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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ อ้ื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ผ่านผู้ให้บริการ Food Panda Application ่งึ การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นเชิงสารวจโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจานวน
400 คน ่ึงเป็ นสมาชิกเพจ Food Panda สถิติท่ีใช้ก ารวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมันใจ
่ ด้าน
ความเอาใจใส่ และด้านสิง่ ที่สามารถจับต้องได้ มีอิทธิพ ลต่อ การตัดสินใจ ้ือ ้ าผลิตภัณ ฑ์อาหาร ผ่านผู้ให้บริก าร Food
Panda Application ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 โดยปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ้อื ้ามากที่สุด
รองลงมาเป็ นปั จจัยด้านความมันใจ
่ ปั จจัยด้านความเอาใจใส่ ปั จจัยด้านการตอบสนอง และปั จจัยด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้
ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่า คุณภาพบริการสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจกลับมาใช้บริการอีกครัง้ หลังจากตัดสินใจใช้
บริการในครัง้ แรก
คาสาคัญ : คุณภาพการบริการ, การตัดสินใจ อ้ื ้า, ผูใ้ ห้บริการผ่านแอพลิเคชัน่
ABSTRACT
The purpose of this research was to investigate the service quality factors affecting repurchasing
decision in food product via service provider “food panda application”. This study was a survey research
in which questionnaire was used as an instrument to collect data from 400 those who be a member of food
panda page. The data was analyzed by statistic which are mean, standard deviation and multiple
regression analysis. The result shows that reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible
factor of service quality have an impact on the repurchasing decision at a significant level 0.05 in which
the reliability factor has the most impact, followed respectively by the Assurance factor, Empathy factor,
Responsiveness factor and Tangible factor.
Keywords : Service Quality, Purchasing Decision, Service Provider Via Application

บทนา
ในสภาวะปั จจุบนั ทีก่ ารแข่งขันทางธุรกิจนัน้ มีเพิม่
มากขึน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นธุรกิจขนาด
ใหญ่ หรือธุรกิจขนาดย่อม เริม่ มีการสร้างแนวคิด กลยุทธ์
หรือวิธกี ารที่จะอยู่รอดในการทาธุรกิจนัน้ ๆ ไม่ว่าจะเป็ น
การสร้า งความได้เปรีย บในการแข่งขัน หรือ การพัฒ นา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ต อบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้บ ริโ ภค รวมไปถึง ช่ อ งทางของผู้บ ริโภคในการเข้า ถึง

สิน ค้า หรือ บริก ารนั น้ ่ึง มีห ลากหลายมากยิ่ง ขึ้น ท าให้
ทางเลือกของผู้บริโภคเกี่ยวกับสินค้าและบริการนัน้ มีมาก
ขึน้ ด้วยเช่นเดียวกัน
ทางเลือ กและช่ อ งทางใหม่ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้น นี้ จึง มี
อิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้บริโภค
เช่ น ช่ อ งทางผ่ านสื่อ สังคมออนไลน์ ท่ีปั จ จุ บ ัน มีผู้ใช้เป็ น
จ านวนมาก ส่ ง ผลให้ ผู้ บ ริโ ภคหัน มาบริโภคสิน ค้า หรือ
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บริการผ่านทางช่องทางนี้เพิม่ มากขึน้ เพราะสามารถเข้าถึง
ได้ง่าย และเข้าถึงได้ทุ กที่ ทุ กเวลา รวมไปถึงธุรกิจ แบบ
บริการส่งถึงบ้าน (Delivery) ที่มกี ารเชื่อมโยงกับสื่อสังคม
ออนไลน์ มากยิง่ ขึน้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภค เนื่องจากกลุ่มธุรกิจหลายประเภท ต่างเริม่ ที่
จะปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลง
ไป จากเดิม ที่ นิ ย มการเดิน ทางไปจับ จ่ า ยใช้ ส อย หรือ
รับประทานอาหารนอกบ้าน ก็เริม่ หันมาใช้บริการ Delivery
กัน มากขึ้น เพราะข้อ จ ากัด เรื่อ งของเวลา ความสะดวก
รวดเร็ว และปั ญหาการจราจรติดขัด ทาให้การแข่งขันใน
ธุรกิจประเภทเดลิเวอรีน่ ้ีสงู ขึน้ (Aseanecon.montri, 2016)
โดยเฉพาะธุรกิจ ้ ูด เดลิเวอรี (Food Delivery) ที่
ในรอบ 5 ปี ทผ่ี ่านมามีการแข่งขันทีส่ งู มาก ไม่ว่าจะบริการ
เดลิเวอรี่ของสด าสต์ ้ ู ด อาหารสาเร็จรูป อาหารทะเล
อาหารพืน้ เมืองชื่อดัง อาหารปิ่ นโต แม้แต่บริการรับสังเมนู
่
โปรดจากร้านที่ลูกค้าเลือกเอง (Panichakul, 2015) ผ่าน
โทรศัพท์มอื ถือ แลแอพพลิเคชัน่ จึงทาให้ธุรกิจบริการส่ง
ถึง บ้ า นอย่ า ง Line Man และFood Panda กลายเป็ นอีก
หนึ่งทางเลือกอันดับต้นๆของผูบ้ ริโภคที่ใช้เป็ นช่องทางใน
การเข้าถึงสินค้า จึงเป็ นสาเหตุให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจ บริก ารส่งอาหารถึงบ้า นต้อ งค านึ งถึงคุ ณ ภาพการ
บริการเป็ นหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และดึงดูดลูกค้าให้
เลือกใช้บริการผ่านช่องทางของตนเองอย่างสม่าเสมอ
Food Panda หนึ่งในผูป้ ระกอบการเกีย่ วกับธุรกิจ
บริการส่งอาหารถึงบ้าน และเป็ น ผู้น าศูนย์รวมบริการสัง่
อาหารออนไลน์ ที่มบี ริการทัง้ หมดแล้วใน 30 ประเทศทัว่
โลก และในประเทศไทย Food Panda มีบริการสังอาหาร
่
ออนไลน์ ผ่าน Application ในสมาร์ทโ น ่งึ กลยุทธ์หลัก
ของ Food Panda คือ การร่วมมือและสร้างพัน ธมิต รกับ
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย เพื่อมอบประสบการณ์การ
สังอาหารออนไลน์
่
ท่ีดีท่ีสุด ให้ก ับ ผู้บ ริโภค Food Panda
ร่วมมือกับร้านอาหารทีม่ คี วามหลากหลายทางเชือ้ ชาติและ
รสชาติ เพื่อ สร้า งความพึงพอใจสูงสุด ให้ก ับ ผู้บ ริโภคใน
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ Food Panda ได้ขยายธุรกิจและสร้าง
พันธมิตรร้านอาหารใหม่ๆ ในการให้บริการทีเ่ ชียงใหม่ และ
ล่ า สุ ด คือ ที่พ ัท ยา โดยผนึ ก ก าลังกับ (ดอร์ทู ด อร์) บริษัท
จัดส่งอาหารระดับพรีเมียมในการจัดส่งอาหารให้กบั ลูกค้า
ของ Food Panda ที่กาลังเติบโตในพัทยา และด้วยความ
ร่วมมือที่ดกี บั พันธมิตรที่แข็งแกร่งกว่า 400 ร้านค้าทัวทั
่ ง้

