กลยุทธ์ทางการตลาดบริ การที่มีผลต่อผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจสั ่งอาหารจาก
ร้านอาหาร ผ่านแอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
SERVICE MARKETING STRATEGIES AFFECTING CONSUMERS IN
DECIDING TO ORDER FOOD FROM RESTAURANTS VIA APPLICATION
DELIVERY IN NAKHONSITAMMARAT PROVINCE
ณิ ชารีย์ สุดสาย
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7 ด้าน ได้แก่
ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านจัดจาหน่ าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ที่มผี ลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจสังอาหารจาก
่
ร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาความแตกต่างของ
ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ และ
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
าน อาหารผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ และเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใช้ บริการสังอาหารผ่
่
านแอป
พลิเคชันเดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นาข้อมูลไปใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผน
พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคให้ได้มากที่สุ ด เพื่อที่จะสามารถเพิม่ ยอดขายและแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใช้
บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยทาการสารวจข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์
จานวน 210 ชุ ด ผลการวิจยั พบว่ าปจั จัยที่มผี ลต่ อผู้บริโภคในการตัดสินใจสังอาหารจาก
่
ร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีใ่ นจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ปจั จัยด้านบุคคล ปจั จัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ และปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ สาหรับในส่วนของปจั จัยส่วนบุคคลพบว่า
ผูบ้ ริโภคทีม่ อี ายุแตกต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรีแ่ ตกต่างกัน ในขณะทีเ่ พศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนส่งผลต่อ การตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ไม่
แตกต่างกัน
คาสาคัญ: การตัดสินใจสังอาหาร,
่
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อาหาร เป็ นปจั จัยสาคัญในการดารงชีพของมนุ ษย์ ทีส่ าคัญอาหารในปจั จุบนั ผูบ้ ริโภคได้
มองว่า ต้องเป็ นมากกว่าอาหารเพื่อการดารงชีพ หรือการรับประทานเพื่ออิม่ ท้อง ดังนัน้ จึงมอง
หาสินค้าอาหารทีต่ ้องมีคุณประโยชน์ทงั ้ ทางกายภาพ และสุขภาพทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็ นเทรนด์
ความยังยื
่ น เทรนด์ด้านสุขภาพ เทรนด์ดา้ นอาหารตามความต้องการทีเ่ ฉพาะกลุ่ม หรือเทรนด์
อาหารทางเลือก
ในยุคสมัยปจั จุบนั พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเริม่ เปลีย่ นแปลงจากการใช้เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้
และผู้บริโภคมีทางเลือกเพื่อความสะดวกมากขึ้น ไม่ว่าจะเพราะงานที่รดั ตัว ไม่มเี วลาในการ
ประกอบอาหาร ปญั หาการเดินทางที่ทาให้เสียเวลา บางร้านก็รอคิวนาน สภาพอากาศที่ไ ม่
เอื้ออานวย Food Delivery จึงเป็ นช่องทางให้ลูกค้ามีโอกาสในการเข้าถึงร้านอาหารใหม่ๆ ซึง่ มี
บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันให้
่ ผบู้ ริโภคเลือกมากขึน้ อย่างเช่น Grab Food, LINEMAN,
Food panda เป็ นต้น ถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายในการสังอาหาร
่
แต่หลายๆ แอปพลิเคชันก็
่ มสี ่วนลด
โดยภาพรวมแล้วสะดวก ประหยัดกว่าการเดินทางไปร้านด้วยตนเอง
Food Delivery หรือการจัดส่งอาหารออนไลน์ถอื เป็ นหนึ่งในธุร กิจทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วง 1 – 2 ปี ท่ผี ่านมา ผู้ประกอบการร้านอาหารจานวนมากเริม่ หันมาใช้แอปพลิเคชันหรื
่ อ
แพลตฟอร์มต่างๆ ในการเข้าถึงผูบ้ ริโภคเพื่อสร้างรายได้เพิม่ ขึน้ ซึง่ ธุรกิจแอปบริการสังอาหาร
่
ได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ โอกาสทางธุรกิจนัน้ อยู่ในช่วงขาขึน้ Food
Delivery ขยายการเติบโตรวดเร็วขึน้ แต่ละรายเติบโต 200 – 300 % และขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ไปในต่างจังหวัดด้วย
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปญั หาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาปจั จัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหาร
ผ่ านแอปพลิเ คชันเดลิเ วอรี่ ในจังหวัดนครศรีธ รรมราช เพื่อ ให้เ ข้าใจและนาไปสู่การพัฒนา
รูปแบบการใช้งานระบบบริหารจัดการ ตลอดจนการให้บริการของพนักงาน เพิม่ ประสิทธิภาพ
เพื่อกระตุน้ ความต้องการของกลุ่มผูบ้ ริโภคในการสังซื
่ อ้ อาหารต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิ
เคชันเดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เพื่อศึกษาลักษณะปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหารจาก
่
ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีแ่ ตกต่างกัน

3. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหาร
่
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีข่ องผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ผู้บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกันมีการใช้บริการสัง่
อาหารจากร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต่ ่างกัน
2. ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึง่ ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
จัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คล ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีผลต่อ การตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครศรีธรรมราช
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภค
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ใช้บริการสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื ผู้บริโภคที่เคยใช้บริการ Food Delivery ในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 210 คน การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ตารางสาเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane,1973) โดยมีระดับความเชื่อมัน่ 95%
ขอบเขตด้านเนื้ อหา :
ตัวแปรต้น : (1) ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (2) ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ด้านบุคคล (People) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านลักษณะทางกายภาพ
(Physical Evidence)
ตัวแปรตาม : การตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ขอบเขตด้านเวลา : ระยะเวลาในการศึกษางานวิจยั เริม่ เดือน กันยายน – ธันวาคม 2564

กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
กลยุทธ์ทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหาร ผ่าน
แอปพลิเคชัน เดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช”
ปัจจัยส่วนบุคคล
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพศ
อายุ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

การตัดสิ นใจสังอาหาร
่
จากร้านอาหารผ่าน
แอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด
5. ด้านบุคคล
6. ด้านกระบวนการ
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
แนวคิ ด ทฤษฏี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้ว ิจ ยั สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้บ ริโภค (Consumer
Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สนิ ค้าและ
บริการทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงกระบวนการในการตัดสินใจที่มผี ลต่อการแสดงออกของแต่ละ
บุคคล ซึง่ มีความแตกต่างกันออกไป
ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับ E – Commerce และบริ การสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรี่
Turban et al (2000) นิยามคาว่า E-Commerce คือ การซือ้ ขายสินค้า บริการ และ
สารสนเทศผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ อินเตอร์เน็ต

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้ จิ ยั สรุปได้ว่า E-Commerce หรือพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
คือ การประกอบธุรกิจการค้าโดยมีระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง
กระบวนการค้าของ E-Commerce
1. การโฆษณาเผยแพร่ โดยการให้ลูกค้ารูจ้ กั สินค้า รูถ้ งึ ข้อมูลของสินค้าหรือบริการ
ผ่านทางเว็บไซต์ และอาจมีการสอบถามปญั หาทางอีเมล์
2. การรับคาสังซื
่ อ้ โดยกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์ของผูข้ าย หรือส่งอีเมล์เพื่อสังซื
่ อ้ พร้อม
ทัง้ ชาระเงิน โดยทัวไปช
่ าระผ่านบัตรเครดิตหรือชาระเงินอื่นๆ
3. การส่งมอบ เมื่อรับชาระเงินแล้ว ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยผ่านทางไปรษณีย์ หรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ขัน้ ตอนหลังการขาย เป็ นการให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมหรือแนะนาเกี่ยวกับ วิธกี ารใช้สนิ ค้า
การรับประกันหรือสถานที่จะนาไปซ่อมแซม รวมถึงการดูแลความสัมพันธ์กบั ลูกค้า รับฟงั ข้อ
ร้องเรียน ปญั หา ข้อเสนอแนะต่างๆ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริ การ 7P’s
1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ (Product)
เป็ นสิง่ ที่ผขู้ ายนาเสนอขายแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความสนใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์จะแบ่งเป็ น 2
ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ท่อี าจจับต้องได้ (Tangigle Products) และผลิตภัณฑ์ท่จี บั ต้องไม่ได้
(Intangible Products)
2. ด้านราคา (Price)
หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value)
ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ (Buying
Decision) ดังนัน้ กิจการควรกาหนดกลยุทธ์ดา้ นราคา ให้มคี วามชัดเจน เหมาะสมและง่ายต่อ
การจาแนกระดับการบริการทีต่ ่างกัน
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย (place)
กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับการบรรยากาศสิง่ แวดล้อมในการนาเสนอบริการให้แก่ลูกค้า รวมถึง
วิธกี ารจะนาสินค้าหรือบริการไปยังลูกค้า เพื่อให้ทนั ต่อความต้องการ ซึง่ จะต้องพิจารณาในด้าน
ทาเลทีต่ งั ้ (Location) และช่องทางในการนาเสนอบริการ (Channels) หลักเกณฑ์ท่ตี ้องพิจารณา
คือกลุ่มเป้าหมาย และการกระจายสินค้าหรือบริการสู่ลกู ค้าผ่านช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมาก
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด (Promotion)
หมายถึง เครื่อ งมือ การสื่อ สารทางการตลาด เพื่อ สร้า งความจูงใจ ความคิด ความ
ต้ อ งการ ความพึง พอใจและความรู้ ส ึก ในสิน ค้ า และบริก าร โดยใช้ เ ป็ น การจู ง ใจลู ก ค้ า
กลุ่ ม เป้ า หมายให้เ กิด ความต้ อ งการและเตือ นความทรงจ าในตัว ผลิต ภัณ ฑ์ ซึ่ง จะมีก ารใช้
เครือ่ งมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ
5. ด้านบุคคล (People)

