้องการนําเสนอต่อตลาดเพื่อ
สนองความจําเป็นหรอืความตอ้งการของลูกค้าใหพ้งึพอใจผลติภณัฑ์ทีเ่สนอขายอาจจะมตีวัตน
หรือไม่มีตวัตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นรูปธรรม (physical goods) บริการ 
(services) ประสบการณ์ (experiences) เหตุการณ์(events) บุคคล (persons) สถานที ่(places) 
ทรพัยส์นิ (properties) องคก์ร (organizations) สารสนเทศ (information) และความคดิ (ideas) 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า(Value) ในสายตาลูกค้า จึงจะมีผลทําให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้2    

ด้านราคา (Price)หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตวัเงิน ทัง้ที่ปัจจยัที่ไม่ใช่
ราคามีบทบาทมากขึ้นในการตลาดสมยัใหม่ แต่ราคาก็ยงัเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในส่วน
ประสมทางการตลาด ราคาเป็นปัจจยัเดยีวใน 7P’s ที่ทําให้เกดิรายรบั ในขณะที่ปัจจยัอื่นเป็น
ค่าใชจ้่าย ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ผูบ้รโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ผลติภณัฑ์
กบัราคาผลติภณัฑน์ัน้ ถา้คุณค่าสูงกวา่เขากจ็ะตดัสนิใจซื้อ กลยุทธข์องราคาตอ้งคํานึงถงึคุณคา่
ในสายตาของผูบ้รโิภคตน้ทุนสนิคา้ ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง การแขง่ขนั และปัจจยัอื่น 

ดา้นชอ่งทางจดัจําหน่าย (Place หรอื Distribution)หมายถงึ โครงสรา้งของชอ่งทาง
ซึ่งประกอบไปดว้ยสถาบนัและกจิกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารออกจากองค์กร
ไปยงัตลาด สถาบนัที่นําผลติภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คอื สถาบนัการตลาดส่วนกจิกรรมที่
ชว่ยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คง
คลัง ส่วนในระบบการจัดจําหน่ายประกอบด้วยผู้ผลิต คนกลาง และผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทาง
อุตสาหกรรมผู้ผลิตส่วนมากไม่ได้จําหน่ายสินค้าถึงผู้ใช้สินค้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิต และ
ผูบ้รโิภคคนสุดทา้ย แต่จะมชีอ่งทางการตลาดจํานวนหนึ่งเขา้มาเกีย่วขอ้ง นัน่คอืคนกลางซึ่งเขา้
มาทําหน้าทีต่่างๆ จะเกดิการกระจายสนิคา้ออกสู่ตลาดไดก้วา้งขวางและทัว่ถงึ หน้าทีส่ําคญัของ
คนกลาง ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูลการส่งเสรมิการตลาด การเจรจาต่อรอง การสัง่สนิคา้ การเงนิ 
การรบัความเสี่ยง การเคลื่อนย้ายสนิค้า การชําระเงิน และการครอบครองกรรมสทิธิผ์ูผ้ลติมี
ทางเลอืกหลายทางทีจ่ะเขา้สู่ตลาดเกี่ยวขอ้งในช่องทางการตลาดที่ม ีโดยในการศกึษาครัง้นี้ใน
ด้านของการจดัจําหน่ายนัน้จะหมายถงึ ช่องทางการจดัส่งอาหารแบบเดลเิวอรี่และการสัง่ผา่น
แพทชฟ์อรม์ต่างๆ ทีม่ใีรตลาด เชน่ Grab Foodpanda, Line Man หรอื GET เป็นตน้ 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion)หมายถงึ กระบวนการทางดา้นการสื่อสาร
การตลาด ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในกระบวนการซื้อ เพื่อใหข้อ้มูล จูงใจ เกีย่วกบั
ตวัผลติภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ เพื่อเกดิอทิธพิลต่อการเปลีย่นแปลงความเชื่อ ทศันคต ิและพฤตกิรรม
ของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมอืการส่งเสรมิการตลาดทีส่ําคญัเชน่ การโฆษณา (Advertising) 
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เป็นการสื่อสารผา่นสื่อสาธารณะ เพื่อใหข้อ้มูลขา่วสารและจูงใจ หรอืตอกย ้าตรายีห่อ้ผลติภณัฑ์ 
โดยผูส้่งสารจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายด้านการโฆษณา ต่อมากจิกรรมพเิศษทางการตลาด 
(Event Marketing) เป็นการจดักจิกรรมทางการตลาดใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์พเิศษ อยู่ใน
ความสนใจของคนส่วนใหญ่ หรอืกระตุ้นใหค้นส่วนใหญ่ในพืน้ทีห่นึ่งเกดิความสนใจ เพื่อสื่อสาร
ไปยงักลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจในการสื่อสาร โดยใชเ้ครื่องมอืสื่อสารอื่นเขา้มาช่วย 
เชน่ การโฆษณาผา่นสื่อต่างๆ 

การส่งเสรมิการขาย (Sales Promotion) เป็นกจิกรรมทางการตลาดทีก่ระตุน้ให้
กลุ่มเป้าหมาย ทําการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการรวดเร็วขึ้น ซื้อปริมาณที่มากขึ้น โดยมีการ
กําหนด ชว่งระยะเวลาสิน้สุดของรายการไว ้ตวัอย่างของการส่งเสรมิการขาย ไดแ้ก่ การลดราคา
ตวัอย่าง แลกซื้อ ของแถม เป็นต้น การให้ข่าวสารและการประชาสมัพนัธ์ ข่าวเป็นการเสนอ
ความคดิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธห์มายถงึ ความ
พยายามทีม่กีารวางแผนโดยองคก์ารหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิีด่ตี่อองคก์ารให้เกดิกบักลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation: PR) เป็นเครื่องมอืการสื่อสารการตลาดที่มุ่งสร้าง
ภาพพจน์และทศันคตทิีด่ขีององคก์ร ผลติภณัฑ ์และตรายีห่อ้ต่อผูบ้รโิภคสื่อมวลชน สาธารณชน 
ผูถ้อืหุ้น พนักงานในองคก์ร และกลุ่มมวลชนอื่นๆ ซึ่งไม่ไดเ้น้นการขายสนิคา้เป็นหลกั โดยเชือ่
กนัวา่ถา้ผูบ้รโิภคมภีาพพจน์ทีด่ตี่อตรายีห่อ้หรอืองคก์ร จะทําใหผู้บ้รโิภคมแีนวโน้มที่จะซื้อสนิค้า
และบรกิารภายใต้ตรายี่ห้อหรอืองค์กรนัน้ สุดท้ายการตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็น
การต่ดต่อสื่อสารที่สื่อไปยงักลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นรายบุคคลนัน้ ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง
โดยมชีอ่งทางทีก่ลุ่มเป้าหมายสามารถตดิต่อสื่อสารกลบัมาไดต้รงกบัผูส้่งสารกบักลุ่มเป้าหมาย
เพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง โดยตรง หรอืหมายถงึวธิกีารต่างๆ ทีน่กัการตลาดใชส้่งเสรมิผลิตภณัฑ์
โดยตรงกบัผูซ้ื้อ และทําให้เกดิการตอบสนองในทนัท ีซึ่งเครื่องมอืสําคญัประกอบดว้ย การขาย
ผา่นโทรศพัท ์กายขายผา่นสื่อออนไลน์ การขายโดยใช ้จดหมายตรง การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ค 
และการขายทางโทรทศัน์ วทิยุหรอืหนงัสอืพมิพซ์ึ่งจูงใจใหลู้กคา้มกีจิกรรมการตอบสนอง โดยใน
การศกึษาครัง้นี้ในด้านของการการส่งเสริมการตลาด นัน้จะหมายถึงการส่งเสริมการตลาด
ผลติภณัฑอ์นัจะทําใหเ้กดิการรบัรู ้จดจําและกระตุน้ ดว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งหรอืมากกวา่หนึ่งวธิี
เชน่ การโฆษณาผา่นโทรทศัน์ การโฆษณาผา่นทางวทิยุโฆษณาทางสื่อออนไลน์ การประชาสมัพนัธ์
ขอ้มูลผลติภณัฑก์ารไดส้่วนลดราคาเมื่อสัง่ผา่นระบบออนไลน์  

ด้านบุคลากร (People) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทัง้หมดในองค์กรที่
ให้บริการนัน้ ซึ่งรวมตัง้แต่เจ้าของร้าน ผู้บริหาร พนักงานใหม่ทุกระดบั ซึ่งบุคคลดงักล่าว
ทัง้หมดมผีลต่อคุณภาพของการให้บรกิาร โดยเจ้าของและผูบ้รหิาร มสี่วนสําคญัอย่างมากใน
การกําหนดนโยบายในการใหบ้รกิาร การกําหนดอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของพนกังาน
ทุกระดบั กระบวนการในการให้บรกิาร รวมถงึการแก้ไขปรบัปรุงการให้บรกิาร และส่วนของ
พนักงานผูใ้ห้บรกิารและพนักงานในส่วนสนับสนุน เป็นบุคคลที่ต้องมกีารตดิต่อสื่อสาร บรกิาร
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กบัลูกค้าโดยตรง และพนักงานในส่วนสนับสนุนมหีน้าที่สนับสนุนในกจิกรรมด้านต่างๆ  ของ
ธุรกิจที่จะทําให้การบริการนัน้ครบถ้วนสมบูรณ์บุคลากรผู้ให้บริการจึงเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีความสําคญัอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มพนักงานแถวหน้า ( Frontline 
Employee) ซึ่งทําหน้าที่ในการมปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบัลูกค้า ณ จุดตดิต่อ ทัง้เจ้าหน้าที่รกัษา
ความปลอดภยั พนักงานรบัโทรศพัท ์พนักงานบรกิารลูกคา้ ผูจ้ดัการรา้น ฯลฯ บุคลากรเหล่านี้
ล้วนแต่เป็นผูท้ี่มปีฏสิมัพนัธ์โดยตรงกบัลูกคา้ ซึ่งไม่ไดท้ําหน้าที่เพยีงให้บรกิารลูกคา้เท่านัน้แต่
ยงัทําหน้าทีใ่นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าใหก้บัลูกคา้อยู่เสมอ 

ดา้นกายภาพ (Physical Evidence) สิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ อาคารของ
ธุรกจิบรกิาร เครื่องมอื และอุปกรณ์เช่น เครื่องคอมพวิเตอร์ เครื่องเอทเีอม็ การตกแต่งสถานที ่
ลอ็บบี้ ลานจอดรถหรอืหากเป็นการใหบ้รกิารออนไลน์จะหมายรวมถงึหน้าแฟนเพจ Facebook 
ที่ดูสวยงามเข้าใจง่ายเวบ็ไซต์ที่ใชง้านได้ง่ายสวยงาม แบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ป็นสิง่ที่
ลูกค้าใชเ้ป็นเครื่องหมายแทน คุณภาพของการใหบ้รกิาร นัน่คอื ลูกค้าจะตอ้งอาศยัสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพเป็นปัจจยัหนึ่งในการเลอืกใชบ้รกิาร ยิง่ดูด ีบรกิารกน่็าจะมคีุณภาพตามไปดว้ย  

ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงาน
ปฏิบตัิในด้านการบริการที่นําเสนอให้กบัผูใ้ช้บริการเพื่อมอบบรกิารอย่างถูกต้องและรวดเรว็ 
และทําใหผู้ใ้ช ้บรกิารเกดิความประทบัใจ 

2.1.3 ทฤษฎีวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บรโิภค วเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคโดยใช้
คําถาม 6Ws และ 1H ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย(Who?) คําตอบจะเกีย่วกบัลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ผู้บริโภคซื้ออะไร (What?) คําตอบจะเกี่ยวกบัลกัษณะสิ่งที่ผู้บรโิภคต้องการซื้อ 
(Objects) ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why?) คําตอบเกี่ยวกับลักษณะวัตถุประสงค์ในการซื้อ 
(Objects ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ (Whom?)คําตอบเกี่ยวกบัลกัษณะบทบาทของกลุ่ม 
(Organization) ผูบ้รโิภคซื้อเมื่อใด (When?) คําตอบเกีย่วกบัลกัษณะโอกาสในการซื้อ (Occasions) 
ผูบ้รโิภคซื้อทีไ่หน (Where?) คําตอบเกีย่วกบัลกัษณะสถานที ่ (Outlet) และผูบ้รโิภคซื้ออย่างไร 
(How?) คําตอบเกีย่วกบัลกัษณะขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อ (Operations) 