ประเทศไทย Food Panda จึงเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อม
มอบบริการจัดส่งอาหารทีด่ ที ส่ี ดุ ให้ลกู ค้าถึงทีบ่ า้ น ออ ิ ศ
หรือ สถานที่ต่ า งๆตามต้อ งการ (prnews, 2014) ่ึงก็ถือ
เป็ นอีก หนึ่ ง ทางเลือ กที่ ส ร้า งความสะดวกสบายให้ ก ับ
ผูบ้ ริโภค นอกเหนือจากความสะดวกต่างๆทีผ่ บู้ ริโภคได้รบั
แล้วนัน้ ในเรื่อ งคุ ณ ภาพของการบริก ารก็ยงั ถือเป็ น ส่วน
ส าคัญ อีก เรื่อ งหนึ่ ง ที่จ ะท าให้ ผู้บ ริโ ภคตัด สิน ใจเลือ กใช้
บริก ารของ Food Panda ในครัง้ ต่ อๆไป ไม่ว่าจะเป็ น ใน
เรื่องของความรวดเร็วหรือระยะเวลาในการจัดส่งถึงบ้าน
ของผูบ้ ริโภคในแต่ละครัง้ รวมถึงปั จจัยอีกหลายๆด้านของ
คุ ณ ภาพการบริก ารที่จ ะส่งผลต่อการตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ของ
ผูบ้ ริโภค
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงให้ความสนใจทีจ่ ะศึกษาปั จจัยด้าน
คุ ณ ภาพการบริก ารที่ ม ีอิ ท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ื อ ้ า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ผ่ า น ผู้ ให้ บ ริ ก า ร Food Panda
Application เพื่อประโยชน์ต่อตราสินค้าและเป็ นแนวทางใน
การพัฒ นาแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคมากยิง่ ขึน้
วัต ปุ ระสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึก ษาระดับคุณ ภาพการบริก ารของกลุ่ม
สมาชิกแ นเพจ Food Panda
2. เพื่อศึก ษาปั จ จัย ด้านคุ ณ ภาพการบริก ารที่ ม ี
อิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร ผ่ า นผู้
ให้บริการ Food Panda Application
สมมติ ฐานในการวิ จยั
1. สมมติฐานที่ 1 คุณภาพการบริการในด้านสิง่ ที่
สามารถจับต้องได้ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ้อื ้าผลิตภัณฑ์
อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริการ Food Panda Application
2. สมมติ ฐ านที่ 2 คุ ณ ภาพการบริก ารในด้ า น
ความน่ าเชื่อถือ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ้อื ้าผลิตภัณฑ์
อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริการ Food Panda Application
3. สมมติฐานที่ 3 คุณภาพการบริการในด้านการ
ตอบสนอง มีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ื อ ้ า ผลิต ภัณ ฑ์
อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริการ Food Panda Application
4. สมมติฐานที่ 4 คุณภาพการบริการในด้านการ
ให้ความมันใจ
่ มีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ้อื ้าผลิตภัณ ฑ์
อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริการ Food Panda Application
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5. สมมติ ฐ านที่ 5 คุ ณ ภาพการบริก ารในด้ า น
ความเอาใจใส่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ้ือ ้าผลิตภัณ ฑ์
อาหาร ผ่านผูใ้ ห้บริการ Food Panda Application
แนวคิ ดและท ษ ีด้านคุ าพการบริ การ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ให้
ความหมายของการบริการว่า หมายถึง การป บิ ตั ริ บั ใช้
การให้ความสะดวกต่างๆ
คุณ ภาพการบริการ (Service Quality) หมายถึง
ความสามารถในการตอบสนองความต้อ งการของธุรกิจ
ให้บริการ คุณภาพบริการเป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะสร้างความ
แตกต่ า งของธุ ร กิ จ ให้ เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ขัน ได้ การเสนอ
คุณภาพการบริการทีต่ รงกับความคาดหวังของผูร้ บั บริการ
เป็ นสิ่ง ที่ ต้ อ งกระท า ผู้ ร ับ บริก ารจะพอใจถ้ า ได้ ร ับ สิ่ง ที่
ต้ อ งการ เมื่อ ผู้ ร บั บริก ารมีค วามต้ อ งการ ณ สถานที่ ท่ี
ผู้ร บั บริก ารต้อ งการ และในรูป แบบที่ต้อ งการ (ชัช วาล,
2011)
ไ เธมอล (Zeithaml, 1998) ได้กล่าวว่า “คุณภาพ
การบริก าร” หมายถึง การประเมินของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความดี เลิศ หรือ ความเหนื อ กว่ า ของการบริก าร” ส่ ว น
แนวคิดพื้นฐานเรื่องคุณภาพการบริการ ที่ได้รบั การเสนอ
ไว้โดยโครนินและเทเลอร์ (Cronin and Taylor, 1992) ใน
ทัศนะของนักวิชาการทัง้ สองท่าน ความพึงพอใจหรือไม่พงึ
พอใจ เป็ นเรื่อ งของการเปรีย บเทีย บประสบการณ์ ข อง
ผู้รบั บริการที่ได้รบั บริการ กับความคาดหวังที่ผู้รบั บริการ
นั ้น มี ใ นช่ ว งเวลาที่ ม ารับ บริก าร และเป็ นสิ่ง ที่ ช่ ว ยให้
สามารถวัดคุณภาพการบริการได้ แต่คุณภาพการบริการ
ในมุ ม มองเชิง การตลาดของ คอร์ด ับ เปิ้ ลสกี้ รัส ท์ และ
าร์ อริก (Cordupleski, Rust, and Zahorik, 1993) ได้ให้
คาจากัดความไว้วา่ คุณภาพการบริการ เป็ นส่วนขยายของ
บริก าร กระบวนการบริก าร และองค์ ก รที่ ใ ห้ บ ริก าร ที่
สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความ
คาดหวังของบุ ค คล ใกล้เคีย งกับ แนวคิด พื้น ฐานในเรื่อ ง
คุณภาพการบริการของโอลิเวอร์ และเบอร์ร่ี (Oliver, 1993;
Berry, 1988) ที่ ป ระกอบ ไป ด้ ว ย 3 แน วคิ ด ห ลั ก คื อ
แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า , คุ ณ ภาพการให้บ ริก าร
และคุณค่าของลูกค้า กล่าวคือคุณภาพการบริการเป็ นการ
สร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ และเป็ นพฤติกรรม
เชิงจิตวิทยาทีบ่ ุคคลมีต่อบริการทีไ่ ด้รบั หรือเกิดขึน้
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ส่วน Bitner (1995) ได้อธิบายจากผลงานวิจยั ที่
เคยทาการศึกษาไว้ว่า คุณ ภาพการให้บริการสามารถวัด
โดยผ่านความพึงพอใจของผูร้ บั บริการได้ โดยสิง่ ทีไ่ ด้กล่าว
มาข้างต้น ก่อให้เกิดกรอบการพิจารณาตัวแบบการศึกษา
คุ ณ ภาพการให้ บ ริก ารจากแนวคิ ด พื้ น ฐาน 3 แนวคิ ด
ดังกล่าวได้ในสองนัยยะ กล่าวคือ นัยยะแรก คุณภาพการ
ให้บริการสามารถพิจารณาได้จากทัง้ สามองค์ประกอบ หรือ
อย่ า งน้ อ ย 2 องค์ ป ระกอบรวมกั น และนั ย ยะที่ ส อง
คุณ ภาพการให้บริการ พิจารณาได้จากตัวชี้วดั ่ึงพัฒ นา
จากแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งเป็ นหลัก เช่น แนวคิดพื้นฐาน
เรือ่ งคุณภาพการให้บริการ (service quality)
Parasuraman และคณะ (1988) กล่าวว่าการวัด
คุ ณ ภาพของการให้บ ริก ารสามารถวัดได้โดยวัด ช่องว่าง
ระหว่า งการบริก ารที่ลู ก ค้า รับ รู้ และการบริก ารที่ลูก ค้า
คาดหวังบนพื้นฐานของ 5 ปั จจัย โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ปั จจัย ดังนี้
1.ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความสามารถใน
การให้บริการตามคามันด้
่ วยความถูกต้อง
2.การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจ
ในการให้บริการและการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
3.การให้ความมันใจ
่ (Assurance) ความสามารถ
ในการให้ข้อ มูล หรือ ความรู้ ด้ว ยความสุภ าพ เพื่อ สร้า ง
ความวางใจและเชื่อใจจากลูกค้า
4.ความเอาใจใส่ (Empathy) การดูแลและบริการ
ลูกค้าอย่างทัวถึ
่ งเฉพาะราย
5.สิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้ (Tangible) ลักษณะทาง
กายภาพของสิง่ ทีอ่ านวยความสะดวกให้แก่ลกู ค้า
Sribumroong (2014) ทาการศึกษาคุณ ภาพการ
ให้บ ริก ารของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่ อ จังหวัด
ชลบุรี ง่ึ ผลการศึกษาพบว่า ผูร้ บั บริการมีความคิดเห็นต่อ
คุณ ภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพสาขาดอนหัว
ฬ่อ จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้า น พบว่า ด้า นความตัง้ ใจที่จ ะให้บ ริก ารด้ว ย
ความรวดเร็ว มีค่าเฉลีย่ สูงสุด รองลงมา คือ ด้านการทาให้
ผูม้ าใช้บริการเกิดความเชื่อมัน่ ด้านความเอาใจใส่ต่อผูม้ า
ใช้ บ ริก าร ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ของธนาคาร และด้ า น
ลักษณะทางกายภาพ ตามลาดับ
จากการพิ จ ารณาแนวคิด เกี่ ย วกับ การบริก าร
สามารถอธิบายความหมายของคุณภาพการบริการได้ว่า
คือ พฤติกรรม หรือการกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อ
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ส่งมอบความพึงพอใจ ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยมีเป้ าหมาย
เพื่อให้ผู้รบั รูส้ กึ พึงพอใจ และได้รบั ความสะดวกสบาย ่งึ
สามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความ
คาดหวังของบุคคล
แนวคิ ดและท ษ ีด้านการ อ า
ความพึงพอใจหรือความไม่พงึ พอใจต่อสินค้าจะมี
ผลต่อพฤติกรรมที่ตามมา ถ้าลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะมี
โอกาสอย่างมากที่เขาหรือเธอจะ ้อื สินค้า ้าอีก (Kotler &
Keller, 2006)
Jaturongkhakul (2000) ได้ ก ล่ า วถึ ง พฤติ ก รรม
การ ้ือครัง้ แรก และพฤติกรรมการ ้ือ ้ าไว้ดงั นี้ การ ้ือ
ครัง้ แรก (Initial Purchase) ผู้ บ ริโ ภคมัก มี ก าร ้ื อ แบบ
ฉับพลัน โดยที่มไิ ด้มกี ารไตร่ตรองหรือค้นคว้าหาข้อมูลมา
ก่อน หรือได้มกี ารหาข้อมูลแล้วจึงได้ตดั สินใจ ้อื เพื่อให้ได้
คุ ณ ภาพสูง สุ ด ่ึง อาจจะไม่ ไ ด้ส่ง ผลให้ม ีก าร ้ือ ในครัง้
ต่ อ ไป หากไม่ ไ ด้ ร ับ ความพึ ง พอใจในการตัด สิน ใจ ้ื อ
ในครัง้ แรก
การ ้ือ ้ า (Repeat Purchase) จะมี 2 แบบนั น้
คือการแก้ปั ญหาแบบ ้ า าก (Repeated Problem Solving)
และการตั ด สิ น ใจอย่ า งเป็ น นิ สั ย (Habitual Decision
Making) การแก้ปั ญ หาแบบ ้ า าก (Repeated Problem
Solving) เกิด จากปั จจัยหลายประการ ที่สาคัญ ที่สุดก็คือ

