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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าอิสระนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้
บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ ง
อาหารในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรในจังหวัดปทุมธานี ที่ตดั สิ นใจ
ใช้บริ การส่ งอาหารจานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล สถิ ติที่นามาใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, One - Way ANOVA และ Multiple Linear Regression
ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95
ผลในการศึกษา พบว่า (1) ปั จจัยประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา และระดับรายได้ต่อเดือน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี และ (2) ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมี
การส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
คาสาคัญ : ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ , ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ, บริ การส่งอาหาร
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Abstract
The independent study aimed to investigate 1) demographic factors influencing consumers’ decision
making in food delivery service selection in Pathum Thani province, and 2) marketing mix affecting consumers’
decision making in food delivery service selection in Pathum Thani province. The sample group consisted of 400
consumers in Pathum Thani province who used food delivery service. The research instrument used for collecting
data was questionnaires. The data were analyzed using frequency distributions, percentage, mean, standard
deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA, and Multiple Linear Regression with a 95% confidence
level.
The study indicated that 1) demographic factors including educational level and monthly income had an
influence on consumers’ decision making in food delivery service selection in Pathum Thani province. 2) marketing
mix including price, place, promotion, people, physical evidence had an effect on consumers’ decision making in
food delivery service selection in Pathum Thani province at a significance level of .05
Keywords: demographic factor, marketing mix, food delivery service
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1. บทนา
ในศตวรรษที่ 21 โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟน (Smart phone) หรื อ แท็บเล็ต ได้เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งใน
ชีวติ ประจาวันทั้งเป็ นแหล่งช่วยเก็บสารองข้อมูล ค้นหาข้อมูล อานวยความสะดวกในการทางาน การค้าขาย การศึกษา
เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการสื่ อสารได้ท้ งั ภาพ ข้อความ เสี ยงและวีดีโอ และยังเป็ นเครื่ องมือติดต่อกับกลุ่มสังคมออนไลน์
ที่ในปั จจุบนั กลายเป็ นสิ่ งสาคัญในการใช้ชีวติ ของผูบ้ ริ โภคหลายๆคน การสามารถเข้าถึงข้อมูลและผูค้ น ทาให้เป็ นสิ่ ง
สาคัญพื้นฐาน (Basic Need) ที่ผบู ้ ริ โภคจานวนมากนิ ยมซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สมาร์ ตโฟน และ
แท็บเล็ต จึงได้เข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน ความสะดวกในการซื้อสิ นค้าผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
สามารถทาได้อย่างสะดวกสบาย สามารถใช้ได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา สร้างความสะดวกสบายให้แก่ท้ งั บรรดาผูป้ ระ
ธุรกิจและบรรดาผูบ้ ริ โภค อีกทั้งการใช้จ่ายบนระบบอินเทอร์ เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรื อการทาธุรกรรมออนไลน์
ทั้งในปั จจุบนั ยังมีความปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยในเรื่ องความรวมเร็ ว และช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย (ทิวา ยอร์ ค,
2556)
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) ได้รับความนิยมอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตเป็ นที่
