
 
 

ปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหาร 

ผ่านแอปพลิเคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั 

Factors affecting the satisfaction of consumers who choose to order food 

 through an application in Trang Province 

 

สมัพนัธ ์แสนด ี และ ผศ.ดร. ภรีภทัร ภกัครี ี

 

บทคดัย่อ 

 

การศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระในครังนีมีจุดประสงค์เพอืศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความพึงพอใจ กลุ่ม

ตวัอย่างในงานวจิยัครงันี คอื ผูบ้รโิภคทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั จํานวน 

 คน ใช้แบบสอบถาม และใชส้ถิตคิ่าร้อยละ ค่าเฉลยี ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวเิคราะห์

ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสงั

อาหารผ่านแอปพลิเคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมอืพจิารณาในแต่ละด้าน พบว่า 

ค่าเฉลยีของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทมีคี่าสูงสุดคอื ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก รองลงมา

คอื ดา้นผลติภณัฑ์และบรกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้นบุคลากร ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นราคา และ

ด้านการส่งเสรมิการตลาด ซึงอยู่ในระดบัปานกลาง ตามลําดบั ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน พบว่า ปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ อายุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียเดือนทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ

ผู้บรโิภคทเีลือกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 และ

ปัจจยัด้านพฤตกิรรม ได้แก่ บรษิทัทผีูบ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิาร ประเภทอาหารทสีงั ความถใีนการสงัอาหาร และ

โอกาสทใีชบ้รกิารทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั

แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 

This study was carried out for the purpose of evaluating satisfaction levels. The sample 

group for the survey consisted of 400 people living in wat trang area who order food through food 

delivery applications. The results were collected via a questionnaire and evaluated based on 

percentages, the mean calculation, a t-test and a one way variance analysis. Overall, the results 

showed that those who ordered food from food delivery applications in wat Trang province had 

a high satisfaction level with using the service. Factoring in every aspect, the results found that 

the average satisfaction level had to do with physical appearance as the highest average. This 

was followed by feeling satisfied in regards to the products and services then the processes of 

distribution, distribution channels and pricing. The results found that consumers in the study group 

had a moderate satisfaction level towards marketing. From the hypothesis analysis, the results 

concluded that satisfaction levels varied depending on a consumers personal factors such as 

age, education level, occupation and monthly income. Consumers who varied in regards to their 

personal behavior varied by 0.05 and the results showed that these consumers satisfaction levels 

had a lot to do with the food delivery company chosen and the types of food they were ordering. 

Moreover, these consumers had varying frequencies of ordering food via the service and had 

different likelihoods of using other services. This is different from the other consumer group of 

0.05 whose satisfaction levels varied because they used the food ordering services via 

applications very differently. 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ปัจจุบันรูปแบบของธุรกิจร้านอาหารได้มีการปรับเปลียนตามพฤติกรรมของผู้บริโภค เพอื

ตอบสนองความตอ้งการทหีลากหลายของผูบ้รโิภค เนืองดว้ยการเกดิปัญหาการใชร้ถใชถ้นนเป็นจํานวน

มากและการเสยีเวลาในการออกจากบ้านเพอืไปหาอาหารเพอืหาอาหารมารบัประทาน หรอืการออกไป

รบัประทานอาหารขา้งนอก สง่ผลใหเ้กดิปัญหาการจราจร สง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิและพฤตกิรรมการ

ใช้ชีวติของคนจงัหวดัตรงั ประกอบกบัสถานทจีอดรถทีมอียู่อย่างจํากดั ในขณะทีทุกคนต่างหลงัไหล

เพอืทจีะไปทํางานหรอืท่องเทยีวเป็นจํานวนมาก จนส่งผลใหไ้ม่สามารถหาทจีอดรถได ้และต้องต่อแถว

เพอืรอควิรบัประทานอาหาร อกีทงัการเกดิโรคระบาดของเชอืไวรสั Covid-19 ผูบ้รโิภคจงึหลกีเลยีง
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ปัญหาเหล่านีดว้ยการยอมแลกเงนิกบัระยะเวลาทตีอ้งเสยีไปกบัการรอ แลกกบัการออกนอกบา้นแล้วรถ