หมายถึง พนักงานทีท่ างานเพื่อก่อประโยชน์แก่องค์กร เป็ นส่วนผสมการตลาดทีส่ าคัญ
บุคลากรมีบทบาทที่สาคัญคือ การมีปฏิสมั พันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ
6. ด้านกระบวนการ (Process)
หมายถึง กิจกรรมทีเ่ ป็ นวิธกี าร ระเบียบ การปฏิบตั งิ านทีน่ าเสนอต่อลูกค้าอย่างถูกต้อง
รวดเร็วและทาให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในแต่ละกระบวนการจะมีหลายกิจกรรมตามรูปแบบ
และวิธกิ ารดาเนินงานขององค์กรทีเ่ ชื่อมโยงเกีย่ งข้องกัน
7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)
หมายถึง สิง่ ทีล่ ูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้สนิ ค้าหรือบริการขององค์กร โดย
ธุรกิจจะต้องสร้างความแตกต่าง ทีโ่ ดดเด่นและมีคุณภาพ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ กลุ่มประชากรทีอ่ าศัยอยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เคยใช้บริการสังอาหารแบบเดลิ
่
เวอรี่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเลือกกลุ่ ม
ตัวอย่างอ้างอิงสูตรของ Taro Yamane โดยมีระดับความเชื่อมัน่ 95% และยอมรับความ
คลาดเคลื่อนในการเลือกกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 จึงได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
ทัง้ สิน้ 210 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม “เรื่องกลยุทธ์ทางการตลาด
บริการทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งเป็ นเครื่องมือในการวิจยั เชิงปริมาณ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 คาถามคัดกรองคุณสมบัตผิ ู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีคาถามแบบให้เลือก 2 คาตอบ
เลือ กเพีย งค าตอบเดีย วมีล กั ษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ ส่ ว นที่ 2 เป็ น
ค าถามเกี่ย วกับ พฤติก รรมการใช้บ ริก ารสัง่ อาหาร ผ่ า นแอปพลิเ คชัน เดลิเ วอรี่ ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ น แบบตรวจสอบรายการ ส่ ว นที่ 3 ข้อ มูล เกี่ย วกับ ความคิด เห็น ต่ อ ป จั จัย
ส่ ว นผสมทางการตลาด (7P’s) ในการตัด สิน ใจสัง่ อาหารผ่ า นแอปพลิเ คชัน ลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ น แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ส่วนที่ 4 เป็ น
แบบสอบถามเกี่ย วกับ การใช้บ ริก ารสัง่ อาหารจากร้า นอาหาร ผ่ า นแอปพลิเ คชัน เดลิเ วอรี่
ลัก ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า โดยมีระดับมาตราส่ วน 5 ระดับ
ส่วนที่ 5 เป็ นข้อมูลด้านปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับ การศึก ษา อาชีพ และรายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น มีล กั ษณะแบบสอบถามเป็ น แบบ
ตรวจสอบรายการ และนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั ผูท้ ม่ี าใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ จานวน 21 ตัวอย่าง ทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมือนกับกลุ่มตัวอย่างพร้อมกับ
ตรวจสอบค่ า ความเชื่อ มัน่ (Reliability) ด้ว ยวิธ ีก ารหาค่ า ความสอดคล้อ งภายในด้ว ยการ

วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Coefficient) ของ Cronbach’s ได้ค่าความสอดคล้องภายใน
ด้วยการวิเคราะห์หาค่ าสัมประสิทธิ ์แอลฟามากกว่า 0.7 จึงได้นาไปเป็ นผลของงานวิจยั และ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างทีเ่ คยใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิ
เวอรี่ โดยผู้ว ิจยั ได้ส่ งแบบสอบถามออนไลน์ ผ่ านทาง Social Network ตัง้ แต่ ว นั ที่ 3
พฤศจิกายน – 7 พฤศจิกายน 2564
ผลการวิ จยั
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 1 ผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม่ ปี จั จัยส่วนบุคคลต่างกันมี
การใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต่ ่างกัน
ตารางที่ 1 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างของการตัดสินใจในการสังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอป
พลิเคชันเดลิเวอรี่ ตามตัวแปรเพศ (Independent-Sample T-Test)
การตัดสิ นใจในการสังอาหารจากร้
่
านอาหาร
เพศ
สถิ ติ
ผ่านแอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่

ชาย
(n=59)

หญิ ง
(n=151)

ทดสอบ

4.150
0.827
p = 0.684
ค่าเฉลี่ย (Mean)
4.090
1.002
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศที่ต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน
ตารางที่ 2 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุกบั การตัดสินใจในการสังอาหารจาก
่
ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจในการสังอาหารจาก
่
อายุ
สถิ ติ
ร้านอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
เดลิ เวอรี่

ตา่ กว่า 25 25 – 35 ปี 36 – 55 ปี
(n=86)
(n=76)
(n=48)

ทดสอบ

3.880
4.260
4.270 p = 0.016*
ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.045
0.929
0.736
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษา พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุทต่ี ่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
สังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน

ตารางที่ 3 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสถานภาพสมรสกับการตัดสินใจในการ
สังซื
่ อ้ อาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจในการสังอาหารจาก
่
สถานภาพสมรส
สถิ ติ
ร้านอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
โสด
สมรส
ม่าย/หย่า/ ทดสอบ
เดลิ เวอรี่
แยกกันอยู่
(n=187)
(n=19)
(n=4)
4.070
4.320
5.000
p = 0.095
ค่าเฉลี่ย (Mean)
0.979
0.671
0.000
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพทีต่ ่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน
ตารางที่ 4 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการตัดสินใจในการสังซื
่ อ้
อาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจในการสังซื
่ ้อ
ระดับการศึกษา
สถิ ติ
อาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
ตา่ กว่า
ปริ ญญา ปริ ญ
สูงกว่า
ทดสอบ
เดลิ เวอรี่
ปริ ญญาตรี
ตรี
ญาโท ปริ ญญาโท
(n=97)
(n=107) (n=5)
(n=1)
4.020
4.170 4.400
5.000
p = 0.464
ค่าเฉลี่ย (Mean)
0.946
0.966 0.894
0.955
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่ต่างกันจะส่งผลต่ อการ
ตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน
ตารางที่ 5 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอาชีพกับ การตัดสินใจในการสังซื
่ ้อ
อาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจในการ
อาชีพ
สถิ ติ
สังซื
่ ้ออาหารผ่าน
ทดสอบ
A
B
C
D
E
F
แอปพลิ เคชัน
(n=94) (n=69) (n=30) (n=5) (n=10) (n=2)
เดลิ เวอรี่
3.930 4.280 4.300 3.800 4.100 5.000 p = 0.106
ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.039 0.906 0.702 1.095 0.876 0.000
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านอาชีพที่ต่างกันจะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน
ตารางที่ 6 ค่าสถิตเิ ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนกับการตัดสินใจใน
การสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (One-Way ANOVA)
การตัดสิ นใจในการ
รายได้เฉลี่ยต่ อเดือน
สถิ ติ
สังอาหารจาก
่
ร้านอาหารผ่าน
แอปพลิ เคชัน
เดลิ เวอรี่

