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บทคดัย่อ 

 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 7 ดา้น ไดแ้ก่ 
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ ที่มผีลต่อผู้บรโิภคในการตดัสนิใจสัง่อาหารจาก
รา้นอาหาร ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีใ่นจงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อศกึษาความแตกต่างของ
ปจัจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ดา้นระดบัการศกึษา ดา้นอาชพี และ
ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน  ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้น  อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
เดลเิวอรี่     และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคในการตดัสนิใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอป
พลเิคชนัเดลเิวอรี ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสนิใจวางแผน
พฒันากลยุทธ์ทางการตลาด และพฒันาผลติภณัฑ ์การให้บรกิารที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้บรโิภคให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถเพิม่ยอดขายและแข่งขนักับคู่แข่งในตลาดได้ โดย
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่ใช้
บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่ โดยท าการส ารวจขอ้มลูผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 
จ านวน 210 ชุด ผลการวิจยัพบว่าปจัจยัที่มผีลต่อผู้บรโิภคในการตัดสินใจสัง่อาหารจาก
รา้นอาหาร ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีใ่นจงัหวดันครศรธีรรมราช ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นบุคคล ปจัจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ส าหรบัในส่วนของปจัจยัส่วนบุคคลพบว่า
ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนั
เดลเิวอรีแ่ตกต่างกนั  ในขณะทีเ่พศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือนส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสัง่อาหารจากร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ไม่
แตกต่างกนั  
 
ค าส าคญั:  การตดัสนิใจสัง่อาหาร, แอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่



 
 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 อาหาร เป็นปจัจยัส าคญัในการด ารงชพีของมนุษย ์ทีส่ าคญัอาหารในปจัจุบนัผูบ้รโิภคได้
มองว่า ต้องเป็นมากกว่าอาหารเพื่อการด ารงชพี หรอืการรบัประทานเพื่ออิม่ท้อง ดงันัน้จงึมอง
หาสนิคา้อาหารทีต่้องมคีุณประโยชน์ทัง้ทางกายภาพ และสุขภาพทางจติใจ ไม่ว่าจะเป็นเทรนด์
ความยัง่ยนื เทรนดด์้านสุขภาพ เทรนดด์า้นอาหารตามความต้องการทีเ่ฉพาะกลุ่ม หรอืเทรนด์
อาหารทางเลอืก 
 ในยคุสมยัปจัจบุนั พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเริม่เปลีย่นแปลงจากการใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึน้ 
และผู้บรโิภคมทีางเลอืกเพื่อความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเพราะงานที่รดัตวั ไม่มเีวลาในการ
ประกอบอาหาร ปญัหาการเดินทางที่ท าให้เสียเวลา บางร้านก็รอควินาน สภาพอากาศที่ไม่
เอื้ออ านวย Food Delivery จงึเป็นช่องทางใหลู้กคา้มโีอกาสในการเขา้ถงึรา้นอาหารใหม่ๆ ซึง่มี
บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชัน่ใหผู้บ้รโิภคเลอืกมากขึน้ อย่างเช่น Grab Food, LINEMAN, 
Food panda เป็นต้น ถงึแมจ้ะมคี่าใชจ้่ายในการสัง่อาหาร แต่หลายๆ แอปพลเิคชัน่กม็สี่วนลด 
โดยภาพรวมแลว้สะดวก ประหยดักว่าการเดนิทางไปรา้นดว้ยตนเอง 
 Food Delivery หรอืการจดัส่งอาหารออนไลน์ถอืเป็นหนึ่งในธุรกจิทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็
ในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการร้านอาหารจ านวนมากเริม่หนัมาใช้แอปพลเิคชัน่หรอื
แพลตฟอรม์ต่างๆ ในการเขา้ถงึผูบ้รโิภคเพื่อสรา้งรายได้เพิม่ขึน้ ซึง่ธุรกจิแอปบรกิารสัง่อาหาร
ไดร้บัความสนใจจากนกัลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ โอกาสทางธุรกจินัน้อยู่ในช่วงขาขึน้  Food 
Delivery ขยายการเตบิโตรวดเรว็ขึน้ แต่ละรายเตบิโต 200 – 300 %  และขยายตวัอย่างรวดเรว็
ไปในต่างจงัหวดัดว้ย  
 จากความเป็นมาและความส าคญัของปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาปจัจยั
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อผู้บรโิภคในการตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหาร   
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ในจงัหวดันครศรธีรรมราช เพื่อให้เข้าใจและน าไปสู่การพฒันา
รปูแบบการใช้งานระบบบรหิารจดัการ ตลอดจนการให้บรกิารของพนักงาน เพิม่ประสทิธภิาพ
เพื่อกระตุน้ความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภคในการสัง่ซือ้อาหารต่อไปในอนาคต 
 