ตดิ และ ลดการออกไปสมัผสัหรอืใกลช้ดิผูค้นทมีากจนเกินไป ดงันันจงึเกดิเป็นธุรกจิทไีด้รบัความนิยม

อย่างมาก นันคอื ธุรกจิการสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัออนไลน์ 

ในปัจจุบนัการสร้างแอปพลิเคชนันันเป็นการเพมิช่องทางในการทําธุรกิจให้สามารถเข้าสู่ยุค

โลกาภิวตัน์ (Globalization) ซึงเป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร และการติดต่อสือสารทีไร้พรมแดน การ

เปลยีนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยทีางด้านการสอืสารผ่านเครอืข่าย

อนิเทอรเ์น็ตทสีามารถเชอืมโยงคนทวัโลกไวด้้วยกนั โดยไม่มอีุปสรรคทางดา้นเวลาและระยะทาง ทําให้

เกิดความสะดวกสบายแก้ผู้ทใีช้บรกิาร ทําให้ธุรกิจจดัส่งอาหารผ่านแอปพลเิคชนัสามารถตอบสนอง

ความต้องการของผู้บรโิภค ในปัจจุบนั โดยพบว่าทีผ่านมามกีารศึกษาวิจยัเกียวกับประเด็นลักษณะ

ประชากรทงั เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี รายได้เฉลยีต่อเดอืน ลว้นแต่ส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ใชบ้รกิารฟู้ดเดลเิวอร ีนอกจากนีดว้ยการแข่งขนัสูงในตลาดแอปพลเิคชนัทําใหก้ารสง่เสรมิทางการตลาด

มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร มทีงัหมด  ดา้น หรอื 8Ps ไม่ว่าจะเป็น ปัจจยัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร

ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นสง่เสรมิการตลาด  ดา้นกระบวนการ   ดา้น

ประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้านบุคคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ตลอดจนความพึงพอใจของ

ผูบ้รโิภคต่อการใช้แอปพลเิคชนัคุณภาพขอ้มลู 

เนืองจากคุณภาพการใหบ้รกิารเป็นสงิทสีาํคญัทสุีดในธุรกจิบรกิารและลกัษณะการใหบ้รกิารของ

แอปพลเิคชนัอาหารเน้นการสอืสารขอ้มลูใหผู้บ้รโิภคเลอืกรา้นอาหารทตี้องการ รายละเอยีดขอ้มลูจงึเป็น

สิงทีสําค ัญ คุณภาพการให้บริการในโลกออนไลน์มีการแข่งขนัทางธุรกิจสูง และเช่นเดียวกันกับ

แอปพลเิคชนัอาหาร ทมีรีาคาค่าจดัส่งแตกต่างกนั การส่งเสรมิการตลาดเป็นสงิกระตุ้นให้ผู้บรโิภคเกิด

ความต้องการสนิคา้หรอืบรกิาร ซงึปัจจุบนัแอปพลเิคชนัอาหารมคีู่แข่งในตลาดอยู่มาก ส่งผลใหเ้กดิการ

แข่งขนัในการส่งเสรมิการขายด้วยการลดค่าจดัส่ง ลดค่าอาหาร รวมถงึอนื ๆ และการเลอืกใช้บรกิาร

แอปพลเิคชนัอาหาร นอกจากจะเกดิจากปัจจยัภายนอกแลว้ ปัจจยัภายในกเ็ป็นแรงกระตุ้นทสีําคญั โดย

ในการวจิยัครงันีสนใจการศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจของกลุ่มประชากรผู้บรโิภคเลอืกสงัอาหาร

ผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั ทงัทางดา้นปัจจยัส่วนบคุคลทแีตกต่างกนัทมีผีลต่อการตดัสนิใจของ

ผูบ้รโิภคทเีลอืกใชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั และ พฤตกิรรมทมีคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจ

ของผูบ้รโิภคทเีลอืกใชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั ผูว้จิยัคาดหวงัว่าผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์

ทงักบันักวชิาการ นักการตลาดรวมถึงผู้กําหนดนโยบาย ต่อยอดคุณค่าในการมุ่งพฒันาแอปพลเิคชนั

อาหารให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บรโิภคอย่างแท้จรงิ ตลอดจนเพอืเป็นคุณค่า