เกิด ความไม่ พ อใจในทางเลือ กที่ ้ือ มาแต่ ค รัง้ ก่ อ น จน
บางครัง้ เกิดการเปลีย่ นตรายีห่ อ้ อยู่เรื่อย ๆ อาจจะเกิดจาก
สต็อกในร้านค้าปลีก หมด ่ึงผู้ ้ือก็จะต้องชังดู
่ ว่าจะเป็ น
การคุ้มค่าไหมที่จะลงทุนทัง้ เวลาและพลังงานเพื่อไป ้อื ที่
อื่ น และการตัด สิน ใจอย่ า งเป็ นนิ ส ัย (Habitual Decision
Making) อาจเกิดจากทัศนคติท่ีจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่
รวดเร็ว และทาให้ผูบ้ ริโภคจัดการกับแรงผลักดันของชีวติ
ได้ดีข้นึ ทัศนคติในการ ้ือ จึงจะแตกต่างกันไปตามระดับ
ของการเกี่ยวข้องและทุ่มเทความพยายามกับสินค้า นัน้ ๆ
จึงจาเป็ นต้องเปรียบเทียบนิสยั การ ้อื กับความ ่อื สัตย์ต่อ
ตรายีห่ อ้ และความเฉลีย่
Uthitsamphankul (2010) ท าการศึก ษาปั จ จัย ที่
ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการ ้อื ้า ในธุรกิจออนไลน์ Group
Buying โดยศึกษาจากธุรกิจร้านอาหาร มีปัจจัยที่สง่ ผลต่อ
ความตัง้ ใจในการ ้อื ้า 2 ปั จจัย ได้แก่ ความพึงพอใจของ
ลูก ค้า และความชอบในตราสิน ค้า และมีต ัวแปรมาก่ อ น
ทัง้ สิน้ 5 ปั จจัยได้แก่ ปั จจัยด้านมูลค่าสุทธิทล่ี กู ค้าคาดหวัง
คุณภาพการบริการ ความเป็ นธรรมในการให้บริการ ปั จจัย
ส่ ว นลดในครัง้ ต่ อ ไป และการบอกต่ อ เชิ ง บวกในทาง
ออนไลน์ ่งึ ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้า
และความชอบในตราสินค้า ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการ ้อื
้ า ในธุ ร กิ จ ที่ ท าการตลาดผ่ า นเว็บ ไ ต์ Group Buying