วตัถปุระสงค ์
 1.  เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารผ่านแอปพล ิ
เคชนัเดลเิวอรี ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 2.  เพื่อศกึษาลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารจาก
รา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีแ่ตกต่างกนั 



 
 

 3.  เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร  ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหาร
ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผู้บรโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราชที่มปีจัจยัส่วนบุคคลต่างกนัมกีารใช้บรกิารสัง่
อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีต่่างกนั 
 2.  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
จดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทาง
กายภาพ มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่ของผู้บรโิภคในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช   
 
ขอบเขตของการวิจยั 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง :   ประชากร ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภค
ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ที่ใช้บรกิารสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่  
และกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้คอื ผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิาร Food Delivery ในเขต
อ าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช จ านวน 210 คน  การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดย
ใชต้ารางส าเรจ็รปูของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973) โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ 95% 
ขอบเขตด้านเน้ือหา :  

ตวัแปรต้น : (1) ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา  อาชพี  
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (2) ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)  ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ ์
(Product)  ดา้นราคา (Price) ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
(Promotion) ด้านบุคคล (People) ดา้นกระบวนการ (Process) ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) 
ตวัแปรตาม : การตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่ 
ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาในการศกึษางานวจิยั เริม่เดอืน กนัยายน – ธนัวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

การตดัสินใจสัง่อาหาร 

จากร้านอาหารผา่น 

แอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1.  ดา้นผลติภณัฑ ์
2.  ดา้นราคา 
3.  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4.  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
5.  ดา้นบุคคล 
6.  ดา้นกระบวนการ 
7.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  สถานภาพสมรส 
4.  ระดบัการศกึษา 
5.  อาชพี 
6.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

กรอบแนวคิดงานวิจยั 
กลยทุธท์างการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหาร   ผ่าน
แอปพลเิคชนั เดลเิวอรี ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิงานวจิยั 

 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 จากการทบทวนวรรณกรรม  ผู้วิจยัสรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บรโิภค (Consumer 
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการใช้สนิค้าและ
บรกิารทางเศรษฐกิจ รวมไปถงึกระบวนการในการตดัสนิใจที่มผีลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซึง่มคีวามแตกต่างกนัออกไป 
 
ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบั E – Commerce และบริการสัง่อาหารแบบเดลิเวอร่ี  
 Turban et al (2000) นิยามค าว่า E-Commerce คอื การซือ้ขายสนิคา้ บรกิาร และ
สารสนเทศผ่านเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์รวมทัง้อนิเตอรเ์น็ต 