สาํหรบัพฒันางานวจิยัทกี่อใหเ้กดิประโยชน์แก่วงวชิาการต่อไป
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ในการวิจัยครงันีผู้ว ิจ ัยมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ ทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั แอปพลิเคชนัอาหารทีศึกษา 

ได้แก่ LINE MAN เนืองจากเป็นผู้นําทางตลาดและ Food panda และ Grab ซึงเป็นทเีป็นทนีิยม เพอื

ศึกษาปัจจยัทมีผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภค ทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั ในเขต

จงัหวดัตรงั และเพอืศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภค ทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขต

จงัหวดัตรงัหลงัจากนนัจงึใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างทเีคยใชบ้รกิารแอปพลเิค

ชนัอาหารอย่างน้อย  ครงั และอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัตรงัผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึงจะทําการเก็บ

ขอ้มลูในช่วงเดอืนเมษายน ถงึ มถิุนายน พ.ศ  

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 . เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั 

. เพอืศกึษาพฤตกิรรมของผู้บรโิภคทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดั

ตรงั 

 

คาํถามการวิจยั 

. ปัจจยัอะไรบา้งทมีผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารสงัอาหาร

ผ่านแอปพลเิคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั 

 

สมมุติฐานการวิจยั 

การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผู้บริโภคเลือกสังอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั 

.ปัจจยัส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผู้บรโิภคทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหาร

ผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั 

.ปัจจยัดา้นพฤตกิรรมทสี่งผลต่อความพงึพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้รโิภคเลอืกสงัอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั 
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นิยามศพัทที์ใช้ในการศึกษา 

 การสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในจงัหวดัตรงั หมายถงึ ผู้บรโิภคในจงัหวดัตรงัทีใช้บรกิารสงั

อาหารผ่านแอปพลเิคชนัในมอืถอื ผู้ใหบ้รกิารม ี  ราย ไดแ้ก ่

1. Lineman คอื ไลน์แมน (LINE MAN) เป็นแอปพลเิคชนัผูช้่วยสว่นตวัทจีะทาํใหช้วีติประจําวนั

งา่ยและสะดวกขนึ พรอ้มใชง้านไดต้ลอด  ชวัโมงบรกิารของไลน์แมน (LINE MAN)  

 

2. Grab คอื บรษิทัของประเทศสงิคโปรท์มีกีารใหบ้รกิารต่างๆ เช่น บรกิารเรยีกรถยนต์ แทก็ซ ี

รถจกัรยานยนต์ รวมไปถงึการใหบ้รกิารส่งพสัดุ และสามารถสงัอาหารได ้โดยใหบ้รกิารใน

พนืทเีอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 

 

3. Food Panda คอื บรกิารส่งสนิค้าสาขาในประเทศไทย Food Panda ก่อตงัขนึในปี 2012 

เปิดดําเนินการมากว่า 6 ปี เป็นแอปพลเิคชนัผู้ช่วยอกีหนึงตวัเลือกในวนัหยุด โดยการสงั

อาหารจากรา้นอาหาร และ รา้นขนม เช่น อาหารไทย จนี อติาเลยีน ฝรงัเศส อนิเดยี ญปีุ่ น 

และอาหารนานาชาติ ด้วยจํานวนร้านอาหารพนัธมติรของฟู้ดแพนด้ากว่า 3000 แห่งทวั

ประเทศ 

 

ประโยชน์ทีได้รบัจากการวิจยั 

. ทําให้ทราบถงึทศันคตทิมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั 

ในเขตจงัหวดัตรงั  

. ทาํใหท้ราบถงึพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั  

. เพอืเป็นขอ้มูลทใีชใ้นการตดัสนิใจร่วมธุรกจิบรกิารส่งอาหารผ่านแอปพลเิคชนั ในเขตจงัหวดั

ตรงั มกีารแข่งขนัการใหบ้รกิารใหม้กีารสรา้งกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารใหม่ขนึ 

. เพอืเป็นขอ้มลูทใีชใ้นการพฒันาบรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั ในเขตจงัหวดัตรงั 

 

