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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญของปัญหา
กรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ งและความเจริ ญ
ของประเทศ และเป็ นเมืองเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย มีผบู ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครทั้งสิ้ น
5,580,565 คน (สานักบริ หารการทะเบียนกรมการปกครอง, 2560 : ออนไลน์) พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การแข่งขันกับเวลาตามภาวะของเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันกันสู ง ซึ่ งธุ รกิจอาหารเป็ น 1 ใน ปั จจัยสี่ ที่มีความต้องการของตลาดอย่างมาก มีการปรับ
รู ปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่ออานวยความสะดวกและมีคุณสมบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้น อาหารเดลิเวอรี่ จึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี และเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ ว เพราะสามารถตอบสนองความต้องการความสะดวกสบายและความรวดเร็ วด้านเวลา
ทาให้เกิ ดธุ รกิ จอาหารเดลิ เวอรี่ ในหลากหลายรู ปแบบและหลากหลายประเภทของอาหาร เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค

ภาพที่ 1 สัดส่ วนการสั่ง Food Delivery
ที่มา : http://www.bltbangkok.com
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การเติบโตของธุ รกิจเดลิเวอรี่ น้ ี โดยเฉพาะในส่ วนของกลุ่มธุ รกิจอาหาร มีการขยายตัวอย่าง
มากในปี ที่ผา่ นมาสามารถเติบโตถึง 11 – 15 % ด้วยมูลค่า 2.6 หมื่นล้านบาท มีความสอดคล้องกับ
“ศูนย์วิจยั กสิ กรไทย” กล่าวว่า เดลิเวอรี่ ออนไลน์เป็ นปั จจัยสาคัญ ที่ทาให้ธุรกิจบริ การจัดส่ งอาหาร
หรื อฟู้ดเดลิเวอรี่ มีมูลค่ากว่า 26,000 – 27,000 ล้านบาท ขยายตัว 11 -15 % (2560) ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่
สู งกว่าการเติบโตของธุ รกิ จอาหาร ซึ่ งภาพรวมสาสมารถขยายได้เพียง 2- 4 % ในปั จจุบนั ผูค้ น
เลือกใช้บริ การแอพเดลิเวอรี่ มากขึ้น เพราะต้องการความสะดวกสบายและข้อจากัดด้านเวลา ด้าน
ผูป้ ระกอบการร้านอาหารเริ่ มหันมาใส่ ใจความสาคัญกับฟู้ดเดลิเวอรี่ เพื่อขยายฐานลูกค้า พร้อมเพิ่ม
โอกาสเสริ มหน้าร้าน การสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์ มเข้ามาเป็ นตัวกลาง กลายเป็ นผูม้ ีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนธุ รกิจให้เติบโต รวมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและการเข้าถึ งลูกค้าของร้ านอาหาร
รายเล็กให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ทั้งนี้ มีบริ การ Food Delivery Apps ให้เลือกใช้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่ งแต่ละแอพพลิ เคชัน่ จะมีลกั ษณะการใช้งานคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ค่าบริ การ และ
จานวนร้านอาหาร ซึ่ ง 4 แอปพลิเคชัน่ ยอดฮิตนี้ จะช่ วยให้ตดั สิ นใจเลือกใช้บริ การ Food Delivery
Apps ให้เหมาะกับตนเอง
Foodpanda เป็ นศูนย์รวมบริ การสั่งอาหารออนไลน์ที่เปิ ดบริ การทั้งในไทยและทัว่ โลก
Alexander Felde ผูร้ ่ วมก่อตั้งและกรรมการผูจ้ ดั การ Foodpanda ประเทศไทย เปิ ดตัวตั้งแต่ปี 2555
ฟู้ดแพนด้าและแบรนด์ในเครื อ ได้แก่ เฮลโลฟู้ ด และเดลิ เวอรี่ คลับ คือศู นย์รวมบริ การสั่งอาหาร
ออนไลน์ ร ะดับ โลกที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในกว่า 40 ประเทศทั่ว โลก บริ ษ ัท มุ่ ง ใช้เ ทคโนโลยีที่ ท ันสมัย
นาเสนอร้านอาหารต่างๆ ผ่านทางโลกออนไลน์และโทรศัพท์มือถื อสมาร์ ทโฟน ฟู้ดแพนด้ามอบ
ความสะดวกสบายในการสั่งอาหารหลากหลายประเภทผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน่ สามารถ
สั่งอาหารได้ท้ งั ในเว็บไซต์และแอปพลิ เคชัน่ มี อาหารให้เลื อกหลายประเภท ค่าจัดส่ งราคาเดี ยว
เพียง 40 บาทไม่บวกเพิ่ม เปิ ดบริ การ 24 ชม. มีภาษีมูลค่าเพิ่ม วิธีการชาระเงิน มีจ่ายเงินสด Credit
card ฟั งก์ชนั่ การใช้งานง่ายมีรายละเอียดเกี่ ยวกับร้ านค้าบอกชัดเจน เช่ น เวลาเปิ ด-ปิ ดของร้ าน มี
อาหารหลากหลายแนวให้เลือกรับประทาน เช่น อาหารอเมริ กนั อาหารเอเชี ย เครื่ องดื่ม อาหารจีน
ของหวาน อาหารยุโรป อาหารฟาสต์ฟู้ด ฮาลาล อาหารเพื่อสุ ขภาพ แต่ยงั มี ความหลากหลายให้
เลือกน้อย ส่ วนพื้นที่การให้บริ การคือกรุ งเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธาณี เชี ยงใหม่ พัทยา
ภูเก็ต หัวหิ นสามารถสั่งซื้ ออาหารในอาณาเขตพื้นที่ให้บริ การเท่านั้น ด้านเวลาเปิ ดให้บริ การเปิ ด 24
ชัว่ โมง
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ภาพที่ 2 แอพพลิเคชัน่ foodpanda บน android
ที่มา : www.maymey.com
LineMan เปิ ดตัวตั้งแต่เมษายน 2559 ใช้ได้ท้ งั ระบบไอโฟนและแอนดรอย์ สามารถสั่ง
อาหารจากร้านดังกว่า 10,000 ร้านทัว่ กรุ งเทพ ผูใ้ ช้สามารถเข้าใช้งาน LINE MAN ได้อย่างง่ายดาย
ด้ว ยการล็ อ กอิ น ผ่า นไลน์ ไ อดี ไม่ จ าเป็ นต้อ งลงทะเบี ย นหรื อ สร้ า งบัญ ชี ใ หม่ ใ ดๆ ยัง สามารถ
ตรวจสอบสถานะและรายละเอียดคาสั่งแบบเรี ยลไทม์ได้ผา่ นแอป LINE MAN พร้อมมีการอัพเดท
ความคืบหน้าของคาสั่งส่ งตรงไปยังห้องแชท LINE ผูใ้ ช้สามารถชาระเงินด้วยเงินสดให้กบั LINE
MAN ได้ทนั ทีหลังตรวจสอบอาหารหรื อสิ นค้าเป็ นที่เรี ยบร้อย ร้านอาหารส่ วนใหญ่ได้รับการการัน
ตีจาก Wongnai มีอาหารให้เลือกรับประทานเยอะที่สุด แต่ค่าส่ งอาหารมีราคาสู ง ด้านการชาระเงิน
แอปฯ นี้ ไม่รับบัตรเครดิ ต ค่าบริ การ ค่าส่ งอาหารทัว่ ไป เริ่ มต้นที่ 55 บาท วิธีการชาระเงิน จ่ายเงิ น
สด, Rabbit LINE Pay, ไม่รับ Credit card วิธีการสมัครนั้น Log in ผ่านแอปฯ Line Man โดยใช้
Account ของ Lineโปรโมชัน่ มีโปรโมชันส่ วนลดอาหารพอสมควร มีส่วนลดค่าส่ งขึ้นอยู่กบั ช่ วง
โปรโมชันฟั งก์ชนั่ เมนู การใช้งานมีหมวดอาหารให้เลือกทานเยอะ อาทิ อาหารไทย อาหารญี่ปุ่น
อาหารเพื่อสุ ขภาพ อาหารเกาหลี และอาหารฝรั่ งเศส เป็ นต้น มี ฟังก์ชันการรี วิว จากผูใ้ ช้อาหาร
หลากหลายราคา พื้ นที่ ก ารให้บ ริ ก ารคื อกรุ งเทพฯ ด้านเวลาให้บริ ก ารเปิ ดบริ ก าร 24 ชั่วโมง
ระยะเวลาจัดส่ ง 40 – 50 นาที
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ภาพที่ 3 รู ปแบบการสั่งแอพพลิเคชัน่ Lineman
ที่มา : www.siampod.com
Grab Food เปิ ดตัวในปี 2017 บริ การแกร็ บฟู้ดในประเทศไทยมีพนั ธมิตรร้านอาหารเกือบ
4,000 ร้ า น ที่ ม าร่ วมให้บ ริ การตอบสนองความต้องการการสั่ ง อาหารทางออนไลน์ และโมบาย
แอพพลิเคชัน่ โดยยอดการสั่งอาหารรายวันของแกร็ บฟู้ดในประเทศไทยนั้นเพิ่มสู งขึ้นมากกว่า ร้อย
ละ 440 ในช่วงไตรมาสแรกของปี นี้ ในปั จจุบนั พาร์ ทเนอร์ ร้านอาหารที่เข้าร่ วมสามารถเข้าถึงลูกค้า
กลุ่มใหญ่ และได้รับประโยชน์จากโปรโมชัน่ และช่องทางการตลาดบนแอพพลิเคชัน่ แกร็ บ เช่นการ
โปรโมทให้ร้านอยู่หน้าแรกของแอพพลิ เคชั่นในฐานะร้ านอาหารแนะนา ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ชื่น
ชอบการทานอาหารและจะเลือกแพลตฟอร์ มที่มีร้านอาหารให้เลือกหลากหลาย รวมถึงมีความคุม้ ค่า
และรวดเร็ ว แกร็ บฟู้ดจะมุ่งตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผูบ้ ริ โภคอย่างต่อเนื่ อง รวมถึงมอบ
โอกาสในการเพิ่มรายได้ให้กบั ผูข้ บั ขี่และพันธมิตรร้านอาหารด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มเติม
ฟี เจอร์ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ อง ได้แก่ ระบบหาพิกดั ของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะมอบคาแนะนาร้ านอาหาร
ใกล้ๆ ที่เหมาะสมกับผูส้ ั่ง มีบริ การส่ งอาหารเดลิเวอรี่ ซึ่ งค่าบริ การถูกเริ่ มต้นที่ 10 บาทเท่านั้น เปิ ด
บริ การ 24 ชม. แต่ขอ้ เสี ยคือ ไม่มีหมวดหมู่อาหารที่ชดั เจนและมีร้านอาหารให้เลื อกน้อยมาก ด้าน
ค่าบริ การ ระยะทาง 0-5 ก.ม. ด้านค่าบริ การส่ งอาหาร 10 บาท ด้านวิธีการชาระเงิน จ่ายเงิ นสด,
Credit card เมนูการใช้งานไม่มีหมวดอาหารให้เลือก พื้นที่การให้บริ การใช้เวลาจัดส่ ง 40 นาทีเวลา
และเปิ ดให้บริ การ 24 ชัว่ โมง
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ภาพที่ 4 รู ปแบบการสั่งแอพพลิเคชัน่ Grab Food
ที่มา : www.grab.com
Now เปิ ดตัวในปี 2018 โดยมีจุดเด่นที่จานวนร้านค้าและความหลากหลายของร้าน ที่มีท้ งั
ร้าน Standalone ร้านในห้างสรรพสิ นค้า ไปจนถึง Streetfood นอกจากนี้ ยงั สามารถชาระเงิ นได้
หลายรู ปแบบ และยังมี โปรโมชัน่ ส่ งฟรี และมี ส่วนลดตลอด เพื่อดึ งดู ดลู กค้า โดยแอพพลิ เคชั่น
Now Delivery มีให้ดาวน์โหลดทั้งจาก App Store และ Play Store มีการจัดหมวดหมู่อาหารอย่าง
ชัดเจน โดยสามารถเลือกได้ท้ งั ร้านยอดนิยม ร้านที่อยูใ่ กล้ ร้านที่เพิ่งสั่ง และร้านที่ Verify กับ NOW
แล้ว User สามารถสั่งอาหารได้ท้ งั เว็บไซต์และแอพพลิเคชัน่ มีระบบการสั่งซื้ อและ assigned งาน
ให้คนขับอย่างชัดเจน และมีระบบ GPS ให้สามารถติดตามได้วา่ คนขับอยูท่ ี่จุดไหน จุดด้อยคือการ
รี วิวร้านค้าจะต้องโหลดแอพแยกทาให้มีความยุง่ ยากพอสมควร และปิ ดให้บริ การบ่อยมากในช่วง
มื้ออาหาร

ภาพที่ 5 รู ปแบบการสั่งแอพพลิเคชัน่ Now Food delivery
ที่มา : www.soimilk.com
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จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีการแข่งขันกันตลอดเวลาเพื่อปรับกลยุทธ์มดั ใจลูกค้าและ
เพิ่มส่ วนแบ่งในตลาด ทางผูจ้ ดั จึงได้ทาการวิจยั ในหัวข้อเรื่ อง “การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริ การ
แอพพลิ เคชั่นเพื่อการสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร” เพราะปั จจุบนั มีการเติบโตและ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่ องจึงน่าจะเป็ นโอกาสที่ดีและเป็ นประโยชน์สาหรับผูป้ ระกอบการที่จะต่อยอด
และพัฒนาธุ รกิจของตนเองให้มีความแข็งแกร่ งเพื่อให้สามารถเข้ามาแข่งขันในตลาดที่กาลังเติบโต
นี้ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ โดยผู ป้ ระกอบการจะทราบถึ ง พฤติ ก รรมและสภาพทั่วไปของผู ใ้ ช้
แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารและองค์ประกอบที่มีผลต่อแอพพลิเคชัน่ เพื่อผูป้ ระกอบการจะสามารถปรับ
กลยุทธ์ที่มีอยูใ่ ห้ดียงิ่ ขึ้นเพื่อให้ลูกค้าตัดสิ นใจมากกว่าคู่แข่งและเพิ่มส่ วนแบ่งการตลาด

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของแอพพลิเคชัน่ ที่มีผลต่อผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย
การวิจยั เรื่ องวิเคราะห์ คุณลักษณะของบริ การแอพพลิ เคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร มุ่งศึกษาผูท้ ี่ใช้แอพสั่งอาหารมากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน ในพื้นที่กรุ งเทพชั้นในและ
พื้ น ที่ ก รุ ง เทพชั้น กลาง สถานที่ เ น้น พนัก งานท างานออฟฟิ ศ จ านวน 400 คน มี ร ะยะเวลาที่
ทาการศึกษาระหว่างมกราคม - ธันวาคม 2561
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ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการวิจัย
1. ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ให้กบั ผูป้ ระกอบกิจการนามาปรับปรุ งบริ การให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและตอบสนองผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ให้มากที่สุด
2. ผูป้ ระกอบกิจการสามารถนาผลการศึกษาวิจยั นี้มาปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันที่สูงขึ้นต่อไปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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บทที่ 2
การตรวจเอกสาร
การศึกษาวิจยั เรื่ อง “การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเด
ลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร” ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่างๆ และผลงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาวิจยั ได้แก่ (1.) แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
(2.) แนวคิดเกี่ยวกับการบริ การและคุณภาพการให้บริ การ (3.) การวิเคราะห์คาโนโมเดล (Kano’s
model) (4.) แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
พฤติ ก รรมผูบ้ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ กรรมหรื อการกระทาของผูบ้ ริ โภค กลุ่ ม บุ คคลหรื อ
ครัวเรื อน ในการเลือกซื้ อสิ นค้าและบริ การขั้นสุ ดท้ายเพื่อกินเพื่อใช้เพื่อบริ โภคส่ วนตัว หรื อเพื่อกิน
หรื อใช้ภายในครัวเรื อนเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจของตัวผูบ้ ริ โภค เรี ยกว่า ตลาดผูบ้ ริ โภคผูบ้ ริ โภค
มี ค วามแตกต่ า งกัน ในลัก ษณะประชากรอยู่ห ลายประเด็ น เช่ น อายุ รายได้ การศึ ก ษาศาสนา
วัฒนธรรม เป็ นต้น ทาให้พฤติกรรมการกิ นการใช้ การซื้ อ และความรู ้ สึกนึ กคิ ดของผูบ้ ริ โภคต่อ
ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันออกไป
ทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer behavior theory) เป็ นการศึกษาถึงเหตุ จูงใจที่ทาให้
เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการเกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาให้เกิดความ
ต้องการ สิ่ งกระตุน้ ที่ผา่ นเข้ามาทางความรู ้สึกนึ กคิดของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเสมือนกล่องดา (Buyer’s
Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้สึกนึกคิดของผูบ้ ริ โภค จะได้รับ
อิทธิ พลจากลักษณะต่างๆ ของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อ จุดเริ่ มต้นอยูท่ ี่
มีสิ่งมากระตุน้ ทาให้เกิ ดความต้องการก่อน แล้วทาให้เกิ ดการตอบสนอง (Buyer’s Purchase
Decision) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์. 2538 อ้างถึงใน ชัยณรงค์ ทรายคา, 2552 หน้า 8)
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การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค
ธงชัย สันติวงษ์ (2554, น.17) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การ
วิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุท้ งั ปวงที่มีอิทธิ พลทาให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ ซึ่ ง
โดยการเข้าใจถึงสาเหตุต่างๆ ที่มีผลจูงใจหรื อกากับการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคลักษณะนี้ เองที่จะ
ทาให้นกั การตลาดสามารถตอบสนองผูบ้ ริ โภคได้สาเร็ จผลด้วยการชักนาและหว่านล้อมให้ลูกค้า
ซื้ อสิ นค้าและมีความจงรักภักดีที่จะซื้ อซ้าครั้งต่อไปเรื่ อยๆ ดังนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
จึงเป็ นเรื่ องของการศึกษาการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคว่าเกิ ดจากปั จจัยอิทธิ พลอะไรเป็ นตัวกาหนด
หรื อเป็ นสาเหตุ ที่ ท าให้มี ก ารตัดสิ นใจซื้ อดัง กล่ า วพฤติ ก รรมในขณะท าการซื้ อจึ ง เป็ นขั้นตอน
สุ ดท้ายของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อและในการตัดสิ นใจซื้ อจะประกอบไปด้วยปั จจัยต่างๆ เช่ น
ความต้องการ การเรี ยนรู ้ความเข้าใจ ฯลฯ ปั จจัยต่างๆ นี้ มีอยูใ่ นความนึ กคิดและจิตใจของทุกคนซึ่ ง
ต่างก็ได้มี การสร้างสมและขัดเกลาตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตนตามสังคมและวัฒนธรรมที่
ต่างกันจากอดีตถึงปั จจุบนั ซึ่ งทาให้คุณลักษณะที่แท้จริ งภายในของผูบ้ ริ โภคแตกต่างกัน
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Kolter. 1997, น.171) เป็ นการค้นหาพฤติกรรมการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อที่จะทราบถึงลักษณะความต้องการของผูบ้ ริ โภคโดยการตั้งคาถามและคาตอบที่ได้
จะช่ วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ ทางการตลาดที่ สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม
คาถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคคือ 6Ws และ 1H ซึ่ งประกอบไปด้วย
Who, What, Why, Who, When, Where และ How เพื่อหาคาตอบ 7 ประการ ซึ่ งสามารถอธิ บายได้
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 การใช้ลกั ษณะคาถามทั้ง6Ws , 1H และ 7 Os
คาถาม (6Ws และ 1H)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7 Os)

1.ใครอยูใ่ นตลาดเป้ าหมาย
(Who is in the target market?)
2.ผูบ้ ริ โภคซื้ ออะไร
(What does the consumer buy?)

ลักษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occopants) ทางด้านประชากรศาสตร์,
ภูมิศาสตร์,จิตวิทยา,พฤติกรรมศาสตร์
สิ่ งที่ผบู ้ ริ โภคต้องการซื้ อ (Objects) ซึ่งคือคุณสมบัติหรื อ
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์และความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่ง
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ)
คาถาม (6Ws และ 1H)

คาตอบทีต่ ้ องการทราบ (7 Os)

3.ทาไมผูบ้ ริ โภคจึงซื้ อ
วัตถุประสงค์ในการซื้ อ (Objective) ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้าเพื่อ
(Why does the consumer buy?) สนองความต้องการด้านร่ างกายและด้านจิตวิทยา จึงต้องศึกศา
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อได้แก่ ปั จจัยทางจิตวิทยา
,ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม,ปัจจัยเฉพาะบุคคล
4.ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ อิทธิ พลต่อกลุ่มต่างๆ (Organization) ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ซื้ อ
กลุ่มต่างๆประกอบด้วย ผูร้ ิ เริ่ ม ผูม้ ีอิทธผล,ผูต้ ดั สิ นใจซื้ อ,ผูซ้ ้ื อ
(Who participates in the
และผูใ้ ช้
buying?)
5.ผูบ้ ริ โภคซื้ อเมื่อใด
โอกาสในการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Occasions)
(When does the consumer
buy?)
6.ผูบ้ ริ โภคซื้ อที่ไหน
ช่องทางหรื อแหล่ง (Outlet) ที่ผบู ้ ริ โภคไปทาการซื้ อ
(Where does the consumer
buy?)
7. ผูบ้ ริ โภคซื้ ออย่างไร
ขั้นตอนในการตัดสิ นใจ (Operation) ซึ่งประกอบด้วย การรับรู ้
(How does the consumer buy?) ปัญหา,การค้นหาข้อมูล,การประเมินผลทางเลือก,การตัดสิ นใจ
ซื้ อ,ความรู ้สึกภายหลังการซื้ อ
ที่มา : ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541).
แนวคิดเกีย่ วกับการบริการและคุณภาพการให้ บริการ
Barry (1986) กล่าวไว้ว่า บริ การที่ประสบผลสาเร็ จจะต้องประกอบด้วยคุ ณสมบัติต่างๆ
เหล่ า นี้ คื อ(1.)ความเชื่ อถื อได้ (reliability) ได้แก่ ความสม่ าเสมอ และความพึ่ งพาได้ (2.) การ
ตอบสนอง (responsiveness) ได้แก่ ความเต็มใจที่จะให้บริ การ ความพร้อมที่จะให้บริ การและอุทิศ
เวลา มี ก ารติ ด ต่ อ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และ การปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารเป็ นอย่า งดี (3.) ความสามารถ
(competence) ได้แก่ ความสามารถในการให้บริ การ ความสามารถในการสื่ อสาร และความสามารถ
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ในความรู ้ที่จะให้บริ การ (4.) การเข้าถึงบริ การ (access) ผูใ้ ช้บริ การเข้าใช้หรื อรับบริ การได้สะดวก
ระเบี ย บขั้น ตอนไม่ ซับ ซ้ อ น ผู ใ้ ช้บ ริ ก ารใช้เ วลารอคอยน้อ ย เวลาที่ ใ ห้ บ ริ ก ารสะดวกส าหรั บ
ผูร้ ับบริ การ และอยู่ในสถานที่ที่ผูใ้ ช้บริ การติดต่อได้สะดวก (5.) ความสุ ภาพอ่อนโยน (courtesy)
ได้แก่ การแสดงความสุ ภาพต่อผูใ้ ช้บริ การ ให้การต้อนรับที่เหมาะสม และผูใ้ ห้บริ การมีบุคลิกภาพ
ที่ดี (6.) การสื่ อสาร (communication) ได้แก่ มีการสื่ อสารชี้ แจงขอบเขตงานบริ การ และการอธิ บาย
ขั้นตอนการใช้บริ การ (7.) ความซื่ อสัตย์ (credibility) มีความเที่ยงตรง น่าเชื่ อถื อ (8.) ความมัน่ คง
(security) ได้แก่ ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่นเครื่ องมือ อุปกรณ์ (9.) ความเข้าใจ (understanding)
ได้แก่ การเรี ยนรู ้ ผูใ้ ช้บริ การ การให้คาแนะนาและเอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การ และการให้ความสนใจต่อ
ผูร้ ับบริ การ (10.) การสร้ างสิ่ งที่จบั ต้องได้ (tangibility) ได้แก่ การเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อม
สาหรับให้บริ การ การเตรี ยมอุปกรณ์เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผมู ้ าใช้บริ การ และการจัดสถานที่
ให้บริ การสวยงามสะอาด
Millet (1954, p. 13) กล่าวว่า เป้ าหมายสาคัญของการบริ การ คือ การสร้างความพึงพอใจใน
การให้ บริ การสาธารณะแก่ประชาชน โดยมีหลัก และแนวทาง คือ การให้บริ การอย่างเสมอภาค
หมายถึ ง ความยุติธรรมในการบริ หารงานภาครั ฐที่ มี ฐานคติ ที่ ว่า คนทุ ก คนเท่ า เที ย มกัน ดัง นั้น
ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันในแง่มุมของกฎหมาย ไม่มีการแบ่งแยกกีดกั้น
ในการให้บริ การประชาชน จะได้รับการปฏิบตั ิในฐานะที่เป็ นปั จเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานในการ
ให้บริ การเดี ยวกันการให้บริ การที่ ตรงเวลา หมายถึ ง ในการบริ การจะต้องมองว่า การให้บริ การ
สาธารณะจะต้องตรงต่อเวลา ผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ จะถือว่าไม่มีประสิ ทธิ ผลเลย
ถ้าไม่มีการตรงต่อเวลา ซึ่ งจะต้องสร้ างความไม่พอใจให้แก่ประชาชนการให้บริ การอย่างเพียงพอ
หมายถึง การให้บริ การสาธารณะต้องมีลกั ษณะ มีจานวนการให้บริ การและสถานที่ให้บริ การอย่าง
เหมาะสม Millet เห็นว่า ความเสมอภาคหรื อการตรงต่อเวลาจะไม่มีความหมายเลย ถ้ามีจานวนการ
ให้บริ การไม่เพียงพอและสถานที่ต้ งั ที่ให้บริ การสร้างความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผรู ้ ับบริ การ การ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การให้บริ การสาธารณะที่เป็ นไปอย่างสม่าเสมอ โดยยึดประโยชน์
ของสาธารณะเป็ นหลัก ไม่ใช่ ยึดความพอใจของหน่ วยงานที่ให้บริ การว่า จะให้บริ การ หรื อ หยุด
บริ การเมื่อใดก็ได้ และการให้บริ การอย่างก้าวหน้า (progressive service) หมายถึง การให้บริ การ
สาธารณะที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพ และผลการปฏิ บ ัติ ง าน กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพหรื อความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม การวัดความพึง
พอใจในบริ การ Millet (1954, p. 397) ได้กล่าวเกี่ยวกับความพึงพอใจในบริ การหรื อความสามารถที่
จะพิจารณาว่า บริ การนั้นเป็ นที่ พึงพอใจหรื อไม่โดยวัดจาก การให้บริ การอย่างเท่าเทียม คือ การ
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บริ การที่มีความยุติธรรมเสมอภาค และเสมอหน้า ไม่ว่าผูน้ ้ นั จะเป็ นใคร การให้บริ การรวดเร็ วทัน
ต่อ คือ การให้บริ การตามลักษณะความจาเป็ นรี บด่วน และตามความต้องการของผูร้ ับบริ การ การ
ให้บริ การอย่างเพียงพอ คือ ความเพียงพอในด้านสถานที่บุคลากรวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การให้บริ การ
อย่างต่อเนื่ อง และการให้บริ การที่มีความก้าวหน้า คือ การพัฒนางานบริ การทางด้านปริ มาณ และ
คุณภาพให้มีความเจริ ญก้าวหน้าไปเรื่ อย ๆ
วรเดช จันทรศร (2544) ได้ศึกษา และเสนอ การพัฒนาต้นแบบการบริ การสาธารณะที่เป็ น
เลิศ: กรณี ศึกษาจากต่างประเทศ การปรับปรุ งบริ การสาธารณะให้มีคุณภาพ ต้องให้ความสาคัญ กับ
การนาเสนอวิธีการบริ การคุ ณภาพโดยเน้นผลผลิ ตตรงตามความต้องการของหน่ วยงาน การให้
ความมัน่ ใจว่า มีการแก้ไข ปรับปรุ งที่เหมาะสมหากมีสิ่งผิดพลาดต้องแก้ไข ชี้ แจง ขอโทษ และการ
มุ่งให้ความสาคัญแก่ลูกค้า โดยจัดทามาตรฐานการให้บริ การแก่ผูใ้ ช้บริ การแต่ละคน กลุ่ ม จัดหา
ข้อ มู ล ที่ มี ค วามเที่ ย งตรงสมบู ร ณ์ จ ัด ให้ มี ท างเลื อ กในการให้ ค าแนะนา หรื อ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ
ประเมินผลด้านการปรับปรุ งการให้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การสามารถให้การเสนอแนะได้
Hoffman and Bateson (2006) สรุ ปเกี่ ยวกับการบริ การว่า การบริ การเป็ นกิ จกรรม
ผลประโยชน์หรื อความพึงพอใจที่สนองความต้องการของผูม้ ารับบริ การ โดยต้องสร้างระบบการ
บริ การที่มีคุณภาพซึ่ งต้องคานึ งถึ งองค์ประกอบหลักคือ ต้องรับฟั งข้อเสนอแนะจากผูร้ ับบริ การ
อย่างต่อเนื่ อง ให้บริ การที่น่าเชื่ อถื อไว้วางใจบริ การที่ เป็ นไปตามที่ ให้สัญญาหรื อตามที่เสนอไว้
รู ปแบบการให้บริ การที่หลากหลายจะต้องไม่ลดคุณภาพบริ การหลักที่มีอยูเ่ ดิม การให้บริ การต้องมี
การปรับปรุ งได้ดีข้ ึน เสนอบริ การที่เกิ นความคาดหวังแก่ผูร้ ับบริ การ ทีมงานต้องพร้ อมเสมอให้มี
การวิจยั เกี่ ยวกับการให้บริ การของเจ้าหน้าที่ และรู ปแบบการบริ การต้องมี รูปแบบที่ พิเศษอยู่ใน
ระดับเป็ นผูน้ าในบริ การนั้น ๆ ดังนั้น การให้บริ การจึ งควรคานึ งถึ งหลักการสาคัญ ดังนี้ คือ (1.)
หลัก ความสอดคล้องกับ ความต้องการของบุ ค คลส่ วนใหญ่ กล่ า วคื อ ประโยชน์ ห รื อ บริ ก ารที่
องค์การจัดให้น้ นั จะต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่ วนใหญ่มิใช่เป็ นการจัดให้แก่บุคคล
กลุ่ ม หนึ่ ง กลุ่ ม ใดโดยเฉพาะ มิ ฉ ะนั้นแล้วนอกจากจะไม่ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดในการเอื้ ออานวย
ประโยชน์และบริ ก ารแล้วยัง ไม่คุ ้มค่ า กับ การดาเนิ นงานนั้น ๆ ด้วย (2.) หลักความสม่ าเสมอ
กล่าวคื อ การให้บริ การนั้น จะต้องดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ ไม่ใช่ ทา ๆ หยุด ๆ ตาม
ความพอใจของผูบ้ ริ หารหรื อผูป้ ฏิบตั ิงาน (3.) หลักความเสมอภาค กล่าวคือ บริ การที่จดั นั้น จะต้อง
ให้แก่ผมู ้ าใช้บริ การทุกคนอย่างเสมอหน้าและเท่าเทียมกัน ไม่มีการใช้สิทธิ พิเศษแก่บุคคลหรื อกลุ่ม
ใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่ มใดในลักษณะแตกต่างจากกลุ่ มคนอื่ น ๆ อย่างเห็ นได้ชัดเจน (4.)
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หลักความประหยัด กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งใช้ในการให้บริ การจะต้องไม่มากจนเกินกว่าผลที่จะ
ได้รับ และ (5.) หลักความสะดวก กล่าวคือ บริ การที่จดั ให้แก่ผรู ้ ับบริ การจะต้องเป็ นไปในลักษณะ
ปฏิ บตั ิได้ง่ายสะดวกสบาย สิ้ นเปลื องทรั พยากรไม่มากนัก ทั้งยังไม่เป็ นการสร้ างภาวะยุ่งยากใจ
ให้ แ ก่ ใ ห้ บ ริ ก าร หรื อ ผู ม้ าใช้บ ริ ก ารมากจนเกิ น ไป โดยให้ เ อกชนมาร่ ว มดาเนิ น การแทนงาน
บางอย่างที่ มิใช่งานหลัก เน้นลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ มีการกระจายอานาจ สนับสนุ นให้หน่วยงานที่
มิใช่ภาครัฐ มีบทบาทมากขึ้น (Rhodes, 1996)
การวิเคราะห์ คาโนโมเดล (Kano’s model)
การศึกษาถึงความต้องการของลูกค้าช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
คาโนโมเดลสร้างขึ้นโดย ดร.โนริ ยากิ คาโน ผูช้ านาญการทางด้านคุณภาพชาวญี่ปุ่น (Kano, 1984)
สาเหตุที่ตอ้ งนาคาโนโมเดลมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากความพึงพอใจของ
ลู ก ค้า ที่ จะมี ต่อผลิ ตภัณฑ์ น้ ันมี ค วามสั ม พัน ธ์ อย่า งยิ่ง กับ ความสามารถในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าซึ่ งต้องให้เกิดความพึงพอใจสู งสุ ดโดยที่จะต้องมีความบกพร่ องที่ทาให้ลูกค้าเกิด
ความไม่พึงพอใจน้อยที่สุดหรื อรวมเรี ยกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นนั่ เองแต่เนื่ องจากพฤติกรรมและ
ความคาดหวังในผลิตภัณฑ์ของลู กค้ามีหลายรู ปแบบหลายส่ วนหลายปั จจัยและเปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วตลอดเวลา ก็ยงิ่ ทาให้การวิเคราะห์ยากมากตามไปด้วย