กรอบแนวคิ ดของการวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ด้านคุณภาพการบริการ
1.ความเชื่อถือได้ (Reliability)
2.การตอบสนอง (Responsiveness)

การตัดสินใจซือ้ ซ้้า

3.การให้ความมั่นใจ (Assurance)
4.ความเอาใจใส่ (Empathy)
5.สิ่งที่สามารถจับต้องได้ (Tangible)
ระเบียบวิ ธีวิจยั
การศึ ก ษาวิจ ัย เรื่อ ง “ปั จจัย ด้ า นคุ ณ ภาพการ
บริการที่มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ ้อื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร

ผ่ า นผู้ให้ บ ริก าร Food Panda Application”เป็ นการวิจ ัย
เชิ ง ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้ แ บบสอบถาม
(Questionnaire) เป็ นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ผู้ท่ีเป็ นสมาชิก
เพจ Food Panda ใน Facebook จ านวน 2,524,037 คน
(ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่มคี วามน่าจะเป็ น (Non – Probability)
การเลือ กกลุ่ ม ตัว อย่ า งในครัง้ นี้ จะใช้ สูต รการ
ค านวณแบบทราบจ านวนประชากร ของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, 1973) ่งึ กาหนดระดับช่วงความเชื่อมันที
่ ่ ร้อย
ละ และค่ า ความคลาดเคลื่อ นหรือ ความผิด พลาดที่
ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ หรือที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ให้
ได้ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง จากสูตร
N

n=
1+Ne2
เมือ่ n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = จานวนประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง
เมือ่ แทนค่าจากสูตรจะได้ผลดังนี้
n=

2,524,037
1+2,524,037(0.05)2

n = 399.94
จากจ านวนประชากร 2,524,037 คน ได้ข นาด
ของกลุ่ม ตัวอย่างที่ต้องสุ่ม เท่ากับ 99 คน ผู้วจิ ยั จึงเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างเป็ นจานวน
คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ข้อ มู ล ปฐมภู ม ิ (Primary Data) เป็ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวนทัง้ สิ้น 400 ชุ ด
โด ย ส อ บ ถ าม จ าก ผู้ ท่ี ก ด ไล ค์ เพ จ Food Panda ใน
Facebook
2. ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู ม ิ (Secondary Data) เป็ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น รายงานการวิจยั
เอกสารทางวิชาการ รวมทัง้ บทความทีเ่ กี่ยวข้อง ตลอดจน
ฐานข้อมูลออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต
เคร่องมอที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ส่วนตัว ความถี่ในการใช้
บริการ ประสบการณ์ในการใช้บริการผ่าน Application