วรรณกรรมและงานวิจยัทีเกียวข้อง 

การวจิยันีเป็นการนําเสนอแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัพฤติกรรมการเลือกใช้

แอปพลเิคชนัอาหาร และ นําเสนอขอ้มูลภาพรวมสภาวะตลอดแอปพลเิคชนัอาหารในประเทศไทย โดย

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลู เพอืใชก้ําหนดกรอบแนวคดิสาํหรบัการวจิยั ดงันี 
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Mobile Application มาจากในภาษาองักฤษ คําว่า Mobile และ คําว่า Application โดย Mobile 

หมายถงึ เครอืงมอื และสงิทใีชใ้นการตดิต่อกบับุคคลอนืๆ ซงึมขีนาดเล็กเคลอืนทไีดส้ะดวก และ คําว่า 

Application เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอรร์ปูแบบหนึงทอีอกแบบ เพอืตอบสนองการใชง้านของผูใ้ช ้(User) 

(จฑุารตัน์ เกยีรตริศัม,ี 2558) 

Solomon et al. ( ) นิยามคําว่า พฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถึง เป็นการศกึษากระบวนการ

เมอืบุคคลหรือกลุ่มคนซือและใช้หรอืกําจดัสนิค้าหรอืบรกิาร โดยมคีวามคดิหรือประสบการณ์ในการ

ตอบสนองความตอ้งการ 

Engel, Blackwell & Miniard (1995) ไดใ้หค้วามหมายของกระบวนการตดัสนิใจซอืของผูบ้รโิภค 

เป็นกระบวนการตดัสนิใจทแีต่ละบุคคลมแีตกต่างกนัออกไป ทงันีขนึอยู่กบัปัจจยัภายในของแต่ละ บุคคล 

ได้แก่แรงจูงใจ การเรยีนรู ้ทศันคต ิการรบัรูข้่าวสาร รูปแบบการดําเนินชวีติ และบุคลกิภาพ สงิเหล่านี

ลว้นส่งผลในการตระหนักถงึความต้อง การของผู้บรโิภค รวมทงัการแสวงหาหรอืค้นหา ขอ้มูลข่าวสาร 

และปัจจยัทางสภาพ แวดลอ้ม ไดแ้ก่ บุคคล สงิแวดลอ้ม สงัคม ครอบครวั วฒันธรรมและสถานการณ์จะ

มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภค 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วิธีดาํเนินวิจยั 

                การวิจัยนีมีว ัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มประชากร

ผู้บรโิภคเลือกสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนัในเขตจงัหวดัตรงั การศึกษาในครงันี เป็นการวิจยัในเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิด เป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มลู ดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ตามความมุ่งหมายทกีําหนดไวโ้ดยมวีธิตีามลําดบั ดงันี 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรทใีชใ้นการศกึษาครงัน ี เป็นผูบ้รโิภคในเขตจงัหวดัตรงั ทเีคยใช้บรกิารสงัอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนัต่างๆ ไดแ้ก่ LINE MAN Food panda และ Grab เนืองจากประชากรมขีนาดใหญ่และไม่

ทราบจํานวนประชากรทแีน่นอน ดงันัน ขนาดตวัอย่างสามารถคนวณ ได้จากสตูรไม่ทราบขนาดตวัอย่าง

ของคอแครน (Cochran, 1977 อา้งถงึใน ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดบัค่าความเชอืมนัรอ้ยละ 

95 และระดบัค่าความคลาดเคลอืนรอ้ยละ 5 

 

เครอืงมอืทีใช้ในการศึกษา  

 เครอืงมอืทีนํามาใช้เก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู้วจิยัได้สร้างขนึมาจาก 

กรอบแนวความคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น  สว่น ได้แก่  

 ส่วนท ี  เป็นคําถามเกยีวกบัขอ้มูลทวัไป ไดแ้ก่ เพศ  อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพีรายได้

เฉลยีต่อเดอืน  

ส่วนที  แบบสอบถามเกียวกบัปัจจยัด้านปัจจยัด้านพฤตกิรรมทมีคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึ

พอใจของผูบ้รโิภคทเีลอืกใชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั 

 ส่วนที  ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนั 

 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ศกึษาไดใ้ช้ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมจอ้มูลประมาณ  เดอืน (ตงัแต่วนัท ี  พฤษภาคม – 