ภาพที่ 6 คาโนโมเดล (Kano’s model)
ที่มา : Berger. 1993.
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คาโนโมเดลแบ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
1.) ส่ วนที่ 1 เรี ยกว่าส่ วนที่ทาให้ลูกค้าไม่พอใจ (Dissatisfies) เป็ นลักษณะทางคุณภาพที่
ลูกค้าคาดหวัง โดยลู กค้าจะบอกหรื อไม่บอกก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุ ณลักษณะดังกล่าวขาด
หายไปลูกค้าจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาในทันที เช่น ความเรี ยบร้อยของผลิตภัณฑ์ ซื้ อกระเป๋ า
สตางค์ก็ตอ้ งมีรอยเย็บที่ดี มีหนังที่สวยงามไม่มีรอยด่างดา หรื อซื้ อทีวีก็ตอ้ งมีคู่มือการใช้งาน ซื้ อ
มาแล้วก็ตอ้ งสามารถใช้งานปุ่ มต่าง ๆ ที่มีได้ตามที่เขียนบอกไว้ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ สาคัญกับลูกค้า
มาก ๆ โดยทางผูป้ ระกอบการสามารถตรวจหาได้จากการร้องเรี ยนของลูกค้าที่ มีตามศูนย์บริ การ
หรื อตัวแทนจาหน่ายได้เนื่องจากว่าหากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทาได้ตามความต้องการดังกล่าวลูกค้า
จะร้องเรี ยนในทันที
2.) ส่ วนที่ 2 เรี ยกว่า ส่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ (Satisfaction) เป็ นลักษณะทางคุณภาพที่
ลูกค้าต้องการให้มีในผลิตภัณฑ์ ในกรณี ที่สามารถเพิ่มคุณลักษณะทางคุณภาพเหล่านี้ มากขึ้นจะทา
ให้ความพึงพอในของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์มีมากขึ้นด้วย หรื อมีลกั ษณะที่แปรผันตรงกับความพึง
พอใจของลู กค้า เช่ นการเพิ่มความเร็ วในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ การปรับปรุ งให้ไมโคร
ซอฟออฟฟิ สสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น การเพิ่มความจุหน่วยความจาในโทรศัพท์ หรื องานบริ การที่
สามารถให้บริ การได้รวดเร็ วมากขึ้น ซึ่ งความพึงพอใจแบบนี้ เมื่อลูกค้าเห็ นว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ มี
เหมือนกันลูกค้าก็จะไปพิจารณาด้านอื่น ๆ ต่อไป เช่น ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต่ากว่า เป็ นต้น
3.) ส่ วนที่ 3 เรี ยกว่า ส่ วนที่ทาให้ลูกค้าประทับใจ (Delighter) เป็ นลักษณะทางคุณภาพที่มี
แล้วจะทาให้ลูกค้าเกิดความประหลาดใจหรื อเรี ยกว่าเกิ นความคาดหวังที่จะมีเนื่ องจากว่าเป็ นสิ่ งที่
ลูกค้าไม่ได้คาดหวัง เมื่อผลิ ตภัณฑ์ไม่มีสิ่งเหล่านี้ ก็ไม่ได้ทาให้ลูกค้ารู ้สึกไม่ดีแต่อย่างใด ซึ่ งใน
มุมมองของธุ รกิจ แล้วสิ่ งเหล่านี้ ถือว่าเป็ นตัวแปรสาคัญในการสร้างความแตกต่างให้กบั ผลิตภัณฑ์
เช่น ไฟอ่านหนังสื อที่บริ เวณเบาะหลังรถยนต์ ที่วางแก้วน้ าในรถยนต์ หรื อยิ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ วเช่ นโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ส่ วนที่ทาให้ลูกค้าเบิกบานก็จะสร้ างจุดเด่นที่แตกต่าง
ได้มาก เช่ นโทรศัพท์ที่มีหลายภาษา สามารถฟั งเพลงได้ ถ่ายรู ปได้ เป็ นออร์ แกนไนซ์เซอร์ ได้
(Organizer) คุณสมบัติเหล่านี้ สามารถเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ได้เป็ นอย่างมาก แต่หากว่าในอนาคต
ผลิ ตภัณฑ์ของคู่ แข่งสามารถพัฒนาจนกระทัง่ สิ่ งที่ เป็ นส่ วนที่ ทาให้ลูกค้า ประทับ ใจนี้ จะเปลี่ ย น
สถานะเป็ นมาตรฐานความคาดหวังของลูกค้าในทันทีตามทิศทางของลูกศรในภาพที่ 2 เหมือน
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ผลิ ตภัณฑ์โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ปัจจุ บนั การถ่ า ยรู ป หรื อการฟั ง เพลงถื อเป็ นเรื่ องปกติ หรื อความ
คาดหวังพื้นฐานไปแล้ว
จากคาโนโมเดลที่ ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระดับส่ วน คือ ส่ วนที่ ทาให้ลูกค้า ไม่พอใจ
(Dissatisfies) ที่เป็ นส่ วนที่ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีและห้ามพลาด ส่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ (Satisfies) หรื อ
ส่ วนที่เราต้องพัฒนาให้มากขึ้นเรื่ อย ๆ และส่ วนที่ทาให้ลูกค้าประทับใจ (Delighter) หรื อส่ วนที่จะ
เกิดความประหลาดใจ (Surprise) ให้กบั ลูกค้าซึ่ งผูอ้ อกแบบและพัฒนาต้องพยายามค้นหาให้ได้ เพื่อ
สร้างจุดเด่นดึงดูดให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจต่อลูกค้า ซึ่ งย่อมสามารถเพิ่มยอดขายและจานวนลูกค้าได้
จานวนมาก
แต่อย่างไรก็ตามความสามารถพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ก็จาเป็ นที่จะต้องมาก่อนส่ วนอื่น ๆ
จนลูกค้าเชื่อมัน่ หรื อถือว่าปกติให้ได้
ขั้นตอนวิเคราะห์คาโนโมเดล แบ่งเป็ น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1.) การจาแนกความต้องการของลูกค้า โดยเริ่ มต้นจากการเรี ยกร้องของลูกค้าหรื อ (Voice
of Customer) ซึ่งโดยปกติแล้วความต้องการของลูกค้าที่สามารถทราบได้ จะมีลกั ษณะเป็ นถ้อยคาที่
พูดออกมาจากความรู ้สึกหรื อความต้องการของลูกค้าโดยตรง ซึ่ งโดยพื้นฐานข้อมูลเสี ยงเรี ยกร้อง
จากลูกค้าเหล่านี้ ย่อมจะไม่มีความเรี ยบร้อยในการเรี ยบเรี ยงแนวคิดหรื อการใช้คาศัพท์ ดังนั้นข้อมูล
ที่ได้จึงค่อนข้างที่จะสับสนวุน่ วายปนเปกันนอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ได้ยงั รวมถึงข้อตาหนิ ที่ลูกค้าไม่ชอบ
อีกด้วย ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์อย่างมากในการนามาตีความเพื่อใช้ในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยทัว่ ไปแล้วการรวบรวมเสี ยงเรี ยกร้องของลูกค้าสามารถกระทาได้หลายวิธี เช่น การ
สอบถามโดยตรงจากลูกค้า การใช้แบบสอบถามการระดมสมองของทีมงาน การสังเกตการณ์ใช้
งานผลิตภัณฑ์โดยตรงจากลูกค้า เป็ นต้น โดยในการดาเนิ นงานดังกล่าวนี้ จาเป็ นที่จะต้องใช้ความ
ร่ วมมือจากหลายหน่วยงานมาช่ วยกันเก็บข้อมูล เช่นฝ่ ายออกแบบ ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ ายการตลาด รวมถึ งอาจจาเป็ นต้องมีฝ่ายวิศวกรรมร่ วมด้วยถ้ากรณี ผลิ ตภัณฑ์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการข้อมูลทางเทคนิคมาก ๆ
2.) การสร้างแบบสอบถามของคาโน เมื่อสามารถหาข้อเรี ยกร้องของลูกค้าได้แล้ว ทีม
พัฒนาต้องนาเสี ยงของลู กค้าเหล่ านั้นมาทาการจัดกลุ่ มแยกเป็ นส่ วน ๆ ตามการแบ่งคุ ณภาพ
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ผลิตภัณฑ์ 3 ส่ วนของคาโนโมเดลและเมื่อทาการจาแนกลักษณะสาคัญได้แล้วก็จะทาการออกแบบ
คาถาม ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ถามด้านบวก (Positive Question)และด้านลบ(Negative Question) ของแบบจาลองคาโน
หน้าที่ (Functional)ที่ได้จากคาถาม
ถ้าผลิตภัณฑ์คุนมีลกั ษณะนี้ คุณรู ้สึกอย่างไร
(Positive Question)

ถ้าผลิตภัณฑ์คุนมีลกั ษณะนี้ คุณรู ้สึกอย่างไร
(Negative Question)

คาตอบ
1) ชอบถ้ามีแบบนั้น (Like)
2) ควรเป็ นแบบนี้ (Must be)
3) รู ้สึกเฉยๆ (Neutral)
4) ไม่ชอบแต่ทนได้ (Live with)
5) ไม่ชอบแบบนั้นเลย (Dislike)
1) ชอบถ้ามีแบบนั้น (Like)
2) ควรเป็ นแบบนี้ (Must be)
3) รู ้สึกเฉยๆ (Neutral)
4) ไม่ชอบแต่ทนได้ (Live with)
5) ไม่ชอบแบบนั้นเลย (Dislike)

ที่มา: Berger et .al (1993)
ซึ่ งเมื่อทราบคาตอบแล้วในขั้นตอนต่อไปคือการนาคาตอบที่ได้จากทั้ง 2 คาถามมาผสมกัน
ตามตารางการประเมินของคาโนในตารางที่ 2 โดยให้แกน y เป็ นคาตอบจากด้านบวกและแกน x
เป็ นคาตอบจากด้านลบ
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ตารางที่ 3 ถามแบบด้านบวก (Positive Question) และแบบด้านลบ (Negative Question) ของ
แบบจาลองคาโน
Custumer
Requirement
1) Like
2)Must be
Functional 3)Neutral
4)Live with
(Positive
5)Dislike
question)
ที่มา: Berger et .al (1993)

1) Like
Q
R
R
R
R

Dysfunctiontional (negative question)
2)Must be 3)Neutral 4)Livewith 5)Dislike
A
A
A
O
I
I
I
M
I
I
I
M
I
I
I
M
R
R
R
Q

หมายเหตุ A (attractive) คือ หน้าที่น้ ีดึงดูดลูกค้า
O (one-dimensional) คือ หน้าที่น้ ีอยูส่ ่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ
M (must-be) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์
Q (questionable) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องตระหนักให้มากเพราะอยูใ่ นส่ วนที่ไม่พอใจ
R (reverse) คือ หน้าที่น้ ีนอกจากไม่ตอ้ งการแล้วควรมีการปรับปรุ ง
I (indifferent) คือ หน้าที่น้ ี ไม่แตกต่างในความรู ้สึกของลูกค้า
สมมุติว่าคาตอบที่ได้จากคาถามในตารางที่ 1 จากคาถามทั้ง 2 ข้อ คือ คาถามด้านบวก
(Positivequestion) ลูกค้าตอบว่า ชอบถ้ามีแบบนั้น (Like) และคาถามด้านลบ (Negative question)
ลูกค้าตอบว่ารู ้สึกเฉย ๆ (Neutral) ผลลัพธ์ในตารางที่ 2 คือ A หรื อความต้องการนี้ เป็ นหน้าที่ที่ดึงดูด
ลูกค้า
3) การประเมินและแปรความหมาย หลังจากที่ได้ผลลัพธ์จากการแปรความหมายใน
ขั้นตอนที่ 2 แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนามาทาการประเมินความต้องการที่ได้มาจากลูกค้าทั้งหมด โดย
ประเมินจากค่าความถี่ในการตอบของลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 ตัวอย่างการประเมินผลลัพธ์จากการประเมิน
ความต้ องการที่มตี ่ อผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะที่ 1
คุณลักษณะที่ 2
คุณลักษณะที่ 3
ที่มา: Berger et .al (1993)

A
7
10.4
63.8

O
32.3
45.1
21.6

M
49.3
30.5
2.9

I
0.5
11.5
8.5

R
0.3
0.2
0.7

Q
1.5
1.2
1.5

รวม จาแนก
100% M
100% O
100% A

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้วา่ ความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในคุณลักษณะที่ 1 มีค่าเท่ากับ M
(49.3%) หรื อ หน้าที่น้ ี จาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะที่ 2 เท่ากับ O (45.1%) หน้าที่น้ ีอยู่
ส่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ และคุณลักษณะที่ 3 เท่ากับ A (63.8%) หน้าที่น้ ีดึงดูดลูกค้ากฎในการ
ประเมิน M>O>A>I ใช้ในกรณี ที่ความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ได้ผลลัพธ์ที่ตดั สิ นใจยากหรื อไม่
ชัดเจนแล้ว การประยุกต์ใช้กฏในการประเมิน M>O>A>I นับว่ามีประโยชน์อย่างมากเนื่องจาก
ความต้องการแรกที่จาเป็ นต้องทาการปรับปรุ งหรื อทาให้กบั ผลิตภัณฑ์นนั่ คือ ส่ วนแรกที่รุนแรงต่อ
ความรู ้สึกมากคือ M หมายถึงหน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์ สาเหตุเนื่องจากเพื่อป้ องกัน
ความไม่พึงพอใจที่จะมีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ งนับว่าสาคัญที่สุดและต้องรี บทาการปรับปรุ ง ตามด้วยส่ วน
ที่สอง สาม และสี่ นัน่ คือ O, A และ I ตามลาดับ นัน่ คือเมื่อลดความไม่พอใจแล้วต้องหาความสาคัญ
ที่ทาให้ลูกค้าพอใจ ไปจนกระทัง่ ถึงทาให้ลูกค้าเบิกบานตามมา โดยปกติถา้ ผลิตภัณฑ์สามารถทาให้
ลูกค้ามีความรู ้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ในระดับเบิกบานได้ 2-3 ปั จจัยก็นบั ว่าการปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
สามารถดาเนินการได้ดีในระดับหนึ่งแล้ว
การค านวณสั ม ประสิ ท ธ์ ร ะดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า (Customer Satisfaction
Coefficient)เป็ นการคานวณระดับความพึงพอใจหรื อไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็ นค่าที่สาคัญอย่างมาก
ในการที่จะทาให้เข้าใจถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เนื่ องจากว่าในบางครั้งที่
การประเมินผลิ ตภัณฑ์ได้ผลลัพธ์มาจากกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันทาให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล
การวิเคราะห์ ผลก็ จะเป็ นไปได้ย ากด้วย ดัง นั้นการหาค่ า เฉลี่ ย ของผลกระทบที่ มีต่อลู กค้าจึ ง มี
ประโยชน์ อ ย่ า งมากโดยสมการในการหาค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความพึ ง พอใจของลู ก ค้า มี ดัง นี้
(Sauerwein E., 1997)
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ค่าความพึงพอใจ Satisfaction = (A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พึงพอใจ Dissatisfaction = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
โดยที่ค่าความพึงพอใจจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่ามีความพึงพอใจต่อ
ลูกค้ามากในทางกลับกันค่าความไม่พึงพอใจถ้ามีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่าปั จจัยนั้นมีผลต่อความไม่พึง
พอใจมากสามารถอธิ บายได้วา่ ทางด้านลบความต้องการที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดา้ นคุณลักษณะที่1ถ้าไม่
สามารถมีในผลิตภัณฑ์ได้จะส่ งผลต่อความไม่พอใจของลูกค้ามากระดับ -0.83 แต่ในด้านบวกของ
คุณลักษณะที่ 1 ส่ งผลต่อความพึงพอใจไม่มากคืออยูใ่ นระดับเพียง 0.4 เท่านั้นดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 5 ตัวอย่างการประเมินสัมประสิ ทธิ์ ความพอใจและไม่พอใจ
ความต้ องการทีม่ ี
I
A
O
M
ต่ อผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะที่ 1 7 32.3 49.3 0.5
คุณลักษณะที่ 2 10.4 45.1 30.5 11.5
คุณลักษณะที่ 3 63.8 21.6 2.9 8.5
ที่มา: Berger et .al (1993)

ค่ าความพึงพอใจ

ค่ าความไม่ พงึ พอใจ

(A+O)(A+O+M+I) (O+M)/(A+O+M+I)x(-1)

