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การศึก ษาค้นคว้าอย่า งอิส ระในครังนี มีจุ ดประสงค์เพือศึก ษาปั จจัย ทีมีผ ลต่อ ความพึง พอใจ กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจยั ครังนี คือ ผูบ้ ริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง จํานวน
คน ใช้แบบสอบถาม และใช้สถิตคิ ่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึก ษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีค วามพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารสัง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมือพิจารณาในแต่ ละด้าน พบว่า
ค่าเฉลียของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการทีมีค่าสูงสุดคือ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านกระบวนการ และด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และ
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน พบว่า ปั จจัยส่วน
บุค คล ได้แก่ อายุ ร ะดับการศึก ษา อาชีพ และรายได้เ ฉลียเดือ นทีแตกต่ างกัน มีผ ลต่ อ ความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05 และ
ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ บริษทั ทีผูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการ ประเภทอาหารทีสัง ความถีในการสังอาหาร และ
โอกาสทีใช้บริการทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 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
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ปั จจุบันรูปแบบของธุร กิจ ร้า นอาหารได้มีก ารปรับ เปลียนตามพฤติก รรมของผู้ บ ริโ ภค เพือ
ตอบสนองความต้องการทีหลากหลายของผูบ้ ริโภค เนืองด้วยการเกิดปั ญหาการใช้รถใช้ถนนเป็ นจํานวน
มากและการเสียเวลาในการออกจากบ้านเพือไปหาอาหารเพือหาอาหารมารับประทาน หรือการออกไป
รับประทานอาหารข้างนอก ส่งผลให้เกิดปั ญหาการจราจร ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมการ
ใช้ชีวติ ของคนจังหวัดตรัง ประกอบกับสถานทีจอดรถทีมีอยู่อย่างจํากัด ในขณะทีทุก คนต่างหลังไหล
เพือทีจะไปทํางานหรือท่องเทียวเป็ นจํานวนมาก จนส่งผลให้ไม่สามารถหาทีจอดรถได้ และต้องต่อแถว
เพือรอคิวรับประทานอาหาร อีกทังการเกิดโรคระบาดของเชือไวรัส Covid-19 ผูบ้ ริโภคจึงหลีกเลียง
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ปั ญหาเหล่านีด้วยการยอมแลกเงินกับระยะเวลาทีต้องเสียไปกับการรอ แลกกับการออกนอกบ้านแล้วรถ
ติด และ ลดการออกไปสัมผัสหรือใกล้ชดิ ผูค้ นทีมากจนเกินไป ดังนันจึงเกิดเป็ นธุรกิจทีได้รบั ความนิย ม
อย่างมาก นันคือ ธุรกิจการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์
ในปั จจุบนั การสร้างแอปพลิเคชันนันเป็ นการเพิมช่องทางในการทําธุร กิจให้สามารถเข้าสู่ยุค
โลกาภิว ตั น์ (Globalization) ซึงเป็ นยุค แห่ ง ข้อ มูล ข่าวสาร และการติด ต่ อสือสารทีไร้พรมแดน การ
เปลียนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านการสือสารผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทีสามารถเชือมโยงคนทัวโลกไว้ด้วยกัน โดยไม่มอี ุปสรรคทางด้านเวลาและระยะทาง ทําให้
เกิดความสะดวกสบายแก้ผู้ทใช้
ี บริการ ทําให้ธุรกิจจัด ส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน สามารถตอบสนอง
ความต้อ งการของผู้บริโภค ในปั จจุบนั โดยพบว่ าทีผ่านมามีก ารศึก ษาวิจยั เกียวกับประเด็นลักษณะ
ประชากรทัง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน ล้วนแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี นอกจากนีด้วยการแข่งขันสูงในตลาดแอปพลิเคชันทําให้การส่งเสริมทางการตลาด
มีผลต่อการเลือกใช้บริการ มีทงหมด
ั
ด้าน หรือ 8Ps ไม่ว่าจะเป็ น ปั จจัยความพึงพอใจในการใช้บริการ
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้าน
ประสิท ธิภาพและคุณ ภาพ ด้า นบุค คลากร ด้านลัก ษณะทางกายภาพ ตลอดจนความพึง พอใจของ
ผูบ้ ริโภคต่อการใช้แอปพลิเคชันคุณภาพข้อมูล
เนืองจากคุณภาพการให้บริการเป็ นสิงทีสําคัญทีสุดในธุรกิจบริการและลักษณะการให้บริการของ
แอปพลิเคชันอาหารเน้นการสือสารข้อมูลให้ผบู้ ริโภคเลือกร้านอาหารทีต้องการ รายละเอียดข้อมูลจึงเป็ น
สิงทีสํ าคัญ คุ ณ ภาพการให้บ ริก ารในโลกออนไลน์ มีก ารแข่ง ขัน ทางธุ ร กิจ สูง และเช่ น เดีย วกัน กับ
แอปพลิเคชันอาหาร ทีมีราคาค่าจัดส่งแตกต่างกัน การส่งเสริมการตลาดเป็ นสิงกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิด
ความต้องการสินค้าหรือบริการ ซึงปั จจุบนั แอปพลิเคชันอาหารมีค่แู ข่งในตลาดอยู่มาก ส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันในการส่งเสริมการขายด้วยการลดค่าจัดส่ง ลดค่าอาหาร รวมถึงอืน ๆ และการเลือกใช้บริก าร
แอปพลิเคชันอาหาร นอกจากจะเกิดจากปั จจัยภายนอกแล้ว ปั จจัยภายในก็เป็ นแรงกระตุ้นทีสําคัญ โดย
ในการวิจยั ครังนีสนใจการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผู้บริโภคเลือกสังอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง ทังทางด้านปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันทีมีผลต่อการตัดสินใจของ
ผูบ้ ริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน และ พฤติกรรมทีมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจ
ของผูบ้ ริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์
ทังกับนักวิชาการ นักการตลาดรวมถึงผู้กําหนดนโยบาย ต่อยอดคุณค่าในการมุ่งพัฒนาแอปพลิเคชัน
อาหารให้สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ตลอดจนเพือเป็ นคุณค่า
สําหรับพัฒนางานวิจยั ทีก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงวิชาการต่อไป
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ในการวิจ ัย ครังนี ผู้ว ิจ ัย มุ่ ง ศึก ษาปั จ จัย ต่ า งๆ ทีมีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของผู้ บ ริโ ภค ในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริก ารสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง แอปพลิเคชันอาหารทีศึก ษา
ได้แก่ LINE MAN เนืองจากเป็ นผู้นําทางตลาดและ Food panda และ Grab ซึงเป็ นทีเป็ นทีนิ ยม เพือ
ศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขต
จังหวัดตรัง และเพือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขต
จังหวัดตรังหลังจากนันจึงใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเคยใช้บริการแอปพลิเค
ชันอาหารอย่างน้อย ครัง และอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดตรังผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ซึงจะทําการเก็บ
ข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
. เพือศึก ษาปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของผู้บ ริโ ภค ทีเลือ กใช้บ ริก ารสังอาหารผ่ า น
แอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง
. เพือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัด
ตรัง
คําถามการวิ จยั
. ปั จจัยอะไรบ้างทีมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง

สมมุติฐานการวิจยั
การศึก ษาปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของกลุ่ ม ประชากรผู้ บ ริโ ภคเลือ กสังอาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง
.ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง
.ปั จจัยด้านพฤติกรรมทีส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้ ริโภคเลือกสังอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง
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นิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา
การสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในจังหวัดตรัง หมายถึง ผู้บริโภคในจังหวัดตรังทีใช้บริก ารสัง
อาหารผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ผู้ให้บริการมี ราย ได้แก่
1. Lineman คือ ไลน์แมน (LINE MAN) เป็ นแอปพลิเคชันผูช้ ่วยส่วนตัวทีจะทําให้ชวี ติ ประจําวัน
ง่ายและสะดวกขึน พร้อมใช้งานได้ตลอด ชัวโมงบริการของไลน์แมน (LINE MAN)
2. Grab คือ บริษทั ของประเทศสิงคโปร์ทมีี การให้บริการต่างๆ เช่น บริการเรียกรถยนต์ แท็กซี
รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงการให้บริการส่งพัสดุ และสามารถสังอาหารได้ โดยให้บริการใน
พืนทีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3. Food Panda คือ บริก ารส่งสินค้าสาขาในประเทศไทย Food Panda ก่อตังขึนในปี 2012
เปิ ดดําเนินการมากว่า 6 ปี เป็ นแอปพลิเคชันผู้ช่วยอีกหนึงตัวเลือกในวันหยุด โดยการสัง
อาหารจากร้านอาหาร และ ร้านขนม เช่น อาหารไทย จีน อิตาเลียน ฝรังเศส อินเดีย ญีปุ่น
และอาหารนานาชาติ ด้วยจํานวนร้านอาหารพันธมิตรของฟู้ ดแพนด้ากว่ า 3000 แห่งทัว
ประเทศ