 พฤษภาคม ) โดยมขีนัตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี 

 . จดัพมิพ์และส่งแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ให้กบัพนักงานจากกลุ่มประชากรตัวอย่างได้

ตอบแบบสอบถาม 

 . เก็บรวบรวมแบบสอบถามทีผู้บริโภคจากกลุ่มประชากรตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถาม

ครบถว้นเรยีบรอ้ยแลว้
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 . ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละชุดจนครบ และทํา

การลงรหสัขอ้มลูในแต่ละสว่นของแบบสอบถาม 

 . ทาํการบนัทกึขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมทางสถติ ิเพอืนําขอ้มลูไปวเิคราะหท์างสถติใินขนัต่อไป 

 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 ผูศ้กึษาไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี 

. วเิคราะหข์อ้มูลพนืฐานของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถีและหาค่ารอ้ยละ 

. วเิคราะหร์ะดบัของการใหค้วามสําคญัเกยีวกบัความพงึพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้รโิภคเลอืก

สงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั โดยการหาค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน แล้วนํา

ค่าเฉลียมาพิจารณาตามเกณฑ์ทีได้กําหนด โดยใช้มาตรวดัแบบ Likert's Scale ซึงแบ่งเป็น  ระดบั 

โดยลกัษณะของขอ้มลูเป็นสเกลอนัตรภาค 

. วเิคราะหร์ะดบัของการใหค้วามสําคญัเกยีวกบัความพงึพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้รโิภคเลอืก

สงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงั โดยการหาค่าเฉลยีและส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน แล้วนํา

ค่าเฉลยีมาพจิารณาตามเกณฑท์ไีดก้ําหนด โดยใชม้าตราวดัแบบ Likert's Scale แบ่งเป็น  ระดบั 

 

สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ประกอบด้วย  

1. สถติพินืฐาน ไดแ้ก่ รอ้ยละ (Percentage) ความถ ี(Frequency) ค่าเฉลยี (Mean) ส่วนเบยีงเบน

มาตรฐาน (S.D.)  

 

2. สถติิทใีช้ทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ ค่าท ี(t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียสอง

กลุ่มทีเป็นอิสระต่อกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้

เปรยีบเทยีบตวัแปรตามทมีกีารแบง่ตวัแปรอสิระออกเป็น  กลุ่มขนึไป  

 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี 

1. จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง ซึงมจํีานวน 292 ราย คดิเป็นร้อยละ 73.0 และเป็นเพศชาย มจํีานวน 108 ราย คดิเป็น

รอ้ยละ 27.0 
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2. จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ม ี

อายุ 31 – 40 ปี ซงึมจีํานวน 211 คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.8 รองลงมา ไดแ้ก่ อายุ 20 – 30 ปี จาํนวน 136 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 อายุ 51 – 60 ปี จํานวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 อายุน้อยกว่า 20 ปี จํานวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 1.5 และอายุมากกว่า 60 ปี 

จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 

3. จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการศกึษา ผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นใหญ่ม ีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึงมจีาํนวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.3 รองลงมา ไดแ้ก่ สูงกว่า

ปรญิญาตร ีจํานวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 13.0 มธัยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จํานวน 37 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 9.3 ปวส./อนุปรญิญา จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 มธัยมศกึษาตอนตน้ จาํนวน 11 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 2.8 และผูม้กีารศกึษาประถมศกึษา จํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 

4. จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอาชพี ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 

เป็น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึงมีจํานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา ได้แก่ ข้าราชการ/

พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน 110 คดิเป็นรอ้ยละ 27.5 อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จาํนวน 102 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 25.5 อาชพีอนืๆ คอื ทนาย และคา้ขาย จาํนวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 นกัเรยีน/นกัศกึษา 

จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.5 และอาชพีรบัจา้งทวัไป จาํนวน 20 คน คดิ เป็นรอ้ยละ 5.0 

5. จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามรายไดเ้ฉลยี/เดอืน ผูต้อบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท บาท จํานวน 141 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 35.3 รองลงมาได้แก่ รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 31.0 รายได้ 

40,001 - 50,000 บาท จํานวน 42 คน คดิเป็นร้อยละ 10.5 และรายได้น้อยกว่า – 10,000 บาท รายได้ 

30,001 – 40,000 บาท และรายไดม้ากกว่า 50,000 บาท จํานวน 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.8 

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที  แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จาํแนกตามเพศ 

ความพงึพอใจ 

เพศ 

t Sig. 
ชาย หญงิ 

(n = 108) (n = 292) 
 

S.D. 
 