2.1.4 แนวคดิ และทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัคุณภาพการให้บรกิาร (Service Quality) ความหมาย
ของการบรกิารมผีูใ้หค้วามหมาย และคําจํากดัความของคําวา่บรกิารไวห้ลายความหมาย ดงันี้ 

วรีะพงษ์เฉลมิจริะรตัน์ (2553) ไดก้ล่าววา่ บรกิาร หมายถงึ สิง่ทีไ่ม่มตีวัตน จบั
ตอ้งไม่ไดแ้ละเป็นสิง่ทีไ่ม่ถาวร เป็นสิง่ทีเ่สื่อมสลายไปอย่างรวดเรว็ บรกิารเกดิขึน้จากการปฏบิตัิ
ของผูใ้ห้บรกิารโดยส่งมอบการบรกิารนัน้ไปยงัผูร้บับรกิาร หรอืลูกค้า เพื่อใชบ้รกิารนัน้ๆ โดย
ทนัทหีรอืภายในระยะเวลาเกอืบจะทนัททีีม่กีารใหบ้รกิาร 

อดุลย์จาตุรงคกุล (2550) บรกิาร หมายถงึ ปฏกิริยิาหรอืการกระทําทีฝ่่ายหนึ่ง
เสนอให้กบัฝ่ายหนึ่ง โดยเป็นสิง่จบัต้องไม่ได้และไม่ทําให้เกดิมคีวามเป็นเจ้าของแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง 
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ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ (2552) ได้กล่าวว่า การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการ
ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตวัตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กบัผู้รบับริการ โดยสินค้าที่ไม่มี
ตวัตนนัน้จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของการของผู้รบับรกิารจนนําไปสู่ความพงึ
พอใจได ้

วรีะรตัน์ กจิเลศิไพโรจน์ (2550) ได้กล่าวว่า การบรกิาร คอื การปฏบิตัทิี่ฝ่าย
หนึ่งเสนอใหอ้กีฝ่ายหนึ่ง โดยสิง่ทีเ่สนอใหน้ัน้เป็นการกระทํา หรอืการปฏบิตักิาร ซึ่งผูร้บับรกิาร
ไม่สามารถนําไปครอบครองได้ 

Kotler (2010) ไดก้ล่าววา่ การบรกิาร หมายถงึ ปฏบิตักิารใดๆ ทีบุ่คคลกลุ่มหนึ่ง
สามารถนําเสนอให้อกีกลุ่มบุคคลหนึ่ง ซึ่งไม่สามารถจบัต้องได้ไม่ไดส้่งผลถงึความเป็นเจา้ของ
สิง่ใด โดยมีเป้าหมาย และความตัง้ใจในการส่งมอบบรกิารนัน้ ทัง้นี้การกระทําดงักล่าวอาจจะ
รวมหรอืไม่รวมอยู่กบัสนิคา้ทีม่ตีวัตนกไ็ด้ 

กล่าวโดยสรุป การบรกิาร หมายถงึ การแสดงออกทางการกระทําที่ฝ่ายหนึ่ง
นําเสนอใหก้บัอกีฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการดงักล่าวอาจจะเกีย่วขอ้งกบัสนิคา้ทีม่สีามารถจบัตอ้ง
ได้ หรอืไม่สามารถจบัต้องได้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผูร้บับรกิาร จนนําไปสู่
ความพงึพอใจสูงสุดตามความคาดหวงั หรอืมากกวา่ความคาดหวงั 

ลกัษณะการบรกิาร การบรกิารมลีกัษณะทีส่ําคญั 4 ประการดงันี้ (Kotler, 2008) 
1) ไม่มตีวัตน ไม่สามารถจบัต้องได้ (Intangibility) หมายความว่า บรกิารไม่

สามารถมองเหน็หรอืเกดิความรูส้กึไดก้่อนทีจ่ะมกีารซื้อ 
2) ไม่แน่นอน มีความหลากหลาย (Variability) หมายความว่า คุณภาพของ

บรกิารไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัวา่ผูข้ายบรกิารเป็นใคร จะใหบ้รกิารเมื่อใด ทีไ่หน และอย่างไร 
3) ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) กล่าวคือ การบริโภค

บรกิารจะเกดิขึน้พร้อมๆ กนั ดงันัน้ ผูใ้ห้บรกิารรายหนึ่งสามารถให้บรกิารลูกค้าได้เพยีงหนึ่ง
เดยีวในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านัน้ ไม่เพยีงเท่านี้ผูใ้ห้บรกิารแต่ละคนจะมลีกัษณะเฉพาะตวัที่
ไม่สามารถใหค้นอื่นให้บรกิารแทนได้เพราะต้องผลติ และบรโิภคในเวลาเดยีวกนั ส่งผลให้การ
บรกิารมขีอ้จํากดัในเรื่องของเวลา 

4) ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด(้Perishability) บรกิารไม่สามารถผลติเกบ็เอาไวไ้ดถ้า้
ความตอ้งการมสีมํ่าเสมอการใหบ้รกิารกจ็ะไม่มปัีญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการมไีม่แน่นอน 
จะทําใหเ้กดิปัญหาคอืบรกิารไม่ทนั หรอืในบางกรณกีไ็ม่มลีูกคา้มาใชบ้รกิาร 

เครื่องมอืการวดัคุณภาพการบรกิาร Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) 
คุณภาพการบรกิาร (Service quality) เป็นสิง่ทีลู่กคา้ทุกคนคาดหวงัทีจ่ะไดร้บัจากการบรกิารใน
การใหบ้รกิาร ลูกคา้จะวดัจากเครื่องมอืวดัคุณภาพการบรกิารซึ่งเป็นการวดัคุณภาพจาก 4 ดา้น  
1. ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles) หมายถงึ งานบรกิารควรมคีวามเป็นรูปธรรมที่
สามารถสมัผสัจบัต้องได้มลีกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เหน็ เช่น อุปกรณ์ และเครื่องใช้
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สํานกังานสภาพแวดลอ้มและการตกแต่ง การแต่งกายของพนกังาน แผน่พบั และเอกสารต่างๆ 
ป้ายประกาศ ความสะอาดและความเป็นระเบยีบของสํานกังาน ทําเลที่ตัง้ ลักษณะดงักล่าวจะ
ชว่ยใหลู้กคา้รบัรูว้า่มคีวามตัง้ใจในการใหบ้รกิาร และลูกคา้สามารถเหน็ภาพไดช้ดัเจน 2. ความ
น่าเชือ่ถอื (Reliability) หมายถงึ การใหบ้รกิารตอ้งตรงตามเวลาทีส่ญัญาไวก้บัลูกคา้งานบรกิาร
ที่มอบหมายให้แก่ลูกค้าทุกครัง้ต้องมคีวามถูกต้อง เหมาะสม และมคีวามสมํ่าเสมอ มกีารเกบ็
ขอ้มูลของลูกคา้และสามารถนํามาใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ มพีนักงานเพยีงพอต่อการให้บรกิาร และ
สามารถชว่ยแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิกบัลูกคา้ดว้ยความเตม็ใจ 3. การตอบสนองลูกคา้ (Responsive) 
หมายถงึ ความรวดเรว็เป็นความตัง้ใจที่จะช่วยเหลอืลูกค้า โดยให้บรกิารอย่างรวดเรว็ ไม่ใหร้อ
ควินานรวมทัง้ตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ ทีเ่วลาเหน็ลูกคา้แล้วต้องรบีตอ้นรบัตอ้นรบัใหก้ารช่วยเหลอื 
สอบถามถงึการมาใชบ้รกิารอย่างไม่ละเลย ความรวดเรว็จะตอ้งมาจากพนกังาน และกระบวนการ
ในการให้บรกิารที่มปีระสทิธภิาพ 4. การเขา้ใจและรู้จกัลูกค้า (Empathy) หมายถงึ พนักงานที่
ใหบ้รกิารลูกคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใส่และใหค้วามเป็นกนัเองและดูแลลูกคา้เปรยีบเสมอืน
ญาต ิและแจ้งขอ้มูลขา่วสารต่างๆ ให้รบัทราบ ศกึษาความต้องการของลูกคา้แต่ละรายมคีวาม
เหมอืนและความแตกต่างในบางเรื่อง ใชเ้ป็นแนวทางการให้บรกิารลูกคา้แต่ละรายในการสรา้ง
ความพงึพอใจ 

 
2.2_การทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง   

 
ชเนศ ลกัษณ์พนัธุ์ภกัดี (2560)_ได้ศกึษาปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่

อาหารแบบเดลิเวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 390 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 26-35 ปี 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัด้านส่วนประสมทางการตลาดในระดบัมากทุกด้าน 
โดยด้านผลติภณัฑม์ผีลมากทีสุ่ด รองลงมาได้แก่ดา้นราคา ด้านการส่งเสรมิการตลาด และดา้น
ชอ่งทางการจดัจําหน่ายตามลําดบั 

พมิพงา วรีะโยธนิ (2560) ได้ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลให้ผูบ้รโิภคตดัสนิใจใชแ้อปพลเิคชนั 
อูเบอร์ อที (Uber Eats)เพื่อบรกิารรบัส่งอาหาร (Food Delivery) จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 385 
ราย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหวา่ง 25-29 ปี โดยผูบ้รโิภคมปัีจจยัดา้น
ผลติภณัฑ์ในระดบัปานกลาง ด้านราคาในระดบัด ีด้านช่องทางการจดัจําหน่ายในระดบัด ีด้าน
การส่งเสรมิการตลาดปานกลาง 

วรษิฐา เขยีนเอีย่ม (2561) ไดศ้กึษาบทบาทของเทคโนโลยแีละกระบวนการต่อพฤตกิรรม
การสัง่อาหารทางออนไลน์ จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญงิ อายุ 21 – 24 ปี การศกึษาปรญิญาตรสีถานภาพสมรส อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มวีตัถุประสงคใ์นการใชบ้รกิาร คอื ไม่ตอ้งต่อควิ
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สัง่อาหารทีร่า้น มากทีสุ่ด รองลงมา ความสะดวกรวดเรว็ในการสัง่อาหาร มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิาร 
5 – 6 ครัง้/เดอืน ชว่งเวลาในการใชบ้รกิารส่วนใหญ่ เวลา 18:01 – 21:00 น. โดยจํานวนเงนิใน
การใชบ้รกิาร 101 – 500 บาท/ครัง้ แหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้นการใชบ้รกิาร คอื โฆษณา/สื่อประชาสมัพนัธ์ 
ส่วนคุณภาพของการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อการสัง่อาหารทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพ-
มหานคร มากทีสุ่ด คอื ดา้นการตอบสนองต่อการใชบ้รกิาร 

ณฐัศาสตร ์ปัญญานะ (2562) ไดศ้กึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอาหารตาม
สัง่แบบจดัส่ง จากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 400 ตวัอย่าง วเิคราะห์ผลโดยการใชค้วามถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถติเิพยีร์สนัไคสแควร์ ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี การศกึษาปรญิญาตร ีอาชพีนักศกึษาและมรีายได้ตํ่า
กว่า 20,000 บาท มพีฤตกิรรมในการเลอืกใช้บรกิารอาหารตามสัง่แบบจดัส่งจากความสะดวก 
ซึ่งใหค้วามสําคญักบัปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร
ด้านกระบวนการ และด้านการนําสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพมากที่สุด โดยปัจจยั
ส่วนประสมการตลาด ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด
ด้านการสร้างและนําเสนอทางกายภาพการตลาดมสี่งผลต่อการตดัสนิใชบ้รกิารอาหารตามสัง่
แบบจดัส่ง 
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2.3_กรอบแนวคิด 
   

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิของงานวจิยั 

ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
(1) ดา้นอาย ุ
(2) ดา้นเพศ 
(3) ดา้นรายได ้ 
(4) ดา้นสถานภาพ 
(5) ดา้นศาสนา  

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ดา้นผลติภณัฑ ์ 
(2) ดา้นราคา  
(3) ดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย  
(4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด  
(5) ดา้นบุคคล  
(6) ดา้นกายภาพ  
(7) ดา้นกระบวนการ 

 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
(1) ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร  
(2) ความน่าเชือ่ถอื  
(3) การตอบสนองลกูคา้   
(4) การเขา้ใจและรูจ้กัลกูคา้  

 

พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหาร
ผา่น แอปพลเิคชัน่  

ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุ 
ลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่. 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 
         งานวจิยัฉบบันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมวีธิวีจิยัในรูปแบบ
ของการสํารวจ (Survey Research) ซึ่งการเกบ็ขอ้มูลจะใช้เครื่องมอืที่เรียกว่า แบบสอบถาม
(Questionnaire) ประกอบกบัการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปส าหรบัสรุปผลการวจิยั เพื่อทําการ
วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติทิีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้จิยัไดท้ําการศกึษา
วธิกีารวจิยัตามลําดบัข ัน้ตอน  
 
3.2 การกาํหนดประชากรและขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากร (Population) ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมายในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากรที่
พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ 

3.2.1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง การวจิยัในครัง้นี้เป็นการศกึษากลุ่มตวัอยา่ง
ซึ่งเป็นผูท้ีอ่ยู่อาศยั ทํางาน เพราะเป็นพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่
เป็นผูท้ี่ท ัง้เคยและไม่เคยใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ซึ่งผู้วจิยัสามารถทราบจํานวน
โดยประมาณทําใหก้ารวจิยัในครัง้นี้ จะกําหนดกลุ่มตวัอย่างตามกรณทีีไ่ม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน 
โดยใชส้มมตฐิานที่กําหนดว่าขอ้มูลมกีารกระจายตวัแบบปกติซึ่ง ผูว้จิยัได้ใชสู้ตรการคํานวณ
ขนาดตวัอย่าง โดยไดก้ําหนดระดบัความเชือ่มัน่ที ่95% หรอื 0.95 และยอมรบัความคลาดเคลื่อน
จากการสุ่มตวัอย่างได ้5% หรอื 0.05 ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจงึ สามารถคํานวณไดจ้าก
สูตรของ ยามาเน่ 
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จากการคํานวณพบว่า ในกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ณ ระดบั
ความเชือ่มัน่ที ่95% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมเท่ากบั 298 ตวัอย่าง อย่างไรกต็าม 
เพื่อเป็นการป้องกนัความผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้จากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์
ของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัจงึได้จดัทําแบบสอบถามสําหรบักลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้อกี 7ชุด รวมเป็น
ทัง้หมด 305 ตวัอย่าง 

3.2.2 การเกบ็ขอ้มูล เนื่องจากผูว้จิยัไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอนวา่มจีํานวนเท่าใด 
แต่มขีอบเขตพื้นที่แน่นอน ทางผูว้จิยั จงึเลอืกใชว้ธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง 
(Judgmental or Purposive Sampling) คือ การเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่
กําลงัทํางานเป็นพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่  ซึ่งเป็นผูท้ี่ท ัง้เคย
และไม่เคยใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ ซึ่งงานวจิยันี้เป็นวธิกีารเลอืกกลุ่มตวัอย่างโดย
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยทําการแจก
แบบสอบถามออนไลน์ ผสมกบัแบบสอบถามปกต ิพรอ้มสมัภาษณ์ในบา้งประเดน็เนื่องจากเป็น
วิธีที่กลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อีกทัง้ยังเป็นการลดระยะเวลาและประหยดั
ค่าใชจ้่ายในการเกบ็ขอ้มูล พรอ้มทัง้ยงัไดข้อ้มูลเพิม่เตมิในบา้งส่วน 

 
3.3 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ตวัแปรอสิระหรอืตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม ดงันี้ 
3.3.1 ตวัแปรอสิระ หรอืตวัแปรตน้ (Independent Variables) 

 ปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
(1) ดา้นอายุ (Age) 
(2) ดา้นเพศ (Sex) 
(3) ดา้นรายได ้(Income) 
(4) ดา้นสถานภาพ (Status) 
(5) ดา้นศาสนา (Religion) 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(1) ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) 
(2) ดา้นราคา (Price) 
(3) ดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย (Place) 
(4) ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
(5) ดา้นบุคคล (People) 
(6) ดา้นกายภาพ (Process) 
(7) ดา้นกระบวนการ (Physical Evidence) 



15 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
(1) ความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร (Tangibles)  
(2) ความน่าเชือ่ถอื (Reliability)  
(3) การตอบสนองลูกคา้ (Responsive)  
(4) การเขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ (Empathy) 

3.3.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ตวัแปรตามในการวจิยัครัง้นี้ คอื พฤตกิรรม
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่าน แอปพลเิคชัน่ ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 

 

3.4 สมมติฐานการวิจยั  
 

จากกรอบแนวคดิการวจิยัไดก้ําหนดปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่
อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ ประกอบด้วยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps), ปัจจยัคุณภาพ
การให้บรกิาร และปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ (Age) ด้านเพศ (Sex) ด้าน
รายได้ (Income) ด้านสถานภาพ (Status)  ด้านศาสนา (Religion) ผูว้จิยันําปัจจยัดงักล่าวมา 
กําหนดเป็นตวัแปรในการตัง้สมมตฐิานของการวจิยัครัง้นี้   

3.4.1 สมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัจจยัดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์  
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการสัง่

อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ทีแ่ตกต่าง 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพทีแ่ตกต่าง มผีลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่  
ทีแ่ตกต่าง 

ปัจจยัส่วนบุคคลที่มอีายุที่แตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่
อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ทีแ่ตกต่าง 

ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ศีาสนาทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่
อาหาร ผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ทีแ่ตกต่าง 

ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่
อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ทีแ่ตกต่าง 

3.4.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การใชจ้่ายบรกิาร สัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้
จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังาน
ใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้
จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังาน
ใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ
ใช้จ่ายบริการ สัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 

3.4.3 ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิาร 
ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิารมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านความน่าเชื่อถือ บริการมีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัคุณภาพการใหบ้รกิารดา้นการตอบสนองลูกคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัคุณภาพการให้บริการด้านการเขา้ใจและรู้จกัลูกค้ามีความสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่ 
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3.5 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วธิีการแจกแบบ 
สอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการรวบรวมขอ้มูล โดยแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 
ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามผูว้จิยัได้มกีารประเมนิความ
เทีย่งตรง (Validity) และความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามให้
อาจารย์ที่ปรกึษาการค้นควา้อสิระตรวจสอบอกีครัง้ เพื่อให้คําถามใบแบบสอบถามครอบคลุม
และสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของงานวจิยั จากนัน้จงึนํามาพจิารณาและแก้ไขตามขอ้แนะนํา 
เพื่อใหเ้กดิความเทีย่งตรงมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มูลที่เกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่
ของผูต้อบ แบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามขอ้มูลที่เกี่ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บรกิารสัง่
อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ และการเลอืกใชบ้รกิารของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยมเีกณฑ์ในการประเมนิ 5 ระดบั ตามวธิี
ของลเิคริ์ท (Likert Scales) แบ่งเป็น 5 ระดบั คอื เหน็ด้วยมากที่สุดหน็ด้วยมาก เหน็ด้วยปาน
กลาง เหน็ดว้ยน้อย เหน็ดว้ยน้อยที่สุด สําหรบัการแปลความหมายของระดบัความคดิเหน็ ผูว้จิยั
ใชเ้กณฑก์ารหาค่าเฉลีย่ในการแปลความหมาย โดยคํานวณหาความกวา้งอนัตรภาคชัน้ ไดด้งันี้ 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้   = 
พสิยั

จํานวนชัน้
 

       = 
5−1

5
    =  0.8 

 
ดงันัน้ เกณฑก์ารใหค้ะแนนระดบัความคดิเหน็สามารถวดัและแปลความหมายได ้ดงันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.21-5.00  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  3.21-4.20  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  2.61-3.40  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  1.81-2.60  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่  1.00-1.80  หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่4 แบบสอบถามขอ้มูลที่เกีย่วกบัคุณภาพการใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ 
และการเลอืกใชบ้รกิารของผูต้อบแบบสอบถาม 
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3.6 วิธีการเกบ็ข้อมูล 
 

การศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของ
พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ มกีารรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูม(ิPrimary Data) โดยรวบรวมขอ้มูลจากการทําแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ที่ทํางาน
อยู่ในบรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ทีต่อบแบบสอบถามผา่น Google Forms 
ซึ่งผู้วจิยัได้มีการกระจายแบบสอบถามผ่านทาง QR Code และทาง Link ที่ส่งผ่าน Google 
Hang out นอกจากนี้ผูว้จิยัได้ทําสมัภาณท์ระหว่างการตอบแบบสอบถามที่ให้กลุ่มตวัอย่างทํา
โดยตรง เพื่ออธบิายและเพื่อเพิม่รายละเอยีดขอ้มูลทีท่างเราสนใจ 
 
3.7 การวิเคราะหข้์อมูลและการทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลมาวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รูปทาง
สถติใินการทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

3.7.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณา (Descriptive Statistics) อธิบายลกัษณะการ
กระจายตวัของขอ้มูล ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดอืน สถานภาพ และศาสนา ระดบัความคดิเหน็
เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และคุณภาพการให้บริการที่ในการเลือกใช้บริการ 
สัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานักงานใหญ่และ
การตดัสนิใจใช้บรกิาร โดยนําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณติ (Mean) และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.7.2 การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบการตดัสนิใจใชก้ารเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่

ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ของกลุ่มตวัอย่าง จําแนกตาม เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ และศาสนา ซึ่งเป็นการ
เปรยีบเทยีบตวัแปรมากกว่า 2 ตวั โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way 
ANOVA) 

วเิคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรต้นที่เป็นปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาดที่มคีวามสมัพนัธ์กนัให้อยู่ในกลุ่มเดียวกนัและเช่นเดยีวกบัคุณภาพ
การบรกิาร และใชส้ถติกิารวเิคราะหส์มการ chi-square ในการทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสัง่

อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น
แอปพลเิคชัน่โดยกําหนดตวัแปรอสิระ คอื ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์และปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ทัง้นี้จากการคํานวณขนาดกลุ่มตวัอย่างจากบทที่ 3 กรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร 
กําหนดระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% จะได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสม คือ 298 ตวัอย่าง  
ซึ่งเมื่อทําการสํารวจกลุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัได้รบัข้อมูลการตอบแบบสอบถามทัง้สิ้น 350 ตวัอย่าง 
จากนัน้ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถาม งานวจิยัครัง้นี้จงึมแีบบสอบถาม
ที่มขีอ้มูลครบถ้วนทัง้สิ้น 305 ตวัอย่าง และวเิคราะห์ค่าสถติติามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั โดย
แบ่งผลการวเิคราะหอ์อกเป็นส่วนต่างๆ ดงันี้ 

 
4.1 ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง 
 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัได้รบัแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนทัง้สิ้น 305 ตวัอย่าง โดยงานวจิยัครัง้นี้ไดข้อ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่ม
ตวัอย่างทีนํ่ามาพจิารณา ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดอืน สถานภาพ และศาสนา  
 
ตารางที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง 

ลกัษณะทางประชาํกรศาสตร ์ จาํนวน 
(ตวัอย่าง) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
            เพศชาย  
            เพศหญงิ  
            เพศทางเลอืก  

 
151 
132 
22 

 
50 
43 
7 

 305 100 
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ตารางที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุม่ตวัอย่าง (ต่อ) 
ลกัษณะทางประชาํกรศาสตร ์ จาํนวน 

(ตวัอย่าง) 
ร้อยละ 

2. อาย ุ
           อายุ 20-25 ปี  
           อายุ 26-30 ปี  
           อายุ 31-35 ปี  
           อายุ 36-40 ปี  
           อายุ 41-45 ปี  
           อายุ 45 ปีขึน้ไป  

 
94 
75 
52 
25 
34 
25 

 
31 
25 
17 
8 

11 
8 

 305 100 
3. สถานภาพ 
           โสด 
           สมรส  
           มแีฟนแต่งไม่แต่งงาน 

 
234 
62 
9 

 
77 
20 
3 

 305 100 
4. รายได ้
           ไม่เกนิ 20000 บาท 
           20001-30000 บาท 
           30001-40000 บาท 
           40001-50000 บาท 
           มากกวา่ 50000 บาท 

 
108 
 71 
65 
28 
33 

 
36 
23 
21 
9 

11 
 305 100 
5. ศาสนา 
          พุทธศาสนา 
          ครสิตศ์าสนา 
          อสิลาม 