 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรม  ผูว้จิยัสรปุไดว้่า E-Commerce หรอืพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส์
คอื การประกอบธุรกจิการคา้โดยมรีะบบอนิเตอรเ์น็ตเป็นสื่อกลาง 
กระบวนการค้าของ E-Commerce 
 1.  การโฆษณาเผยแพร่ โดยการใหลู้กคา้รูจ้กัสนิค้า รูถ้งึขอ้มลูของสนิค้าหรอืบรกิาร
ผ่านทางเวบ็ไซต ์และอาจมกีารสอบถามปญัหาทางอเีมล ์
 2.  การรบัค าสัง่ซือ้ โดยกรอกขอ้มลูลงเวบ็ไซต์ของผูข้าย หรอืส่งอเีมลเ์พื่อสัง่ซือ้พรอ้ม
ทัง้ช าระเงนิ โดยทัว่ไปช าระผ่านบตัรเครดติหรอืช าระเงนิอื่นๆ 
 3.  การส่งมอบ เมื่อรบัช าระเงนิแลว้ ต้องส่งสนิคา้ใหลู้กคา้โดยผ่านทางไปรษณีย ์หรอื
ทางอเิลก็ทรอนิกส ์  
 4.  ขัน้ตอนหลงัการขาย เป็นการใหข้อ้มลูเพิม่เตมิหรอืแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารใชส้นิคา้ 
การรบัประกนัหรอืสถานที่จะน าไปซ่อมแซม รวมถึงการดูแลความสมัพนัธ์กบัลูกค้า รบัฟงัข้อ
รอ้งเรยีน ปญัหา ขอ้เสนอแนะต่างๆ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s  
1.  ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 
 เป็นสิง่ที่ผูข้ายน าเสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อให้เกดิความสนใจ ซึ่งผลติภณัฑจ์ะแบ่งเป็น 2 
ลกัษณะคอื ผลติภณัฑท์ี่อาจจบัต้องได้ (Tangigle Products) และผลติภณัฑท์ี่จบัต้องไม่ได ้
(Intangible Products) 
2.  ด้านราคา (Price) 
 หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ลูกค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) 
ของบรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสนิใจซือ้  (Buying 
Decision) ดงันัน้กจิการควรก าหนดกลยุทธ์ดา้นราคา ให้มคีวามชดัเจน เหมาะสมและง่ายต่อ
การจ าแนกระดบัการบรกิารทีต่่างกนั 
3.  ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (place)  
 กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัการบรรยากาศสิง่แวดลอ้มในการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่ลูกคา้ รวมถงึ
วธิกีารจะน าสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัลูกคา้ เพื่อใหท้นัต่อความต้องการ ซึง่จะต้องพจิารณาในดา้น
ท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels) หลกัเกณฑท์ี่ต้องพจิารณา
คอืกลุ่มเป้าหมาย และการกระจายสนิคา้หรอืบรกิารสู่ลกูคา้ผ่านช่องทางใดจงึจะเหมาะสมมาก 
4.  ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
 หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้างความจูงใจ ความคิด ความ
ต้องการ ความพึงพอใจและความรู้สึก ในสินค้าและบริการ  โดยใช้เป็นการจูงใจลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการและเตือนความทรงจ าในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะมีการใช้
เครือ่งมอืสื่อสารทางการตลาดในรปูแบบต่างๆ 
5.  ด้านบคุคล (People)  



 
 

 หมายถงึ พนักงานทีท่ างานเพื่อก่อประโยชน์แก่องคก์ร เป็นส่วนผสมการตลาดทีส่ าคญั
บุคลากรมบีทบาทที่ส าคญัคอื การมปีฏสิมัพนัธ์และสรา้งมติรไมตรต่ีอลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพงึพอใจ 
6.  ด้านกระบวนการ (Process) 
 หมายถงึ กจิกรรมทีเ่ป็นวธิกีาร ระเบยีบ การปฏบิตังิานทีน่ าเสนอต่อลูกคา้อย่างถูกต้อง 
รวดเรว็และท าใหลู้กค้าเกดิความประทบัใจ ในแต่ละกระบวนการจะมหีลายกจิกรรมตามรปูแบบ
และวธิกิารด าเนินงานขององคก์รทีเ่ชื่อมโยงเกีย่งขอ้งกนั  
7.  ด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)  
 หมายถงึ สิง่ทีลู่กค้าสามารถสมัผสัไดจ้ากการเลอืกใชส้นิคา้หรอืบรกิารขององคก์ร โดย
ธุรกจิจะตอ้งสรา้งความแตกต่าง ทีโ่ดดเด่นและมคีุณภาพ 
  

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื กลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดั
นครศรธีรรมราชที่เคยใช้บรกิารสัง่อาหารแบบเดลเิวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างอ้างองิสูตรของ Taro Yamane โดยมรีะดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมรบัความ
คลาดเคลื่อนในการเลอืกกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 จงึไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 210 คน  
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถาม “เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด
บรกิารทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหาร ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่ใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช” ซึ่งเป็นเครื่องมอืในการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คอื
ส่วนที ่1 ค าถามคดักรองคุณสมบตัผิู้ตอบแบบสอบถาม โดยมคี าถามแบบให้เลอืก 2 ค าตอบ 
เลือกเพียงค าตอบเดียวมีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ส่วนที่ 2 เป็น
ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสัง่อาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ล ักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปจัจยั
ส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ในการตัดสินใจสัง่อาหารผ่านแอปพลิเคชัน ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมรีะดบัมาตราส่วน 5 ระดบั ส่วนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการสัง่อาหารจากร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี ่
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมรีะดบัมาตราส่วน 5 ระดบั  
ส่วนที่ 5 เป็นขอ้มูลด้านปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ และน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัผูท้ีม่าใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหาร 
ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่ จ านวน 21 ตวัอย่าง ทีม่คีุณสมบตัเิหมอืนกบักลุ่มตวัอย่างพรอ้มกบั
ตรวจสอบค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่าความสอดคล้องภายในด้วยการ