S.D. 

ดา้นผลติภณัฑ ์และบรกิาร 3.90 0.689 3.97 0.604 -0.900 0.369 
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ดา้นราคา 3.62 0.675 3.57 0.774 0.557 0.578 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.67 0.623 3.79 0.786 -1.631 0.104 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.17 0.921 3.27 1.040 -0.870 0.385 

ดา้นกระบวนการ 3.75 0.643 4.02 0.741 -3.378 0.001* 

ดา้นบุคลากร 3.75 0.725 4.02 0.742 -3.248 0.001* 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.84 0.797 4.07 0.725 -2.701 0.008* 

รวม     -1.958 0.051 

* ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

ตารางท ี  ผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสงั

อาหาร จําแนกตามเพศในภาพรวม พบว่า เพศทแีตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกนั

อย่างมนียัสาํคญั โดยค่าทางสถติทิไีดค้อื 0.051 ซงึมคี่ามากกว่าค่า 0.05 ดงันนัจงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

หมายความว่า เพศทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั โดยพบว่า ด้านผลติภณัฑ์ และ

บรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายและดา้นการส่งเสรมิการตลาด ค่าทางสถติทิไีดค้อื 0.369, 

0.578, 0.104 และ 0.385 ตามลําดบั ซงึมคี่ามากกว่าค่า .  ดงันันจงึยอมรบัสมมตฐิานหลกั และดา้น

ลักษณะทางกายภาพ ค่าทางสถิติทีได้คือ 0.001, 0.001 และ 0.008 ซึงมคี่าน้อยกว่า .  ดงันันจึง

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั 

 

ตารางที  ผลการวิเคราะหค์วามพงึพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนั

ในเขตจงัหวดัตรงั แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จาํแนกตามอายุ 

 
ความพงึพอใจ SS df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 8.134 5 1.627 3.861 0.002* 

ภายในกลุ่ม 166.023 394 0.421   

รวม 174.158 399    

* ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพงึพอใจในภาพรวม พบว่าอายุทีแตกต่างกนัมผีลต่อ

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชนัสงัอาหารในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนัียสาํคญั โดยค่าทาง

สถติทิไีดค้อื 0.002 ซงึมคี่าน้อยกว่าค่า 0.05 ดงันนัจงึปฏเิสธ 

 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนั

ในเขตจงัหวดัตรงั แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
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ความพงึพอใจ SS df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 13.217 5 2.643 6.471 0.000* 

ภายในกลุ่ม 160.941 394 0.408   

รวม 174.158 399    

* ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

 ตารางที  ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขต

จงัหวดัตรงั จําแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช้สถติวิเิคราะห์ One way Anova พบว่า ความพงึพอใจ

ของผูใ้ชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนัในเขตจงัหวดัตรงัมผีลกบัระดบัการศกึษาทแีตกต่างกนั 

 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนั

ในเขตจงัหวดัตรงั แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จาํแนกตามอาชีพ 

ความพงึพอใจ SS df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 13.110 9 1.457 3.528 0.000* 

ภายในกลุ่ม 161.047 390 0.413   

รวม 174.158 399    

* ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

ตารางท ี  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความพงึพอใจในภาพรวม พบว่าอาชีพทแีตกต่างกนัมผีลต่อ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารแอปพลเิคชนัสงัอาหารในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัดงันันจงึ

ปฏิเสธสมมติฐาน นันคอื อาชีพทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนัสงั

อาหารทุกดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหารผ่านแอปพลิเคชนั

ในเขตจงัหวดัตรงั แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จาํแนกตามบริษทัทีใช้บริการ 

ความพงึพอใจ SS df MS F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม 13.751 6 2.292 5.615 0.000* 