 
247 
38 
20 

 
81 
12 
7 

 305 100 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่นัน้เป็น
เพศชาย 151 คน คดิเป็นร้อยละ 50 ผูท้ี่มสีถานภาพโสด มจีํานวน 234 คน คดิเป็นร้อยละ 77  
ผูท้ี่มอีายุ 20-25 ปี มจีํานวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 31 นับถอืศาสนาพุทธ 247 คนร้อยละ 81 
ระดบัรายไดอ้ยู่ที ่ไม่เกนิ 20,000 บาท เป็นจํานวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 
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4.2 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการ 
 

ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง
ในงานวจิยัครัง้นี้ประกอบด้วยหลายๆ อย่าง โดยกลุ่มตวัอย่างหลกัจะมสีามกลุ่ม คอืผูท้ี่ใช้บรกิาร
สัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ ผูท้ี่ไม่เคยใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ และผูท้ี่เคยใชแ้ต่
เลกิใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ไปแลว้ 
 

 
แผนภูมทิี ่1 สํารวจกลุม่ตวัอย่างเคยใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่หรอืไม่ 

 
เมื่อสํารวจสถานะว่ากลุ่มตวัอย่างเคยใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่หรอืไม่ แบ่ง

ได ้3 กลุ่ม กลุ่มแรกคอื คนทีเ่คยใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ คดิเป็น 81.0% รองลงมา
คอื คนที่ไม่เคยใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ คดิเป็น 13.1% และ สุดท้าย คอื คนทีเ่ลกิ
ใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ คดิเป็น 5.9% 
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แผนภูมทิี ่2 เหตุผลทีท่่านเลอืกทีจ่ะไม่ใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น Application 

 
จากผูท้ีไ่ม่เคยและเลกิใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่จํานวน 58 คน พบวา่เหตุผล

ที่ท่านเลอืกที่จะไม่ใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี้  
1. ชอบรบัประทานที่ร้านอาหาร มจีํานวน 22 คน 2. ไม่ชอบความยุ่งยากจากการสัง่ มจีํานวน 
21 คน 3. เคยมปีระสบการณ์แย่ๆ จากการสัง่ครัง้ก่อน มจีํานวน 18 คน 4. ไม่มรีา้นทีอ่ยากทาน  
มจีํานวน 17 คน  5. เสยีระยะเวลารอนาน มจีํานวน 15 คน 6. ทําอาหารทานเองเป็นประจํามี
จํานวน 11 คน  7. คดิวา่รสชาตจิะไม่ดเีท่าไปทานทีร่า้นมจีํานวน 9 คน 8. อื่นๆ มจีํานวน 4 คน
(โดยมเีหตุผลที่เลอืกม ีใชไ้ม่เป็น ชอบนัง่กนิบรรยายกาศ กลวัว่าจะไม่ดเีท่าที่หวงั โทรสัง่ร้าน
ประจําหรอืฝากซื้ออย่างละคน) และธนาคารไม่ไดผ้กูแอฟ 1 คน 

 

 
แผนภูมทิี ่3 ท่านจะกลบัมาใชห้รอืเริม่ใชห้รอืไม่ 
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จากผูท้ี่ไม่เคยและเลกิใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่จํานวน 58 คนเรยีงลําดบั
มากไปน้อย อาจจะใช ้30 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.7 ไม่ใช ้16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.6  กลบัมาใช้
หรอืเริม่ใช ้9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 กลบัมาใชแ้ต่เปลีย่น APP ทีใ่ช ้3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2  
 

 
แผนภูมทิี ่4 เหตุผลทีใ่ชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น Application 

 

จากผูท้ีใ่ชแ้ละเลกิใช ้(เคยใช)้ บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน พบวา่
เหตุผลทีใ่ชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่โดยเรยีงลําดบัจากมากไปน้อยไดด้งันี้ 1. ราคาถูก
กว่าไปทางที่ร้าน/โปรโมชัน่ มจีํานวน 157 คน 2. มตีวัเลอืกของอาหารทีห่ลากหลาย มจีํานวน 
139 คน 3. ความสะดวกที่ไม่ตอ้งเดนิทาง มจีํานวน 117 คน  4. ไม่มเีวลาไปรบัประทานทีร่า้น 
117 คน  5. มเีหตุจําเป็นฉุกเฉิน มจีํานวน 95 คน 6. อื่นๆ มจีํานวน 4คน (โดยมเีหตุผลทีเ่ลอืกม ี
ขีเ้กยีจ ม ี3 คน และพกิาร ม ี1 คน)  

*โดยเหตุจําเป็นฉุกเฉินนัน้จะเป็นเหตุการณ์ที่จําเป็นตอ้งสัง่อาหารโดยใชแ้อปพลเิคชัน่
ต่างจากวนัปกตหิรอืในชวีติประจําวนั 
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แผนภูมทิี ่5 Application ทีท่า่นใชม้อีะไรบา้ง 

 
จากผูท้ีใ่ชแ้ละเลกิใช ้(เคยใช)้ บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน พบวา่

Application ที่ใช้นัน้ เมื่อเรียงลําดบัจากมากไปน้อยได้ดงันี้ 1. Grab มีจํานวนผู้ใช้ 186 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.2  2. Foodpanda มีจํานวนผู้ใช ้125 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2  3. LineMan  
มีจํานวนผูใ้ช้ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2  4. GET มีจํานวนผูใ้ช้ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7   
5. อื่นๆ มจีํานวน 6 คน (โดยเลอืกม ีLalamove ม ี5 คน และ Pizza company ม ี1 คน)  
 

 
แผนภูมทิี ่6 ชว่งเวลาใดทีท่่านใชบ้รกิารเป็นประจํา 

 
จากผูท้ีใ่ชแ้ละเลกิใช ้(เคยใช)้ บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน พบวา่

ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้บริการสูงสุดคือ เย็นวนัศุกร์ หรือ มีคน 145 คน คิดเป็น 54.7% 
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ช่วงเวลาที่มคีนใชน้้อยที่สุด คอืช่วงดกึของทุกวนัโดยที่วนัจนัทร์และองัคารไม่มแีม้แต่คนเดยีว 
และชว่งเยน็ของทุกวนัยกเวน้วนัองัคารจะมจีํานวนผูใ้ชสู้งสุดภายในวนั  

 

 
แผนภูมทิี ่7 ประเภทสนิคา้ทีท่า่นชอบสัง่เป็นประจํา 

 
จากผูท้ีใ่ชแ้ละเลกิใช ้(เคยใช)้ บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน พบวา่

ประเภทสินค้าที่ชอบสัง่เป็นประจํา โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงันี้  1. อาหารญี่ปุ่ น  
มจีํานวน 128 คน 2. อาหารไทย มจีํานวน 122 คน 3. สตรทีฟู้ด มจีํานวน 95 คน  4. ไอศครมี/
ขนมหวาน 81 คน  5. สเตก็/พาสตา้ มจีํานวน 78 คน 6. ชานมไขมุ่ก มจีํานวน 66 คน 7. ก๋วยเตีย๋ว 
มจีํานวน 52 คน 8. อื่นๆ มจีํานวน 41 คน (โดยที่เลอืกม ีอาหารจนี  ม ี35 คน เวยีดนาม 3 คน  
และอาหารใต ้ม ี2 คน) 9.ฟาสฟู๊ด ม ี40 คน 

 

 
แผนภูมทิี ่8 ท่านมกัจะสัง่อาหารมารบัประทานกบับุคคลใดเป็นประจํา 

 
จากผูท้ี่ใชแ้ละเลกิใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน พบว่ามกัจะสัง่

อาหารมารับประทานกับบุคคลเหล่านี้ เป็นประจํา โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อยได้ดงันี้   
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1. คนเดยีว มจีํานวน 203 คน 2. เพื่อน มจีํานวน 125 คน 3. แฟน มจีํานวน 86 คน  4. ครอบครวั 
ม ี49 คน 5. อื่นๆ มจีํานวน 8คน (โดยทัง้หมดเป็น คนในทีท่ํางานทัง้ 8 คน)  

 

 
แผนภูมทิี ่9 ยอดการสัง่ซื้อตอ่ครัง้ 

 

 
แผนภูมทิี ่10 ความถีใ่นการสัง่ซื้อตอ่เดอืน 

  
จากการที่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน ของผูท้ี่

เคยใช้ทัง้หมด จะเห็นยอดการสัง่ในแต่ละส่วนใหญ่อยู่ที่ 251-500 บาท หรือกว่า 56% และ 
ความถีใ่นการสัง่จะอยู่ในชว่งทีไ่ม่เกนิ 5 ครัง้ต่อเดอืน หรอืกวา่ 43% ของทัง้หมด  

*โดยขอ้มูลในส่วนนี้จะเป็นการเตมิยอดการใชแ้ละความถีโ่ดยผูต้อบแบบสอบถาม   
 

56%30%

14%

ยอดการสั่งซือ้ตอ่ครัง้

251-500

ไม่เกิน250

500+

43%

34%
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ความถ่ีในการสั่งตอ่เดือน
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แผนภูมทิี ่11 ยอดรวมต่อเดอืน 

 
จากการที่พฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่จํานวน 265 คน ของผูท้ี่

เคยใชท้ัง้หมด ในตารางที่ 9-10 ยอดนําขอ้มูลมาคํานวนหายอดค่าใชจ้่ายต่อเดอืนวา่เป็นเท่าไร
และไดข้อ้มูลวา่ส่วนใหญ่ยอดจะอยู่ที ่1501-3000 บาทต่อเดอืน 
 
4.3 ข้อมูลเก่ียวกบัความคิดเหน็จากพฤติกรรมการใช้บริการสัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ 
 

จากการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างผูต้อบแบบสอบถาม จํานวน 305 ชดุ สามารถนํามา
สรุปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดและคุณภาพการบรกิารที่มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่
รายละเอยีด ดงันี้ 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตวัวดั 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปัจจยัด้านผลิตภณัท ์
1.1 App สะดวกในการใช ้ 4.913 .3844 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
1.2 App เป็นทีรู่จ้กัในประเทศ 4.113 .4017 เหน็ดว้ยมาก 
1.3 รา้นอาหารมซีื้อเสยีง 4.475 .7590 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
1.4 รสชาตอิาหารอรอ่ย 4.147 .6254 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.412  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตวัวดั (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

2. ปัจจยัด้านราคา    
ราคาคา่ใชจ้่ายระบุชดัเจน 4.430 .6726 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
ค่าขนส่งเหมาะสม 4.200 .6583 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
ราคาอาหารตํ่ากวา่ทานทีร่า้น 4.253 .7179 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
อาหารคุม้ราคาทีจ่่าย 4.211 .6690 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

รวม 4.251  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
3. ปัจจยัด้านช่องทางจดัจาํหน่าย    
มกีารแนะนํารา้นอาหารทีเ่ป็นทีน่ยิม
หรอืใหม่ๆ 

4.430 .7097 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นสื่อตา่งๆ 4.268 .7229 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
มกีารลดราคาในชว่งเทศกาลต่างๆ 4.238 .5968 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
มเีเพก็เกจต่างๆ ในการใหบ้รกิาร 4.309 .6174 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

รวม 4.311  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
4. ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด 
มกีารแนะนํารา้นอาหารทีเ่ป็นทีน่ยิม
หรอืใหม่ๆ 

4.419 .8223 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นสื่อตา่งๆ 4.132 .6227 เหน็ดว้ยมาก 
มกีารลดราคาในชว่งเทศกาลต่างๆ 4.283 .7011 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
มเีเพก็เกจต่างๆ ในการใหบ้รกิาร 4.155 .6926 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.247  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
5. ปัจจยัด้านกระบวณการ 
กระบวนการในการชาํระเงนิสะดวก 4.464 .7536 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
มกีารแจง้เตอืนถานะการส่ง 4.306 .6520 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
กระบวนการสมคัรสมาชกิง่าย 4.317 .6946 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
กระบวนการสัง่ซือ้ทีส่ะดวก 4.038 .7824 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.281  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดแต่ละตวัวดั (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

6. ปัจจยัด้านบุคคล 
พนกังานจะรายงานเมื่อมปัีญหา 4.328 .8970 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
พนกังานสภุาพ 4.174 .6742 เหน็ดว้ยมาก 
พนกังานแต่งกายเรยีบรอ้ย 4.242 .7651 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
พนกังานใส่ใจลกูคา้ 4.136 .8098 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.220  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
7. ปัจจยัด้านกายภาพ    
การออกแบบ App สวยงาม 4.426 .7558 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
การจดัหมวดหมู่ใน App เหมาะสม 4.309 .6760 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
สญัลกัษณ์ App จดจําง่าย 4.177 .8087 เหน็ดว้ยมาก 
เครื่องแบบพนกังานโดดเด่น 4.102 .8578 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.235  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