น่าสนใจอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค ด้วยการดาเนิ นชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่เร่ งรี บในแต่ละวัน ต้องทางานแข่งกับเวลา และมี
เวลาที่จากัดในแต่ละวันทาให้ธุรกิจออนไลน์เป็ นที่แพร่ หลายกับสังคมปั จจุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ให้มีความก้าวหน้าและมีประสิ ทธิ ภาพจนสามารถนาเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการใช้ชีวิตมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงทุก
อย่างเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถนาข้อมูลที่มีมาประมวลผลได้รวดเร็ ว ถูกต้องและเสถียรมากขึ้น ไม่วา่ จะ
เป็ นระบบร้ านขายของออนไลน์ Shopee, Lazada และ JD จากต้น ทางไปยัง ปลายทางได้อ ย่า งถู ก ต้อ งซึ่ ง การ
เจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลมีส่วนอย่างมากในการช่วยให้เกิดการเจริ ญเติบโตทางธุรกิจ
ข้อมูลมูลค่าตลาดจากจากกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ คาดการณ์ E-commerce ของไทยจะมี
การเติบโตต่อเนื่องจาก 69,444 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2557 และในปี 2563 มูลค่าเพิ่มเป็ น 200,592 ล้านบาท (กระทรวงการ
ท่องเที่ยว, 2560) ตามภาพที่ 1
มูลค่ าทางการตลาด E-commerce ในปี 2557-2563
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ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์, 2559.
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ธุ รกิ จอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ถื อเป็ นอุ ตสาหกรรมที่ มี ตอ้ งมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็ นการ
ผสมผสาน การดัดแปลงสร้างสรรค์อาหารรู ปแบบใหม่ๆ จากแนวโน้มของตลาด การขยายตัว อิทธิ พลจากวัฒนธรรม
ทัว่ โลก หรื อแม้แต่เทคโนโลยีที่กา้ วหน้า จะเห็นได้วา่ ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคนั้นมีการให้ความสาคัญกับบริ การอาหารเป็ น
อย่างมาก ทั้งในแง่ของ กระบวนการผลิตที่ไม่กระทบต่อสิ่ งแวดล้อม, อาหารเพื่อสุ ขภาพแบบทางสายกลาง, รวมทั้ง
การจัดส่งทั้งหน้าร้านและบริ การส่งอาหารจากผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ (สานักงานส่งเสริ มการค้าในต่างประเทศ ณ กรุ ง
เวียนนา, 2561)
การดาเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารนั้น มีการแข่งขันกันค่อนข้างรุ นแรง
โดยแต่ละองค์กรต่างก็พยายามหาวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าเพื่อการบริ หารจัดการที่ ดีตลอดจนสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับกิ จกรรมต่างๆ ได้แก่การบริ การที่ ดีประทับใจ สิ นค้าที่ มีคุณภาพ การจัดส่ ง
สิ นค้าที่มีประสิ ทธิภาพครบตามจานวน และทันเวลาตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนปั จจัยในเรื่ องการกระจาย
สิ น ค้า รวมทั้ง ราคาการขนส่ ง สิ นค้า จากบริ ษ ัท ผูผ้ ลิ ต ต้น ทาง (Origin) ไปยัง ปลายทาง (Delivery) ผูบ้ ริ ห ารต้อ ง
รับผิดชอบและให้ความสาคัญอย่างยิ่ง (กันต์ธมน สุ ขกระจ่าง และธราธร กูลภัทรนิ รันดร์ , 2554)โดยเฉพาะกระแส
บริ โภคนิยมที่เปลี่ยนไปอยูเ่ สมอ ทาให้สินค้าประเภทอาหารที่ออกมาให้ตรงไปตามความต้องการของตลาดผูบ้ ริ โภค
และยังต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุ งเพิ่มมูลค่าอาหาร เช่น รู ปแบบอาหาร รู ปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์แล้ว
สิ นค้ายังต้องถึงมือผูบ้ ริ โภคด้วยความรวดเร็ วมีคุณภาพ และราคาถูก ดังนั้น การจัดการด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรม
อาหารซึ่ งมีความจาเป็ นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบเป็ นอย่างมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ใน
อุตสาหกรรม
จากข้อมูลธนาคารกสิ กรไทย (2559) พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 มูลค่าทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารมีการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก 360,000 ล้านบาท และคาดการณ์ในปี ในปี พ.ศ.2559 จะเพิ่มขึ้นเป็ น 385,000 ล้านบาท
ดังแสดงในภาพที่ 2
มูลค่ าตลาดธุรกิจร้ านอาหารในประเทศไทย
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ภาพที่ 2 มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารประเทศไทย
ที่มา: ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน), 2559
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