0.40
0.57
0.89

-0.83
-0.78
-0.25

แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์, ปริ ญ ลักษิตานนท์ และ ศุภร เสรี รัตน์ (2541, น. 337-339) ได้กล่าวไว้
ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดสาหรับธุ รกิจการให้บริ การ (Market Mix) ในหนังสื อการ
บริ หารการตลาดยุคใหม่น้ นั ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ (Buying Decision Process) จะเป็ นลาดับ
ขั้นโดยพบว่าผูบ้ ริ โภคที่ผ่านกระบวนการตัดสิ นใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุ รกิจที่ให้บริ การจะใช้ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรื อ 7Ps
1. ผลิ ตภัณฑ์ (Products) ที่ตอ้ งมีคุณภาพและรู ปแบบดี ไซน์ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่บุคคลและองค์กรซื้ อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าอื่นๆ หรื อ
ในแนวทางการประกอบธุ รกิจ หรื อหมายถึงสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อสิ นค้าหรื อบริ การที่ผซู ้ ้ื อไปเพื่อ
ใช้ ใ นการผลิ ต การให้ บ ริ ก าร หรื อ ด าเนิ น งานของกิ จ การ(ณั ฐ อิ ร นพไพบู ล ย์ 2554)หรื อ แม้
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ผลิ ตภัณฑ์จะเป็ นองค์ประกอบตัวเดี ยวในส่ วนประสมของการตลาดก็ ตาม แต่เป็ นตัวส าคัญที่ มี
รายละเอี ย ดที่ จ ะต้องพิ จ ารณาอี ก มากมาย ดัง นี้ เช่ นความหลากหลายของผลิ ต ภัณ ฑ์ (Produce
Variety) ชื่อตราสิ นค้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ (Quality) การรับระกัน
ผลิตภัณฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ์ (Returns) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
2. ราคา (Pricing) ต้องเหมาะสมกับตาแหน่ งทางการแข่งขันของสิ นค้าและสร้างกาไรใน
อัตราที่เหมาะสมสู่ กิจการหรื อจานวนเงิ นที่ถูกเรี ยกเก็บเป็ นค่าสิ นค้าหรื อบริ การหรื ผลรวมของมูล
ค่าที่ผซู ้ ้ื อทาการแลกเปลี่ ยนเพื่อให้ได้มาซึ่ งผลประโยชน์จากการมีหรื อการใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าหรื อ
บริ การหรื อนโยบายการตั้งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)หรื อมูลค่าของสิ นค้า
และบริ การที่วดั ออกมาเป็ นตัวเงิ น การกาหนดรามี ความสาคัญต่อกิ จการมาก กิ จการไม่สามารถ
กาหนดราคาสิ นค้าเองได้ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต้องกาหนดต้นทุนการผลิ ต สภาพการ
แข่งขัน กาไรที่คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขัน ดังนั้นกิ จการจะต้องเลื อกกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
กาหนดราคาสิ นค้าและบริ การ ประเด็นสาคัญจะต้องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได้แก่ ราคาสิ นค้าที่ระบุ
ในรายการหรื อราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที่ มีส่วนยอมให้
(Allowances) ราคาที่มีช่วงระยะเวลาที่การชาระเงิน (Payment Period) และราคาเงื่อนไขให้สินเชื่อ
(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริ ญสุ ข 2547)
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสิ นค้าที่ครอบคลุมและทัว่ ถึง
สามารถเข้า ถึ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ า หมายทุ ก ส่ ว นได้เป็ นอย่า งดี หรื อเป็ นช่ องทางการจัดจ าหน่ า ยเป็ น
เส้ นทางเคลื่ อนย้ายจากผูผ้ ลิ ตไปยังผูบ้ ริ โภคหรื อลู กค้า ซึ่ งอาจผ่านคนกลางหรื อไม่ผ่านก็ได้ ใน
ช่องทางการจัดจาหน่ายประกอบด้วย ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรม (Industrial User)
หรื อลูกค้าทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ ทาง
การตลาด เป็ นการวางแผนการปฏิ บตั ิตามแผนและการควบคุมการเคลื่ อนย้ายสิ นค้าจากจุดเริ่ มต้น
ไปยงจุดที่ตอ้ งการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลกาไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554)
หรื อกลยุทธ์ทางการตลาดในการทาให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจาหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการพบ
ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่าสิ นค้าที่มีจาหน่ายแพร่ หลายและง่ายที่จะซื้ อก็จะทาให้ผบู ้ ริ โภคนาไปประเมิน
ประเภทของช่องทางที่นาเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ (ชี วรรณ เจริ ญ
สุ ข 2547)หรื อ ช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หน่ ว ยเศรษฐกิ จ ต่ า งๆ ที่ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนาพาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตไปสู่ มือผูบ้ ริ โภค ซึ่ งการตัดสิ นใจเลือกช่องทางการจัดจาหน่ายที่
เหมาะสม มี ค วาม สาคัญต่ อก าไรของหน่ วยธุ รกิ จ รวมทั้งมี ผลกระทบต่อการก าหนดส่ วนผสม
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ทางการตลาดที่ เกี่ ย วข้องอื่ นๆเช่ น การตั้ง ราคา การโฆษณา เกรดสิ นค้า เป็ นต้น โดยการเลื อ ก
ช่องทางการตลาดมักมีผลผูกพันในระยะยาว เช่ น การเลือกแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ ายเปลี่ ยนตัวแทน
จาหน่ายจริ ง ก็หมายความว่าการบริ หารจัดการในส่ วนอื่นๆ เช่น การผลิต การบรรจุหีบห่ อ พนักงาน
ขาย นโยบายการจัดส่ งสิ นค้า (ภูดินนั ท์ อดิทิพยางกูร 2555) หรื อ การกระจายสิ นค้าเป็ นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสิ นค้า จากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อผูใ้ ช้ทางอุตสาหกรรมการขนส่ ง
และการเก็บรักษาตัวสิ นค้า ภายในธุ รกิจใดธุ รกิ จหนึ่ งและระบบช่องทางการจัดจาหน่ายของธุ รกิ จ
นั้น (ชานนท์ รุ่ งเรื อง 2555)
4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ที่เน้นทั้งการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ส่งเสริ มการ
ขายและการตลาดโดยตรง ซึ่ ง สามารถเรี ยกว่า 4P ซึ่ งนาไปสู่ การได้ครอบครองส่ วนแบ่ง ทาง
การตลาดที่เพิ่มขึ้นตามเป้ าหมายของกิ จการนัน่ เอง ระดับที่สองคือการตลาดที่มุ่งเน้นทางด้านของ
การสร้ างประสบการณ์ที่ดีน่าประทับใจให้กบั ลู กค้าซึ่ งรู ้จกั กันในชื่ อว่าการตลาดเชิ งประสบการณ์
(Experiential Marketing) ซึ่ งหากสามารถสร้ างประสบการณ์ ในการใช้สินค้า หรื อบริ การที่ดีต่อ
ลู ก ค้า เป้ า หมายแล้ว ก็ จะนาไปสู่ ก ารสร้ า งความผูก พันทางด้า นอารมณ์ ที่ แนบแน่ น (Emotional
Attachment) ต่อผูบ้ ริ โภคแบบสนิ ทแนบแน่ น โดยผลลัพธ์ที่คาดหวังจากกิจการในการดาเนิ นกล
ยุทธ์ทางการตลาดระดับที่สองนี้ คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกค้าสู งขึ้น
(Share of Heart) เมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน (ณัฐ อิรนพไพบูลย์ 2554) หรื อ เป็ นกิจกรรมติต่อสื่ อสารไป
ยังตลาดเป้าหมายเพื่อเป็ นการให้คามรู ้ ชักจูง หรื อเป็ นการเตือน ความจาเป็ นของตลาดเป้ าหมายที่มี
ต่อตราสิ นค้าและผลิ ตภัณฑ์สินคาหรื อบริ การ การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย (ชานนท์ รุ่ งเรื อง
2555) หรื อ เป็ นการตลาดทางตรงการให้ข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เป็ นสิ่ งสาคัญที่นามาใช้
ในการสร้างการรับรู ้ การกระตุน้ ชื่ อเสี ยงของบริ ษทั การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร ของผลิตภัณฑ์หรื อ
การนาทางให้กบั พนักงานขายหรื อเป็ นกลยุทธ์การสื่ อสารภายใต้เป้ าหมายได้ทราบถึ งผลิ ตภัณฑ์
และบริ การที่ตอ้ งการจะจาหน่าย ณ สถานที่ใดระดับใด การส่ งเสริ มการตลาดเป็ นตัวแปรที่หนึ่ งของ
ส่ วนประสมการตลาดโดยทาหน้าที่ ช้ ี ชวน ให้ลูกค้าเป้ าหมายสนใจและซื้ อสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์หรื อ
บริ การนั้น (เชาว์ โรจนแสง 2545) หรื อเป็ นเครื่ องมื อการสื่ อสารเพื่อสร้ างความพึงพอใจต่อตรา
สิ นค้าหรื อบริ การความคิด ต่อบุคคลโดยใช้เพื่อจูงใจ ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจา ใน
ผลิตภัณฑ์โดยคาดว่าจะมีอิทธิ พลต่อความรู ้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ (ชี วรรณ เจริ ญสุ ข
2547)
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5. บุคลากร (People) หรื อพนักงาน (Employees) หมายึง พนักงานผูใ้ ห้บริ การเป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญในกระบวนการผลิตและบริ การ ซึ่ งต้องผ่านการคัดเลื อก (Selection) การ
ฝึ กอบรม (Training) และการจูงใจพนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่ มเป้ าหมายได้และสร้ างความพึงพอใจให้กบั ลู กค้าได้เหนื อคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุ ณภาพในการ
บริ การองค์กรจึงจาเป็ นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุนที่จาเป็ นในการมอบหมายอานาจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู ้ความสามารถ ความน่าเชื่ อถือ มีทศั นคติที่
ดี มีความรับผิดชอบ มีประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสารกับลูกค้า มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาต่างๆ
รวมถึงมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence &Presentation) หมายยถึง สิ่ งที่ปรากฏแก่
สาธารณชนเพื่อสร้างคุณค่าให้กบั ลูกค้า (Customer Value Proposition) และช่วยสื่ อให้ผบู ้ ริ โภครับรู ้
ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริ การ เช่ น ความรวดเร็ วในการบริ การ ความสะอาด หรื อ
ประโยชน์อื่นๆ ลักษณะทางกายภาพอาจได้แก่ การตกแต่งภายใน วัสดุ ตกแต่ง โครงสร้างทาง
สาปั ตยกรรม เฟอร์ นิเจอร์ และการวางผังร้าน สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริ การ การออกแบบ
ตกแต่งและแบ่งสัดส่ วนของพื้นที่ภายในอาคาร และลักษณะกายภาพอื่นๆที่สามารถ ดึงดูดลูกค้าทา
ให้ลูกค้ามองเห็นภาพการให้บริ การได้อย่างชัดเจน รวมมถึงอุปกรณ์เครื่ องมือเครื่ องใช้ต่างๆที่มีไว้
ให้บริ การต่าง ๆ เป็ นต้น บรรยากาศในร้านค้าจะต้องตอบโจทย์กบั ความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย
7. กระบวนการให้บริ การ (Process) หมายึง กระบวนการให้บริ การเพื่อส่ งมอบคุณภาพใน
การให้บริ การได้อย่างประทับใจลูกค้าและรวดเร็ ว (Customer Satisfaction) กระบวนการให้บริ การ
เป็ นส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีความสาคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ
เครื่ องมือทันสมัยที่ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการบริ การที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีคุณภาพได้ ซึ่ งใน
แต่ละขั้นตอนจะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้เป็ นอย่างดี หากมีข้ นั ตอนไหนผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียว
ก็จะทาให้การบริ การอาจไม่เป็ นที่ประทับใจแก่ลูกค้า หรื อไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร การปรับปรุ ง
กระบวนการให้บริ การจึ งเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งทาอย่างสม่ าเสมอและจริ งจังจะต้องออกเป็ นนโยบายและ
แผนการปฏิบตั ิให้เป็ นกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังต้องอาศัยการระดมความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและ
ลูกค้า
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ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
อิสราวลี เนียมศรี (2559) ทาการศึกษาการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ LINE MAN ใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่าข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชัน่ LINE MAN ในกรุ งเทพมหานคร
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ผูต้ อบแบบสอบถามมี ระดับความคิ ดเห็ นต่อการสื่ อสารทาง
การตลาดดิ จิทลั ของแอพพลิ เคชัน่ LINE MAN ในกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก โดยพบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยมากในด้า นการโฆษณาผ่า นสื่ อดิ จิท ลั รองลงมาคื อ ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อดิจิทลั และด้านการส่ งเสริ มการขายผ่านสื่ อดิ จิทลั ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ระดับความคิดเห็นต่อปั จจัยการตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ LINEMAN อยูใ่ นระดับมาก โดย
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามเห็นด้วยมากในเรื่ องการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ LINE
MAN เป็ นหนึ่งทางเลือกจากหลากหลายทางเลือก รองลงมาคือ ตัดสิ นใจใช้บริ การจัดส่ งของจาก
แอพพลิเคชัน่ ที่ชื่นชอบมากที่สุด พิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบก่อนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ
จัดส่ งของผ่านแอพพลิ เคชัน่ มักจะรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับแอพพลิ เคชัน่ ที่ให้บริ การจัดส่ งของที่
สนใจก่อนการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ และเมื่อเจอสิ นค้าและบริ การตรงกับความคาดหวังจะทาให้
สามารถตัดสิ นใจได้ทนั ทีตามลาดับ
ชวกร อมรนิมิต (2559) การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา ทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคต่อการสั่งซื้ อพิซซ่ า ฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อเปรี ยบเทียบ
ทัศนคติการสั่งซื้ อพิซซ่ า ฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านด้านส่ วนประสมการตลาดและพฤติกรรมการ
สั่งซื้ อพิซซ่ า ฮัท แบบบริ การส่ งถึ งบ้านของผูบ้ ริ โภค โดยจาแนกตาม เพศอายุ สถานภาพสมรส
ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และจานวนสมาชิ ก ในครอบครั วของผูบ้ ริ โภค และพิ จารณาถึ ง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งทัศ นคติ ก ารสั่ ง ซื้ อ พิ ซ ซ่ า ฮัท แบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง บ้า นด้า นส่ ว นประสม
การตลาดและพฤติ ก รรมการสั่ ง ซื้ อ พิ ซ ซ่ า ฮัท แบบบริ ก ารส่ ง ถึ ง บ้า นของผู ้บ ริ โ ภค โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่เป็ น
กลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 385 คน สถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิ เคราะห์ ข ้อมู ล ได้แก่ ค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว และ การหาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สันทาการศึกษาการทาการตลาดตามรู ปแบบ
การดาเนินชีวติ ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่ อาหารแบบบริ การถึงบ้านของผูบ้ ริ โภค
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ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าผลการศึกษาด้านคุ ณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถามด้านการศึกษา
ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนใหญ่มีอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีลกั ษณะที่อยู่
อาศัยเป็ นบ้านเดี่ยว และมีจานวนสมาชิกในครอบครัว 1 - 3 คนสรุ ปผลการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้าน
พฤติ กรรมการใช้บริ ก ารเดลิ เวอรี่ อาหารของผูต้ อบแบบสอบถาม ของผูใ้ ช้ พบว่า ผูต้ อบ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่จะเลื อกใช้บริ การเดลิ เวอรี่ อาหารที่ PIZZA เลื อกใช้ช่องทางผ่า น
FACEBOOK มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การเดลิเวอรี่ อาหาร 100 – 500 บาท และมีระยะเวลาในการใช้
บริ การเดลิเวอรี่ อาหาร 1 – 5 ครั้งต่อเดือนข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจใช้ธุรกิจเดลิเวอรี่ อาหารแบบ
บริ การถึ งบ้าน พบว่า ต้องการใช้บริ การเดลิ เวอรี่ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบาย โดยที่ไม่ตอ้ ง
ออกไปทานอาหารนอกบ้าน มักจะตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ตรงต่อความต้องการ ในการตัดสิ นใจมีผล
มาจากสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดของธุ รกิจเดลิเวอรี่ เช่น แบรนด์ ,โฆษณา ,โปรโมชัน่ เป็ นต้น และยังมี
การหาข้อมูลเพื่อนามาเปรี ยบเทียบก่อนการตัดสิ นใจใช้บริ การเดลิ เวอรี่ อาหาร จึงก่อให้เกิ ดความ
ประทับใจการบริ การของธุ รกิจเดลิเวอรี่ และต้องการที่จะใช้บริ การในครั้งต่อไป
พิมผงา วีระโยธิน (2560) ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชันอู
เบอร์ อีท (Uber Eats)เพื่อบริ การรับส่ งอาหาร (Food Delivery) การวิจยั นี้ มีวตั ถุ ประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาถึงปั จจัยการตลาดที่ส่งผลบริ โภคตัดสิ นใจใช้แอปพลิเคชัน อูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริ การ
รับส่ งอาหาร (Food Delivery) 2) เพื่อศึกษามุมมองของผูใ้ ช้บริ การแอปพลิเคชัน อูเบอร์ อีท (Uber
Eats) เพื่อบริ การรับส่ งอาหาร (Food Delivery) การวิจยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ เชิง
ลึ ก กลุ่ ม ตัวอย่า งจานวน 10 คน เพศชายและเพศหญิ ง ที่ อาศัย อยู่ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครมี อายุ
ระหว่าง 20-36 ปี ที่ใช้บริ การรั บส่ งอาหาร (FoodDelivery) ผ่านแอปพลิ เคชัน อูเบอร์ อีท (Uber
Eats)ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด (4Cs) ลูกค้า (Customer) ราคา(Cost)
ความสะดวกสบาย (Convenience) และการสื่ อสาร (Communication) มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
แอปพลิเคชัน่ อูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริ การรับส่ งอาหาร (Food Delivery) ส่ วนมุมมองของ
ผูใ้ ช้บ ริ ก าร ยอมรั บ เนื่ องจากแบรนด์ อู เ บอร์ (Uber) ที่ มี ชื่ อ เสี ย งจากประเทศสหรั ฐอเมริ ก า
ผูใ้ ช้บริ การเกิ ดความไว้วางใจในการบริ การโดยการให้ขอ้ มูลส่ วนตัวรวมถึ งข้อมูลหมายเลขบัตร
เครดิ ตแต่ในด้านภาพลักษณ์ ผูใ้ ช้บริ การทราบว่าเป็ นแอปพลิเคชันจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้สนใจ
เรื่ อ งความเป็ นพรี เมี่ ย มแต่ เน้นในเรื่ องการใช้ง านแอปพลิ เคชันที่ ง่ า ยและสะดวกมากกว่า การ
ออกแบบการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อนและยุง่ ยาก สะดวกในการตัดบัตรเครดิ ต ราคาค่าบริ การจัดส่ ง
ราคาเดียว และมีโปรโมชัน่ ต่อเนื่อง
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ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ องกับแบบจาลองคาโน
ปิ ยวรรณ จุลเนียม (2561) ทาการศึกษาคุณลักษณะคราฟต์เบียร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ความนิ ยมดื่ มคราฟต์เบียร์ ที่เพิ่มขึ้นมากในปี 2560 ทา
ให้เกิ ดผูผ้ ลิ ตคราฟต์เบียร์ เพิ่มขึ้นจานวนมาก เกิดการแข่งขันสู งผูผ้ ลิ ตแต่ละรายพยายามสร้างความ
แตกต่ า งโดยการผลิ ตคราฟต์เบี ย ร์ ใ นหลายรู ป แบบและสไตล์เพื่ อให้ตรงกับ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นงานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของคราฟต์เบียร์ ที่เหมาะสมเพื่อ
เป็ นแนวทางสาหรั บ ผูผ้ ลิ ตเบี ยร์ ใ นการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ที่ เหมาะสมที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ โภค โดยการวิเคราะห์งานวิจยั นี้ประยุกต์การวิเคราะห์องค์ประกอบร่ วมและใช้ขอ้ มูลปฐมภูมิที่
เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 300 ตัวอย่างที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไปและเคยดื่มคราฟต์เบียร์ อย่างน้อย 3 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคเลื อกดื่มคราฟต์เบียร์ เพราะรสชาติของคราฟต์เบียร์ หรื อต้องการทดลองดื่ มคราฟต์เบียร์
หรื อบริ โภคกระแสความนิ ยม ซึ่ งผูบ้ ริ โภคจะนิ ยมดื่ มคราฟต์เบียร์ ในเวลาพักผ่อน โดยจะเลือกซื้ อ
หรื อบริ โภคที่ร้านอาหารเนื่ องจากมีให้เลื อกหลากหลายชนิ ดและมีสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับ
สไตล์คราฟต์เบียร์ ที่ผูบ้ ริ โภคนิ ยมซื้ อมากที่ สุด คื อ สไตล์ไอพีเอ (IPA หรื อ India Pale Ale)
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคชอบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นขวดแก้ว สาหรับผลการวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสม
พบว่าผลิ ตภัณฑ์ควรมีลกั ษณะคือ บรรจุภณ
ั ฑ์ควรเป็ นแบบขวดหรื อกระป๋ องโดยไม่ควรเป็ นเบียร์
สด รวมทั้งเบียร์ ตอ้ งมีสีทอง ใสหรื อมีความโปร่ งแสง ระดับความขมปานกลาง มีกลิ่นผลไม้ และมี
ระดับแอลกอฮอล์ 5% ขึ้ นไป จากผลการศึ กษาข้างต้นผูป้ ระกอบการควรพัฒนาคราฟต์เบี ยร์ ใ ห้
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่มีผลต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค ควรผลิตคราฟต์เบียร์ สไตล์ที่มีสีทอง
คือ สไตล์ไอพีเอ (IPA) สไตล์ลาเกอร์ (Lager) และสไตล์เพลเอล (Pale Ale) และมีบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ขวดแก้วหรื อกระป๋ องไม่ควรเป็ นเบียร์ สดเพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปรับราคาให้สอดคล้องกับ
คุ ณภาพ รสชาติ และปริ มาณของเบี ยร์ อีกทั้งควรสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภคผ่านช่ องทางเพจเฟซบุ๊กใน
ลักษณะให้ความรู ้จะทาให้มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อเบียร์ มากขึ้น
ธนะวัชร จริ ยะภูมิ (2560) ทาการศึกษาระบบจัดส่ งอาหารด้วยการนาทางแบบชาญฉลาด
การพัฒนาระบบจัดส่ งอาหารด้วยการนาทางแบบชาญฉลาดจะช่ วยให้ร้านอาหารระดับปานกลาง
และระดับเล็กสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจต่อการบริ การของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพราะจะลดปั ญหาความผิดพลาดในเรื่ องรายการอาหาร ความล่าช้าในการ
ติดต่อขอสั่งรายการอาหารให้ได้มากที่สุด เพราะบริ การจัดส่ งอาหารออนไลน์น้ นั จะทาการสั่ง
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รายการอาหารผ่านทางเว็บไซต์ โดยเมื่อทาการสมัครสมาชิกเสร็ จแล้ว ก็จะทาการสั่งอาหารและระบุ
ที่อยู่ให้ดาเนิ นการจัดส่ งถึ งที่ได้ ระบบจะมีการบันทึกรายการอาหารของรหัสสมาชิ กที่ทาการสั่ง
รายการอาหารเข้ามาในระบบ จึงช่ วยให้สามารถลดปั ญหาความผิดพลาดต่างๆ ที่เคยเกิ ดขึ้นใน
ระบบบริ การจัดส่ งอาหารเก่าๆ ได้ พร้อมทั้งยังสะดวกสบาย รวดเร็ ว ทาให้ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจที่ไม่ตอ้ งรอสั่งรายการอาหารนาน ผลการศึกษาภาพรวมของระบบจัดส่ งอาหารแบบ
ชาญฉลาดได้ว่า User (ผูใ้ ช้งาน) จะทาการเข้าสู่ ระบบได้จาเป็ นต้องยืนยันตัวตนในอี เมลก่อน
เพื่อที่จะสามารถเข้าสู่ ระบบได้ หลังจากการเข้าสู่ ระบบได้แล้วสามารถเลือกอาหารได้ตามต้องการ
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ ได้โดยทางเว็บแอปพลิเคชันบน Tablet, Smart Phone, Notebook และ
Computer PC ทาให้เกิดความสะดวกในการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่วา่ ผูใ้ ช้จะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถ
สั่งอาหารผ่านทางเว็บไซต์ได้
ธัญนันท์ ใจปั น (2561) การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปทางเศรษฐกิ จ
สังคมและพฤติกรรมการเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์น้ า มะเขือเทศของผูบ้ ริ โภค เพื่อวิเคราะห์ส่วนตลาดตาม
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคส่ วนต่างๆ และ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่
เหมาะสมของผลิ ตภัณฑ์น้า มะเขื อเทศที่ มีกบั ความพึงพอใจตามส่ วนตลาดของผูบ้ ริ โภคโดยใช้
แนวคิดแบบจา ลองคาโน (Kano Model) เพื่อหาคุณลักษณะที่ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจโดยรวม แล้วทา
การแบ่งกลุ่ มผูบ้ ริ โภคตามข้อมู ลสภาพทัว่ ไปด้วยเทคนิ ค Cluster Analysis จากนั้นใช้แนวคิ ด
วิเคราะห์ร่วม (Conjoint Analysis) เพื่อหาคุณลักษณะที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์น้ า มะเขือเทศ จาก
การสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ย 20,001-35,000 บาทต่อเดือน โสดและไม่มี
โรคประจาตัว ในด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่า สาเหตุหลักที่ผูบ้ ริ โภคเลื อกดื่ มน้ า มะเขือเทศมา
จาก เพื่ อ สุ ข ภาพและความสวยงาม โดยบริ โ ภค 1-2 ครั้ งต่ อสั ป ดาห์ ส่ ว นการวิ จ ัย โดยแนวคิ ด
เครื่ องมือคาโน พบว่า 4 คุณลักษณะที่ทาหน้าที่ดึงดูดผูบ้ ริ โภค คือ ระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือ
เทศ มี ส่วนผสมน้ า ผลไม้ชนิ ดอื่ น ปริ มาณโซเดี ยมต่ า และมีการเพิ่มคอลลาเจนและวิตามิ นต่างๆ
และคุณลักษณะที่อยูใ่ นส่ วนที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคพอใจคือ การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือ
เทศ หลังจากที่ทาการแบ่งกลุ่มผูบ้ ริ โภคออกเป็ น 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญกับ
การเพิ่ ม คุ ณ ลัก ษณะของน้ า มะเขื อ เทศ กลุ่ ม ที่ 2 ให้ ค วามส าคัญ กับ การแสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ผลิ ตภัณฑ์น้า มะเขือเทศ และกลุ่มที่ 3 ให้ความสาคัญกับระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศจาก
ผลการวิจยั ในครั้งนี้ทาให้ได้ขอเสนอแนะว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิจน้ ามะเขือเทศควรให้ความใส่ ใจใน
เรื่ องระดับความเข้มข้นของน้ ามะเขือเทศ รวมถึ งการเพิ่มเติมคุ ณลักษณะ เช่ น การเพิ่มคอลลาเจน
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หรื อวิ ต ามิ น ต่ า งๆและการแสดงข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ น้า มะเขื อ เทศ เพื่ อ ท าให้ สิ น ค้า มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
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กรอบแนวคิด
จากสาเหตุที่มีการแข่งขันของบริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารสู งตลอดเวลา จึงทาให้ผจู ้ ดั ทา
วิจยั เรื่ องนี้ข้ ึน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาข้างต้น
สามารถนา มาสร้างเป็ นกรอบแนวคิดสาหรับการวิจยั ได้ดงั นี้
การแข่งขันของธุ รกิจบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่