 
 

วเิคราะหห์าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (Coefficient) ของ Cronbach’s  ไดค้่าความสอดคลอ้งภายใน
ด้วยการวเิคราะห์หาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟามากกว่า 0.7 จงึได้น าไปเป็นผลของงานวจิยั  และ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากลุ่มตวัอยา่งทีเ่คยใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหาร ผ่านแอปพลเิคชนัเดลิ
เวอรี่  โดยผู้วิจยัได้ส่งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Social Network  ตัง้แต่วนัที่ 3 
พฤศจกิายน – 7 พฤศจกิายน 2564 
  

ผลการวิจยั 
 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1  ผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลต่างกนัมี
การใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีต่่างกนั 
 
ตารางท่ี  1  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างของการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้อาหารผ่านแอป
พลเิคชนัเดลเิวอรี ่ตามตวัแปรเพศ (Independent-Sample T-Test) 
การตดัสินใจในการสัง่อาหารจากร้านอาหาร

ผา่นแอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

เพศ สถิติ

ทดสอบ ชาย 
(n=59) 

หญิง 
(n=151) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.150 0.827 p = 0.684 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 4.090 1.002 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 
 
ตารางท่ี  2  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอายกุบัการตดัสนิใจในการสัง่อาหารจาก
รา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่(One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจในการสัง่อาหารจาก

ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 

เดลิเวอร่ี 

อายุ สถิติ

ทดสอบ ต า่กว่า 25 
(n=86) 

25 – 35 ปี 
(n=76) 

36 – 55 ปี 
(n=48) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.880 4.260 4.270 p = 0.016* 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.045 0.929 0.736 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 ผลการศกึษา พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นอายทุีต่่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
สัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 



 
 

ตารางท่ี  3  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกบัการตดัสนิใจในการ
สัง่ซือ้อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่(One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจในการสัง่อาหารจาก
ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชนั 

เดลิเวอร่ี 

สถานภาพสมรส สถิติ
ทดสอบ โสด 

 
(n=187) 

สมรส 
 

(n=19) 

ม่าย/หย่า/
แยกกนัอยู่ 

(n=4) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.070 4.320 5.000 p = 0.095 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 0.979 0.671 0.000 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 ผลการศกึษา ไมพ่บว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพทีต่่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 
ตารางท่ี  4  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างการศกึษากบัการตดัสนิใจในการสัง่ซือ้
อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่(One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจในการสัง่ซ้ือ
อาหารผ่านแอปพลิเคชนั 

เดลิเวอร่ี 

ระดบัการศึกษา สถิติ

ทดสอบ ต า่กว่า
ปริญญาตรี 
(n=97) 

ปริญญา
ตรี 

(n=107) 

ปริญ
ญาโท 
(n=5) 

สงูกว่า
ปริญญาโท 

(n=1) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 4.020 4.170 4.400 5.000 p = 0.464 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  0.946 0.966 0.894 0.955 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 ผลการศกึษา ไม่พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษาที่ต่างกนัจะส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 
ตารางท่ี  5  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างอาชพีกบัการตดัสนิใจในการสัง่ซื้อ
อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่(One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจในการ
สัง่ซ้ืออาหารผา่น 
แอปพลิเคชนั 
เดลิเวอร่ี 

อาชีพ สถิติ

ทดสอบ A 
(n=94) 

B 
(n=69) 

C 
(n=30) 

D 
(n=5) 

E 
(n=10) 

F 
(n=2) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.930 4.280 4.300 3.800 4.100 5.000 p = 0.106 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1.039 0.906 0.702 1.095 0.876 0.000 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 



 
 

 ผลการศกึษา ไม่พบว่าปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชพีที่ต่างกนัจะส่งผลต่อการตดัสนิใจใช้
บรกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 
ตารางท่ี  6  ค่าสถติเิปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนกบัการตดัสนิใจใน
การสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่(One-Way ANOVA) 
การตดัสินใจในการ

สัง่อาหารจาก

ร้านอาหารผ่าน 

แอปพลิเคชนั 

เดลิเวอร่ี 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถิติ

ทดสอบ น้อยกว่า
หรือ

เทียบเท่า 
15,000 บาท 
(n=123) 

15,000 -
30,000 
บาท 

 
(n=74) 