97

เนติรัฐ ปรักมาส และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์
Vol.7 No.2 July-December 2021

ระบบ Platform บริ การส่งอาหารเป็ นอีกหนึ่งในธุรกิจดิจิตอลที่สร้างขึ้นมาตอบสนองต่อความต้องการในยุค
ปั จจุบนั ที่มีพฤติกรรมในการดาเนินชีวติ ที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริ โภค โดยมีเทคโนโลยีเป็ นตัวกลางระหว่างผูบ้ ริ โภคและ
ร้านอาหาร ด้วยการทาหน้าที่รับข้อมูลการสัง่ ซื้อจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอดจนจัดส่งสิ นค้าถึงลูกค้า
จากข้อมูลคาดการณ์มูลค่าตลาดบริ การส่ งอาหารของธนาคารกสิ กรไทย (2559) มูลค่า 26,000-27,000 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ.2560 ดังภาพที่ 3 โดยมีการเติบโตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11-15 จากปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ธุรกิจมีปัจจัยด้านการใช้
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น มีความทันสมัยมากขึ้นทาให้ธุรกิจร้านอาหารมีการเติบโตขึ้น
มูลค่ าตลาดธุรกิจบริการส่ งอาหาร
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ภาพที่ 3 ผลแสดงมูลค่าธุรกิจบริ การส่งอาหาร
ที่มา: ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน), 2559
ปั จจุบนั ธุรกิจบริ การส่งอาหารที่ยงั มีการแข่งขันกันด้านส่วนแบ่งการตลาดกันสูงทาให้มีหลายๆบริ ษทั เข้ามา
เปิ ดอาทิ เช่น Line Man, Grab Food, Now, Food Panda เป็ นต้น ทาให้ส่งผลต่อการดาเนิ นธุรกิ จและผลของการ
ประกอบการ ทั้งเรื่ องการจัดการด้านการจัดการโลจิสติกส์ เพราะบริ การส่ งอาหารคือการส่ งสิ นค้าที่เป็ นอาหารไปสู่
ลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันในการทากาไรในธุรกิจกับคู่แข่งอื่นๆทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่กาไรเริ่ มดาเนิ น
ธุรกิจลักษณะเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ จิ ยั จึงได้จดั ทางานวิจยั เพื่อทาการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มี
ผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การส่ งอาหารในพื้นที่จงั หวัดปทุมธานี ในส่ วนปั จจัยประชากรศาสตร์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อการ
เลื อกผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง โลจิ สติ ก ส์ และปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ โดยจากการวิจัยที่ ได้รั บจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจในด้านของผูป้ ระกอบธุรกิจร้านอาหารและผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การส่ งอาหาร นาเอา
ผลไปพัฒนาและปรับปรุ งเสริ มสร้างองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเพิ่ม
ความสามารถของผูป้ ระกอบการให้ใช้ในการแข่งขัน และยังเป็ นการสร้างเส้นทางธุรกิจแก่ผทู ้ ี่สนใจในธุรกิจบริ การ
ส่ ง อาหาร เพื่ อ ที่ จ ะน าไปพัฒ นา ก่ อ ตั้ง เป็ นจุ ด ศู น ย์ก ลางในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ดัง กล่ า วได้อ ย่า งสมบู ร ณ์ แ ละมี
ประสิ ทธิภาพ
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2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารใน
จังหวัดปทุมธานี
3. การดาเนินการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดปทุมธานี ที่ตดั สิ นใจใช้บริ การส่ งอาหารแต่เนื่ องจากไม่
ทราบประชากรในจังหวัดปทุมธานี ที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถคานวณได้จากสู ตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง
ของ W.G. Cochran (1953) โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จานวน
ขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 384 ตัวอย่าง จึงจะสามารถประมาณค่าร้อยละโดยมีความผิดพลาดได้ไม่เกินร้อยละ 5 ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 เพื่อความสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั จึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้วา่ ผ่านเกณฑ์ตามที่เงื่อนไขกาหนด คือไม่นอ้ ยกว่า 384 ตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั เลือกใช้วธิ ี การเลือกตัวอย่างโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็ น (Non probability sampling) โดยใช้สูตร
ดังนี้ (W.G. Cochran, 1953)
สูตร
โดยที่

n
p
q
E
Z

n

=

𝑧 𝑝𝑞
𝐸

คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
คือ ค่าประมาณความน่าจะเป็ นของประชากร (0.50)
คือ ค่าประมาณสิ่ งที่ไม่อยูใ่ นความสนใจ (1- p)
คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (0.05 หรื อ 5%)
คือ ค่ามาตรฐานของระดับความเชื่อมัน่ (95% เท่ากับ 1.96) แทนค่าแต่ละตัวแปรในสมการ
n =
= 385 ตัวอย่าง

วิ ธี ใ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งมาใช้ใ นการศึ ก ษา เลื อ กวิ ธี ก ารการสุ่ ม ตามความสะดวก (Convenience
Sampling) (ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2555) โดยอาศัยความเข้าถึงข้อมูลของผูว้ ิจยั เป็ นหลัก ในการเข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่
เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานี 7 เขตผูว้ จิ ยั จึงได้คน้ คว้าพื้นที่ที่มีการให้บริ การส่ งอาหารมากที่สุดใน 7 เขตสุ่ มออกมา 4
เขตดังตาราง 3.1 ดังต่อไปนี้เพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์และประมวลผลและเพื่อป้ องกันการสูญหายของแบบสอบถาม จึง
ทาการเก็บเพิ่มมีจานวน 15 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 3.75 % ของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
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ตารางที่ 1 การสุ่มตัวอย่าง
เขตพืน้ ที่
เขตธัญบุรี
เขตลาดหลุมแก้ว
เขตคลองหลวง
เขตลาลูกกา
รวม