ประโยชน์ ทีได้รบั จากการวิจยั
. ทําให้ทราบถึงทัศนคติทมีี อทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ในเขตจังหวัดตรัง
. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง
. เพือเป็ นข้อมูลทีใช้ในการตัดสินใจร่วมธุรกิจบริการส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัด
ตรัง มีการแข่งขันการให้บริการให้มกี ารสร้างกลุ่มผูใ้ ช้บริการใหม่ขนึ
. เพือเป็ นข้อมูลทีใช้ในการพัฒนาบริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ในเขตจังหวัดตรัง
วรรณกรรมและงานวิ จยั ที เกียวข้อง
การวิจยั นีเป็ นการนํ าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้อ งกับพฤติกรรมการเลือกใช้
แอปพลิเคชันอาหาร และ นํ าเสนอข้อมูลภาพรวมสภาวะตลอดแอปพลิเคชันอาหารในประเทศไทย โดย
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูล เพือใช้กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับการวิจยั ดังนี
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Mobile Application มาจากในภาษาอังกฤษ คําว่า Mobile และ คําว่า Application โดย Mobile
หมายถึง เครืองมือ และสิงทีใช้ในการติดต่อกับบุคคลอืนๆ ซึงมีขนาดเล็กเคลือนทีได้สะดวก และ คําว่า
Application เป็ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รปู แบบหนึงทีออกแบบ เพือตอบสนองการใช้งานของผูใ้ ช้ (User)
(จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี, 2558)
Solomon et al. (
) นิยามคําว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง เป็ นการศึกษากระบวนการ
เมือบุค คลหรือกลุ่มคนซือและใช้หรือ กําจัดสินค้าหรือ บริก าร โดยมีค วามคิดหรือประสบการณ์ในการ
ตอบสนองความต้องการ
Engel, Blackwell & Miniard (1995) ได้ให้ความหมายของกระบวนการตัดสินใจซือของผูบ้ ริโภค
เป็ นกระบวนการตัดสินใจทีแต่ละบุคคลมีแตกต่างกันออกไป ทังนีขึนอยู่กบั ปั จจัยภายในของแต่ละ บุคคล
ได้แก่แรงจูงใจ การเรียนรู้ ทัศนคติ การรับรูข้ ่าวสาร รูปแบบการดําเนินชีวติ และบุคลิกภาพ สิงเหล่านี
ล้วนส่งผลในการตระหนักถึงความต้อง การของผู้บริโภค รวมทังการแสวงหาหรือค้นหา ข้อมูลข่าวสาร
และปั จจัยทางสภาพ แวดล้อม ได้แก่ บุคคล สิงแวดล้อม สังคม ครอบครัว วัฒนธรรมและสถานการณ์จะ
มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของผูบ้ ริโภค
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั

7

วิ ธีดาํ เนิ นวิ จยั
การวิจัย นี มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พือศึก ษาปั จ จัย ทีมีผ ลต่ อ ความพึง พอใจของกลุ่ ม ประชากร
ผู้บริโภคเลือกสังอาหารผ่ านแอปพลิเคชันในเขตจัง หวัดตรัง การศึกษาในครังนี เป็ นการวิจยั ในเชิง
ปริม าณ (Quantitative Research) โดยใช้ แบบสอบถามปลายปิ ด เป็ น เครืองมือ ในการเก็บ รวบรวม
ข้อมูล ดําเนินการศึกษาค้นคว้าตามความมุ่งหมายทีกําหนดไว้โดยมีวธิ ตี ามลําดับ ดังนี
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี
เป็ นผูบ้ ริโภคในเขตจังหวัดตรัง
ทีเคยใช้บริการสังอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันต่างๆ ได้แก่ LINE MAN Food panda และ Grab เนืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่
ทราบจํานวนประชากรทีแน่นอน ดังนัน ขนาดตัวอย่างสามารถคนวณ ได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของคอแครน (Cochran, 1977 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยกําหนดระดับค่าความเชือมันร้อยละ
95 และระดับค่าความคลาดเคลือนร้อยละ 5
เครืองมือทีใช้ในการศึกษา
เครืองมือทีนํ ามาใช้เก็บข้อ มูล เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผู้วจิ ยั ได้สร้างขึนมาจาก
กรอบแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง โดยแบ่งออกเป็ น ส่วน ได้แก่
ส่วนที เป็ นคําถามเกียวกับข้อมูลทัวไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพรายได้
เฉลียต่อเดือน
ส่ว นที แบบสอบถามเกียวกับปั จจัยด้านปั จจัยด้านพฤติก รรมทีมีค วามสัมพันธ์กบั ความพึง
พอใจของผูบ้ ริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ส่ว นที ข้อ มูล ความพึง พอใจของผู้ใ ช้บ ริก ารของผู้บริโ ภคทีเลือ กใช้บ ริก ารสังอาหารผ่ าน
แอปพลิเคชัน
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศกึ ษาได้ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมจ้อมูลประมาณ เดือน (ตังแต่วนั ที พฤษภาคม –
พฤษภาคม
) โดยมีขนตอนในการเก็
ั
บรวบรวมข้อมูลดังนี
. จัดพิมพ์และส่งแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด ให้กบั พนักงานจากกลุ่มประชากรตัวอย่างได้
ตอบแบบสอบถาม
. เก็บ รวบรวมแบบสอบถามทีผู้บ ริโ ภคจากกลุ่ ม ประชากรตัว อย่ า งได้ ต อบแบบสอบถาม
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

8

. ทําการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนของแบบสอบถามแต่ละชุดจนครบ และทํา
การลงรหัสข้อมูลในแต่ละส่วนของแบบสอบถาม
. ทําการบันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ เพือนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิตใิ นขันต่อไป
วิ ธีการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ผูศ้ กึ ษาได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
. วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถีและหาค่าร้อยละ
. วิเคราะห์ระดับของการให้ความสําคัญเกียวกับความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้ ริโภคเลือก
สังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง โดยการหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แล้วนํา
ค่าเฉลียมาพิจารณาตามเกณฑ์ท ีได้กําหนด โดยใช้มาตรวัดแบบ Likert's Scale ซึงแบ่งเป็ น ระดับ
โดยลักษณะของข้อมูลเป็ นสเกลอันตรภาค
. วิเคราะห์ระดับของการให้ความสําคัญเกียวกับความพึงพอใจของกลุ่มประชากรผูบ้ ริโภคเลือก
สังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรัง โดยการหาค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน แล้วนํ า
ค่าเฉลียมาพิจารณาตามเกณฑ์ทได้
ี กําหนด โดยใช้มาตราวัดแบบ Likert's Scale แบ่งเป็ น ระดับ
สถิ ติทีใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย
1. สถิตพิ นฐาน
ื
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี (Frequency) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติทใช้
ี ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียสอง
กลุ่มทีเป็ นอิส ระต่อกัน และการวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ใช้
เปรียบเทียบตัวแปรตามทีมีการแบ่งตัวแปรอิสระออกเป็ น กลุ่มขึนไป
ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี
1. จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง ซึงมีจํานวน 292 ราย คิดเป็ นร้อยละ 73.0 และเป็ นเพศชาย มีจํานวน 108 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 27.0
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2. จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุ 31 – 40 ปี ซึงมีจํานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.8 รองลงมา ได้แก่ อายุ 20 – 30 ปี จํานวน 136
คน คิดเป็ นร้อยละ 34.0 อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.0 อายุ 51 – 60 ปี จํานวน 12
คน คิดเป็ น ร้อยละ 3.0 อายุน้อยกว่ า 20 ปี จํานวน 6 คน คิดเป็ น ร้อยละ 1.5 และอายุมากกว่า 60 ปี
จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.8
3. จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มี การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึงมีจาํ นวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 69.3 รองลงมา ได้แก่ สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.0 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. จํานวน 37 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 9.3 ปวส./อนุปริญญา จํานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.8 มัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 2.8 และผูม้ กี ารศึกษาประถมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.0
4. จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ น ประกอบธุรกิจส่ ว นตัว ซึงมีจํ านวน 123 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 30.8 รองลงมา ได้แ ก่ ข้าราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 110 คิดเป็ นร้อยละ 27.5 อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน จํานวน 102 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.5 อาชีพอืนๆ คือ ทนาย และค้าขาย จํานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.8 นักเรียน/นักศึกษา
จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 และอาชีพรับจ้างทัวไป จํานวน 20 คน คิด เป็ นร้อยละ 5.0
5. จํานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้เฉลีย/เดือน ผูต้ อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มรี ายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท บาท จํานวน 141 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.3 รองลงมาได้แก่ รายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อ ยละ 31.0 รายได้
40,001 - 50,000 บาท จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.5 และรายได้น้อยกว่า – 10,000 บาท รายได้
30,001 – 40,000 บาท และรายได้มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.8
การทดสอบสมมติ ฐาน
ตารางที แสดงการทดสอบค่าสถิ ติของความพึงพอใจ จําแนกตามเพศ
เพศ
ความพึงพอใจ

ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ

ชาย

หญิง

(n = 108)

(n = 292)

3.90

S.D.
0.689

3.97

S.D.
0.604

t

Sig.

-0.900

0.369
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ด้านราคา
3.62 0.675 3.57
0.774
0.557
0.578
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 3.67 0.623 3.79
0.786
-1.631
0.104
ด้านการส่งเสริมการตลาด
3.17 0.921 3.27
1.040
-0.870
0.385
ด้านกระบวนการ
3.75 0.643 4.02
0.741
-3.378
0.001*
ด้านบุคลากร
3.75 0.725 4.02
0.742
-3.248
0.001*
ด้านลักษณะทางกายภาพ
3.84 0.797 4.07
0.725
-2.701
0.008*
รวม
-1.958
0.051
* ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชันสัง
อาหาร จําแนกตามเพศในภาพรวม พบว่า เพศทีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญ โดยค่าทางสถิตทิ ได้
ี คอื 0.051 ซึงมีค่ามากกว่าค่า 0.05 ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก
หมายความว่า เพศทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน โดยพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ และ
บริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้านการส่งเสริมการตลาด ค่าทางสถิตทิ ได้
ี คอื 0.369,
0.578, 0.104 และ 0.385 ตามลําดับ ซึงมีค่ามากกว่าค่า . ดังนันจึงยอมรับสมมติฐานหลัก และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ค่าทางสถิติท ีได้ค ือ 0.001, 0.001 และ 0.008 ซึงมีค่าน้ อยกว่ า . ดังนั นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
ตารางที ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้บริ การสังอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
ในเขตจังหวัดตรัง แสดงการทดสอบค่าสถิ ติของความพึงพอใจ จําแนกตามอายุ
ความพึงพอใจ
รวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
8.134
166.023
174.158

df
5
394
399

MS
1.627
0.421

F
3.861

Sig.
0.002*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในภาพรวม พบว่า อายุทีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชันสังอาหารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าทาง
สถิตทิ ได้
ี คอื 0.002 ซึงมีค่าน้อยกว่าค่า 0.05 ดังนันจึงปฏิเสธ
ตารางที ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้ บริ การสังอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
ในเขตจังหวัดตรัง แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จําแนกตามระดับการศึกษา
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ความพึงพอใจ
รวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
13.217
160.941
174.158

df
5
394
399

MS
2.643
0.408

F
6.471

Sig.
0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขต
จังหวัดตรัง จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้สถิตวิ เิ คราะห์ One way Anova พบว่า ความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชันในเขตจังหวัดตรังมีผลกับระดับการศึกษาทีแตกต่างกัน
ตารางที ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้ บริ การสังอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
ในเขตจังหวัดตรัง แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จําแนกตามอาชีพ
ความพึงพอใจ
รวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
13.110
161.047
174.158