ภายในกลุ่ม 160.407 393 0.408   

รวม 174.158 399    

* ระดบันัยสาํคญัทางสถติทิ ี0.05 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูความพงึพอใจในภาพรวม พบว่าบรษิทัทผีูบ้รโิภคเลอืกใชบ้รกิารส่งผลต่อ

ความพงึพอใจในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญั โดยค่าทางสถติทิีไดค้อื 0.000 ซงึมคี่าน้อยกว่า

ค่า 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธสมมติฐาน นันคือ บริษัททีผู้บริโภคเลือกใช้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจ

แตกต่างกนั ดงันันจงึปฏิเสธสมมตฐิาน นันคอื บรษิัททผีู้บรโิภคเลอืกใช้บรกิารส่งผลต่อความพงึพอใจ

ทุกดา้นแตกต่างกนั 
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สรปุผลการวิจยั 

 

1. ข้อมลูส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ  –  ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีประกอบ

ธุรกจิสว่นตวั  และมรีายไดเ้ฉลยีต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท 

2. การวิเคราะห์ข้อมลูเกียวกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิาร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มบีรษิทัทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารมากทสีุด คอื บรษิทั Food panda มปีระเภทของอาหารทสีงัมาก

ทสีุด คอื อาหารตามสงั ความถใีนการสงัอาหารมากทสีุด คอื 1 สปัดาหท์ผี่านมา และโอกาสทใีชบ้รกิาร

สงัอาหารมากทสีุด คอื ช่วงมอือาหารตามปกต ิ(เช่น มอืเชา้ มอืกลางวนั มอืเยน็ เป็นต้น)  

.การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชนัสงัอาหาร ใน

เขตจงัหวดัตรงั 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารสงัอาหาร ในเขตจงัหวดัตรงั 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารแอปพลิเคชนัสงัอาหารในเขตจงัหวดัตรัง 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมอืพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ค่าเฉลยีของความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารทมีี

ค่าสูงสุดคอื ด้านลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคอื ด้านผลติภณัฑ์และบรกิาร ด้าน

กระบวนการ และด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสรมิการตลาด 

ซงึอยู่ในระดบัปานกลาง 

 

อภิปรายผล 

 

 1.ปัจจยัส่วนบุคคลทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคแตกต่างกนัหรอืไม่ 

สรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลยีเดอืนทแีตกต่างกนัมผีล

ต่อความพงึพอใจทแีตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิรีะดบั .  ส่วนเพศทแีตกต่างกนัมีผลต่อ

ความพงึพอใจไม่แตกต่างกนั เนืองจากการตดัสนิใจสงัซือของผูบ้รโิภคได้รบัอทิธิพลจากลกัษณะส่วน

บุคคลของคนในดา้นต่างๆ เช่น อายุ อาชพี รายได ้การศกึษา และค่านิยมหรอืคุณค่า โดยผูบ้รโิภคแต่ละ

คนจะมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทางกายภาพและ

สภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลทําให้ความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสงัอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนัของแต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนั ซงึสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศดานันท ์วกิจพสิุทธ ์
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(2560) ไดศ้กึษาเรอืงพฤตกิรรมและปัจจยัส่วนผสมการตลาดทมีผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิารสงัอาหาร

ออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนัของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากร 

ไดแ้ก่ เพศทแีตกต่างกนัมปัีจจยัสว่นผสมทางการตลาดในการสงัอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลเิคชนั ไดแ้ก่ 

ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดไม่แตกต่าง

กนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของณฐัดนัย ใจชน ( ) ทไีดท้ําการศกึษาปัจจยัทมีผีลต่อการเลอืกใช้

บรกิารจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายไดเ้งนิเดอืนต่อเดอืนทแีตกต่างกนัจะใหค้วามสําคญักบัปัจจยัทางการตลาดต่อการ

เลอืกใชบ้รกิารแตกต่างกนัทรีะดบันัยสาํคญั .  