 
จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาปัจจยัย่อยของปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด

ทัง้หมด 28 ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัอสิระทีม่คี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็สูงสุด 3 อนัดบัแรก โดย
เรียงลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องAppilcationสะดวกในการใช้ 
(ค่าเฉลี่ย 4.913: เห็นด้วยมากที่สุด) ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในเรื่องของร้านอาหารมีซื้อเสียง 
(ค่าเฉลีย่ 4.475: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) ปัจจยัดา้นกระบวณการในเรื่องกระบวนการในการชาํระเงนิ
สะดวกมคีวามสดใหม่ (ค่าเฉลีย่ 4.464: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาในแต่ละปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps สามารถสรุปผล
การศกึษาของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 

ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัในดา้นผลติภณัฑท์ัง้
กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.412: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  

ปัจจยัด้านราคา โดยกลุ่มตวัอย่างมีค่าความคิดเห็นเฉลี่ยระดบัในด้านราคาทัง้กลุ่ม 
เฉลีย่เท่ากบั 4.251: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  

ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัในดา้น
ชอ่งทางการจดัจําหน่าย ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.311: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  

ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลี่ยระดบัในดา้น
การส่งเสรมิการตลาด ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.247: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  
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ปัจจยัด้านบุคคล โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลี่ยระดบัในด้านบุคคล ทัง้กลุ่ม 
เฉลีย่เท่ากบั 4.220: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมกายภาพ โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลี่ยระดบัในด้าน
สิง่แวดลอ้มกายภาพ ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.235: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

ปัจจยัดา้นกระบวนการ โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัในดา้นกระบวนการ 
ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.281: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

 
ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณภาพการบรกิารแต่ละตวัวดั 

ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

1. ปัจจยัด้านความเป็นรปูธรรม 
พนกังานแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย 4.721 .5412 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
พนกังานมอีธัยาศยัไมตรทีีด่ ี 3.969 .6500 เหน็ดว้ยมาก 
การใชง้าน App คอ่นขา้งง่าย 4.343 .6956 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
อาหารและเครือ่งดืม่มคีวามสะอาด 4.128 .6081 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.290  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
2. ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ    
พนกังานมคีวามรูใ้นเรื่องของเสน้ทาง 4.294 .7536 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
App ทีใ่ช ้และ รา้นอาหาร เป็นที่
รูจ้กัเเละมชีือ่เสยีง 

4.158 .6520 เหน็ดว้ยมาก 

รสชาตไิม่ต่างกนัเมื่อสัง่ซ้ํา 4.109 .6946 เหน็ดว้ยมาก 
มกีารใหค้ะแนนทีสู่งทัง้คนขบัและ
รา้นอาหาร 

4.238 .7824 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

รวม 4.199  เหน็ดว้ยมาก 
3. ปัจจยัด้านการตอบสนองความ
ต้องการ 

   

ตอบรบัคําสัง่อาหารรวดเรว็ 4.408 .7230 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
ระยะเวลาการขนส่งรวดเรว็ 4.226 .5980 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
พนกังานไม่ปฎเิสธคาํขอเพิม่เตมิ 4.079 .8469 เหน็ดว้ยมาก 
พนกังานแกไ้ขปั้ญหาเฉพาะหน้าไดด้ ี 4.038 .7478 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.188  เหน็ดว้ยมาก 
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ตารางที ่3 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของคุณภาพการบรกิารแต่ละตวัวดั (ต่อ) 
ปัจจยั ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

4. ปัจจยัด้านการรู้จกัและเข้าใจ
ลูกค้า 

   

รายงานสถานะการส่ง Real time 4.464 .6152 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
มกีารสอบถามเพิม่เตมิลกูคา้ เชน่ 
การนดัสถานทีส่ง่, การยนืยนัการ
สัง่ซื้อ 

4.328 .7549 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

พนกังานมคีวามอดทนตอู่กคา้สูง 4.260 .7309 เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
พนกังานใส่ใจในการใหบ้รกิาร เชน่ 
ไม่ลมืชอ้นสอ้ม, ไมท่ําอาหารเละ 

4.094 .9265 เหน็ดว้ยมาก 

รวม 4.286  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
 
จากตารางที่ 3 เมื่อพจิารณาปัจจยัย่อยของปัจจยัทางด้านคุณภาพการบรกิาร ทัง้หมด 

16ปัจจยั พบวา่ ปัจจยัอสิระทีม่คี่าเฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็สูงสุด 3 อนัดบัแรก โดยเรยีงลําดบั
จากมากไปน้อยไดแ้ก่ 1. ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรม ในเรื่องพนกังานแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย
(ค่าเฉลี่ย 4.721: เหน็ด้วยมากที่สุด) 2. ปัจจยัด้านการรู้จกัและเขา้ใจลูกค้าในเรื่องของรายงาน
สถานะการส่ง Real time (ค่าเฉลีย่ 4.464: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 3. ปัจจยัดา้นการตอบสนองความ
ตอ้งการในเรื่องตอบรบัคําสัง่อาหารรวดเรว็ (ค่าเฉลีย่ 4.408: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด) 

นอกจากนี้เมื่อพจิารณาในแต่ละปัจจยัคุณภาพการบริการ สามารถสรุปผลการศกึษา
ของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 

ปัจจยัดา้นความเป็นรูปธรรม โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัในดา้นความ
เป็นรูปธรรม ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.290: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  

ปัจจยัด้านความน่าเชื่อถอื โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลี่ยระดบัในด้านความ
น่าเชือ่ถอื ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.199: เหน็ดว้ยมาก)  

ปัจจยัดา้นการตอบสนองความตอ้งการ โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัใน
ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.188: เหน็ดว้ยมาก)  

ปัจจยัดา้นการรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ โดยกลุ่มตวัอย่างมคี่าความคดิเหน็เฉลีย่ระดบัในดา้น
การรูจ้กัและเขา้ใจลูกคา้ทัง้กลุ่ม เฉลีย่เท่ากบั 4.286: เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด)  
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4.4 การวิเคราะห์เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัลกัษณะทางประชากรศาสตรก์บั
พฤติกรรมการใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษทั ตรีเพชรอีซูซุ 
ลีสซ่ิง จาํกดั สาํนักงานใหญ่ 
 

ในการทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยั ในส่วนนี้จะเป็นการศกึษาเพื่อทดสอบลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง อนัไดแ้ก่ ดา้นอายุ (Age) ดา้นเพศ (Sex) ดา้นรายได ้(Income) 
ด้านสถานภาพ (Status)  ด้านศาสนา (Religion) ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้บริการสัง่อาหาร
ผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ นัน้แตกต่างกนั
หรอืไม่ 

4.4.1  เพศกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ กําหนดระดบั
นยัสําคญั 0.05 และกําหนดสมมตฐิานที ่1 ดงันี้ 

สมมตฐิานที ่1 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรม
การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่

อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่3 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นเพศกบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยบรกิารสัง่อาหารผา่น

แอปพลเิคชัน่ (One-Way-ANOVA) 
 

จากการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้, ความถีใ่นการสัง่, ยอดค่าใชจ้่าย
รวมต่อเดอืน มคี่าเท่ากบั 0.002, 0.001, 0.000 ตามลําดบั ซึ่งทัง้หมดน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัใน
การทดสอบที ่0.05 จงึปฏเิสธ สมมุตฐิานหลกั แสดงวา่ เพศทีแ่ตกต่างกนั มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
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การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ ซึ่งตรงกบัสมมุตฐิานวา่เพศทีต่่างกนัจะใชจ้่ายในการสัง่อาหารต่างกนั เพราะเพศ
ชาย, หญงิ หรอืแมแ้ต่เพศทางเลอืกกจ็ะรบัประทานหรอืมกีารใชช้วีติต่างกนั อาหารทีท่านกต็่างกนั 
จงึไม่แปลกทีก่ารใชจ้่ายในดา้นนี้จะต่างกนั 

 
สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอายุที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรม

การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอายุ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่

อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่4 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นอายกุบัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยบรกิารสัง่อาหารผา่น

แอปพลเิคชัน่ (One-Way-ANOVA) 
 

จากการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้, ความถีใ่นการสัง่, มคี่า
เท่ากบั 0.000, 0.030 ตามลําดบั ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยสําคญัในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏเิสธ 
สมมตฐิานหลกั แสดงว่า อายุที่แตกต่างกนั มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่ (ค่าใช้จ่าย
เฉลีย่ต่อครัง้, ความถีใ่นการสัง่) ในส่วนของยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.053 
ซึ่งมากกว่าระดบันัยสําคญัในการทดสอบที่ 0.05 จึงยอมรบั สมมติฐานหลกั แสดงว่า อายุที่
แตกต่างกนั ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน 
บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ (ยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน) ในสมมตฐิานนี้ที่อายุ
มผีลในบางประเดน็และไม่มใีนบางประเดน็นัน้ เชน่ คนทีม่อีายุน้อยอาจจะสัง่อาหารมาทานบ่อยๆ 
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แต่ราคาไม่ไดแ้พงมาก แต่ผูม้อีายุอาจจะไม่ไดส้ัง่มาทานบ่อยนกัแต่ราคาอาจจะสูงกวา่ ทําใหใ้น
ส่วนของยอดรวมนัน้ไม่ไดต้่างกนัมากนกั 

 
สมมตฐิานที่ 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ด้านสถานภาพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อ

พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานกังานใหญ่_แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใช้จ่าย

บรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพ มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่5 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่น

แอปพลเิคชัน่ (One-Way-ANOVA) 
 

จากการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้, ความถีใ่นการสัง่, มคี่า
เท่ากบั 0.000, 0.003 ตามลําดบั ซึ่งน้อยกว่าระดบันัยสําคญัในการทดสอบที่ 0.05 จึงปฏเิสธ 
สมมตฐิานหลกั แสดงวา่ สถานภาพทีแ่ตกต่าง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลเิคชัน่ ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่ (ค่าใชจ้่าย
เฉลีย่ต่อครัง้, ความถีใ่นการสัง่) ในส่วนของยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.840 
ซึ่งมากกวา่ระดบันยัสําคญัในการทดสอบที ่0.05 จงึยอมรบั สมมตฐิานหลกั แสดงวา่ สถานภาพ
ทีแ่ตกต่างกนั ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน 
บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานักงานใหญ่ (ยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน) ในสมมตฐิานนี้ที่
สถานภาพมผีลในบางประเดน็และไม่มใีนบางประเดน็นัน้ เชน่ คนทีโ่สดอาจจะสัง่อาหารมาทาน
บ่อยๆ เพราะตอ้งอยู่คนเดยีวทานคนเดยีวเลยสัง่อาหารง่ายกว่า แต่ราคาในแต่ละครัง้ไม่ได้แพง
มาก แต่ผูม้แีฟนหรอืแต่งงานแล้วอาจจะไม่ไดส้ัง่มาทานบ่อยนักเพราะมคีนชว่ยทําหรือพลดักนั
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ทําอาหารทานกนัเอง แต่เมื่อมโีอกาสพเิศษอาจจะมกีารสัง่อาหารมทีานแต่ราคาอาจจะสงูกวา่คน
ทีโ่สด ทําใหใ้นส่วนของยอดรวมนัน้ไม่ไดต้่างกนัมากนกั 

 
สมมตฐิานที ่4 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นศาสนาทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรม

การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่_แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นศาสนา ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านศาสนา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่6 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นศาสนากบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่น

แอปพลเิคชัน่ (One-Way-ANOVA) 
 