30,001 -
45,000 
บาท 

 
(n=9) 

มากกว่า 
45,000 
บาท 

 
(n=4) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) 3.970 4.310 4.220 4.500 p = 0.077 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

1.016 0.810 1.093 0.577 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
 ผลการศกึษา ไมพ่บว่าปจัจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนัจะส่งผลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหาร จากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีท่ีต่่างกนั 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มผีลต่อการ
ตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราช   
ตารางท่ี  7  ค่าสถติสิมการถดถอยเชงิพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี(่Multiple Regression) 

Regression 
Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Codfficients 

t p 

B Std.Error Beta 

รวมด้านผลิตภณัฑ ์ 0.153 0.161 0.087 1.221 0.040* 
รวมด้านราคา 0.074 0.114 0.057 0.576 0.453 
รวมด้านจดัจ าหน่าย 0.104 0.127 0.075 0.816 0.491 
รวมด้านส่งเสริมการตลาด 0.083 0.136 0.062 0.622 0.349 
รวมด้านบคุคล 0.206 0.175 0.094 1.383 0.038* 
รวมด้านกระบวนการ 0.084 0.139 0.059 0.560 0.634 
รวมด้านลกัษณะทางกายภาพ 0.174 0.158 0.088 1.266 0.044* 
*ระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 



 
 

 ผลการศกึษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ปจัจยั
ด้านบุคคล ปจัจยัด้านลกัษณะทางกายภาพ   มคีวามสมัพนัธ์กับการตดัสนิใจสัง่อาหารจาก
รา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่  อย่างมนีัยส าคญั   .05 และปจัจยัดา้นราคา ปจัจยัดา้น
จดัจ าหน่าย ปจัจยัด้านส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านกระบวนการ  ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ
ตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่
ตารางท่ี  8  ประสทิธภิาพของสมการถดถอย ในการวเิคราะหก์ารถดถอยระหว่างการตดัสนิใจ
สัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่กบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s)  ทัง้ 7 ด้าน 
(Model Summary) 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted  

R square 

Std. Error of  

the Estimate 

1 0.512 0.263 0.148 0.880 

  
 ผลการศกึษาพบว่า ค่าสมัประสทิธิต์วัก าหนด (R Square) มคี่าสูงสุดเท่ากบั 0.263  
แสดงใหเ้หน็ว่า ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s)  ทัง้ 7 ปจัจยั สามารถอธบิายการ
ตดัสนิใจสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี่ ไดร้อ้ยละ 26.30 โดยอกี 73.70 ที่
เหลอืนัน้เกดิจากอทิธพิลของตวัแปรอื่นๆ ทีม่ากระทบ 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1  ผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีม่ปีจัจยัส่วน
บุคคลต่างกนัมกีารใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีต่่างกนั  พบว่า
อาย ุส่งผลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีแ่ตกต่าง
กนั  ในขณะทีเ่พศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารสัง่อาหารจากรา้นอาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรีไ่มแ่ตกต่างกนั   
 จากผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 2  ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งได้แก่ 
ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ    มผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
เดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภคในจงัหวดันครศรธีรรมราช  พบว่าปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
ด้านผลติภณัฑ ์ด้านบุคคล และด้านลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่าน
แอปพลเิคชนัเดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันครศรธีรรมราช   



 
 

 ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึง่ไดแ้ก่  ดา้นราคา ดา้นการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสรมิการตลาด และดา้นกระบวนการ  ไมม่ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนั
เดลเิวอรีข่องผูบ้รโิภค ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยัเรื่อง “กลยุทธท์างการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อผูบ้รโิภคในการตดัสนิใจสัง่
อาหารจากรา้นอาหาร ผ่านแอปพลเิคชนัเดลเิวอรี ่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช”  เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และธุรกิจเดลิเวอรี่ น ากลยุทธ์ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร (7P’s) ไปใชเ้พื่อพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการของผู้บรโิภค โดยใหค้วามส าคญั
ในแต่ละดา้นดงันี้ 