จานวนตัวอย่ าง (คน)
100
100
100
100
400

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่ องมือที่ เป็ นชุดแบบสอบถามประเภทชุดคาถามปลายปิ ด
(Close ended Question) โดยเพื่อให้ครอบคลุมเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา โดยสามารถแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้ดงั ต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกับ ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การส่ งอาหารในเขตจังหวัดปทุมธานี ซึ่ ง
เป็ นชุ ด แบบสอบถามชนิ ด ปลายปิ ด (Close ended Question) ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การส่ งอาหาร
ในเขตจัง หวัด ปทุ ม ธานี ได้แ ก่ ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย การส่ ง เสริ ม การตลาด บุ ค ลากร
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และกระบวนการ โดยแบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นคาถามชนิ ดปลายปิ ด (Close ended
Question) ) ลักษณะเกณฑ์การตอบคาถามนั้น จะใช้มาตราวัดไลเคิร์ต (Likert Scale)ประมาณค่า 5 ระดับ โดยการให้
คะแนนของคาตอบมีเกณฑ์ 5 ระดับ
ส่ ว นที่ 3 แบบสอบถามข้อ มู ล พฤติ กรรมผูบ้ ริ โ ภคในการตัดสิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ การส่ ง อาหารในจัง หวัด
ปทุมธานี แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิ ดปลายปิ ด (Close ended Question)ลักษณะเกณฑ์การตอบ
คาถามนั้น จะใช้มาตราวัดไลเคิร์ต (Likert Scale)ประมาณค่า 5 ระดับ โดยการให้คะแนนของคาตอบมีเกณฑ์ 5 ระดับ
การวิเ คราะห์ส ถิติพื้ น ฐานเกี่ ย วกับ ตัว แปร เพื่อให้ทราบลักษณะการแจกแจงของตัวแปรแต่ละตัว ซึ่ งการ
วิเคราะห์จะใช้สถิติพ้ืนฐานบรรยายเพื่อให้ทราบค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Divination) ของ
แต่ ละปั จจัยที่ ศึกษาในส่ ว นนี้ จ ะใช้ซ อฟต์แ วร์ ค อมพิว เตอร์ สาเร็ จ รู ป นอกจากนั้น การกาหนดเกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลี่ยระดับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบ โดยกาหนดระดับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามต่อปั จจัย
ต่างๆ ข้างต้นออกเป็ น 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2543)
วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล (1) สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive) เป็ นสถิติใช้บ่งบอกลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทาการ
ทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความต่าง ของตัวแปร โดยสถิติ ดังนี้
1) ใช้สถิติ Independent Samples t Test เปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่
มากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ที่ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ 95% (α = 0.05)
2) ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบเปรี ยบเทียบความต่างระหว่างค่าเฉลี่ย ของกลุ่มตัวอย่างที่มี ที่
ระดับความเชื่อมัน่ ทางสถิติ 95% (α = 0.05)
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3) ใช้การทดสอบพหุระดับถดถอยสมการ (Multiple Linear Regression) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาดบริ การและพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การส่งอาหาร
4. ผลการวิจยั
ผลการวิจยั การศึกษาปัจจัยด้ านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่ าง
จากการศึ กษาปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นเพศ
หญิ ง มี อายุเฉลี่ ยอยู่ที่ 20-30 ปี มี สถานภาพโสด มี การศึ กษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชี พพนักงาน
บริ ษทั เอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน
ข้ อมูลด้ านพฤติกรรม การตัดสินใจเลือกใช้ บริการส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่ วนใหญ่ผตู ้ อบแบบสอบมีการ