 2.ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผู้บริโภคเลือกใช้

บรกิารหรอืไม่ สรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นพฤตกิรรม ไดแ้ก่ บรษิทัทผีูบ้รโิภคเลอืกใช้บรกิาร ประเภทอาหารที

สงั ความถใีนการสงัอาหาร และโอกาสทใีชบ้รกิารทแีตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจแตกต่างกนัอย่างมี

นัยสําคญัทางสถติทิรีะดบั .  เนืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสามารถเปลยีนแปลงไดจ้ากปัจจยัหรอื

สงิเรา้ทเีขา้มากระทบกบับุคคลจนทําใหเ้กดิการรบัรูแ้ละไดส้มัผสัประสบการณ์กบัสงิ ๆ นัน ซงึผูบ้รโิภค

ในยุคปัจจุบนัทเีป็นยุค ชวีติวถิใีหม ่ซงึมปีระสบการณ์การสงัซอือาหารผ่านแอปพลเิคชนัย่อมมคีวามรูส้กึ

ต่อแอปพลเิคชนัทีเลอืกใช้สงัอาหารทแีตกต่างกนัตามความพึงพอใจทเีกยีวข้องกบัปัจจยัส่วนประสม

การตลาดทตี่างกนั ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัของสุรวดี ธญัญะ และนันทวนั เหลยีมปรชีา(2564) ทไีด้

ศกึษาพฤตกิรรมการบรโิภคของผูใ้ชบ้รกิารแอปพลเิคชนัรบัสง่อาหารออนไลน์ทสี่งผลต่อคุณภาพบรกิาร

ในเขตพนืทอีําเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก ผลการวจิยัพบว่า ประเภทของอาหารทบีรโิภคทแีตกต่างกนั

ส่งผลต่อคุณภาพบริการแตกต่างกนั และความถใีนการบริโภคอาหารทแีตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ

บรกิาร ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านการให้ความมนัใจแก่ลูกค้าทแีตกต่างกนั ซงึทําให้ลูกค้าเกดิ

ความพงึพอใจได้ ทงันีเนืองจากผู้ทนีานๆ ใช้บรกิารมกัจะชอบคาดหวงักบับรกิารทดีี ซงึแตกต่างจาก

ผู้ใชง้านเป็นประจํา ซงึมกัจะทราบรูปแบบการให้บรกิารอยู่แลว้ จงึมกัไม่ค่อยมขีอ้สงสยัจากการใช้งาน 

หรอืมคีวามคาดหวงัทน้ีอยลง เพราะความเคยชนิในการใชบ้รกิาร 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

ขอ้เสนอแนะสําหรบัการวจิยัครงัต่อไป 

1. ควรศกึษาถงึปัจจยัอนืๆ ทสีง่ผลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทเีลอืกใชบ้รกิารสงัอาหารผ่าน

แอปพลิเคชนั ในจงัหวดัตรงั โดยใช้ตวัแปรอนืๆ ทีคาดว่าเป็นปัจจยัสําคญัเพมิเติม เช่น การยอมรบั

เทคโนโลย ีการรบัรูคุ้ณค่าทเีป็นประโยชน์ และทศันคตขิองผูบ้รโิภค เป็นตน้ 
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2. ประชากรทีศึกษาในงานวิจัยครังนีเป็นเพียงประชากรทีเป็นผู้ใช้บริการสังอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนั ในจงัหวดัตรงัเท่านัน ซงึหากต้องการข้อมูลทมีคีวามหลากหลายมากยงิขนึ จงึควรเลอืก

กลุ่มประชากรในการศกึษาครงัต่อไปทแีตกต่างจากเดิม เช่น ผู้บรโิภคทเีลอืกใช้บรกิารสงัอาหารผ่าน

แอปพลเิคชนั ในจงัหวดัเชยีงใหม่ หรอืจงัหวดัอนืๆ เป็นต้น 

3. เนืองจากการวจิยัในครงันีใชแ้บบสอบถามเป็นเครอืงมอืในงานวจิยั ซึงในครงัต่อไปนันควรมี

การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวธิีการสมัภาษณ์เพมิเติม เพอืให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทีเป็น

ผูใ้ชบ้รกิารสงัอาหารผ่านแอปพลเิคชนั อกีทงัยงัไดข้อ้มลูทหีลากหลายจากกลุ่มเป้าหมายอนืๆ มากยงิขนึ 
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