df
9
390
399

MS
1.457
0.413

F
3.528

Sig.
0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ตารางที ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าอาชีพทีแตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันสังอาหารในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญดังนันจึง
ปฏิเสธสมมติฐาน นันคือ อาชีพทีแตกต่ างกัน มีผ ลต่ อความพึงพอใจของผู้ใช้บริก ารแอปพลิเคชันสัง
อาหารทุกด้านแตกต่างกัน
ตารางที ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจผู้บริโภคทีเลือกใช้ บริ การสังอาหารผ่านแอปพลิ เคชัน
ในเขตจังหวัดตรัง แสดงการทดสอบค่าสถิติของความพึงพอใจ จําแนกตามบริษทั ทีใช้บริ การ
ความพึงพอใจ
รวม

ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
13.751
160.407
174.158

df
6
393
399

MS
2.292
0.408

F
5.615

Sig.
0.000*

* ระดับนัยสําคัญทางสถิตทิ ี 0.05
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความพึงพอใจในภาพรวม พบว่าบริษทั ทีผูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าทางสถิตทิ ีได้คอื 0.000 ซึงมีค่าน้อยกว่ า
ค่ า 0.05 ดังนันจึง ปฏิเ สธสมมติฐ าน นันคือ บริษ ัท ทีผู้บริโภคเลือ กใช้บ ริการส่งผลต่ อความพึงพอใจ
แตกต่างกัน ดัง นันจึงปฏิเสธสมมติฐาน นันคือ บริษัททีผู้บริโภคเลือกใช้บริการส่งผลต่อความพึงพอใจ
ทุกด้านแตกต่างกัน
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สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลส่ว นบุค คลของผู้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ มตัวอย่ าง 400 คน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ – ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท
2. การวิ เคราะห์ข้อมูลเกียวกับพฤติ กรรมของผู้ใช้บริ การ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มบี ริษทั ทีเลือกใช้บริการสังอาหารมากทีสุด คือ บริษทั Food panda มีประเภทของอาหารทีสังมาก
ทีสุด คือ อาหารตามสัง ความถีในการสังอาหารมากทีสุด คือ 1 สัปดาห์ทผ่ี านมา และโอกาสทีใช้บริการ
สังอาหารมากทีสุด คือ ช่วงมืออาหารตามปกติ (เช่น มือเช้า มือกลางวัน มือเย็น เป็ นต้น)
.การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริ การแอปพลิ เคชันสังอาหาร ใน
เขตจังหวัดตรัง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสังอาหาร ในเขตจังหวัดตรัง
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันสังอาหารในเขตจังหวัดตรัง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลียของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทีมี
ค่าสูงสุดคือ ด้านลัก ษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้าน
กระบวนการ และด้านบุคลากร ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
ซึงอยู่ในระดับปานกลาง
อภิ ปรายผล
1.ปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคแตกต่างกันหรือไม่
สรุปได้ว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลียเดือนทีแตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจทีแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . ส่วนเพศทีแตกต่ างกันมีผลต่ อ
ความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เนืองจากการตัดสินใจสังซือของผูบ้ ริโภคได้รบั อิทธิพลจากลักษณะส่ว น
บุคคลของคนในด้านต่างๆ เช่น อายุ อาชีพ รายได้ การศึกษา และค่านิยมหรือคุณค่า โดยผูบ้ ริโภคแต่ละ
คนจะมีค วามแตกต่ างกัน ในด้า นต่ า งๆ ผลมาจากความแตกต่ า งกัน ของลัก ษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อ มของแต่ ล ะบุค คลทํ า ให้ค วามพึง พอใจของผู้บ ริโ ภคทีเลือ กใช้ บ ริก ารสังอาหารผ่ า น
แอปพลิเคชันของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของศดานันท์ วิกจพิสุทธ์