ศึกษาสภาพทัว่ ไปและพฤติกรรมของ

ศึกษาคุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่

ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิ

ที่มีผลต่อผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิ

เวอรี่

เวอรี่

ศึกษาคุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ที่
เหมาะสมและมีผลต่อความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค วิเคราะห์โดยใช้
แบบจาลองคาโนโมเดล ทั้ง 33 คุณลักษณะ

กลยุทธ์ทางการตลาดที่
เหมาะสมในการสร้างความ
ได้เปรี ยบต่อคู่แข่ง
ภาพที่ 7 กรอบแนวความคิด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
ในการศึกษาการวิจยั วิเคราะห์คุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินตามขั้นตอนดังนี้ (1.) ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล (2.) การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้ อมูลและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) ได้แก่
1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ นามาใช้ศึกษาสภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้แอพพลิ เคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งทาการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ที่ ผ่านมาและจาก
วารสารหรื อข่าวต่างๆ เกี่ ยวกับ ลักษณะทางเศรษฐกิ จ สังคม พฤติ กรรมการใช้แอพพลเคชั่นสั่ ง
อาหารเดลิเวอรี่ เป็ นต้น
1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ โภค ที่ผูบ้ ริ โภคให้ความสนใจในการใช้
แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ซ่ ึ งได้จากการรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามปั จจัยที่ผบู ้ ริ โภค
เลือกใช้บริ การแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร
การสุ่ มตัวอย่ าง
ในงานวิ จ ัย ครั้ งนี้ ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งโดยไม่ ค านึ ง ถึ ง ความน่ า จะเป็ น(Nonprobability sampling) มี วิธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่ อเลื อก
กลุ่มเป้ าหมายผูท้ ี่ใช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ สั่งอาหารเดลิ เวอรี่ มากกว่า 3 ครั้งต่อเดื อน เน้นพนักงาน
ออฟฟิ ศ ปี 2561 โดยแหล่งสถานที่สารวจได้แก่ ออฟฟิ ศทางานในกรุ งเทพมหานคร
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ขนาดตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการวิจัยครั้งนี้
สาหรับประชากรที่ตอ้ งการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่พกั อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
พิจารณาเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ อย่างน้อย 3 ครั้ง ในช่วง
ระยะเวลา 1 ปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 แต่ผศู ้ ึกษาไม่ทราบจานวน
ประชากรที่ใช้บริ การว่ามีจานวนเท่าใด ดังนั้น จึงพิจารณาเลือกขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม โดยใช้
สู ตรการหาจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ เกี่ ยวกับค่าเฉลี่ ยทางคณิ ตศาสตร์ (Anderson Sweeney and
Williams, 2008) ดังนี้
Z 2 𝜎2
E2
โดยที่

= ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
Z = ค่าสถิติที่มีการแจกแจงแบบปกติ ณ ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95
𝜎2 = ค่าความแปรปวนของประชากร
Ε = ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า μ ด้วย

แต่เนื่ องจากไม่ทราบ 𝜎2 จะใช้ความแปรปรวนของตัวอย่าง 𝑆2 แทนโดยใช้สูตร
𝑆2 =

(max𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 − min𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)2

ซึ่ งจากการสั ม ภาษณ์ ผู ้ ที่ เ คยใช้ ใ ช้ บ ริ การแอพพลิ เ คชั่ น สั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ จ านวน 20
คน พบว่า มีรายได้รวมเฉลี่ย 27,750 บาท โดยรายได้ต่อเดือนสู งสุ ดคือ 75,000 บาท และต่าสุ ดคือ
16,000 บาท โดยกาหนดให้รายได้เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากประชากรไม่เกิน 1,000 บาท
แทนค่าตัวแปรในสมการ = (1.962)(

= 371.46

(75,000−16,000)2)
(1,0002)
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จากการคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 371.46 ตัวอย่าง การศึกษานี้ จะเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก29
ตัวอย่าง จึงกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 ตัวอย่าง เพื่อให้ผลเกิดความน่าเชื่อถือได้ดียงิ่ ขึ้น

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
งานวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามซึ่ งข้อมูลที่ตอ้ งการสัมภาษณ์ปรากฎในแบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ส่ วน
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน
และจานวนสมาชิกของผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
ส่ วนที่ 2 ข้อ มู ล เกี่ ย วพฤติ ก รรมของผู ้ใ ช้ แ อพพลิ เ คชั่น สั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร เช่น ค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่สั่ง ความถี่ในการสั่งแอพพลิเคชัน่ ชอบใช้วนั ใดในการสั่ง
แอพพลิเคชัน่ และวัตถุประสงค์ที่เลือกใช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหาร เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา
ช่ องทางการจาจาหน่ า ย การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด พนัก งาน ลัก ษณะทางกายภาพระบวนการ
ให้บริ การ และคุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร
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2. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามในส่ วนที่ 1 คือ เพศ
อายุ ระดับ การศึ ก ษา รายได้ต่อเดื อน และจานวนสมาชิ ก ของผูบ้ ริ โภค โดยการหาความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. การวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมของผูใ้ ช้แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในส่ วน
ที่ 2 คื อ ความถี่ ใ นการสั่ ง ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ ครั้ ง โดยการหาความถี่ (Frequency) และค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage)
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับปั จจัยทางการตลาดและวิเคราะห์คาโนเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร โดยคุณลักษณะมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 6 แสดงคุณลักษณะของแอพพลิเคชัน่ ส่ งอาหารเดลิเวอรี่ ที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบจาลองคา
โน (Kano’s Model)
คาถาม
คุณลักษณะ
Q1.1 รสชาติของอาหารมีความอร่ อยเหมือนกับรับประทานที่ร้าน
Q1.2 รสชาติของอาหารไม่มีความอร่ อยเหมือนกับรับประทานที่ร้าน
Q2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ
Q2.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบไม่มีอาหารมีคุณภาพ
Q3.1 บรรจุภณั ฑ์ของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ มีความสวยงามไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
Q3.2 บรรจุภณั ฑ์ของการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ ไม่มีความสวยงามเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
Q4.1 แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนูชดั เจน
Q4.2 ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนู
Q5.1 ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่อถือ
Q5.2 ร้านอาหารไม่มีชื่อเสี ยงและไม่มีความน่าเชื่ อถือ
Q6.1 ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย
Q6.2 ประเภทของอาหารไม่มีความหลากหลาย
Q7.1 เมนูอาหารระบุราคาชัดเจน
Q7.2 เมนูอาหารไม่มีการระบุราคา
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
คาถาม
Q8.1
Q8.2
Q9.1
Q9.2
Q10.1
Q10.2
Q11.1
Q11.2
Q12.1
Q12.2
Q13.1
Q13.2
Q14.1
Q14.2
Q15.1
Q15.2
Q16.1
Q16.2
Q17.1
Q17.2
Q18.1
Q18.2
Q19.1
Q19.2
Q20.1
Q20.2

คุณลักษณะ
ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสั่งรับประทานที่ร้าน
ราคาการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ แพงกว่าการสัง่ รับประทานที่ร้านมาก
ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง
ไม่ราคาค่าจัดส่ งไม่สมเหตุสมผลตามระยะทาง
การกาหนดการสั่งซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ไม่มีการกาหนดการสั่งซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่
ค่าอาหารมีการรวมภาษี
ค่าอาหารไม่มีการรวมภาษี
อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาทเหมาะสม
อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาทไม่เหมาะสม
มีความหลากหลายช่องทางการชาระเงิน
ไม่มีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน
กาหนดเวลาการจัดส่ งล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา
ไม่มีการกาหนดเวลาจัดส่ งล่วงหน้า
การยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว
การยืนยันรายการอาหารมีความล่าช้า
สะดวกในการสัง่ ซื้ ออาหารตลอด24 ชัว่ โมง
ไม่สะดวกในการสั่งซื้ ออาหารตลอด 24 ชัว่ โมง
มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่ดึงดูดใจ
ไม่มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่ดึงดูดใจ
มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
ไม่มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
มีการใช้ดาราชื่อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
ไม่มีการใช้ดาราชื่ อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัดหลากหลาย
ไม่มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัด
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
คาถาม
Q21.1
Q21.2
Q22.1
Q22.2
Q23.1
Q23.2
Q24.1
Q24.2
Q25.1
Q25.2
Q26.1
Q26.2
Q27.1
Q27.2
Q28.1
Q28.2
Q29.1
Q29.2
Q30.1
Q30.2
Q31.1
Q31.2
Q32.1
Q32.2
Q33.1
Q33.2

คุณลักษณะ
มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม
ไม่มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม
พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ื อ
พนักงานอัธยาศัยไม่ดี ไม่เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ื อ
พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี
พนักงานไม่สามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้
พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา
งานส่ งสิ นค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
พนักงานมีกิริยามารยาท เรี ยบร้อย
พนักงานไม่มีกิริยามารยาทไม่เรี ยบร้อย
มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง
ไม่มีการรับประกันและคืนเงิน
แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารมีความน่าเชื่อถือและทันสมัย
แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารไม่มีความน่าเชื่อถือและไม่ทนั สมัย
รู ปภาพเมนู อาหารมีความสวยงามน่ารับประทาน
รู ปภาพเมนู อาหารไม่มีความสวยงามและไม่น่ารับประทาน
มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ
ไม่มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ
มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่ งแบบreal time ที่แม่นยา ตรงตามความเป็ นจริ ง
มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่ งแบบreal time ไม่แม่นยา ไม่ตรงความเป็ นจริ ง
สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวกในกรณี ที่เกิดปั ญหา
ไม่สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ในกรณี ที่เกิดปั ญหา
บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้งไว้ทุกครั้ง
บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ไม่สามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้ง
ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสม ภายใน 30 นาที
ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสมระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่มี
ความเหมาะสมมากกว่า 30 นาที
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จากนั้นนาคาตอบของแต่ละคนมาถอดและแปลความหมายการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคโดยมีวธิ ี ข้ นั ตอนในการวิเคราะห์และแปลผลตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นาคาตอบแต่ละคาถามจากผูต้ อบแบบสอบถามแต่ละคนมาเทียบความหมาย
โดยเทียบกับตารางการประเมินผลของคาโนในตารางที่ 2
ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นนาคาตอบจากขั้นตอนที่ 1 มาแปลความหมายโดยเทียบกับตารางที่ 3
ซึ่ งในขั้นตอนนี้ ผูว้ จิ ยั จะทราบว่า คาตอบของแต่ละคุณลักษณะจากผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 400
คน ว่าเป็ นสัญลักษณ์ A O M Q R หรื อ I ดังตัวอย่างในตารางที่ 4
ขั้นตอนที่ 3 นาความถี่ของแต่ละคุณลักษณะ เฉพาะ M O A และ I ที่ได้ มาคานวณหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ ค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจ ดังในตัวอย่างตารางที่ 5
ค่าความพึงพอใจ Satisfaction = (A+O)/(A+O+M+I)
ค่าความไม่พึงพอใจ Dissatisfaction = (O+M)/((A+O+M+I)x(-1))
โดยที่ค่าความพึงพอใจจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง 0 - 1 ถ้าค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีความพึงพอใจ
มากในทางกลับกันถ้าค่าความไม่พึงพอใจมีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่ามีความไม่พึงพอใจอย่างมาก
ขั้นตอนที่ 4 นาค่าสัมประสิ ทธิ์ ที่ได้จากการคานวณมาสร้างกราฟแสดงความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภคเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่ได้กบั แผนภาพคาโนว่าแต่ละคุณลักษณะของอยูใ่ น
คุณสมบัติใดเพื่อใช้ในการปรับปรุ งคุณลักษณะของแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารในอนาคต
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บทที่ 4
ผลการวิเราะห์ ข้อมูล
ในบทนี้ เป็ นการอธิ บ ายผลการศึ ก ษาข้อมู ล สภาพทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ ก าร ข้อมู ล เกี่ ย วกับ
พฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยด้านส่ วน
ประสมทางการตลาดและคุ ณ ลัก ษณะของบริ ก ารแอพลิ เ คชั่น เพื่ อ การสั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ ใ น
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ไ ด้จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่ ม ตัวอย่า งผูใ้ ช้บ ริ ก ารแอพพลิ เคชั่นสั่ ง
อาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุด ซึ่ งผลการศึกษามีดงั นี้
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
1. เพศ
จากการส ารวจกลุ่ ม ตัวอย่า งโดยจ าแนกตามเพศ 400 คน พบว่า ส่ ว นใหญ่ ผูใ้ ช้บ ริ ก าร
แอพพลิ เคชัน่ สั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร เป็ นเพศหญิงจานวน 303 คน คิดเป็ นร้อยละ
75.80 และเพศชายจานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.20 ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามเพศ
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
เพศ