157

ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จจั ย ด้ า น
คุ ณ ภาพการบริก ารที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ื อ ้ า ของ
ผูบ้ ริโภค มี 22 ข้อคาถาม ดังนี้
ด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้ จานวน 4 ข้อ
ด้านความน่าเชื่อถือ
จานวน 5 ข้อ
ด้านการตอบสนอง
จานวน 4 ข้อ
ด้านการให้ความมันใจ
่
จานวน 4 ข้อ
ด้านความเอาใจใส่
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการตัดสินใจ อ้ื
้าของผูบ้ ริโภค มี 3 ข้อคาถาม
การตรวจสอบเคร่องมอ
ผู้วจิ ยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ ผู้เชี่ยวชาญ
พิ จ ารณ าและตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อหา
(Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้
(Wording) แล้วได้นาเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึน้ มาและ
ปรับปรุงแก้ไขแล้วนัน้ ไปทาการทดสอบ จานวน ชุด กับ
กลุ่มประชากรที่มคี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ตรวจสอบคาถามว่าสามารถสื่อความหมายตรงตามความ
ต้องการ ตลอดจนมีความเหมาะสมหรือไม่ จากนัน้ จึงนามา
ทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
ด้วยวิธคี รอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ่ึง ค่ า ที่ไ ด้นั ้น คือ . 5 (Kunlong,
2012)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสอบถามจานวน 400 ชุด การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) คื อ อธิ บ ายลั ก ษณ ะทั ว่ ไปข องข้ อ มู ล ที่ เ ก็ บ
รวบรวมได้โดยการนาเสนอในรูปของค่าความถี่ (Frequency)
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
โดยส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปจากผู
่
้
ที่เป็ นสมาชิก เพจ Food Panda ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ส่วนตัว ความถี่
ในการใช้ บ ริก าร ประสบการณ์ ในการใช้ บ ริก ารผ่ า น
Application ง่ึ วิเคราะห์โดยใช้คา่ ความถี่ และร้อยละ
ในส่ ว นที่ 2 การวัด ระดั บ ปั จจัย คุ ณ ภาพการ
บริการทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจ ้อื ้าของผูบ้ ริโภคมี 5 ด้าน
คือ ด้านสิง่ ที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้าน
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การตอบสนอง ด้านการให้ความมันใจ
่ และด้านความเอาใจ
ใส่ และส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการตัดสินใจ ้อื ้าของผู้บริโภค
เมื่อพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนตามระดับความสาคัญ ่ึงเป็ นวิธีท่ีเรีย กว่า ไลเคริร์ท (Likert’s Rating Scale) มี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ระดับคะแนน
เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ
1
เห็นด้วยน้อย
2
เห็นด้วยปานกลาง
3
เห็นด้วยมาก
4
เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
5
ผลคะแนนที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย โดยใช้
เกณฑ์การแปลความหมาย แบบ Arbitrary Weighting แบ่ง
ออกเป็ น 5 ระดับ รายละเอียดดังนี้ คือ
ค่าเฉลีย่
ระดับการผลการตัดสินใจ
1.00 – 1.80
น้อยทีส่ ดุ
1.81 – 2.60
น้อย
2.61 – 3.40
ปานกลาง
3.41 – 4.20
มาก
4.21 – 5.00
มากทีส่ ดุ
2. การวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ มาน (Inferential
statistics) เป็ นสถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ านเพื่ อ
สรุปผลอ้างไปยังประชากรของการศึกษาครัง้ นี้จะตัง้ ระดับ
ความเชื่อ มัน่ 95% โดยใช้ ส ถิ ติ ท่ี ใ ช้ ท ดสอบสมมติ ฐ าน
วิเคราะห์ ก ารถดถอยเชิง เส้น แบบพหุ (Multiple Linear

Regression) เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ คุ ณ ภาพการบริก ารและ
ปั จจัยด้านคุณภาพการบริการทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ อ้ื ้า
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ า ห า ร ผ่ า น ผู้ ให้ บ ริ ก า ร Food Panda
Application ง่ึ กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05

ลการศึกษา
. การวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ า นประชากรศาสตร์
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้อยละ
60.5) มีอ ายุ ร ะหว่ า ง 25 – 34 ปี (ร้อ ยละ 45.0) มีร ะดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 49.0) มีสถานภาพโสด
(ร้อยละ 57.0) ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 31.5)
มีร ายได้ ร ะหว่ า ง 10,001 – 20,000 บาท (ร้อ ยละ 56.0)
ความถี่ในการใช้บริการ Food Panda ผ่าน Application 12 ครัง้ ต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 29.8) และประสบการณ์ในการใช้
บริ ก าร Food Panda ผ่ า น Application อยู่ ใ นเกณ ฑ์ ดี
(ร้อยละ 54.0)
2. การวัดระดับปั จจัยคุณภาพการบริการที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจ อ้ื ้าของผูบ้ ริโภค พบว่าอยูใ่ นระดับมาก (
X = 3.430, S.D = 0.698) โดยปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือมี
ค่ามากทีส่ ดุ ( X = 3.563, S.D = 0.801) รองลงมาคือปั จจัย
ด้านความมันใจ
่ ( X = 3.549, S.D = 0.812) ปั จจัยด้านการ
เอ าใจ ใส่ ( X = 3.507, S.D = 0.872) ปั จ จั ย ด้ า น ก าร
ตอบสนอง ( X = 3.298, S.D = 0.904) และปั จจัยด้านสิง่ ที่
จับ ต้องได้ ( X = 3.235, S.D = 0.850) เป็ น อัน ดับ สุดท้าย
รายระเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปั จจัยคุณภาพการบริการทีส่ ง่ ผลต่อการตัดสินใจ อ้ื ้า
ปัจจัย

Mean

S.D.