 1.  ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความส าคญักบัรายการอาหารที่
หลากหลาย บรกิารจดัส่งอาหารที่รวดเรว็ตรงตามก าหนด และมรีา้นอาหารที่มชีื่อเสยีงอยู่ใน
แอปพลเิคชนั หากมรีา้นอาหารทีม่ชีื่อเสยีงด้านความอร่อยมากเท่าใดกจ็ะเพิม่โอกาสใหลู้กคา้มี
ความสนใจสัง่อาหารมากขึน้    
 2.  ปจัจยัทางดา้นราคา บรษิทัควรตัง้ราคาอาหารใหเ้หมาะสมกบัระยะทางในการจดัส่ง 
และปรมิาณ หรอืลดราคาตามสภาพเศรษฐกิจ อย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจแย่อาจจะมกีารปรบัลด  
ราคาใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในช่วงนัน้  
 3.  ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด บรษิัทควรมกีารแจ้งเมนูอาหารใหม่ๆ และ
โปรโมชัน่ต่างๆใหผู้ใ้ช้บรกิาร ไดร้บัรูอ้ย่างชดัเจน เช่น ควรระบุรายละเอยีดต่างๆใหค้รบถ้วน มี
การใชส้ื่อ social เขา้มา ช่วยในการส่งเสรมิการขาย เช่น โปรโมทผ่าน  facebook , instragram, 
tixtox 
 4.  ปจัจยัด้านการจดัจ าหน่าย ควรพฒันาแอปพลเิคชนัอยู่เสมอๆ ให้ก้าวทนัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค และมรีะบบการใชง้านงา่ย สะดวก 
 5.  ปจัจยัดา้นบุคคล ส าหรบัในดา้นการพฒันาศกัยภาพของพนักงานจดัส่งอาหารเพื่อ 
ยกระดบัคุณภาพการใหบ้รกิารนัน้ ผูป้ระกอบการและผู้เกี่ยวขอ้งควรตระหนักถงึงานบรกิารที่ดี
หมายถงึ การตดัสนิใจสัง่อาหารในครัง้ต่อไป ซึง่ในระยะยาวแลว้จะเป็นสรา้งความแขง็แกร่งใน
ธุรกจิ ผูป้ระกอบการจงึควรวางแผนพฒันาบุคลากรและระบบการใหบ้รกิาร ระบบการขนส่ง ควร
จดัอบรมพนักงานในงานบรกิาร เพื่อเสรมิสรา้งใหพ้นักงานรกัในงานบรกิาร และมีมาตรฐานใน
การบรกิารอยา่งสม ่าเสมอ 
 6.  ปจัจยัทางดา้นกระบวนการ ผูป้ระกอบการควรมรีะบบการบรกิารตามล าดบัอย่าง
ชดัเจน ลดกระบวนการต่างๆที่ส่งผลใหก้ารบรกิาร ชา้ลง พฒันากระบวนการท างานทีท่นัสมยั 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความรวดเร็วในการบริการ และให้



 
 

ค าแนะน าขัน้ตอนให้กบัผู้ใชบ้รกิารแอปพลเิคชนัด้วย ควรมนีโยบายด้านการด าเนินงานด้าน
ขนส่งทีช่ดัเจน และเพิม่ช่องทางการช าระเงนิใหม้คีวามหลากหลาย สะดวกยิง่ขึน้ 
 7.  ปจัจยัทางดา้นลกัษณะทางกายภาพ  บรษิทัควรค านึงถงึการออกแบบแอปพลเิคชนั 
เพื่อน าเสนอขอ้มูลเมนูอาหาร และรา้นอาหารใหม้ากขึน้ตามความต้องการของผู้บรโิภค ควรมี
การคดัเลอืกรา้นอาหารใหม่ๆ  ในแอปพลเิคชนัเพื่อดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค 
   
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  การเลอืกเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลอื่นๆ เช่นการสมัภาษณ์ เพื่อใหร้บัรู้
ขอ้มูลอย่างละเอยีดและความต้องการของผูบ้รโิภค  เพื่อเป็นขอ้มูลมาพฒันาแอปพลเิคชนัเดลิ
เวอรี่ พัฒนาร้านอาหาร ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมี
หลากหลายช่องทาง นอกจากแบบสอบถามออนไลน์แล้ว เพื่อใหไ้ด้กลุ่มตวัอย่างที่หลากหลาย 
ซึง่จะมผีลต่อการอธบิายปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัมากยิง่ขึน้ 
 2.  ควรศกึษาปจัจยัดา้นอื่น ๆ  ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจสัง่อาหารผ่านแอปพลเิคชนัเดล ิ  
เวอรีข่องผู้บรโิภค เพื่อให้ได้รบัขอ้มูลที่มคีวามชดัเจนมากขึน้ เพื่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนธุรกจิ 
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