น้ อยกว่า
หรือ
เทียบเท่า
15,000 บาท
(n=123)
3.970
1.016

15,000 30,000
บาท

30,001 45,000
บาท

มากกว่า
45,000
บาท

(n=74)
4.310
0.810

(n=9)
4.220
1.093

(n=4)
4.500
0.577

ทดสอบ

p = 0.077
ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการศึกษา ไม่พบว่าปจั จัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีต่ ่างกันจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสังอาหาร
่
จากร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีท่ ต่ี ่างกัน
การทดสอบสมมติ ฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มีผลต่อการ
ตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีข่ องผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 7 ค่าสถิตสิ มการถดถอยเชิงพหุคูณของส่วนประสมทางการตลาดบริการทีส่ ่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี(่ Multiple Regression)
Regression
Model
Unstandardized Standardized
t
p
Coefficients
B Std.Error
0.153 0.161
รวมด้านผลิ ตภัณฑ์
0.074 0.114
รวมด้านราคา
0.104 0.127
รวมด้านจัดจาหน่ าย
0.083 0.136
รวมด้านส่งเสริ มการตลาด
0.206 0.175
รวมด้านบุคคล
0.084 0.139
รวมด้านกระบวนการ
รวมด้านลักษณะทางกายภาพ 0.174 0.158
*ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

Codfficients
Beta
0.087
0.057
0.075
0.062
0.094
0.059
0.088

1.221
0.576
0.816
0.622
1.383
0.560
1.266

0.040*
0.453
0.491
0.349
0.038*
0.634
0.044*

ผลการศึกษาพบว่าส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ปจั จัยด้านผลิตภัณฑ์ ปจั จัย
ด้านบุค คล ปจั จัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค วามสัมพันธ์กับการตัด สินใจสังอาหารจาก
่
ร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยสาคัญ .05 และปจั จัยด้านราคา ปจั จัยด้าน
จัดจาหน่ าย ปจั จัยด้านส่งเสริมการตลาด ปจั จัยด้านกระบวนการ ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การ
ตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพของสมการถดถอย ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการตัดสินใจ
สังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ กับส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ทัง้ 7 ด้าน
(Model Summary)