ด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้

3.235

0.850

ปานกลาง

ด้านความน่าเชื่อถือ

3.563

0.801

มาก

ด้านการตอบสนอง

3.298

0.904

ปานกลาง

ด้านการให้ความมันใจ
่

3.549

0.812

มาก

ด้านความเอาใจใส่

3.507

0.872

มาก

3.430

0.698

มาก

าพรวม
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3. การตัดสินใจ อ้ื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผู้
ให้บริการ Food Panda Applicationของผูบ้ ริโภค อยูใ่ น
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ระดับมาก (ค่าเฉลีย่ 3.791, SD = 0.752) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของการตัดสินใจ อ้ื ้าของผูบ้ ริโภค
ปัจจัย
ภายใน 3 เดือนข้างหน้า คุณมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับไปใช้บริการ
ผ่าน Food Panda Application อีกโดยไม่มโี ปรโมชันของทาง
่
Food Panda Application
ภายใน 6 เดือนข้างหน้า คุณมีความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับไปใช้บริการ
ผ่าน Food Panda Application อีกโดยไม่มโี ปรโมชันของทาง
่
Food Panda Application
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะกลับไปใช้บริการผ่าน Food Panda
Application อีกหากมีโปรโมชันของทาง
่
Food Panda
Application
าพรวม
4. เมื่ อ พิ จ ารณาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจัย
คุณภาพการบริการกับการตัดสินใจ อ้ื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร
ผ่ าน ผู้ ให้ บ ริ ก าร Food Panda Application พ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั ทัง้ โดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ0.05 โดยกาหนดตัวแปรในสมการถดถอย
เชิงพหุได้ดงั นี้
เมือ่ TA คือ คุณภาพการบริการด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้
RE คือ คุณภาพการบริการด้านความน่าเชื่อถือ
RS คือ คุณภาพการบริการด้านการตอบสนอง

Mean

S.D.

แปลความหมาย
ตามเก ์

3.690

0.975

มาก

4.120

0.811

มาก

3.576

1.006

มาก

3.791

0.752

มาก

AS คือ คุณภาพการบริการด้านการให้ความมันใจ
่
EM คือ คุณภาพการบริการด้านความเอาใจใส่
SQ คือ คุณภาพการบริการ
RP คือ การตัดสินใจ อ้ื ้า
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple
Regression) พบว่า ปั จจัยคุณ ภาพการบริการ ทัง้ หมด 5
ด้า นที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ของผู้บ ริโ ภค ดัง
แสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนการถดถอยเชิงพหุของปั จจัยด้านของคุณภาพการบริการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจ อ้ื ้าของผูบ้ ริโภค
แหล่งความแปรปรวน

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

การถดถอย (Regression)

108.510

5

21.702

73.071

.000a

ส่วนทีเ่ หลือ (Residual)

117.018

394

.297

225.528

399

รวม

จากการวิเคราะห์ต ารางที่ 3 พบว่า ปั จ จัย ด้า น
คุณ ภาพการบริการจากทัง้ หมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย
ด้านสิง่ ที่สามารถจับต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านการให้ความมันใจ
่ และด้านความเอาใจใส่

ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ อ้ื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผู้
ให้บริการ Food Panda Application ของผูต้ อบแบบสอบถาม
เมื่อใช้วเิ คราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ 0.05 ง่ึ ปราก ในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ เมือ่ อิทธิพลของปั จจัยด้านคุณภาพการบริการเป็ นตัวแปรตาม
ตัวแปรพยากร ์
ตัวแปร
B
Std. Error
Beta
T
(Constant)
1.209
.141
8.561
ปั จจัยด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้
TA
.142
.042
.161
3.375
ปั จจัยด้านความเชื่อถือได้
RE
.230
.051
.248
4.534
ปั จจัยด้านการตอบสนอง
RS
.157
.046
.182
3.412
ปั จจัยด้านการให้ความมันใจ
่
AS
.122
.048
.130
2.513
ปั จจัยด้านความเอาใจใส่
EM
.097
.046
.117
2.118
R= 0.694, R Square= 0.481, Adjusted R Square= 0.475, Std. Error of the Estimate= 0.545
จากการศึก ษาคุ ณ ภาพการบริก ารทัง้ 5 ด้ า น
สามารถพยากรณ์การตัดสินใจ ้อื ้าของผูบ้ ริโภคได้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 69.4% (R=0.694) และมี
ความสัม พัน ธ์ก ับ การตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ของผู้บ ริโภค อยู่ท่ี
47.5% (Adjusted R Square=0.475) ทดสอบความเป็ น
อิสระกันของความคลาดเคลื่อน ได้ค่า Durbin-Watson =
1.821 มีค่าเข้าใกล้ 2 แสดงว่าความคลาดเคลื่อนแต่ละค่า
เป็ นอิ ส ระกัน และวิเคราะห์ ค วามแปรปรวน แสดงผล
ทัง้ หมดมีนัยสาคัญ (p-value = .000) มีค่านัยสาคัญ น้ อย
กว่า 0.05 สามารถเขียนสมการค่าพยากรณ์ได้ดงั นี้
RP = 1.209+0.142TA+0.230RE+0.157RS+0.122RS+
0.097EM ----------- (1)