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(2560) ได้ศกึ ษาเรืองพฤติกรรมและปั จจัยส่วนผสมการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสังอาหาร
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ลักษณะประชากร
ได้แก่ เพศทีแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดในการสังอาหารออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดไม่แตกต่าง
กัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐดนัย ใจชน ( ) ทีได้ทําการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เงินเดือนต่อเดือนทีแตกต่างกันจะให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาดต่อการ
เลือกใช้บริการแตกต่างกันทีระดับนัยสําคัญ .
2.ปั จจัยด้า นพฤติก รรมส่ง ผลต่ อ ความพึง พอใจของกลุ่ มประชากรผู้บ ริโ ภคเลือ กใช้
บริการหรือไม่ สรุปได้ว่า ปั จจัยด้านพฤติกรรม ได้แก่ บริษทั ทีผูบ้ ริโภคเลือกใช้บริการ ประเภทอาหารที
สัง ความถีในการสังอาหาร และโอกาสทีใช้บริการทีแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ . เนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคสามารถเปลียนแปลงได้จากปั จจัยหรือ
สิงเร้าทีเข้ามากระทบกับบุคคลจนทําให้เกิดการรับรูแ้ ละได้สมั ผัสประสบการณ์กบั สิง ๆ นัน ซึงผูบ้ ริโภค
ในยุคปั จจุบนั ทีเป็ นยุค ชีวติ วิถใี หม่ ซึงมีประสบการณ์การสังซืออาหารผ่านแอปพลิเคชันย่อมมีความรูส้ กึ
ต่อ แอปพลิเคชันทีเลือกใช้สงอาหารที
ั
แตกต่างกันตามความพึงพอใจทีเกียวข้องกับปั จจัยส่วนประสม
การตลาดทีต่างกัน ซึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรวดี ธัญญะ และนันทวัน เหลียมปรีชา(2564) ทีได้
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูใ้ ช้บริการแอปพลิเคชันรับส่งอาหารออนไลน์ ทส่ี งผลต่อคุณภาพบริการ
ในเขตพืนทีอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ผลการวิจยั พบว่า ประเภทของอาหารทีบริโภคทีแตกต่างกัน
ส่งผลต่อ คุณภาพบริการแตกต่างกัน และความถีในการบริโภคอาหารทีแตกต่างกันส่งผลต่อคุณภาพ
บริการ ด้านการตอบสนองลูกค้า และด้านการให้ความมันใจแก่ลูกค้าทีแตกต่างกัน ซึงทําให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจได้ ทังนีเนืองจากผู้ทนานๆ
ี
ใช้บริก ารมักจะชอบคาดหวังกับบริการทีดี ซึงแตกต่างจาก
ผู้ใช้งานเป็ นประจํา ซึงมักจะทราบรูปแบบการให้บริการอยู่แล้ว จึงมักไม่ค่อยมีขอ้ สงสัยจากการใช้งาน
หรือมีความคาดหวังทีน้อยลง เพราะความเคยชินในการใช้บริการ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่อไป
1. ควรศึกษาถึงปั จจัยอืนๆ ทีส่งผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีเลือกใช้บริการสังอาหารผ่าน
แอปพลิเคชัน ในจังหวัดตรัง โดยใช้ตวั แปรอืนๆ ทีคาดว่าเป็ นปั จจัย สําคัญเพิมเติม เช่น การยอมรับ
เทคโนโลยี การรับรูค้ ุณค่าทีเป็ นประโยชน์ และทัศนคติของผูบ้ ริโภค เป็ นต้น
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2. ประชากรทีศึก ษาในงานวิจัย ครังนี เป็ นเพีย งประชากรทีเป็ นผู้ ใ ช้ บ ริก ารสังอาหารผ่ า น
แอปพลิเคชัน ในจังหวัดตรังเท่านัน ซึงหากต้องการข้อมูลทีมีความหลากหลายมากยิงขึน จึงควรเลือก
กลุ่มประชากรในการศึกษาครังต่อไปทีแตกต่างจากเดิม เช่น ผู้บริโภคทีเลือกใช้บริก ารสังอาหารผ่ าน
แอปพลิเคชัน ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดอืนๆ เป็ นต้น
3. เนืองจากการวิจยั ในครังนีใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือในงานวิจยั ซึงในครังต่อไปนันควรมี
การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล ด้ว ยวิธีก ารสัมภาษณ์ เพิมเติม เพือให้ต รงกับกลุ่มเป้ าหมายทีเป็ น
ผูใ้ ช้บริการสังอาหารผ่านแอปพลิเคชัน อีกทังยังได้ขอ้ มูลทีหลากหลายจากกลุ่มเป้ าหมายอืนๆ มากยิงขึน
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