ที่มา : จากการคานวณ

ชาย
หญิง
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

97
303
400

24.20
75.80
100.00
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2. อายุ
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างโดยจาแนกตามอายุจานวน 400 คน พบว่าส่ วนใหญ่ผทู ้ ี่เคย
มีอายุ 26 - 30 ปี มีจานวน 201 คน คิดเป็ นร้อยละ ผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร 50.25 รองลงมาเป็ นกลุ่มผูท้ ี่อายุ 31 - 35 ปี มีจานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 20 – 25 ปี มีจานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 และจากการสารวจกลุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 41 ปี ขึ้นมีจานวนน้อยสุ ดเพียง 14 คน คิดเป็ นสัดส่ วนจากทั้งหมดเป็ นร้อยละ 3.50
ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามอายุ
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
อายุ

20 - 25
26 - 30
31 – 35
36 - 40
41 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

49
201
109
27
14
400

12.25
50.25
27.25
6.75
3.50
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
3. สถานภาพการสมรส
จากการสารวจกลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพพบว่า จานวนคนสมรสที่ ผูใ้ ช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานครมีจานวน 283 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ส่ วนคน
โสด มีจานวน 117 คิดเป็ นร้อยละ 29.25 ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามสถานภาพการสมรส
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
สถานภาพ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

117
283
400

29.25
70.75
100.00

โสด
สมรส
รวม

ที่มา : จากการคานวณ
4. ระดับการศึกษา
จากการส ารวจกลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามสถานภาพพบว่า ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับ การศึ ก ษา
ปริ ญญาตรี มีจานวน 276 คิดเป็ นร้อยละ 69 รองลงมาพบว่าสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 124 คิดเป็ น
ร้อยละ 31 ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับการศึกษา
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

ระดับการศึกษา

0
276
124
400

0.00
69.00
31.00
100.00

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญตรี
รวม

ที่มา : จากการคานวณ
5. อาชีพ
จากการส ารวจกลุ่ ม ตัว อย่ า งจ าแนกตามสถานภาพพบว่า ส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ พนัก งาน
บริ ษทั เอกชน มีจานวน 227คน คิดเป็ นร้อยละ 56.75 รองลงมาคืออาชีพธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 89 คิด
เป็ นร้ อยละ 22.25 อาชี พรั บราชการมี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.25 อาชี พอื่น เช่ น แม่บา้ น
น้อยสุ ดจานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 1 ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามอาชีพ
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
อาชีพ

นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
ธุ รกิจส่ วนตัว
อาชีพอื่นๆ
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

11
69
227
89
4
400

2.75
17.25
56.75
22.25
1.00
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
6. ระดับรายได้ ต่อเดือน
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามสถานภาพพบว่า ส่ วนใหญ่มีระดับรายได้ 5,000 –
20,000 บาท มีจานวน 168 คนมากสุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 42.00 รองลงมาคือระดับรายได้ 20,001 30,000 บาท มีจานวน 144 คิดเป็ นร้อยละ 36.00 รองลงมาคือระดับรายได้ 30,001 – 40,000บาท มี
จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.25 ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การแอพสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับรายได้ต่อเดือน
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
รายได้ต่อเดือน

5,000 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
50,001 บาท ขึ้นไป
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

168
144
49
25
4
400

42.00
36.00
12.25
6.25
3.50
100.00
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ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค
1. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่ นใดเพื่อการสั่ งอาหารบ่ อยทีส่ ุ ด
จากการสารวจพบว่า Lineman มีจานวนสั่งมากที่สุด จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65
รองลงมาคือ Grabfood จานวน 87 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.75 รองลงมาคือ Foodpanda จานวน 42 คน
คิดเป็ นร้อยละ 10.50 และ Now มีคนสั่งจานวนน้อยที่สุด จานวน 11 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 2.75 ดัง
ตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ใช้บริ การใดเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ บ่อยมากที่สุด
ใช้ บริการใดเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่บ่อยมากทีส่ ุ ด
Now
Foodpanda
Lineman
Grabfood
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

11
42
260
87
400

2.75
10.50
65.00
21.75
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
2. ความถี่ในใช้ บริการแอพพลิเคชั่นใดเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ (จานวนครั้งต่ อเดือน)
จากการสารวจพบว่าส่ วนใหญ่มีการสัง่ ใช้บริ การมากสุ ด 3 ครั้ง ต่อเดือน มีจานวน 159 คน
คิดเป็ นร้อยละ 39.75 รองลงมาคือสั่ง 2 ครั้งต่อ มีจานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22 รองลงมาคือสั่ง 1
ครั้งต่อเดือน มีจานวน 79 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.75 และจานวนครั้งที่มีคนสั่งน้อยที่สุดคือ 5 ครั้งต่อ
เดือน มีจานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 5 ดังตารางที่ 14
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ตารางที่ 14 ความถี่ในการใช้บริ การ (จานวนครั้งต่อเดือน)
ความถี่ในการใช้ บริการ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

79
88
159
54
20
400

19.75
22.00
39.75
13.50
5.00
100.00

1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

3. ค่ าใช้ จ่ายทีใ่ ช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ โดยเฉลีย่ ต่ อครั้ง (รวมค่ าอาหาร+
บริการ)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า คนส่ วนใหญ่จ่ายค่าสั่งอาหารครั้งละ 401 – 500 บาท มี
จานวน 154 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.50 รองลงมาคือ 150 – 300 บาท จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ
30 รองลงมาคือ 301 – 400 บาทมีจานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 19.50 และการสั่งอาหารครั้งละ 501
บาทขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้ง (รวมค่าอาหาร+ค่าบริ การ)
ค่ าใช้ จ่ายโดยเฉลีย่ ต่ อครั้ง
150 – 300 บาท
301 – 400 บาท
401 – 500 บาท
501 บาท ขึ้นไป
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

120
78
154
48
400

30.00
19.50
38.50
12.00
100.00
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4. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่มารับประทานเป็ นอาหารมื้อใด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่ามื้อเย็นเป็ นมื้อที่คนส่ วนใหญ่สั่งมากที่สุดมีจานวน 186
คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือมื้อกลางวัน จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25 รองลงมา
คือมื้อว่าง จานวน 32 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.00 และมื้อที่คนสั่งน้อยที่สุดคือมื้อดึก จานวน 9 คิดเป็ น
ร้อยละ 2.25 ส่ วนมื้อเช้านั้นไม่มีใครสั่งมารับประทาน ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 นิยมสั่งมารับประทานเป็ นอาหารมื้อใด
นิยมสั่ งมารับประทานเป็ นอาหารมื้อใด
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
มื้อว่าง
มื้อดึก
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

0
173
186
32
9
400

0.00
43.25
46.50
8.00
2.25
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
5. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่มารับประทานวันใด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าจานวนวันที่ มีสั่งใช้บริ การมากที่ สุดคือวันศุกร์ และวัน
เสาร์ รวมกันจานวน 250 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.50 รองลงมาคือวันอาทิตย์จานวน 80 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือวันพุธมีจานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.50 และวันที่คนสั่งน้อยที่สุดคือ
วันพฤหัสบดี มีจานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.75 ดังตาราง ที่17
ตารางที่ 17 นิยมสั่งใช้บริ การวันใดมากที่สุด
นิยมสั่ งใช้ บริการวันใดมากที่สุด
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

26
11
30

6.50
2.75
7.50
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ตารางที่ 17 (ต่อ)
นิยมสั่ งใช้ บริการวันใดมากที่สุด
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

3
125
125
80
400

0.75
31.25
31.25
20.00
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
6. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ประเภทใด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าจานวนอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคืออาหารไทย
มีจานวน 138 คิดเป็ นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ อาหารฟาสต์ฟู้ด มีจานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.50 รองลงมาคืออาหารญี่ปุ่นมีจานวน 104 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 ส่ วนอาหารยุโรปและอาหาร
อื่นๆสั่งน้อยสุ ดเท่ากันรวมจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 นิยมสั่งอาหารประเภทใดมากที่สุด
นิยมสั่ งอาหารประเภทใดมากทีส่ ุ ด
อาหารไทย
อาหารญี่ปุ่น
อาหารยุโรป
อาหารฟาสต์ฟู้ด
อื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

138
104
12
134
12
400

34.50
26.00
3.00
33.50
3.00
100.00
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7. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ ทานทีใ่ ด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่สั่งมารับประทานที่บา้ นหรื อคอนโดเยอะสุ ด
จานวน 257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.25 รองลงมาคืออฟฟิ ศทางานจานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ
33.50 และน้อยที่สุดคืออื่นๆ จานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ดังตารางที่ 19
ตารางที่ 19 นิยมสั่งอาหารมารับประทานที่ไหนบ่อยที่สุด
นิยมสั่ งอาหารมารับประทานทีไ่ หนบ่ อยทีส่ ุ ด
ที่บา้ น/คอนโด
ออฟฟิ ศทางาน
อื่นๆ
รวม

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

257
134
9
400

64.25
33.50
2.25
100.00

ที่มา : จากการคานวณ
8. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ทานกับใคร
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าคนส่ วนใหญ่สั่งอาหารมารับประทานคนเดียว จานวน
231 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.75 รองลงคือทานกับครอบครัวจานวน 124 คนคิดเป็ นร้อยละ 33.50
เพื่อนร่ วมงาน 26 คิดเป็ นร้อยละ 2.25 ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 นิยมสั่งอาหารมารับประทานกับใครมากที่สุด
นิยมสั่ งอาหารมารับประทานกับใครมากทีส่ ุ ด
ทานคนเดียว
ครอบครัว
เพื่อนร่ วมงาน
อื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

231
124
26
9
400

57.75
33.50
6.50
2.25
100.00
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9. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ทานโอกาสใด
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่สงั่ มารับประทานในโอกาสอยากรับประทาน
มากจานวน 347 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.75 รองลงมาคือเมื่อมีการประชุม จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 7.25 และสัง่ เมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์นอ้ ยที่สุดจานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.25 ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 นิยมสั่งอาหารมารับประทานในโอกาสใดบ้าง
นิยมสั่ งอาหารมารับประทานในโอกาสใดบ้ าง

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

347
24
29
0
400

86.75
6.00
7.25
0.00
100.00

เมื่ออยากรับประทาน
เมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์
เมื่อมีการประชุม
อื่นๆ
รวม
ที่มา : จากการคานวณ
10. ใช้ บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่สั่งเครื่ องดื่มใด

จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่สั่งชานมไข่มุกมากที่สุดจานวน 256 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 64.00 รอลงมาคือ กาแฟจานวน 109 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.25 น้อยที่สุดคือน้ าผลไม้ จานวน
35 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.75 ดังตาราง ที่ 22
ตารางที่ 22 เครื่ องดื่มประเภทใดที่ท่านสัง่ บ่อยที่สุด
เครื่ องดื่มประเภทใดที่ท่านสั่ งบ่ อยทีส่ ุ ด
น้ าผลไม้
กาแฟ
ชานมไข่มุก
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

35
109
256
400

8.75
27.25
64.00
100.00
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11. เหตุผลทีใ่ ช้ บริการแอพพลิเคชั่ นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
จากการสารวจกลุ่ ม ตัวอย่างพบว่าส่ วนใหญ่สั่ งอาหารเดลิ เวอรี่ ด้วยเหตุ ผล สะดวก/ง่ า ย
จานวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือประหยัดเวลา จานวน 37 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.25
น้อยที่สุดคือเหตุผลไม่ตอ้ งไปที่ร้านเอง จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.50 ดังตารางที่ 23
ตารางที่ 23 เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การ
เหตุผลที่ทาให้ ท่านตัดสิ นใจใช้ บริการ
ไม่อยากออกนอกบ้าน/ไม่อยากไปข้างนอก
สะดวก / ง่าย
ประหยัดเวลา
รวดเร็ ว
ไม่ตอ้ งไปเอง/ไม่ตอ้ งไปที่ร้าน
ไม่เสี ยเวลารถติด/ไม่ตอ้ งหาที่จอดรถ
รวม
ที่มา : จากการคานวณ

จานวน (ราย)

ร้ อยละ

35
260
37
23
22
23
400

8.75
65.00
9.25
5.75
5.50
5.75
100.00
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ส่ วนที่ 3 คุณลักษณะทีม่ ีผลต่ อบริการแอพพลิเคชั่นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
จากการสารวจผู ใ้ ช้บ ริ การจานวน 400 คน โดยใช้คุณลักษณะ 33 คุ ณลักษณะที่ มีผลต่ อ
บริ การแอพพลิ เคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยแบบสอบถามมีท้ งั เชิ งบวกและเชิ งลบเพื่อเป็ น
การสารวจหาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ
ผลการจาแนกความต้องการที่มีต่อบริ การแอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยพิจารณาจาก
ตารางที่ 23 ค่าเปอร์ เซ็นต์ของผลลัพธ์ที่มีค่ามากที่สุดของแต่ละคุณลักษณะ ประกอบกับผลกระทบ
ของคุ ณลักษณะต่อค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจของผูบ้ ริ โภค ตามตารางที่ 24 และ
กราฟภาพ พบว่าคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภคที่อยูใ่ นส่ วนของ Attractive มีท้ งั หมด
14 คุ ณลักษณะ คือ (B9) ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง (B18)มีโปรโมชั่นส่ วนลดค่า
จัดส่ ง (B20)มีการจัดรายการชุ ดประหยัดหลากหลาย (B22)พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิ ตรกับผูซ้ ้ื อ
(B23)พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี (B24)พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและ
แม่ นย า(B25) พนัก งานมี กิ ริย ามารยาทเรี ย บร้ อ ย (B26) มี ก ารรั บ ประกันและคื นเงิ นจริ ง
(B27)แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารมีความน่าเชื่ อถือและทันสมัย (B28) รู ปภาพเมนูมีความสวยงามและ
น่ารับประทาน(B29)มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ (B30)มีระบบการตรวจการจัดส่ งแบบ
Real time ที่แม่นยาตรงตามจริ ง (B32)บริ การจัดส่ งอาหารสามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้งไว้ทุกครั้ง
(B33)ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสมภายใน 30 นาที ซึ่ งเป็ นคุณลักษณะสาคัญที่
ดึ งดู ดลู กค้า สามารถสร้ างความแตกต่างให้กบั บริ การแอพพลิ เคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ใน
ตลาดคู่แข่งได้ ส่ วนคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ โภค ในส่ วน One-dimensional มีเพียง
คุณลักษณะเดียวคือ(B31)สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวกในกรณี ที่เกิดปั ญหา หน้าที่น้ ี จะ
ทาให้ลูกค้าพึงพอใจต่อบริ การ หากผูป้ ระกอบการรายใดสามารถเพิ่มคุณลักษณะนี้ หรื อปรับปรุ งที่มี
อยูเ่ ดิมให้ดีข้ ึน จะส่ งผลให้บริ โภคเกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นด้วย แต่หากผูป้ ระกอบการราย
อื่นสามรถเพิ่มคุณภาพดังกล่าวได้เหมือนกัน ผูบ้ ริ โภคจะหันไปพิจารณาคุณภาพด้านอื่นแทน ส่ วน
ของ Must be มี 3 คุณลักษณะ คือ (B8) ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสั่งรับประทานที่
ร้าน (B19)การใช้ดาราดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (B21) การจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม
ผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี้เป็ นคุณภาพพื้นฐานที่บริ การต้องมี หากขาดหายไปจะส่ งผลให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจทันที ในส่ วนของคุณลักษณะที่อยูใ่ นส่ วนของ Indifferent มีท้ งั หมด 14
คุณลักษณะ คือ (B1)รสชาติของอาหารมีความอร่ อยถู กปากเหมือนกับที่ร้าน (B2) วัตถุดิบที่ใช้ใน
การประกอบอาหารมีคุณภาพ (B3)บรรจุภณ
ั ฑ์ของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มีความสวยงาม ไม่เป็ น
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อันตรายต่อสุ ขภาพ (B4) แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนู ชดั เจน (B5) ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและ
มี ความน่ าเชื่ อถื อ (B6) ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย (B7) เมนู อาหารระบุราคาชัดเจน
(B11) ค่าอาหารมี การรวมภาษี (B12) อัตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 -70 บาทเหมาะสม (B13)มีความ
หลากหลายของช่ องทางการชาระเงิ น (B14)กาหนดเวลจัดส่ งล่ วงหน้าได้อย่างแม่นยา (B15)การ
ยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว (B16) สะดวกในการสั่งซื้ อตลอด 24 ชัว่ โมง (B17) มีคูปองหรื อ
ส่ วนลดในการสั่งอาหารที่น่าดึงดูด หมายถึงผูใ้ ช้บริ การเห็นว่าคุณลักษณะเหล่านี้ไม่มีผลต่อความพึง
พอใจ เป็ นคุ ณลักษณะของบริ การที่ ไ ม่ มีค วามแตกต่า งในความรู ้ สึ ก ของผูใ้ ช้บริ ก าร ดัง นั้นการ
พัฒนาหรื อปรับปรุ งบริ การจึงไม่จาเป็ นต้องให้ความสาคัญกับคุ ณลักษณะเหล่ านี้ มากนัก และใน
ส่ วนของ Reverse มีเพียงคุณลักษณะเดียวคือ (B10) การกาหนดการสั่งซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่ งอาหาร
แบบเดลิ เ วอรี่ ซึ่ งเป็ นคุ ณ ลัก ษณะที่ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารไม่ ต้อ งการให้ มี ใ นบริ ก าร หากมี ใ นบริ การ
ผูป้ ระกอบการต้องมีการปรับปรุ งและให้ความใส่ ใจกับคุณลักษณะนี้
ตารางที่ 24 ค่าเปอร์ เซ็นต์ของการวิเคราะห์ Kano’s Model จากจานวนผูใ้ ช้บริ การ 400 คน
ความต้องการที่มีต่อบริ การ
1รสชาติของอาหารมีความอร่ อยเหมือนกับ
รับประทานที่ร้าน
2.วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ
3.บรรจุภณั ฑ์ของการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ มีความ
สวยงาม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
4.แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนูชดั เจน
5.ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่ อถือ
6.ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย
7.เมนูอาหารระบุราคาชัดเจน
8.ราคาการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสัง่
รับประทานที่ร้าน
9.ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง
10.การกาหนดการสัง่ ซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่งอาหาร
แบบเดลิเวอรี่
11.ค่าอาหารมีการรวมภาษี
12.อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาทเหมาะสม
13.มีความหลากหลายช่องทางการชาระเงิน
14.กาหนดเวลาการจัดส่งล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา
15.การยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว
16.สะดวกในการสัง่ ซื้ออาหารตลอด 24 ชัว่ โมง