อ ิ ปราย ล
ในการศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริการ ทัง้ 5
ด้า น ตามทฤษฎีข อง Parasuraman et al. (
) ่ึงใน
การวัด คุ ณ ภาพของการให้ บ ริก ารสามารถวัด ได้โ ดย 5
ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านสิง่ ทีส่ ามารถจับต้องได้ (Tangible)
ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) ด้ า นการตอบสนอง
(Responsiveness) ด้า นการให้ค วามมัน่ ใจ (Assurance)
แ ล ะด้ าน ค ว า ม เอ า ใจ ใส่ (Empathy) โด ย ผู้ วิ จ ั ย ได้
ทาการศึกษาครัง้ นี้เพื่อทดสอบตามสมมติฐานว่าปั จจัยด้าน
คุณภาพการบริการทัง้ 5 ปั จจัยนี้มอี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
้ื อ ้ า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร ผ่ า นผู้ ใ ห้ บ ริก าร Food Panda
Application หรือไม่
่งึ จากผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสมมติฐาน
ครั ง้ นี้ ถู ก ต้ อ งและปั จจั ย ด้ า น คุ ณ ภ าพ การบ ริ ก า รมี
อิท ธิพ ลต่ อ การตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร ผ่ า นผู้
ให้ บ ริก าร Food Panda Application จริง ดัง สมการ (1)
่ึงสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย Uthitsamphankul (2010) ที่ไ ด้

Sig.
.000
.001
.000
.001
.012
.035

ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจในการ ้ือ ้า ใน
ธุ ร กิ จ ออน ไลน์ Group Buying โด ยศึ ก ษ าจากธุ ร กิ จ
ร้านอาหาร และผลการศึกษาครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่าคุณภาพ
การบริการเป็ นหนึ่งในปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อความตัง้ ใจในการ อ้ื
้าในธุรกิจทีท่ าการตลาดผ่านเว็บไ ต์ Group Buying
และปั จ จัย ด้า นคุ ณ ภาพการบริก าร ทัง้ 5 ด้า น
ได้แก่ปัจจัยด้านความน่ าเชื่อ ่งึ เป็ นปั จจัยที่กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุดจากปั จจัยทัง้ 5 ด้าน มี
ความสอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ Wannapin (2011) ได้
ศึ ก ษาการประเมิ น คุ ณ ภาพการบริก ารของร้า น True
Coffee สาขาในมหาวิทยาลัย ง่ึ พบว่าด้านความน่าเชื่อถือ
มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการสูง ่งึ เมื่อประเมิน
คุณภาพบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจมากต่อ
การบริการ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเป็ นรายประเด็นพบว่า
ความรอบคอบและถูกต้องในการให้บริการของพนักงานมี
ค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความคาดหวังและการ
รับรูจ้ ริงต่อคุณภาพการบริการด้านนี้มากทีส่ ดุ
ปั จจัยด้านการให้ความมันใจ
่ พบว่าเป็ นปั จจัยที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญรองลงมาจากปั จจัยด้านความ
น่ าเชื่อถือ ่งึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wannapin (2011)
ได้ศึก ษาการประเมิน คุ ณ ภาพการบริก ารของร้า น True
Coffee สาขาในมหาวิท ยาลัย ่ึง ผลของปั จ จัย ด้า นการ
สร้างความมันใจ
่ มีระดับความคาดหวังต่อคุณภาพบริการ
สูง และมีการระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพบริการทีไ่ ด้รบั จริงสูง
ทีส่ ุด ่งึ เมื่อประเมินคุณภาพบริการ ผูต้ อบแบบสอบถามมี
ความพอใจมากต่อการบริการ
ปั จ จัย ด้า นการเอาใจใส่ พบว่า เป็ น ปั จ จัย ที่ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ รองลงมา พบว่ า สอดคล้ อ งกับ
งานวิจ ัย ของ Wannapin (2011) ได้ ศึ ก ษาการประเมิ น
คุ ณ ภ าพ ก ารบ ริ ก ารของร้ า น True Coffee สาข าใน
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มหาวิท ยาลัย ่ึง ผลของปั จ จัย ด้า นการดู แ ลเอาใจใส่ มี
ระดับความคาดหวังต่อคุณ ภาพบริการสูงที่สุด และมีการ
ระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพบริการทีไ่ ด้รบั จริงสูงที่สุดเช่นกัน
ง่ึ เมื่อประเมินคุณภาพบริการ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
พอใจมากต่อการบริการ
ปั จจัย ด้ า นการตอบสนอง เป็ นปั จจัย ที่ ก ลุ่ ม
ตั ว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ รองลงมาตามล าดับ มี ค วาม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wannapin (2011) ได้ศกึ ษาการ
ประเมินคุณภาพการบริการของร้าน True Coffee สาขาใน
มหาวิท ยาลัย ่ึงผลของปั จจัย ด้านการตอบสนอง และมี
การระดับ การรับ รู้ต่ อ คุ ณ ภาพบริก ารที่ไ ด้รบั จริงสูงที่สุด
เช่ น กั น ่ึ ง เมื่ อ ป ร ะ เมิ น คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามมีความพอใจมากต่อการบริการ
ปั จจัย ด้ า นสิ่ ง ที่ จ ับ ต้ อ งได้ เป็ นปั จจัย ที่ ก ลุ่ ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญมาเป็ นลาดับสุดท้ายสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Wannapin (2011) ในเรื่องศึกษาการประเมิน
คุ ณ ภ าพ ก ารบ ริ ก ารของร้ า น True Coffee สาข าใน
มหาวิทยาลัย ่งึ ผลของปั จจัยด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ
(Tangibles) มีระดับ ความคาดหวังต่ อคุ ณ ภาพบริก ารสูง
ทีส่ ดุ และมีการระดับการรับรูต้ ่อคุณภาพบริการทีไ่ ด้รบั จริง
สูง ที่ สุ ด เช่ น กัน ่ึ ง เมื่อ ประเมิน คุ ณ ภาพบริก าร ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพอใจมากต่อการบริการ