จากการทดสอบพบวา่ค่า Sig. ของ ความถีใ่นการสัง่, ยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน 
มคี่าเท่ากบั 0.010, 0.039 ตามลําดบั ซึ่งน้อยกวา่ระดบันยัสําคญัในการทดสอบที ่0.05 จงึปฏเิสธ 
สมมตฐิานหลกั แสดงวา่ ศาสนาทีแ่ตกต่าง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชัน่ ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ (ความถีใ่นการสัง่, 
ยอดค่าใช้จ่ายรวมต่อเดอืน) ในส่วนของยอดค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.146  
ซึ่งมากกว่าระดบันยัสําคญัในการทดสอบที่ 0.05 จงึยอมรบั สมมตฐิานหลกั แสดงว่า ศาสนาที่
แตกต่างกัน ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของ
พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ (ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อครัง้) ในสมมตฐิาน
นี้ทีศ่าสนามผีลในบางประเดน็และไม่มใีนบางประเดน็นัน้ เชน่ บางศาสนาเชน่อสิลาม มอีาหารที่
หลายอย่างที่รบัประทานไม่ไดท้ําใหไ้ม่ไดม้ตีวัเลอืกมากนกัในการสัง่อาหาร ทําให้ไม่ไดม้คีวาม
จําเป็นที่ต้องสัง่อาหารมารบัประทานบ่อยๆ แต่ราคาอาหารนัน้ไม่ไดต้่างกนัมากนักทําให้ ยอด
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ค่าใชจ้่ายในแต่ละครัง้ นัน้ไม่ต่างกนัมากนกั ดงันัน้ ยอดรวมต่อเดอืนลยอาจจะตํ่ากวา่ ศาสนาอื่น
เพราะไม่ไดส้ัง่บ่อยเท่ากนั 

 
สมมตฐิานที ่5 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรม

การใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่_แตกต่างกนัอย่างมนียัสําคญั 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได ้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิาร

สัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่7 ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นรายไดก้บัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่น

แอปพลเิคชัน่ (One-Way-ANOVA) 
 
จากการทดสอบพบว่าค่า Sig. ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้, ความถี่ในการสัง่, 

ยอดค่าใชจ้่ายรวมต่อเดอืน มคี่าเท่ากบั 0.000, 0.020, 0.050 ตามลําดบั ซึ่งทัง้หมดน้อยกวา่ระดบั
นยัสําคญัในการทดสอบที ่0.05 จงึปฏเิสธ สมมุตฐิานหลกั แสดงวา่ รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมอีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ 
จํากดั สํานักงานใหญ่  ซึ่งตรงกบัสมมุตฐิานว่ารายได้ทีต่่างกนัจะใชจ้่ายในการสัง่อาหารต่างกนั 
เพราะรายไดท้ีม่ากกวา่ จะใชจ้่ายไดม้ากกวา่ ซื้อไดบ้่อยกวา่ สุดทา้ยค่าใชจ้่ายต่อเดอืนกส็ามารถ
รบัภาระไดม้ากกวา่ รายไดท้ีแ่ตกต่างจงึมผีลต่อพฤตกิรรมใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
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4.5_การวิเคราะหปั์จจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการ
สัง่อาหารผา่นแอปพลิเคชัน่ 
 

จากปัจจยัที่ผูว้จิยัได้ทําการศกึษาคอื กลุ่มปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 7Ps ได้แก่
ปัจจยัผลติภณัฑ ์(Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่าย (Place) 
ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นบุคคล (People) ปัจจยัดา้นสิง่แวดลอ้ม
กายภาพ (Physical Evidence) และปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) 

4.5.1  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการ
ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (Chi-square) 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
 

 
ภาพที ่8 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นผลติภณัฑไ์ดก้บัพฤตกิรรม

การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  
(Chi-square) 

 

 
ภาพที ่9 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นผลติภณัฑไ์ดก้บัพฤตกิรรม

การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ตอ่เดอืน)  
(Chi-square) 
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ภาพที ่10 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นผลติภณัฑไ์ดก้บัพฤตกิรรม
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่11 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นราคาไดก้บัพฤตกิรรม 
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่12 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นราคาไดก้บัพฤตกิรรม 
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่13 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นราคาไดก้บัพฤตกิรรม 
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่14 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่ายได้
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 
ภาพที ่15 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่ายได้

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ตอ่เดอืน)  
(Chi-square) 
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ภาพที ่16 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นชอ่งทางการจดัจําหน่ายได้
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่17 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่18 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่19 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการส่งเสรมิการตลาดไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่20 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกระบวณการไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่21 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกระบวณการไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่22 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกระบวณการไดก้บั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 
ภาพที ่23 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นบุคคลไดก้บัพฤตกิรรมการ

ใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  
(Chi-square) 

 

 
 
ภาพที ่24 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นบุคคลไดก้บัพฤตกิรรมการ

ใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  
(Chi-square) 
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ภาพที ่25 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นบุคคลไดก้บัพฤตกิรรม 
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่26 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกายภาพไดก้บัพฤตกิรรม
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่27 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกายภาพไดก้บัพฤตกิรรม
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ความถีใ่นการสัง่ตอ่เดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่28 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัส่วนประสมทางดา้นกายภาพไดก้บัพฤตกิรรม
การใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดรวมตอ่เดอืน) (Chi-square) 

 
จากขอ้มูลทัง้หมดขา้งตน้แลว้นัน้พบวา่ผลการทดสอบสมมตฐิาน ระหวา่งปัจจยัส่วนผสม

ทางการตลาดกบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั 
ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่ จากการคํานวนค่า Chi-Squareพบว่าค่า Sig ที่ไดน้ัน้
น้อยกวา่ระดบันยัสาคญัทางสถติทิี ่0.05 ทัง้หมดจงึปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 และยอมรบัสมมติ
ฐานรอง H1 หมายความว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใช้
จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังาน
ใหญ่ 
 
4.6_การวิเคราะหปั์จจยัคณุภาพการบริการท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการสัง่อาหาร
ผา่นแอปพลิเคชัน่ 
 

จากปัจจยัที่ผูว้จิยัได้ทําการศกึษาคอื กลุ่มปัจจยัคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ปัจจยัด้าน
ความเป็นรูปธรรม ปัจจยัดา้นความน่าเชือ่ถอื ปัจจยัดา้นการตอบสนองต่อลูกคา้ และปัจจยัด้าน
ความเขา้ใจในตวัลูกคา้ 

4.6.1  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งคณุภาพการบรกิารและพฤตกิรรมการใชจ้า่ย
ในการใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (Chi-square) 

สมมตฐิานมดีงันี้ 
H0  =  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
H1  =  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ 
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ภาพที ่29 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรูปธรรมกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดการสัง่เฉลีย่ตอ่ครัง้) 

(Chi-square) 
 

 
 
ภาพที ่30 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรูปธรรมกบั

พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  
(Chi-square) 

 

 
 

ภาพที ่31 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเป็นรูปธรรมกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดรวมต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่32 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชือ่ถอืกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ (ยอดการสัง่เฉลีย่ต่อครัง้)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่33 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชือ่ถอืกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
 

 
 

ภาพที ่34 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความน่าเชือ่ถอืกบั
พฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดรวมต่อเดอืน)  

(Chi-square) 
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ภาพที ่35 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองตอ่ลูกคา้
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดการสัง่เฉลีย่ตอ่ครัง้) 

(Chi-square) 
 

 
 
ภาพที ่36 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองตอ่ลูกคา้

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  
(Chi-square) 

 

 
 
ภาพที ่37 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นการตอบสนองตอ่ลูกคา้

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดรวมต่อเดอืน) 
(Chi-square) 



48 

 
 

ภาพที ่38 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ใจในตวัลูกคา้
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดการสัง่เฉลีย่ตอ่ครัง้) 

(Chi-square) 
 

 
 
ภาพที ่39 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ใจในตวัลูกคา้

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ความถีใ่นการสัง่ต่อเดอืน)  
(Chi-square) 

 

 
 
ภาพที ่40 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธข์องปัจจยัคุณภาพการบรกิารดา้นความเขา้ใจในตวัลูกคา้

กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่(ยอดรวมต่อเดอืน) 
(Chi-square) 
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จากขอ้มูลทัง้หมดขา้งตน้แลว้นัน้พบวา่ผลการทดสอบสมมตฐิาน ระหวา่งปัจจยัคุณภาพ
การบริการกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท  
ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํานักงานใหญ่ จากการคํานวนค่า Chi-Squareพบว่าค่า Sig ที่ไดน้ัน้
น้อยกว่าระดบันัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ทัง้หมดจึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 และยอมรบั 
สมมตฐิานรอง H1 หมายความวา่ ปัจจยัคุณภาพการบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
จ่ายบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังาน
ใหญ่ 

จากผลการวเิคราะห์ด้วย Chi-Square จะเหน็ได้ว่า ทัง้สองปัจจยัใหญ่ทัง้ ส่วนประสม
การตลาดและคุณภาพการบรกิาร ทัง้คู่ล้วนม ีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่
อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ ไม่วา่จะ
เป็นยอดการสัง่ซื้อเฉลีย่ต่อครัง้ ความถีต่่อเดอืน หรอื ยอดรวมต่อเดอืน ล้วนมคีวามสมัพนัธก์นั
ทัง้สิ้น ดงันัน้ไม่ว่าจะใชก้ารตลาดหรอืการบรกิารที่มคีุณภาพจะส่งผลต่อกจิการ ทัง้ร้านอาหาร 
คนขบัและตวัแอปพลเิคชัน่เองทัง้นัน้ 

 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการที่เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวติประจําวนัมากขึน้ และมีการแข่งขนัทาง

เศรษฐกจิมากขึน้ สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นไปทําใหผู้บ้รโิภคและผูป้ระกอบการต่างปรบัตวั ในส่วนของ
ผูบ้รโิภคในปัจจุบนัมดีําเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไป และมคีวามเร่งรบีในชวีติประจําวนัมากขึน้ ในส่วนของ
ผูป้ระกอบ การจงึมกีารพฒันาธุรกจิออนไลน์ทีส่รา้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ทีม่วีถิกีารดําเนินชวีติทีเ่ปลีย่นไป โดยนําเทคโนโลยเีขา้มาใชเ้พื่อเชื่อมโยงขอ้มูลใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ทัง้นี้ ธุรกจิบรกิารสัง่อาหารผา่นแอปพลเิคชัน่ ถอืเป็นธุรกจิใหม่ 
ที่ทําหน้าที่เป็นตวักลางในการสื่อสารระหวา่งร้านอาหารและผูบ้รโิภค โดยทําหน้าทีร่บัคําสัง่ซื้อ
อาหารจากผูบ้รโิภคผา่นชอ่งทางออนไลน์ การชาํระเงนิออนไลน์ ตลอดจนจดัส่งอาหารใหถ้งึมอื
ผูบ้รโิภค โดยแต่ละรายมกีารสรา้งความแตกต่างของการบรกิาร เชน่ พารท์เนอรร์า้นอาหาร รวมถงึ
ระบบการจดัส่งอาหาร โดยเน้นการใหบ้รกิารในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพหานครและปรมิณฑล และทางเรา
มองวา่ผูบ้รโิภคหรอืคนส่วนใหญ่น่าจะเป็นพนกังานออฟฟิต ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงคเ์พื่อ
ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ โดยเน้นไปทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ดา้นปัจจยั
ประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านคุณภาพการบรกิาร และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด เพื่อให้
สามารถปรบัปรุงและพฒันากระบวนการให้บรกิารไดอ้ย่างครบวงจร รวมถงึเพิม่ขดีความสามารถ
ให้ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขนัได้ และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกจิสําหรบัผู้ที่สนใจใน
ธุรกจิเพื่อใหส้ามารถนําไปพฒันา และดําเนินธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทัง้ทางตรงและทางออ้มในธุรกจินี้ 
 
5.1 สรปุผลการวิจยั 
 

5.1.1๘ ขอ้มูลลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่างของกลุ่มตวัอย่าง   
จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย 151 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 50 ผูท้ีม่สีถานภาพโสด มจีํานวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 77 ผูท้ีม่อีายุ 20-25 ปี มจีํานวน 
94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31 นบัถอืศาสนาพุทธ 247 คนรอ้ยละ 81 ระดบัรายไดอ้ยู่ทีไ่ม่เกนิ 20,000
บาท เป็นจํานวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36  
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5.1.2๘ ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายบริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของ
พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ 

จากผลการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหาร 
แบ่งเป็นสองกลุ่ม ผูท้ีไ่ม่เคยและเลกิใชก้บั ผูท้ีใ่ชอ้ยู่กบัทีเ่คยใช ้กลุ่มผูท้ีไ่ม่เคยและเลกิใช ้58 คน 
เหตุผลส่วนมากทีไ่ม่สัง่คอืชอบรบัประทานที่รา้นอาหารจํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 โดยที่
ส่วนใหญ่อาจจะกลบัมาใช ้30 คน หรอื 52% ส่วนกลุ่มผูท้ีใ่ชอ้ยู่และเคยใช ้265 คน เหตุผลส่วนมาก
ที่ส ัง่คอืราคาถูกกว่าไปทางทีร่้าน/โปรโมชัน่ 157 คน ร้อยละ 59.2 แอปพลเิคชัน่ที่ใชเ้ป็น Grab 
186 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.2 รายการสัง่บ่อยสุดคอือาหารญี่ปุ่ น 128 คน รอ้ยละ 48.3 สัง่มากทีสุ่ด
จะเป็นช่วงเวลาศุกร์เย็น 145 คน ร้อยละ 54.7 และทานสัง่ทานคนเดี่ยว 203 คน ร้อยละ 76 
ยอดการสัง่ในแต่ละครัง้ส่วนใหญ่อยู่ที ่251-500 บาท หรอืกวา่ 56% และ ความถีใ่นการสัง่จะอยู่
ในชว่งทีไ่ม่เกนิ 5 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็น 43% ของทัง้หมด 
 

5.1.3  ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการใช้จ่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของ
พนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ 

ปัจจยัประชากรศาสตร์ ด้านเพศและรายได้ที่แตกต่าง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ ปัจจยัประชากรศาสตรด์า้นสถานภาพ, อายุทีแ่ตกต่าง ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การใช้บริการสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน่ของพนักงาน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลีสซิ่ง จํากดั 
สํานกังานใหญ่ เฉพาะในส่วนของยอดการสัง่ซื้อรวมหนึ่งเดอืน และ ปัจจยัส่วนบุคคลทีม่ศีาสนา
ที่แตกต่างกนั ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน 
บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ เฉพาะในเรื่องของยอดการสัง่ซื้อแต่ละครัง้  

จากผลการวเิคราะห์ด้วย Chi-Square จะเหน็ได้ว่า ทัง้สองปัจจยัใหญ่ทัง้ส่วน
ประสมการตลาดซึ่งมผีลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรอืช่องทางการจดัจําหน่าย 
(Place) และการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) กระบวนการ (Process) บุคคล (People) และ
ลกัษณะกายภาพ (Physical) และคุณภาพการบรกิารซึ่งม ีดา้นความเป็นรูปธรรมของการบรกิาร 
(Tangibles) ดา้นความน่าเชือ่ถอื (Reliability) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsive) ดา้นการ
เขา้ใจและรูจ้กัลูกคา้ (Empathy) ทัง้คู่ลว้นมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิ่ง จํากดั สํ านักงานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
ยอดการสัง่ซื้อเฉลีย่ต่อครัง้ ความถีต่่อเดอืน หรอืยอดรวมต่อเดอืน ลว้นมคีวามสมัพนัธก์นัทัง้สิน้ 
ดงันัน้ไม่ว่าจะใชก้ารตลาดหรอืการบรกิารที่มคีุณภาพจะส่งผลต่อกจิการ ทัง้ร้านอาหาร คนขบั
และตวัแอปพลเิคชัน่เองทัง้นัน้ 
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5.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัผูเ้ก่ียวข้อง 
 
จากการวเิคราะหผ์ลของงานวจิยันี้ทําใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหาร

ผา่นแอปพลเิคชัน่ของพนกังาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ และปัจจยัทีส่่งผล
ต่อพฤตกิรรมการใชจ้่ายบรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ของพนักงาน บรษิทั ตรเีพชรอซูีซุ  
ลสีซิง่ จํากดั สํานกังานใหญ่ พรอ้มระบุถงึระดบัความสําคญัของแต่ละปัจจยัว่ามรีะดบัความสําคญั
มากน้อยเพียงใด สามารถนําข้อมูลที่วเิคราะห์ทางสถิติมาประยุกต์ใช้ เพื่อเสนอแนะให้เป็น
แนวทางสําหรบัผูป้ระกอบการ ไดด้งันี้ 

5.2.1  ผูป้ระกอบการที่เป็นเจ้าของแอปพลเิคชัน่ควรให้ความสําคญัในด้านการตลาด
และคุณภาพของการบรกิาร โดยเฉพาะปรบัปรุงพนกังานใหม้อีธัยาศยัไมตรทีีด่เีพราะค่าคะแนน
ความพอใจอยู่ตํ่าทีสุ่ดที ่3.969 และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานขบัขีเ่พราะเป็นสาเหตุส่วน
ใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทีผู่ท้ ีเ่คยใชเ้ลกิใชบ้รกิาร ผูป้ระกอบการควรมกีารตรวจสอบกระบวนการ
ทํางานอยู่เสมอ เพื่อรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิาร ทําใหธุ้รกจิสามารถแขง่ขนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
พร้อมกบัพฒันาการตลาดไปดว้ยเนื่องผลการวจิยัชีใ้หเ้หน็ส่วนประสมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการใชจ้่ายของผูต้อบแบบสอบถาม และเพิม่พาร์ทเนอร์ร้านอาหารที่หลากหลาย
และตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้รโิภค 

5.2.2  ผู้ขบัขี่ส่งอาหารควรให้ความสําคญั วางแผนหรือปรบัวธิีการดําเนินงาน จาก
ขอ้มูลในดา้นประชากรสาสตร์จะเหน็ได้วา่ กลุ่มตวัอย่างทีเ่ลอืกมาจะเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน 
ซึ่งถอืวา่มจีํานวนมากในกรุงเทพมหานคร ทําใหเ้หน็วา่ชว่งเวลาใดทีค่วรวางแผน อาหารใดทีค่น
กลุ่มนี้ชอบทาน วางแผนและเส้นทางเพื่อลดเวลาและเพิม่เที่ยวการส่งได้ และพยายามตอบ
รบัคําขอของผู ้บรโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด 

5.2.3  ผูป้ระกอบการร้านอาหารควรให้ความสําคญักบัการสร้างภาพลกัษณ์ที่ด ีและ
การรกัษาชื่อเสียง เนื่องจากปัจจุบนั ธุรกิจร้านอาหารเติบโตเร็วขึ้นมากจากการเข้ามาของ
เทคโนโลยใีหม่ๆ และควรพฒันาทัง้รสชาตแิละบรรจุภณัทโ์ดยคํานึงถงึระยะเวลา การขบัขี ่และ 
ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคทีต่อ้งรอเพื่อรบัประทานอาหาร ควรวางโครงสรา้งที่จะตอบรบัการส่ง
แบบถงึทีม่ากขึน้ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะงานวิจยัต่อเน่ือง 
 
5.3.1  เนื่องจากบางขอ้มูลนัน้ไม่สามารถเกบ็ได้จากวธิกีารสํารวจด้วยแบบสอบถาม

ดังนัน้การวิจัยในครัง้ต่อไป จึงควรเพิ่มเครื่องมืออื่นๆ ในการเก็บข้อมูลร่วมด้วย เช่นการ
สมัภาษณ์เชงิลกึ เพื่อให้ได้ ขอ้มูลที่มคีวามหลากหลายหรอืเฉพาะเจาะจง มากยิง่ขึน้ และเพื่อ
ความสมบรูณ์ ของงานวจิยั 
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5.3.2  เนื่องจากผลของการวจิยั ควรปรบัและออกแบบคําถามให้เจาะลกึและชดัเจน
มากขึน้ เพื่อลดความสบัสนของผูต้อบแบบสอบถาม เพราะในงานวจิยันี้ทีม่บีา้งคําถามทีไ่ม่ชดัเจน 
เช่น ประเภทของอาหาร สตรทีฟู๊ด ซึ่ง กนิความหมายทีก่วา้งมากเกนิไปและอาจไปทบัซ้อนกบั
อาหารประเภทอื่น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
เรื่อง 

ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสัง่อาหารผ่าน แอปพลิเคชัน่ 
 ของพนักงานบริษทั ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จาํกดั สาํนักงานใหญ่ 

 
คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้ ใช้ประกอบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย จดัทําขึน้เพื่อเป็นประโยชน์ในการศกึษาค้นควา้แบบอสิระ จงึขอ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด และผู้ศกึษาขอถือโอกาส
ขอบพระคุณท่านทีก่รุณาใหข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ 
 
โปรดทาํเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างหน้าคาํตอบท่ีท่านเลือก หรือ เติมข้อความใน
ช่องว่างตามจริง 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครือ่งหมาย √ ลงใน □ หน้าขอ้ความทีต่รงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 
 

1.   เพศ 
  □ ชาย   □ หญงิ   □ เพศทางเลอืก 

2. อายุ _______ ปี 

3. ศาสนา 
□ 1. พุทธ   □ 2. ครสิต ์  □ 3. อสิลาม 
□ 4. พราหมณ์-ฮนิด ู □ 5. อื่นๆ 

4.สถานภาพ 
□ โสด   □ แต่งงาน  □ อื่นๆ______________ 

5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ______ ปี 
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ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการใช้บริการของผูต้อบแบบสอบถาม 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครือ่งหมาย √ ลงใน □ หน้าขอ้ความทีต่รงกบัขอ้มูลส่วนตวัของท่าน 
 
1. ท่านเคยใช้บริการสัง่ซ้ืออาหารผา่น Application ออนไลน์ หรือไม่ 
 

□ เคย   □ ไม่เคย                                □ เคยแต่เลกิใช ้
 
1.1 เหตุผลทีท่่านเลอืกทีจ่ะไม่ใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น Application (สําหรบัผูท้ีไ่ม่เคยใชห้รอืเลกิ

ใชไ้ปแลว้) 

□ ชอบรบัประทานทีร่า้นอาหาร 

□ ไม่ชอบความยุ่งยากจากการสัง่ 

□ เคยมปีระสบการณ์แย่ๆ จากการสัง่ครัง้ก่อน 

□ เสยีระยะเวลารอนาน 

□ คดิวา่รสชาตจิะไม่ดเีท่าไปทานทีร่า้น 

□ ไม่มรีา้นทีอ่ยากทาน 

□ ทําอาหารทานเองเป็นประจํา 

□ ธนาคารไมไ่ดผ้กูมดักบัแอฟ 

□ อื่นๆ…………………………….. 
 

1.2 ถา้ App ไดป้รบัปรุงในสิง่ทีท่า่นไม่ชอบสําเรจ็หรอืดขี ึน้ท่านจะกลบัมาใชห้รอืเริม่ใชห้รอืไม่                 
(สําหรบัผูท้ีไ่ม่เคยใชห้รอืเลกิใชไ้ปแลว้) 

□ กลบัมาใชห้รอืเริม่ใช ้

□ ไม่กลบัมาใชห้รอืเริม่ใช ้

□ อาจจะกลบัมาใชห้รอืเริม่ใช ้

□ อื่นๆ…………………………….. 
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2.พฤติกรรมของผูบ้ริโภค(สาํหรบัผูท่ี้เคยใช้) 
 
2.1. Application ใดทีท่่านใชบ้รกิารสัง่อาหารบอ่ยทีส่ดุ  

□ Grab   □ Foodpanda 

□ LineMan   □ Get! 

□ อื่นๆ…………………………………. 
 
2.2 เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิาร 

□ ความสะดวกทีไ่ม่ตอ้งเดนิทาง 

□ ราคาถูกกวา่ไปทางทีร่า้น/โปรโมชัน่ 

□ มตีวัเลอืกของอาหารทีห่ลากหลาย 

□ มคีวามจําเป็นฉุกเฉิน 

□ ไม่มเีวลาไปรบัประทานทีร่า้น 

□  อื่นๆ…………………………………. 
 