A

O

M

I

R

Q

รวม

จาแนก

0.18

0.1

0.14

0.58

0

0

400

I

0.20

0.2

0.14

0.43

0

0

400

I

0.23

0.2

0.15

0.44

0

0

400

I

0.21
0.15
0.32
0.00

0.3
0.2
0.3
0.7

0.15
0.15
0.06
0.06

0.30
0.51
0.33
0.29

0
0
0
0

0
0
0
0

400
400
400
400

I
I
I
I

0.17

0.4

0.41

0.06

0.00

0

400

M

0.40

0.6

0.03

0.00

0.00

0

400

A

0.00

0.0

0.09

0.38

0.54

0.00

400

R

0.00
0.12
0.31
0.26
0.09
0.00

0.0
0.1
0.2
0.3
0.1
0.0

0.00
0.06
0.05
0.06
0.33
0.28

0.77
0.69
0.41
0.43
0.51
0.69

0.23
0.06
0.00
0.00
0.00
0.03

0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0

400
400
400
400
400
400

I
I
I
I
I
I
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ตารางที่ 24 (ต่อ)
ความต้องการที่มีต่อบริ การ

A

O

M

I

R

Q

รวม

จาแนก

17.มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสัง่ อาหารที่ดึงดูดใจ
18.มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
19.มีการใช้ดาราชื่อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
20.มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัดหลากหลาย
21.มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม
22.พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ือ
23.พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไข
ได้ดี
24.พนักงานส่งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา
25.พนักงานมีกิริยามารยาท เรี ยบร้อย
26.มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง
27.แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารมีความน่าเชื่อถือและ
ทันสมัย
28.รู ปภาพเมนูอาหารมีความสวยงามน่ารับประทาน
29.มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ
30.มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบreal time ที่
แม่นยา ตรงตามความเป็ นจริ ง
31.สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวกในกรณี ที่
เกิดปั ญหา
32.บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สามารถจัดส่ งได้
ตามเวลาที่แจ้งไว้ทุกครั้ง
33.ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสม
ภายใน 30 นาที

0.00
0.66
0.15
0.42
0.00
0.33

0.4
0.3
0.0
0.5
0.0
0.6

0.17
0.03
0.77
0.09
0.68
0.03

0.48
0.00
0.06
0.00
0.18
0.00

0.00
0.00
0.03
0.00
0.14
0.00

0
0
0
0
0
0

400
400
400
400
400
400

I
A
M
A
M
A

0.34

0.6

0.06

0.00

0.00

0

400

A

0.48
0.48
0.61

0.5
0.5
0.4

0.06
0.06
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
0
0

400
400
400

A
A
A

0.60

0.4

0.00

0.00

0

0

400

A

0.54
0.56

0.5
0.4

0.00
0.02

0.00
0.00

0
0

0
0

400
400

A
A

0.54

0.4

0.04

0.00

0

0

400

A

0.00

1.0

0.03

0.00

0

0

400

O

0.60

0.4

0.00

0.00

0

0

400

A

0.40

0.6

0.03

0.00

0

0

400

A

ที่มา : จากการคานวณ
หมายเหตุ A (attractive) คือ หน้าที่น้ ีดึงดูดลูกค้า
O (one-dimensional) คือ หน้าที่น้ ีอยูส่ ่ วนที่ทาให้ลูกค้าพอใจ
M (must-be) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องมีสาหรับผลิตภัณฑ์
Q (questionable) คือ หน้าที่น้ ีจาเป็ นต้องตระหนักให้มากเพราะอยูใ่ นส่ วนที่ไม่พอใจ
R (reverse) คือ หน้าที่น้ ีนอกจากไม่ตอ้ งการแล้วควรมีการปรับปรุ ง
I (indifferent) คือ หน้าที่น้ ี ไม่แตกต่างในความรู ้สึกของลูกค้า
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ตารางที่ 25 ผลการคานวณค่าความพึงพอใจและค่าความไม่พึงพอใจในคุณลักษณะต่างๆ
ความต้ องการทีม่ ตี ่ อบริการ

1รสชาติของอาหารมีความอร่ อยเหมือนกับรับประทานที่ร้าน
2.วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ
3.บรรจุภณั ฑ์ของการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ มีความสวยงาม ไม่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ
4.แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนูชดั เจน
5.ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่ อถือ
6.ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย
7.เมนูอาหารระบุราคาชัดเจน
8.ราคาการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสัง่ รับประทานที่ร้าน
9.ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง
10.การกาหนดการสัง่ ซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
11.ค่าอาหารมีการรวมภาษี
12.อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาทเหมาะสม
13.มีความหลากหลายช่องทางการชาระเงิน
14.กาหนดเวลาการจัดส่งล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา
15.การยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว
16.สะดวกในการสัง่ ซื้ออาหารตลอด 24 ชัว่ โมง
17.มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสัง่ อาหารที่ดึงดูดใจ
18.มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
19.มีการใช้ดาราชื่อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
20.มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัดหลากหลาย
21.มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามีส่วนร่ วม
22.พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ือ
23.พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี
24.พนักงานส่งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา
25.พนักงานมีกิริยามารยาท เรี ยบร้อย
26.มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง
27.แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารมีความน่าเชื่อถือและทันสมัย
28.รู ปภาพเมนูอาหารมีความสวยงามน่ารับประทาน
29.มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ
30.มีระบบตรวจสอบสถานะการจัดส่งแบบreal time ที่แม่นยา ตรง
ตามความเป็ นจริ ง
31.สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวกในกรณี ที่เกิดปั ญหา
32.บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้งไว้
ทุกครั้ง
33.ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสม ภายใน 30 นาที

ที่มา : จากการคานวณ

ค่ าความพึงพอใจ
(A+O)/(A+O+M+I)

ค่ าความไม่ พงึ พอใจ
(O+M)/((A+O+M+I)x(-1))

0.29
0.43

-0.25
-0.37

0.42

-0.34

0.55
0.34
0.61
0.66
0.53
0.98
0.00
0.00
0.19
0.54
0.51
0.16
0.00
0.35
0.97
0.15
0.92
0.00
0.97
0.94
0.94
0.94
1.00
1.00
1.00
0.98

-0.49
-0.34
-0.35
-0.72
-0.77
-0.61
-0.04
0.00
-0.11
-0.28
-0.31
-0.40
-0.27
-0.52
-0.34
-0.74
-0.58
-0.58
-0.67
-0.66
-0.52
-0.52
-0.39
-0.40
-0.46
-0.44

0.97

-0.46

0.97

-1.00

1.00

-0.41

0.97

-0.60
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A

1.10

0.90

satisfaction coefficient

O

26
25 9
32 27
28
18
22 33
A2925 24 20 23

1.00

31

0.80
0.70
0.60

13

0.50

4

14
3

1

I

0.20

12

8

2

0.40
0.30

7

6

17

5
15

0.00

11

0.00

10
-0.10

-0.20

16
-0.30

-0.40

M

19

0.10

-0.50

21
-0.60 -0.70

-0.80

-0.90

-1.00

-1.10

ภาพที่ 8 กราฟแสดงผลกระทบของคุณลักษณะต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
ตารางที่ 26 สรุ ปผลการจาแนกประเภทของคุณลักษณะจากความต้องการของผูบ้ ริ โภค 400 ราย
ประเภทของคุณลักษณะ
1. Attractive attribute

คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่ น
1) ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง (B9)
2) มีโปรโมชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง (B18)
3) มีการจัดรายการชุดประหยัดหลากหลาย (B20)
4) พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ื อ (B22)
5) พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี (B23)
6) พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา (B24)
7) พนักงานมีกิริยามารยาทเรี ยบร้อย (B25)
8) มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง (B26)
9) แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารมีความน่าเชื่ อถือและทันสมัย (B27)
10) รู ปภาพเมนูมีความสวยงามและน่ารับประทาน (B28)
11) มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ (B29)
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
ประเภทของคุณลักษณะ

คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่ น
12) มีระบบการตรวจการจัดส่ งแบบ Real timeที่แม่นยาตรงตาม
จริ ง(B30)
13) บริ การจัดส่ งอาหารสามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้งไว้ทุกครั้ง
(B32)
14) ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความเหมาะสมภายใน 30 นาที
(B33)
1) สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวกในกรณี ที่เกิดปั ญหา
2. One-dimensional
(B31)
attribute
1) ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสั่งรับประทานที่ร้าน
3. Must be attribute
(B8)
2) การใช้ดาราดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์ (B19)
4. Indifferent attribute 1) รสชาติของอาหารมีความอร่ อยถูกปากเหมือนกับที่ร้าน (B1)
2) วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมีคุณภาพ(B2)
3) บรรจุภณั ฑ์ของการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มีความสวยงาม ไม่เป็ น
อันตรายต่อสุ ขภาพ (B3)
4) แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนูชดั เจน (B4)
5) ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่ อถือ (B5)
6) ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย (B6)
7) เมนูอาหารระบุราคาชัดเจน (B7)
8) ค่าอาหารมีการรวมภาษี มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง (B11)
9) อัตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 -70 บาทเหมาะสม (B12)
10) มีความหลากหลายของช่องทางการชาระเงิน (B13)
11) กาหนดเวลจัดส่ งล่วงหน้าได้อย่างแม่นยา (B14)
12) การยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว (B15)
13) สะดวกในการสั่งซื้ อตลอด 24 ชัว่ โมง (B16)
14) มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่น่าดึงดูด(B17)
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ตารางที่ 26 (ต่อ)
ประเภทของคุณลักษณะ

คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่ น

5. Reverse attribute

1) การกาหนดการสั่งซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่
(B10)
-

6. Questionable attribute
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บทที่ 5
สรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุ ป
จากการวิเคราะห์เรื่ อง การศึกษาคุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ
เวอรี่ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทัว่ ไปและพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการ
สั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ต่ ล ะความแตกต่ า งของพฤติ ก รรมในส่ ว นตลาดต่ า งๆของ
ผูใ้ ช้บริ การและเพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะที่เหมาะสมของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ
เวอรี่ ที่มีผลกับความพึงพอใจตามส่ วนตลาดของผูใ้ ช้บริ การ
ในการศึกษานี้ ผูศ้ ึกษาได้จดั ทาแบบสอบถามขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยทาการศึกษาและเก็บข้อมูล 1 มกราคม – 31 ธันวาคม
2561 และนาข้อมูลมาประมวลผลด้วยเครื่ องมือหรื อ เทคนิ คในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ สถิ ติเชิ ง
พรรณนา ในรู ปของความถี่ ค่าร้อยละและเทคนิคคาโน (Kano Model)
การศึกษาข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่ นสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
ผลการศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของผู ้ ใ ช้ บ ริ การแอพพลิ เ คชั่ น สั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อยูใ่ นกลุ่มวัยทางานอายุระหว่าง 26 –
30 ปี เป็ นส่ วนมาก มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี สถานภาพสมรสมากที่สุด ซึ่ งประกอบอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชนมากและมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 5,000 – 20,0000 บาท
การศึกษาข้ อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่ นสั่ งอาหารเดลิเวอรี่
ส่ วนพฤติกรรมผูใ้ ช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ สั่งอาหารเดลิ เวอรี่ พบว่าเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ
แอพพลิ เคชั่นสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ มากสุ ดคือสะดวก/ง่ าย รองลงมาคือประหยัดเวลาและเหตุผลไม่
อยากออกไปข้างนอก ซึ่ งผูบ้ ริ โภคชอบใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ Line man บ่อยที่สุด จานวนสั่ง 3
ครั้งต่อเดือนมากที่สุด มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งประมาณ 401 – 500 บาท มักนิยมสัง่ เป็ นมื้อเย็น ในวัน
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ศุกร์ และวันเสาร์ มากที่สุด พบว่าผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่นิยมสั่งอาหารไทยมาก สั่งมารับประทานที่
บ้านหรื อคอนโดบ่อยที่สุด แต่มกั สั่งมาทานคนเดี ยว ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้บริ การแอพพลิ เคชัน่ งั่ อาหาร
เมื่ออยากรับประทานมากที่สุด และเครื่ องดื่มชานมไข่มุกนิยมสั่งบ่อยที่สุด
การศึกษาคุณลักษณะทีม่ ีผลต่ อบริการแอพพลิเคชั่ นสั่ งการอาหารเดลิเวอรี่
ในส่ วนของคุ ณลักษณะที่เหมาะสมจากเครื่ องมือเทคนิ คคาโน พบว่าคุ ณลักษณะที่ ดึงดู ด
ผูบ้ ริ โภค 14 อันดับสู งสุ ดได้แก่ ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง มีโปรโมชัน่ ส่ วนลดค่า
จัดส่ ง มี ก ารจัดรายการชุ ดประหยัดหลากหลาย พนักงานอัธ ยาศัย ดี เป็ นมิ ตรกับ ผูซ้ ้ื อ พนัก งาน
สามารถแนะนาหรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา พนักงานมี
กิริยามารยาทเรี ยบร้อย มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารมีความน่าเชื่ อถือและ
ทันสมัย รู ปภาพเมนู มีความสวยงามและน่ ารับประทานมีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ มี
ระบบการตรวจการจัดส่ งแบบ Real time ที่แม่นยาตรงตามจริ ง บริ การจัดส่ งอาหารสามารถจัดส่ งได้
ตามเวลาที่ แจ้งไว้ทุกครั้ งและระยะเวลาในการรอรั บบริ การมี ความเหมาะสมภายใน 30 นาที ทา
หน้าที่เป็ นคุณลักษณะที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคพึงพอใจ คุณลักษณะที่ควรจะมีสามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้
อย่างสะดวกในกรณี ที่เกิดปั ญหา หน้าที่น้ ี จะทาให้ลูกค้าพึงพอใจต่อบริ การ หากผูป้ ระกอบการราย
ใดสามารถเพิ่มคุณลักษณะนี้ หรื อปรับปรุ งที่มีอยูเ่ ดิมให้ดีข้ ึน จะส่ งผลให้บริ โภคเกิดความพึงพอใจ
ในระดับ ที่ สู ง ขึ้ นด้วย แต่ หากผูป้ ระกอบการรายอื่ นสามารถเพิ่ม คุ ณภาพดัง กล่ า วได้เหมื อนกัน
ผูบ้ ริ โภคจะหันไปพิจารณาคุ ณภาพด้านอื่นแทน ส่ วนคุณลักษณะที่จาเป็ นต้องมี คื อ ราคาการสั่ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการสั่งรับประทานที่ร้าน การใช้ดาราดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์ การจัดกิจกรรม
แจกของรางวัล ให้ลู กค้า มี ส่ วนร่ วม ผูใ้ ช้บริ ก ารเห็ นว่าคุ ณลัก ษณะเหล่ านี้ เป็ นคุ ณภาพพื้ นฐานที่
บริ การต้องมี หากขาดหายไปจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความไม่พอใจทันที
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์เรื่ อง วิเคราะห์คุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ
เวอรี่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพทั่ว ไปและพฤติ ก รรมของผู ใ้ ช้
แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานครและเพื่อศึกษาคุณลักษณะของแอพพลิเคชัน่ ที่มี
ผลต่อผูใ้ ช้บริ การแอพพลิ เคชั่นสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์แต่ละความ
แตกต่า งของลัก ษณะทางเศรษฐกิ จสั งคมและพฤติ กรรมการบริ โภคเพื่อวิเคราะห์ คุณลักษณะที่
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เหมาะสมของบริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ ที่มีความพึงพอใจตามส่ วนตลาดของ
ผูบ้ ริ โภคที่ได้ขอ้ เสนอแนะและจะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ โภคและเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการ
ในการพัฒนาบริ การแอพพลิเคชัน่ อาหารเดลิเวอรี่ ดังต่อไปนี้
ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากผลการศึกษาครั้งนี้
1. ด้านส่ งเสริ มทางการขาย
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจกับคุณลักษณะมีโปรโมชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง ผูใ้ ช้บริ การจะสร้าง
ความจดจาและจะมี ก ารกลับ มาใช้บ ริ ก ารซ้ า แน่ น อนหากผูป้ ระกอบการเลื อ กที่ จ ะพัฒ นาและ
ปรั บ ปรุ ง โปรโมชั่นที่ มี อยู่ใ ห้ตรงกับ ความต้องการให้ม ากที่ สุด และคุ ณลัก ษณะการจัดรายการ
อาหารชุ ดประหยัดหลากหลาย ผูป้ ระกอบการควรใส่ ใจเพิ่มเมนู ที่มีความหลากหลายให้มากขึ้น จะ
ทาให้ผใู ้ ช้บริ การหันมาสนใจและแนะนาบอกต่อๆกันได้ ทาให้มีขอ้ ได้เปรี ยบต่อคู่แข่งได้
2. ด้านบุคลากร
ผูใ้ ช้บริ การมี ความพึงพอใจกับคุ ณลักษณะพนักงานอัธยาศัยดี พนักงานสามารถแนะนา
หรื อเสนอแนวทางแก้ไขได้ดี พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา พนักงานมี กิริยามารยาท
เรี ยบร้อย ในส่ วนนี้ทางผูป้ ระกอบการควรปรับปรุ งและจัดอบรมพนักงานสม่าเสมอให้มีความรักใน
งานบริ การให้มากยิง่ ขึ้น เมื่อเกิดปั ญหาให้สามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ทนั ทีกบั ผูใ้ ช้บริ การ จะ
ทาให้เป็ นข้อได้เปรี ยบต่อคู่แข่งและอยากกลับมาใช้บริ การอีกในครั้งต่อไป
3. ด้านกายภาพ
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจกับคุณลักษณะการรับประกันและคืนเงิ นจริ ง แอพพลิ เคชัน่ สั่ง
อาหารมี ความน่ าเชื่ อถื อ รู ปภาพเมนู สวยงามน่ ารั บประทาน และมี การนาเสนอรายการอาหารที่
น่าสนใจ ซึ่ งในส่ วนนี้ทางผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญและใส่ ใจเพิ่มขึ้น กรณี ที่เกิดปั ญหาต้อง
แสดงความรับผิดชอบโดยทันที ซึ่ งจะทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ในการใช้บริ การ
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4. ด้านบริ การ
ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจกับคุณลักษณะบริ การจัดส่ งอาหารสามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่
แจ้งไว้ ระยะเวลาในการรอรับมีความเหมาะสมภายใน 30 นาที ผูป้ ระกอบการต้องปรับปรุ งแก้ไข
และกาชับเรื่ องเวลาการส่ งให้ได้ภายใน 30 นาที จะตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
เนื่ องจากผลการสารวจในครั้งนี้ เป็ นการสารวจแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)
โดยการเลื อกกลุ่มตัวอย่างในกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นหากผูผ้ ลิ ตหรื อผูป้ ระกอบการหรื อนักการ
ตลาด จะท าตลาดอย่ า งจริ ง จัง ควรท าการศึ ก ษากับ ขอบเขตของสถานที่ อื่ น ๆนอกเหนื อ จาก
กรุ งเทพมหานคร