ใช้บริ การต่อเดือน 1-2 ครั้ง โดยวัตถุประสงค์หลักของการเลือกใช้คือ ไม่มีเวลาในการเดินทางไปร้านอาหารที่เพียงพอ
มีเหตุผลที่ ใช้บริ การเพราะได้รับอาหารครบถ้วนไม่ตกหล่น มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการใช้บริ การต่อครั้ง (ไม่รวม
ค่าอาหาร) 101- 150 บาท ใช้บริ การในวันศุกร์ในช่วงเวลา 12:01-14:00 น. และมีระยะเวลาที่ใช้บริ การตั้งแต่เริ่ มต้นสัง่
จนได้รับอาหารเสร็ จสิ้นกระบวนการน้อยกว่า 10 นาที
ข้ อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจใช้ บริ การส่ ง
อาหารในจังหวัดปทุมธานี
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ใช้บริ การส่งอาหารด้านผลิตภัณฑ์โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
บริ การจัดส่ งอาหารมีชื่อเสี ยง และมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความคิดเห็นเป็ นอันดับหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ย 4.30 รองลงมาคือ ผูก้ าร
บริ การหลากหลายและครอบคลุม ทัว่ ถึง เช่น การสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชัน่ และการจัดส่ งอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.25
สภาพที่ได้รับอาหารน่ารับประทาน มีความสดใหม่เสมอ และแอพพลิเคชัน่ ที่ใช้งานมีความรวดเร็ ว มีค่าเฉลี่ย 4.24
ตามลาดับ
ปั จจัย ด้ านราคา ผูต้ อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจใช้บริ การส่ งอาหารด้านราคาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า เมื่อพิจารณาจากภาพรวมในการใช้บริ การจัดส่ งอาหาร นั้น มีความคุม้ ค่าเทียบเมื่อกับค่าใช้จ่ายมีความคิดเห็น
เป็ นอันดับหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ ย 4.27 รองลงมาคื อ อัตราค่าบริ การจัดส่ งมี ความเหมาะสมกับระยะทางการให้บริ การ มี
ค่าเฉลี่ย 4.18 และอัตราค่าบริ การอาหารมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.14 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านสถานที่ พบว่า ความคิดจากผูท้ าแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยด้านสถานที่หรื อช่องทางการ
จัดจาหน่ ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็ นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.20 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ระบบติดตาม การ
ขนส่ ง สามารถติ ดตามได้ตลอดเวลามี ความคิ ดเห็ นเป็ นอันดับหนึ่ ง มี ค่าเฉลี่ ย 4.31 รองลงมาคื อ ช่ วงเวลาในการ
ให้บริ การมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.27 และสถานที่ในการจัดส่งครอบคลุมหลายพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 4.25 ตามลาดับ
ปั จจัยด้ านการส่ งเสริ มทางการตลาด พบว่า ความคิดจากผูท้ าแบบสอบถามมีความเห็ นต่อปั จจัยด้านการ
ส่งเสริ มการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า บริ การส่ งอาหาร
มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดร่ วมกับร้านอาหารจานวนมากมีความคิดเห็นเป็ นอันดับหนึ่ ง มีค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมา
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คือ บริ การส่ งอาหารมีการจัดกิ จกรรมในการส่ งเสริ มการตลาด เช่น มีโค้ดลดราคาค่าจัดส่ งและค่าอาหาร เป็ นต้น มี
ค่าเฉลี่ย 4.13 และบริ การส่ งอาหารประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลส่ งเสริ มทางการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่ อออนไลน์
โทรทัศน์ อีเมล์ โฆษณาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ย 4.06 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านบุคลากร พบว่า ความคิดจากผูท้ าแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยด้านบุคคลโดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า การที่ได้รับการบริ การด้วยอัธยาศัยที่ดีและอ่อนน้อม
จากนักงานมีความคิดเห็นเป็ นอันดับหนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.30 และถัดมาคือ การสื่ อสารของพนักงานที่มีต่อลูกค้าที่มีความ