2.3ประเภทสนิคา้ทีท่า่นชอบสัง่เป็นประจํา 

□ ชานมไขมุ่ก 

□ ไอศครมี/ขนมหวาน 

□ อาหารญี่ปุ่ น 

□ สตรทีฟู๊ด 

□ อาหารไทย 

□ สเตก็/พาสตา้ 

□ ก๋วยเตีย๋ว 

□ ฟาสฟู๊ด 

□  อื่นๆ…………………………………. 
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2.4 วนัใดทีท่่านใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น Application เป็นประจํา 
วนั/เวลา เชา้ กลางวนั เยน็ ดกึ 

วนัจนัทร ์     

วนัองัคาร     

วนัพุธ     

วนัพฤหสับด ี     

วนัศกุร ์     

วนัเสาร ์     

วนัอาทติย ์     

 
2.5 บุคคลใดทีท่่านสัง่อาหารผา่น Application เพื่อรบัประทานดว้ยบอ่ยทีส่ดุ 

□ 1. คนเดยีว     □ 2. เพื่อน 

□ 3. ครอบครวั     □ 4. แฟน 

□ 5. อื่นๆ……………………………………………………… 
 

2.6 ค่าใชจ้่ายเฉลีย่ต่อการสัง่อาหารผา่น Application 1 ครัง้____________________ 
 

2.7 ความถีท่ีท่่านใชบ้รกิารสัง่อาหารผา่น Application _______________________ 
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ส่วนท่ี 3 ความคิดเหน็ต่อคณุภาพการใช้บริการสัง่อาหารผา่น Application ของพนักงาน                                             
บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จาํกดั สาํนักงานใหญ่. 
คําชีแ้จง: โปรดทําเครือ่งหมาย √  ลงใน ตารางทา้ยขอ้ความชอ่งใดชอ่งหนึ่งทีท่่านมรีะดบัความ
คดิเหน็ตรงมากทีสุ่ด 

ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร

กบัข้อความต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างย่ิง 

ด้านความเป็นรปูธรรม 

1. พนกังานแต่งกายสะอาด

เรยีบรอ้ย 

     

2. พนกังานมอีธัยาศยัไมตรทีีด่ ี      

3. App การใชง้านงา่ย      

4. อาหารและเครื่องดื่มมคีวาม

สะอาดและสมบรูณ์เมื่อรบั 

     

ด้านความน่าเช่ือถือ 

5. พนกังานมคีวามรูใ้นเรือ่งของ

เสน้ทาง 

     

6. ตวัของ App และ รา้นอาหาร

เป็นทีรู่จ้กัและมชีือ่เสยีง 

     

7. มอีาหารครบถว้นถูกตอ้ง

ตามทีส่ ัง่ 

     

8. รสชาตขิองอาหารมคีวาม

สมํ่าเสมอ เมื่อสัง่ซ้ํา 

     

ด้านการตอบสนองความต้องการ 

9. การตอบรบัคําสัง่ซื้อรวดเรว็      

10. บรกิารส่งมคีวามความ

รวดเรว็เหมาะสม 
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ท่านมีความคิดเหน็อย่างไร

กบัข้อความต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างย่ิง 

11. พนกังานสามารถแกไ้ข

ปัญหาเฉพาะหน้าไดด้ ี

     

12. พนกังานสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการไดใ้นการส่งอาหาร 

     

ด้านการการรู้จกัและเข้าใจลูกค้า 

13. มกีารรายงานสถานการณ์ส่ง

ตลอดเวลา 

     

14. สอบถามเพิม่เตมิเกีย่วกบั

ลูกคา้ เชน่อาหารทีแ่พ้, การขอ

ชอ้นซ้อม 

     

15. พนกังานมคีวามใส่ใจในการ

บรกิารสอบถามความสะดวกของ

ลูกคา้ 

     

16. อดทนกบัอารมภ์ของลูกคา้      
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการสัง่อาหารผา่น 
Application ของพนักงาน บริษทั ตรีเพชรอีซูซุลีสซ่ิง จาํกดั สาํนักงานใหญ่ 
คําชีแ้จง: โปรดทาเครือ่งหมาย √  ลงใน ตารางทา้ยขอ้ความชอ่งใดชอ่งหนึ่งทีท่่านมรีะดบัความ
คดิเหน็ตรงมากทีสุ่ด 

ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรกบั

ข้อความต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างย่ิง 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

1. มคีวามสะดวกในการใชง้าน      

2. มคีวามสะดวกในการใชง้าน      

3. อาหารมรีสชาตอิร่อย      

4. รา้นอาหารมชีือ่เสยีง      

ด้านราคา (Price) 

5. มกีารบอกราคาไวช้ดัเจน      

6. ค่าส่งมรีาคาเหมาะสม      

7. ราคามคีวามคุม้คา่กบัสิง่ที่

ไดร้บั 
     

8.ราคาตํ่ากวา่ทานทีร่า้น      

ด้านสถานท่ีและช่องทาง (Place) 

9. รา้นคา้ทีเ่ขา้ร่วมมปีรมิาณมาก      

10. เขา้ถงึสถานทีห่่างไกลได ้      

11. เรยีกใชง้านไดต้ลอดเวลา      

12. ส่งอาหารในอาคารสูงไดถ้งึ

หอ้ง 
     

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 

13. มกีารนําเสนอรา้นอาหาร

แนะนํา 
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ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรกบั

ข้อความต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างย่ิง 

14. มกีารประชาสมัพนัธผ์า่นสื่อ

ต่างๆ 
     

15. มสี่วนลดพเิศษชว่งเทศกาล

ต่างๆ 
     

16. มแีพก็เกจการบรกิาร      

ด้านกระบวนการให้บริการ (Process) 

17. มคีวามรวดเรว็ในการรบัคํา

สัง่ซื้อ 
     

18. มคีวามรวดเรว็ในการส่ง

อาหาร 
     

19. มกีระบวนการในการชาํระ

เงนิทีส่ะดวก 
     

20. มกีระบวนการในการใชง้าน

Appทีง่่าย 
     

ด้านบุคลากร (People) 

21. พนกังานรายงานเมือ่พบ

ปัญหา 
     

22. พนกังานใส่ใจในคําขอของ

ลูกคา้ 
     

23. พนกังานแต่งกายเรยีบรอ้ย      

24. พนกังานพูดจาสุภาพ      

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ (Physical) 

25. มกีารออกแบบ App 

สวยงาม 
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ท่านมีความคิดเหน็อย่างไรกบั

ข้อความต่อไปน้ี 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็ด้วย 

อย่างย่ิง 
เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย 

อย่างย่ิง 

26. มกีารจดัวางหมวดหมู่ในApp            

อย่างเหมาะสม 
     

27. กล่องบรรจุอาหารเหมาะสม

ในการเกบ็และการจดัสง่อาหาร 
     

28. เครื่องแบบพนกังานง่ายใน

การจดจาํ 
     

 
*ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
ลกัษณะการประกอบการของผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน่ 3 รายท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

 
1. LINE MAN 
 

 
 

LINE MAN เปิดตวัแอพพลเิคชัน่อย่างเป็นทางการในปี 2017 และประสบความสําเรจ็ใน
ธุรกิจนี้อย่างรวดเร็ว ในปี 2019 LINE MAN มีการแถลงตวัเลขการเติบโตที่สูงถึง 500% บน
แอพพลเิคชัน่ LINE MAN ไม่ไดม้แีต่บรกิารส่งอาหารถงึบา้นเท่านัน้  

แต่มทีัง้บรกิารเรยีกแทก็ซี่ ส่งพสัดุ รวมไปถงึบรกิารแมสเซนเจอร์ซึ่งกําลงัเตบิโตเป็น
อย่างดเีชน่กนั ซึ่งเรากม็กัจะไดเ้หน็ ส่วนลด LINEMAN  

ซึ่งเป็นโคด้ส่วนลดค่าส่งอาหาร ค่าส่งของ ฯลฯ จากไลน์แมนเพื่อดงึดูดผูใ้ชง้านอยู่บอ่ยๆ 
แอพพลเิคชัน่ LINE MAN มใีหด้าวน์โหลดทัง้จาก App Store และ Play Store เชน่กนั  

ราคาเร่ิมต้น : ค่าบรกิารจดัส่งเริม่ต้น 55 บาท และจะบวกเพิม่ตามระยะทาง 9 บาท/
กม.และ 7.2 บาท/กม. สําหรบัรา้นทีม่สีญัลกัษณ์ Official  

ร้านในแพลตฟอรม์ : มรี้านอาหารในแพลตฟอร์มจํานวนมาก และทาง Wongnai ยงั
ไดค้ดัเลอืกรา้นเดด็มาใหเ้ลอืกทานอกีเพยีบ  

ระยะท่ีให้บริการ : กรุงเทพฯ และบางปรมิณฑลไดแ้ก่ รงัสติ สุวรรณภูม ิ
เวลาท่ีสามารถใช้บริการ : 24 ชัว่โมง  
ช่องทางการชําระเงิน : เงินสดและ Rabbit Line Pay สําหรบัร้านค้าที่มีสญัลกัษณ์ 

Line Pay 
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2. Grab Food 
 

 
 

Grab Food เปิดตวัอย่างเป็นทางการในปี 2017 โดยหลงัจากมกีารควบรวมกจิการของ 
Grab กับ Uber ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ทําให้ในต้นปี 2018 Grab มีฐานร้านอาหารใน
กรุงเทพมหานครกวา่ 4,000 รา้น  

โดยมี ส่วนลด Grab และโปรโมชัน่ Grab ออกมามากมายเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม
ผูบ้รโิภค หนึ่งในโปรโมชัน่ที ่Grab Food มอบให ้user กค็อืการส่งอาหารฟร ี 

ซึ่งเป็นโปรโมชัน่ที่จดัมาอย่างยาวนานสําหรบัช่วงเปิดตวัใหม่ๆ เราสามารถใชบ้รกิาร 
Grab Food ผ่านแอพพลิเคชัน่ Grab ได้เลย (มีให้ดาวน์โหลดทัง้จาก App Store และ Play 
Store)  

ราคาเร่ิมต้น : 10 บาท  
ร้านในแพลตฟอรม์ : 4,000 รา้น  
ระยะท่ีให้บริการ: รศัม ี5 กโิลเมตรจากจุดอยู่  
เวลาท่ีสามารถใช้บริการ : 24 ชัว่โมง  
ช่องทางการชาํระเงิน : เงนิสดและบตัรเครดติ บตัรเดบติ 
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3. Foodpanda 
 

 
 

Foodpanda เริ่มเข้ามาเริ่มทําธุรกิจในประเทศไทยตัง้แต่ปี 2012 (พ.ศ. 2555) โดย
บรษิทั Rocket Internet (ผูก้่อตัง้ Lazada และ Ensogo) ซึ่งม ีHeadquater อยู่ทีป่ระเทศเยอรมนั 
ต่อมาในปี 2016 รอ็คเกต็อนิเตอรเ์น็ตไดข้าย Foodpanda  

ซึ่งเป็นธุรกจิส่งอาหารเดลเิวอรีค่รบวงจรของตนเองใหก้บั Delivery Hero ซึ่งเป็นบรษิทั
คู่แข่ง โดยในขณะเดียวกนั ร็อคเก็ตอินเตอร์เน็ตก็เข้าถือหุ้นกว่า 30% ของ Delivery Hero 
เอาไว ้ซึ่งการซื้อขายนี้เป็นผลให ้Foodpanda Thailand ตอ้งรแีบรนดค์รัง้ใหญ่  

โดยมกีารเปลี่ยนสปีระจําแบรนด์อย่างสสี้มไปเป็นสชีมพู ซึ่งเป็นสขีอง Delivery Hero 
รวมทัง้มกีารปรบัเปลีย่นโลโก ้ยูนิฟอรม์ของพนกังาน ไปจนถงึ UI (User Interface) ของเวบ็ไซต์
และแอพพลิเคชัน่อีกด้วย ปัจจุบนั ฟู้ดแพนด้า ประเทศไทย มีร้านอาหารพนัธมิตรมากกว่า 
1,000 แห่ง ทัง้ในกรุงเทพมหานคร เชยีงใหม่ พทัยา และเขตเมอืงอื่นๆ ในประเทศ  

โดย User สามารถสัง่อาหารและใช้ ส่วนลด Foodpanda ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และ
แอพพลเิคชัน่ของ Foodpanda ซึ่งมใีหด้าวน์โหลดทัง้จาก App Store และ Play Store  

ราคาเร่ิมต้น : ค่าบรกิารจดัส่งเริม่ตน้ 40 บาททัว่กรุงเทพฯ  
ร้านในแพลตฟอรม์ : 1,000 รา้นทัว่ประเทศ  
ระยะท่ีให้บริการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเชยีงใหม่ พทัยา ภูเก็ต หวัหิน 

ขอนแก่น โคราช อุดรธานีและอุบลราชธานี  
เวลาท่ีสามารถใช้บริการ : 24 ชัว่โมง  
ช่องทางการชาํระเงิน : เงนิสด บตัรเครดติ บตัรเดบติและ Paypal 



ประวติัผู้ศึกษา 
  

นายอลงกต ประสานชาติ เกดิวนัอาทติยท์ี่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ.2536 ณ โรงพยาบาล
ชยัภูม ิสําเรจ็การศกึษาปรญิญาบณัฑิต มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ปี พ.ศ.2562 และได้เขา้
ศกึษาต่อระดบัปริญญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันทํางาน เป็น 
เจา้หน้าที ่IT ที ่บรษิทั ตรเีพชร ไอท ีโซลูช ัน่ จํากดั เริม่ทํางานในวนัที ่1 กนัยายน พ.ศ.2562 
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