Model
1

R
0.512

Model Summary
R Square
0.263

Adjusted

Std. Error of

R square

the Estimate

0.148

0.880

ผลการศึกษาพบว่า ค่าสัมประสิทธิ ์ตัวกาหนด (R Square) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.263
แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ทัง้ 7 ปจั จัย สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ได้รอ้ ยละ 26.30 โดยอีก 73.70 ที่
เหลือนัน้ เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่นๆ ทีม่ ากระทบ
อภิ ปรายผลการศึกษา
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราชทีม่ ปี จั จัยส่วน
บุคคลต่างกันมีการใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีต่ ่างกัน พบว่า
อายุ ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีแ่ ตกต่าง
กัน ในขณะทีเ่ พศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการสังอาหารจากร้
่
านอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีไ่ ม่แตกต่างกัน
จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึ่งได้แก่
ด้านผลิต ภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริมการตลาด ด้านบุค คล ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรีข่ องผูบ้ ริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s)
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคคล และด้านลักษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรีข่ องผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปจั จัยส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ซึง่ ได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจาหน่ าย ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และด้านกระบวนการ ไม่มผี ลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรีข่ องผูบ้ ริโภค ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่อง “กลยุทธ์ทางการตลาดบริการทีม่ ผี ลต่อผูบ้ ริโภคในการตัดสินใจสัง่
อาหารจากร้านอาหาร ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และธุรกิจเดลิเ วอรี่ นากลยุทธ์ปจั จัยส่ ว นประสมทางการตลาด
บริการ (7P’s) ไปใช้เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยให้ความสาคัญ
ในแต่ละด้านดังนี้
1.
ปจั จัยด้านผลิตภัณ ฑ์ ผู้ประกอบการควรให้ความสาคัญกับรายการอาหารที่
หลากหลาย บริการจัดส่งอาหารที่รวดเร็วตรงตามกาหนด และมีรา้ นอาหารที่มชี ่อื เสียงอยู่ใน
แอปพลิเคชัน หากมีรา้ นอาหารทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความอร่อยมากเท่าใดก็จะเพิม่ โอกาสให้ลูกค้ามี
ความสนใจสังอาหารมากขึ
่
น้
2. ปจั จัยทางด้านราคา บริษทั ควรตัง้ ราคาอาหารให้เหมาะสมกับระยะทางในการจัดส่ง
และปริมาณ หรือลดราคาตามสภาพเศรษฐกิจ อย่างเช่นถ้าเศรษฐกิจแย่อาจจะมีการปรับลด
ราคาให้เข้ากับสถานการณ์ในช่วงนัน้
3.
ปจั จัยด้านการส่งเสริมการตลาด บริษัทควรมีการแจ้งเมนู อาหารใหม่ๆ และ
โปรโมชันต่
่ างๆให้ผใู้ ช้บริการ ได้รบั รูอ้ ย่างชัดเจน เช่น ควรระบุรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน มี
การใช้ส่อื social เข้ามา ช่วยในการส่งเสริมการขาย เช่น โปรโมทผ่าน facebook , instragram,
tixtox
4. ปจั จัยด้านการจัดจาหน่ าย ควรพัฒนาแอปพลิเคชันอยู่เสมอๆ ให้ก้าวทันความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค และมีระบบการใช้งานง่าย สะดวก
5. ปจั จัยด้านบุคคล สาหรับในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานจัดส่งอาหารเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการให้บริการนัน้ ผูป้ ระกอบการและผู้เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงงานบริการที่ดี
หมายถึง การตัดสินใจสังอาหารในครั
่
ง้ ต่อไป ซึง่ ในระยะยาวแล้วจะเป็ นสร้างความแข็งแกร่งใน
ธุรกิจ ผูป้ ระกอบการจึงควรวางแผนพัฒนาบุคลากรและระบบการให้บริการ ระบบการขนส่ง ควร
จัดอบรมพนักงานในงานบริการ เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานรักในงานบริการ และมีมาตรฐานใน
การบริการอย่างสม่าเสมอ
6. ปจั จัยทางด้านกระบวนการ ผูป้ ระกอบการควรมีระบบการบริการตามลาดับอย่าง
ชัดเจน ลดกระบวนการต่างๆที่ส่งผลให้การบริการ ช้าลง พัฒนากระบวนการทางานทีท่ นั สมัย
เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของผู้ใ ช้บ ริก ารที่ต้อ งการความรวดเร็ว ในการบริก าร และให้

คาแนะนาขัน้ ตอนให้กบั ผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันด้วย ควรมีนโยบายด้านการดาเนินงานด้าน
ขนส่งทีช่ ดั เจน และเพิม่ ช่องทางการชาระเงินให้มคี วามหลากหลาย สะดวกยิง่ ขึน้
7. ปจั จัยทางด้านลักษณะทางกายภาพ บริษทั ควรคานึงถึงการออกแบบแอปพลิเคชัน
เพื่อนาเสนอข้อมูลเมนู อาหาร และร้านอาหารให้มากขึน้ ตามความต้องการของผู้บริโภค ควรมี
การคัดเลือกร้านอาหารใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันเพื่อดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริโภค
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. การเลือกเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่นการสัมภาษณ์ เพื่อให้รบั รู้
ข้อมูลอย่างละเอียดและความต้องการของผูบ้ ริโภค เพื่อเป็ นข้อมูลมาพัฒนาแอปพลิเคชันเดลิ
เวอรี่ พัฒ นาร้า นอาหาร ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น และการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ควรมี
หลากหลายช่องทาง นอกจากแบบสอบถามออนไลน์แล้ว เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย
ซึง่ จะมีผลต่อการอธิบายปจั จัยทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันมากยิง่ ขึน้
2. ควรศึกษาปจั จัยด้านอื่น ๆ ทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจสังอาหารผ่
่
านแอปพลิเคชันเดลิ
เวอรีข่ องผู้บริโภค เพื่อให้ได้รบั ข้อมูลที่มคี วามชัดเจนมากขึน้ เพื่อนามากาหนดกลยุทธ์ในการ
วางแผนธุรกิจ
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