ชัดเจนและถูกต้อง มี ค่าเฉลี่ย 4.13 และพนักงานมีทกั ษะในการจัดส่ งอาหาร และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอย่างดี มี
ค่าเฉลี่ย 4.08 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ พบว่า ความคิดจากผูท้ าแบบสอบถามมีความเห็นต่อ
ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อตรวจสอบข้อมูลเป็ น
รายข้อพบว่า บริ การส่งอาหารมีจานวนพนักงานและพาหนะขนส่งเพียงพอต่อการให้บริ การมีความคิดเห็นเป็ นอันดับ
หนึ่ง มีค่าเฉลี่ย 4.24 และเว็บไซต์ / แอพพลิเคชัน่ มีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.12 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ านกระบวนการ พบว่า ความคิดจากผูท้ าแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยด้านกระบวนการโดยรวม
แล้วอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาข้อมูลเป็ นรายข้อพบว่า การบริ การจัดส่ งอาหาร มีระบบการ
สั่งอาหารหลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ เว็ปไซต์ แอพพลิเคชัน่ และอื่นๆ มีความคิดเห็ นเป็ นอันดับหนึ่ ง มี
ค่าเฉลี่ย 4.24 ถัดมาคือ วิธีการในการสมัคร และการใช้บริ การมีความรวดเร็ วและสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.16 และการ
ติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขปั ญหาหรื อแจ้งข้อมูลกับลูกค้าอย่างรวดเร็ วมีค่าเฉลี่ย 4.15 ตามลาดับ
สรุ ปได้ว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัด ปทุ มธานี น้ ันมี การให้ความสาคัญต่อปั จ จัยส่ ว นประสมทาง
การตลาดบริ การ มีภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นมาก ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านราคา ด้านการสร้างและ
นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และด้านการส่ งเสริ มทางการตลาดตามลาดับ เมื่อ
พิจารณาจะพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์เป็ น
อันดับที่ 1 ถัดมาลาดับที่ 2 คือปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดเป็ นปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และปั จจัยด้านกระบวนการในค่าเฉลี่ยที่ เท่ากัน ผูใ้ ช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ให้
คะแนนความสาคัญต่อปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในด้านบุคคลเป็ นอันดับที่ 6 และผูใ้ ช้ บริ การส่ งอาหารใน
จังหวัดปทุมธานีให้คะแนนความสาคัญต่อปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริ มการขายเป็ นอันดับที่ 7
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน สรุ ปผลการพิจารณาวิเคราะห์
ของข้อมูลได้ดงั นี้
ประชากรศาสตร์ระดับการศึกษาที่ต่างกันพบว่าค่า Sig. = .009 แสดงว่าระดับการศึกษามีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในการเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี และ ระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันนั้นพบว่าค่า Sig. = .006
แสดงว่ามีการส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนในด้านเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ ที่แตกต่างกันนั้นไม่มีการส่งผลในการ ตั ด สิ นใจในการ
เลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ .05
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สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ในการเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัด
ปทุมธานี
ตารางที่ 4. ผลการวิเคราะห์ทดสอบพหุ ระดับถดถอยสมการ (Multiple Linear Regression) ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% หาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริ การทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคลากร ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพและด้าน
กระบวนการ กับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี

ตัวแปร
(Constant)
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านสถานที่
ด้านส่งเสริ มการตลาด
ด้านบุคคล
ด้านสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ
ด้านกระบวนการ
R

Unstandardized
Standardized Coefficients
Coefficients
t
B
Std. Error
Beta
2.327
.116
20.000
.015
.036
.017
.408
.098
.031
.193
3.154
.134
.025
.265
5.296
.096
.023
.198
4.209
.103
.023
.194
4.513
.048
.020
.109
2.443
.008

.028

R Square
Adjusted R Square
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p ≤.05)

.017
.805
.649
.642

Sig.

Collinearity Statistics
Tolerance

.000*
.684
.002*
.000*
.000*
.000*
.015*

.295
.768
Std. Error of the
Estimate
F
p - value

.531
.239
.358
.407
.487
.449

VIF
1.883
4.188
2.794
2.457
2.053
2.226

.257 3.891
±1.81
103.363
.000

ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดบริ การที่มีความสัมพันธ์ต่อการใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัด
ปทุมธานี โดยปั จจัยความสัมพันธ์ในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติที่ .05 ได้แก่ ด้านราคา (Sig = .002) ด้านสถานที่ (Sig = .000) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด (Sig = .000) ด้านบุคคล
(Sig = .000 )และในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Sig = .015) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์พหุ คูณเป็ น 0.805
และสามารถพยากรณ์การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ได้ร้อยละ 80.5 โดยมีมาตรฐานความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์ เท่ากับ ±1.81
จากการพิจารณาค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยของพยากรณ์ พบว่า ด้านสถานที่ สามารถพยากรณ์การตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี ได้สูงสุ ด รองลงมาคือ ด้านบุคคล ด้านราคา ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์ การถดถอยในรู ปแบบคะแนนดิ บ 0.134, 0.103, 0.098,
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0.096 และ 0.048 ตามลาดับ มีค่าสัมประสิ ทธิ์การถดถอยในรู ปแบบคะแนนมาตรฐาน 5.296, 4.513, 3.154, 4.209 และ
2.443 ตามลาดับ
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ด้านประชากรศาสตร์ จากผลการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี
ผูว้ จิ ยั พิจารณาและอภิปรายผลได้ดงั นี้
ปั จจัยส่วนบุคคลของผูใ้ ช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ส่ วนใหญ่แบบสอบถามเป็ นเพศหญิง
มีอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณิ ชารี ย ์ ชั้นอินทร์ งาม และกนกพร
ชัยประสิ ทธิ์ (2561) โดยได้ทาการวิจยั ในเรื่ องของ ปั จจัยที่ส่งผลการตัดสิ นใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริ การโอนเงิน
ออนไลน์ของ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด เนื่องจากว่าผูใ้ ช้บริ การส่งอาหารมากที่สุดเป็ น เพศหญิง อายุ 20-30 ปี และ
ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี เช่นกัน ส่วนการทดสอบปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
ส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายได้
ต่อเดื อน ที่ แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารในจังหวัดปทุมธานี มี ความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ศึกษาปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การ
ส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลนั้น มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้บริ การส่งอาหารในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ด้านส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
เลือกใช้บริ การส่งอาหารในจังหวัดปทุมธานี โดยปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การส่ งอาหารใน
จังหวัดปทุ ม ธานี ได้แก่ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจ าหน่ า ย ด้า นการส่ งเสริ มการตลาด ด้า นบุ คคล และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของณัฐศาสตร์ ปั ญญานะ (2562) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจใช้บริ การอาหารตามสัง่ แบบจัดส่ง พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาด ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่งเสริ มการตลาด ด้านการสร้างและนาเสนอทางกายภาพการตลาดมีส่งผลต่อการตัดสิ นใช้บริ การอาหารตาม
สัง่ แบบจัดส่ง
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้บ ริ ก ารส่ ง อาหารในจัง หวัด ปทุ ม ธานี ผู ้วิ จัย มี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ผูใ้ ห้บริ การส่ งอาหารควรเล็งเห็ นถึงความสาคัญ กับผูบ้ ริ โภคในอายุที่อยู่ในอายุ 51 ปี ขึ้นไปเพราะเป็ น
กลุ่มเป้ าหมายที่ มีการใช้งานน้อยที่ สุด ควรทาให้มีการเข้าถึงที่ ง่ายขึ้น เว็บไซต์หรื อแอพพลิเคชัน่ ใช้งานสะดวกแก่
ประชากรในกลุ่มนี้เพื่อเป็ นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
2. ผูใ้ ห้บริ การส่ งอาหารควรพัฒนาปรับปรุ งด้านการส่ งเสริ มการขายให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบนั ทาง
ช่องทางออนไลน์ หรื อ แอพพลิเคชัน่ ไลน์ (Line) เพราะผูบ้ ริ โภคอายุเฉลี่ย 41-50 ปี และตั้งแต่ 51 ปี ขึ้นไปนั้นมีอตั รา
การใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ค่อนข้างสูง

วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2564

104

เนติรัฐ ปรักมาส และ กนกพร ชัยประสิ ทธิ์
Vol.7 No.2 July-December 2021

3. ผูใ้ ห้บริ การส่ งอาหารควรพัฒนาระบบการชาระเงิน ให้มีความเสถียรปลอดภัยและหลากหลายช่องทาง
เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริ โภคมากยิง่ ขึ้น รวมถึงการอัตราค่าบริ การในการบริ การกับระยะทางในการส่ งให้มี
ความเหมาะสมเพื่อให้เป็ นมาตรฐานที่ให้ผใู ้ ช้บริ การมีความรู ้สึกว่าคุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายไป
ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจยั ครั้งต่ อไป
เนื่ องจากงานวิจยั นี้ เป็ นเพียงการศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ของผูใ้ ห้บริ การเท่านั้น ซึ่ ง
อาจจะมีปัจจัยอื่นๆ ที่ สามารถมีผลกับการตัดสิ นใจใช้บริ การส่ งอาหารเช่น ปั จจัยด้านทัศนคติ ปั จจัยด้านพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต หรื อ พฤติกรรมการใช้งานของผูบ้ ริ โภคภายในเว็บไซต์ เป็ นต้น
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