58

เอกสารและสิ่ งอ้างอิง
ปิ ยวรรณ จุลเนียม. 2561. คุณลักษณะของคราฟต์ เบียร์ ทมี่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาธุ รกิจเกษตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
เกวริ นทร์ ละเอียด. 2557. การยอมรับเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ ทมี่ ีผลต่ อการ
ตัดสิ นใจซื้อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริ ญญามหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ศิริน เจริ ญพินิจนันท์. 2556. ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคต่ อการสั่ งซื้อพิซซ่ าฮัทแบบ
บริการส่ งถึงบ้ าน ในเขตกรุ งเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขา
การตลาด, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ชวกร อมรนิมิต. 2559. การทาการตลาดตามรู ปแบบการดาเนินชี วติ ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจใช้
ธุรกิจเดลิเวอรี่อาหารแบบบริ การถึงบ้ านของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร. การศึกษา
ค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี. 2558. ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการซื้อสิ นค้ าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล. คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ปัณณวัชร์ พัชราวลัย. 2558. ความพึงพอใจต่ อคุณภาพการบริการ และการรับรู้ ภาพลักษณ์ ธนาคาร
เฉพาะกิจทีส่ ่ งผลต่ อความภักดีในการใช้ บริการของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร.
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
กนกพันธ์ สุ ขฤทธิ์ . 2557. ส่ วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการใช้ บริการร้ านอาหารญีป่ ุ่ น
ย่าน community mall ของผู้บริโภคในกรุ งเทพมหารนคร. คณะบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.

59

ธนรัตน์ ศรี สาอางค์. 2558. พฤติกรรมผู้บริ โภคในกรุ งเทพมหานครต่ อการใช้ บริการสั่ งอาหารแบบ
เดลิเวอรี่ผ่านเว็บไซต์ วารสารบริหารธุรกิจ, บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 1(3),
354-371.
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี. 2561. “ปั จจัยด้านคุณภาพบริ การที่มีอิทธิ พลติอการตัดสิ นใจซื้ อซ้ าผลิตภัณฑ์
อาหารผ่านผูใ้ ห้บริ การ Food Panda Application.” วารสารการจัดการสมัยใหม่ . 16 (1):
153-156.
อิสราวลี เนียมศรี . 2559. การตัดสิ นใจใช้ บริการแอพพลิเคชั่น Line man ในกรุ งเทพมหานคร.
การศึกษาค้นคว้าอิสระปริ ญญามหาบัณฑิต คณะบริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ.
ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย. 2559. “จับตาปี 60 สัง่ อาหารออนไลน์หนุนตลาด Delivery โตร้อยละ 11- 15 ”
สวนทางภาพรวมธุ รกิจร้านอาหารที่เติบโตเพียงเล็กน้อย.” Kasikornthai Econ Analysis.
22 (2797): 1-4.
ปิ ยวรรณ จุลเนียม. 2561. คุณลักษณะของคราฟต์ เบียร์ ทมี่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจของผู้บริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาธุ รกิจเกษตร,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
BLT Bangkok. 2561. ฟู้ดเดลิเวอรี่โต ตอบโจทย์ ชาวกรุ ง (Online).
http://www.bltbangkok.com/CoverStory, 28 มีนาคม 2560.

เมเม่ พาชิม. 2559. ทาความรู้ จัก Foodpanda บริการจัดส่ งอาหารแบบครบวงจร user เดียว ใช้ ได้
20ประเทศ(Online). http://www.maymey.com/archives/2015/06/27/what-is-foodpanda/,
27 มิถุนายน 2559.

60

City Living. 2560. ทดลองของใหม่ กบั แอปฯสั่ งอาหารล่ าสุ ด ‘Now’ อิม่ ง่ ายๆแบบไม่ ต้องเดินไป
ไหน(Online). https://www.soimilk.com/city-living/news/now-food-delivery-review, 22
ธันวาคม 2560.

61

ภาคผนวก

62

แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ คุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่ นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ในกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนของการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาวิเคราะห์
กลยุท ธิ์ ทางการตลาดให้ต รงกับ กลุ่ ม เป้ า หมายและเป็ นประโยชน์ ส าหรั บ ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
แอพพลิ เ คชั่น สั่ ง อาหารเดลิ เ วอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร ผู ้วิ จ ัย จึ ง ขอความร่ ว มมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง เพื่ อให้ ก ารศึ ก ษาวิ จยั ครั้ งนี้ เกิ ดประสิ ท ธิ ผ ลสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป และคาตอบของท่านจะถูกรักษาเป็ นความลับเพื่อใช้ในการ
วิจยั นี้เท่านั้น ทางผูจ้ ดั ทาขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ใน
กรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด (7Ps) และคุณลักษณะของบริ การแอพพลิเคชัน่
เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
คาชี้ แจง บริ การแอพพลิ เคชัน่ เพื่อการสั่ง อาหารเดลิ เวอรี่ ท้ งั 4 บริ การได้แก่ Now, Foodpanda,
Lineman ,GrabFood

ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลสภาพทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
( ) 1. ชาย

( ) 2. หญิง
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2. อายุ
.........................................
3.สถานภาพสมรส
( ) 1. โสด
( ) 2. สมรส
4. ระดับการศึกษา
( ) 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี ( ) 2. ปริ ญญาตรี
( ) 3. สู งกว่าปริ ญญา
5. อาชีพ
( ) 1. นักเรี ยน/นักศึกษา
( ) 2. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) 3. พนักงานบริ ษทั เอกชน ( ) 4. ธุ รกิจส่ วนตัว
( ) 5. อาชีพอื่น ๆ (ระบุ).......................
6. ระดับรายได้ต่อเดือน
…………………………………………

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วพฤติกรรมของผู้ใช้ บริการแอพพลิเคชั่ นเพื่อการสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ใน
กรุ งเทพมหานคร
1.ท่านเคยใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ในกรุ งเทพมหานครหรื อไม่
( ) 1. เคย
( ) 2.ไม่เคย
2. ท่านใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ ใดเพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ บ่อยที่สุด
( ) 1.Now
( ) 2. Foodpanda
( ) 3. Lineman
( ) 4.GrabFood
3. ความถี่ในการใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ (จานวนครั้งต่อเดือน)
...............................................................
4. ค่าใช้จ่ายที่ท่านใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยเฉลี่ยต่อครั้ง (รวม
ค่าอาหาร+ค่าบริ การ)
...............................................................
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5. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ เพื่อมารับประทานเป็ นอาหารมื้อใด
( ) 1.อาหารมื้อเช้า
( ) 2.มื้อกลางวัน
( ) 3.มื้อเย็น
( ) 4.มื้อว่าง
( ) 5.มื้อดึก
6. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสัง่ อาหารเดลิเวอรี่ ในวันใดมากที่สุด
...............................................................
7. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ประเภทใดมากที่สุด
( ) 1.อาหารไทย
( ) 2.อาหารญี่ปุ่น
( ) 4.อาหารยุโรป
( ) 5.อาหารฟาสต์ฟู้ด
( ) 6.อื่นๆ โปรดระบุ…………………
8. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มารับประทานที่ไหนบ่อยที่สุด
( ) 1.ที่บา้ น/คอนโด
( ) 2. ออฟฟิ ศทางาน ( ) 3.อื่นๆ โปรดระบุ
9. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มารับประทานกับใคร
( ) 1.ทานคนเดียว
( ) 2.ครอบครัว
( ) 3.เพื่อนร่ วมงาน
( ) 4.อื่นๆ โปรดระบุ
10. ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ มารับประทานในโอกาสใดบ้าง
( ) 1.เมื่ออยากรับประทาน
( ) 2.เมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์
( ) 3.เมื่อมีการประชุม
( ) 4.อื่นๆโปรดระบุ
11. เครื่ องดื่มประเภทใดที่ท่านนิยมใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ บ่อยที่สุด
( ) 1.น้ าผลไม้ ( ) 2.กาแฟ
( ) 3.ชานมไข่มุก
12.เหตุผลที่ทาให้ท่านตัดสิ นใจใช้บริ การแอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่
.............................................................

ส่ วนที่ 3 ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาด (7Ps) และคุณลักษณะของบริการแอพพลิเคชั่ นเพื่อ
การสั่ งอาหารเดลิเวอรี่ในกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง : แบบสอบถามส่ วนนี้เป็ นแบบสอบถามความรู ้สึกของท่านว่ารู ้สึกอย่างไร เมื่อใช้บริ การ
แอพพลิเคชัน่ เพื่อการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ โดยที่คุณลักษณะตามแบบสอบถามจะมีท้ งั ด้านบวกและ
ด้านลบ โดยให้เลือกคาตอบจากความรู ้สึกของท่านมากที่สุด
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หมายเหตุ :

1 = Like (ชอบถ้ามีแบบนั้น)
2 = Must be (ควรเป็ นแบบนี้ )
3 = Neutral (รู ้สึกเฉยๆ)
4 = Live with (ไม่ชอบแต่ทนได้)
5 = Dislike (ไม่ชอบแบบนี้ เลย)

คุณลักษณะ
ด้ านผลิตภัณฑ์
1.1รสชาติของอาหารมีความอร่ อยเหมือนกับ
รับประทานที่ร้าน
1.2 รสชาติของอาหารไม่มีความอร่ อย
เหมือนกับรับประทานที่ร้าน
2.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารมี
คุณภาพ
2.2 วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบไม่มีอาหารมี
คุณภาพ
3.1 บรรจุภณั ฑ์ของการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่
มีความสวยงาม ไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
3.2 บรรจุภณั ฑ์ของการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่
ไม่มีความสวยงามเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
4.1 แบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและเมนู
ชัดเจน
4.2 ไม่มีการแบ่งหมวดหมู่รายการอาหารและ
เมนู
5.1 ร้านอาหารมีชื่อเสี ยงและมีความน่าเชื่ อถือ
5.2 ร้านอาหารไม่มีชื่อเสี ยงและไม่มีความ
น่าเชื่อถือ

ชอบ ควร
ถ้าเป็ น เป็ น
แบบ แบบ
นั้น นั้น

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ นแบบ ถ้าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะ
6.1 ประเภทของอาหารมีความหลากหลาย
6.2 ประเภทของอาหารไม่มีความหลากหลาย
ด้ านราคา
7.1 เมนูอาหารระบุราคาชัดเจน
7.2 เมนูอาหารไม่มีการระบุราคา
8.1 ราคาการสั่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ เท่ากับการ
สั่งรับประทานที่ร้าน
8.2 ราคาการสัง่ อาหารแบบเดลิเวอรี่ แพงกว่า
การสั่งรับประทานที่ร้านมาก
9.1 ราคาค่าจัดส่ งสมเหตุสมผลตามระยะทาง
9.2 ไม่ราคาค่าจัดส่ งไม่สมเหตุสมผลตาม
ระยะทาง
10.1 การกาหนดการสั่งซื้ อขั้นต่าต่อการจัดส่ ง
อาหารแบบเดลิเวอรี่
10.2 ไม่มีการกาหนดการสัง่ ซื้ อขั้นต่าต่อการ
จัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่
11.1 ค่าอาหารมีการรวมภาษี
11.2 ค่าอาหารไม่มีการรวมภาษี
12.1 อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาท
เหมาะสม
12.2 อัตตราค่าบริ การเริ่ มต้น 50 - 70 บาทไม่
เหมาะสม
ช่ องทางการจัดจาหน่ าย
13.1 มีความหลากหลายช่องทางการชาระเงิน
13.2 ไม่มีความหลากหลายของช่องทางการ
ชาระเงิน

ชอบ ควร
ถ้าเป็ น เป็ น
แบบ แบบ
นั้น นั้น

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ นแบบ ถ้าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะ
14.1 กาหนดเวลาการจัดส่ งล่วงหน้าได้อย่าง
แม่นยา
14.2 ไม่มีการกาหนดเวลาจัดส่ งล่วงหน้า
15.1 การยืนยันรายการอาหารมีความรวดเร็ ว
15.2 การยืนยันรายการอาหารมีความล่าช้า
16.1 สะดวกในการสัง่ ซื้ ออาหารตลอด24
ชัว่ โมง
16.2 ไม่สะดวกในการสั่งซื้ ออาหารตลอด 24
ชัว่ โมง
ช่ องทางการส่ งเสริมทางการตลาด
17.1มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสั่งอาหารที่
ดึงดูดใจ
17.2ไม่มีคูปองหรื อส่ วนลดในการสัง่ อาหารที่
ดึงดูดใจ
18.1มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
18.2ไม่มีโปรโมรชัน่ ส่ วนลดค่าจัดส่ ง
19.1มีการใช้ดาราชื่อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
19.2ไม่มีการใช้ดาราชื่ อดังเป็ นพรี เซ็นเตอร์
20.1มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัด
หลากหลาย
20.2ไม่มีการจัดรายการอาหารชุดประหยัด
21.1มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้ลูกค้ามี
ส่ วนร่ วม
21.2ไม่มีการจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้
ลูกค้ามีส่วนร่ วม

ชอบ ควร
ถ้าเป็ น เป็ น
แบบ แบบ
นั้น นั้น

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ นแบบ ถ้าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะ
ด้ านบุคลากร
22.1พนักงานอัธยาศัยดี เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ื อ
22.2พนักงานอัธยาศัยไม่ดี ไม่เป็ นมิตรกับผูซ้ ้ื อ
23.1พนักงานสามารถแนะนาหรื อเสนอแนว
ทางแก้ไขได้ดี
23.2พนักงานไม่สามารถแนะนาหรื อเสนอ
แนวทางแก้ไขได้
24.1พนักงานส่ งสิ นค้าได้ถูกต้องและแม่นยา
24.2งานส่ งสิ นค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
25.1พนักงานมีกิริยามารยาท เรี ยบร้อย
25.2พนักงานไม่มีกิริยามารยาทไม่เรี ยบร้อย
ด้ านลักษณะทางกายภาพ
26.1มีการรับประกันและคืนเงินจริ ง
26.2ไม่มีการรับประกันและคืนเงิน
27.1แอพพลิเคชัน่ สั่งอาหารมีความน่าเชื่ อถือ
และทันสมัย
27.2แอพพลิเคชัน่ สัง่ อาหารไม่มีความ
น่าเชื่อถือและไม่ทนั สมัย
28.1รู ปภาพเมนู อาหารมีความสวยงามน่า
รับประทาน
28.2รู ปภาพเมนู อาหารไม่มีความสวยงามและ
ไม่น่ารับประทาน
29.1มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ
29.2ไม่มีการนาเสนอรายการอาหารที่น่าสนใจ

ชอบ ควร
ถ้าเป็ น เป็ น
แบบ แบบ
นั้น นั้น

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ นแบบ ถ้าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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คุณลักษณะ
31.1สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้อย่างสะดวก
ในกรณี ที่เกิดปั ญหา
31.2ไม่สามารถติดต่อผูใ้ ห้บริ การได้ในกรณี ที่
เกิดปั ญหา
32.1บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ สามารถ
จัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้งไว้ทุกครั้ง
32.2บริ การจัดส่ งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ไม่
สามารถจัดส่ งได้ตามเวลาที่แจ้ง
33.1ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความ
เหมาะสม ภายใน 30 นาที
33.2ระยะเวลาในการรอรับบริ การมีความ
เหมาะสมระยะเวลาในการรอรับบริ การไม่มี
ความเหมาะสมมากกว่า 30 นาที
ส่ วนที4่ ข้ อเสนอแนะ
............................................

ชอบ ควร
ถ้าเป็ น เป็ น
แบบ แบบ
นั้น นั้น

เฉยๆ

ไม่ควร ไม่ชอบ
เป็ นแบบ ถ้าเป็ น
นั้น
แบบนั้น
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ประวัติการศึกษาและการทางาน
ชื่ อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี ทีเ่ กิด
สถานทีเ่ กิด
ประวัติการศึกษา
สถานทีท่ างานปัจจุบัน

นางสาวพิรานันท์ แกล่งกล้า
26 ธันวาคม พ.ศ. 2530
ลพบุรี
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
บริ ษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จากัด