สรุป ล
จากการศึกษาปั จจัยด้านคุณภาพการบริการทีม่ ี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ อ้ื ้าผลิตภัณฑ์อาหาร ผ่านผู้
ให้บริการ Food Panda Application สามารถนามาสรุป
และอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือ พบว่าเป็ นปั จจัยที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญอยู่ในระดับมากทีส่ ุดจากปั จจัย
ทัง้ 5 ด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีเ่ ห็นด้วย
มากทีส่ ดุ คือ การบริการทีไ่ ม่ขาดตกบกพร่อง และพนักงาน
ให้บริการได้ตรงตามหน้าทีแ่ ละข้อตกลง
2.ปั จจัยด้านการให้ความมันใจ
่ พบว่าเป็ นปั จจัยที่
กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญรองลงมาจากปั จจัยด้านความ
น่ าเชื่อถือ และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่เห็นด้วย
มากที่สุดคือพนักงานมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและสามารถ
สร้างความเชื่อมันในการให้
่
บริการ และพนักงานมีมารยาท
ให้บริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
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3.ปั จจัยด้านการเอาใจใส่ พบว่าเป็ นปั จจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญรองลงมา และเมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่เห็นด้วยมากที่สุดคือ พนักงานให้ความสนใจ
ลูกค้าอย่างแท้จริง และ พนักงานให้ความสนใจและเอาใจ
ใส่ลกู ค้าเป็ นอย่างดี เช่นเมื่อส่งสินค้าให้กบั ลูกค้าแล้วมีการ
สอบถามเกีย่ วกับความถูกต้องของอาหารทุกครัง้
4.ปั จจัย ด้ า นการตอบสนอง เป็ นปั จจัย ที่ ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ รองลงมาตามล าดับ และเมื่ อ
พิ จ ารณ ารายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ เ ห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ
พนักงานให้บริการที่รวดเร็วทันใจ และมีระบบการจัดการ
การบริก ารที่ร วดเร็ว มีระดับ ความคาดหวังต่ อ คุ ณ ภาพ
บริการสูงทีส่ ดุ
5.ปั จจัย ด้ า นสิ่ง ที่ จ ับ ต้ อ งได้ เป็ นปั จจัย ที่ ก ลุ่ ม
ตัว อย่ า งให้ ค วามส าคัญ มาเป็ นล าดับ สุ ด ท้ า ย และเมื่อ
พิ จ ารณ ารายด้ า นพบว่ า ด้ า นที่ เ ห็ น ด้ ว ยมากที่ สุ ด คื อ
พนั ก งานแต่ ง กายเรีย บร้ อ ยเหมาะสม เนื่ องจากเป็ น
ประเภทธุรกิจบริการส่งอาหาร จึงทาให้การแต่งกายของ
พนักงานมีสว่ นสาคัญทีท่ าให้ผบู้ ริโภคพึงพอใจหรือไม่
6.จากการทดสอบสมมติฐานทัง้ 5 ข้อ จะเห็นว่า
คุณภาพการบริการทัง้ 5 ด้าน นัน่ คือด้านสิง่ ที่สามารถจับ
ต้องได้ ด้านความน่ าเชื่อถือ ด้านการตอบสนอง ด้านการ
ให้ค วามมันใจ
่ และด้านความเอาใจใส่ มีอิท ธิพ ลต่ อการ
ตัด สิน ใจ ้ือ ้ า ผลิต ภัณ ฑ์ อ าหาร ผ่ า นผู้ให้บ ริก าร Food
Panda Application โดยพิจารณาจากค่า Significance นัน้
มีคา่ เท่ากับ 0.000 ง่ึ มีคา่ น้อยกว่า 0.05

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อการนาไปใช้ประโยชน์
จากการศึก ษาพบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ม ี
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร Food Panda Application
เนื่ องมาจากคุ ณ ภาพการบริก าร และความสะดวกสบาย
ดัง นั น้ จึง มีข้อ เสนอแนะว่ า Food Panda ควรมีก ารเพิ่ม
เครือข่ายธุรกิจร้านอาหารให้มากขึ้น ทัง้ ความหลากหลาย
ของชนิดอาหาร เนื่องจากเครือข่ายของ Food Panda ที่ม ี
อยู่กว่า 400 ร้านนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นชนิดอาหารเดียวกัน แต่
คนละตราสินค้า เช่น ขนมจีนร้าน A ร้าน B ร้าน C เป็ นต้น
จึงควรมีการเพิม่ ร้านขนมหวานไทยดัง้ เดิมชื่อดังของแต่ละ
จังหวัด หรือรวมอาหารที่หารับประทานยาก เพื่อเป็ นการ
ดึง ดู ด ให้ ลู ก ค้า เกิด ความสนใจ รวมทัง้ ยัง เป็ นการสร้า ง
คุณภาพการบริการสูงสุด เนื่องจากสามารถนาร้านอาหารที่
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โดยปกติแล้วไม่สามารถหารับประทานได้ทวไปเข้
ั่
ามาอยู่
ในบริก ารของ Food Panda เพื่ อ เป็ นทางเลื อ กให้ ก ั บ
ผูบ้ ริโภคอย่างแท้จริง นอกจากนี้คุณภาพการบริการ ง่ึ เป็ น
สิง่ ที่สาคัญ ที่สุด เพราะคุ ณ ภาพการบริการเป็ น การสร้าง
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการ และเป็ นพฤติกรรมเชิง
จิตวิทยาที่บุคคลมีต่อบริการที่ได้รบั (Oliver, 1993; Berry,
1988) จึงควรมีการเพิม่ บริการที่สร้างความสะดวกสบาย
ให้กบั ลูกค้า ทัง้ ในด้านของพนักงานให้บริการ และความ
รวดเร็วของการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจ และการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้ามากยิง่ ขึน้

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่อไป
การวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การสารวจจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ผู้ใช้บ ริก ารจาก Social Network (Facebook) เท่ า นัน้ จึง
ควรจะขยายขอบเขตการวิจยั และกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น
เช่ น อาจศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น Social
Network เพื่อ ได้ศึก ษาข้อ มูล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ม ากขึ้น
นอกจากนี้ ค วรมีก ารสัม ภาษณ์ เชิง ลึก กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า ง
บางส่วน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน และแบบสอบถามในครัง้
นี้อาจไม่ครอบคลุมประเด็นความรูท้ ่เี ป็ นประโยชน์ทงั ้ หมด
การวิจยั ในครัง้ ต่อไปควรมีการขยายแบบสอบถามและข้อ
คาถามให้มากยิง่ ขึน้
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