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 การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 

จ านวน 400 คน แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่าความถี ่และ

รอ้ยละ และทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติไิค-สแควร ์

 ผลการวจิยั พบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายตุ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และภูมลิ าเนาเดมิอยูต่่างจงัหวดั 

 2. ปจัจยัดา้นสนิคา้ส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ อาหารมคีุณภาพ สดใหม ่สะอาด และปลอดภยั ปจัจยัดา้น

ราคาส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบรกิาร ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

ส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดส าคญัมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก่ การจดัการสง่เสรมิการขาย ปจัจยัดา้นพนกังานใหบ้รกิารส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ พนกังานน าจ่ายจดัสง่

สนิคา้รวดเรว็ ตรงตามเวลา ปจัจยัดา้นกระบวนการส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการจดัสง่สนิคา้ใหถ้งึที ่

ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของท าเลทีต่ัง้ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  

 1. ลกัษณะปจัจยัสว่นบคุคลของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน และภูมลิ าเนาเดมิ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค โดยรวม

ในทุกพฤตกิรรม 

 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้น

                                                           
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค โดยรวมทุก

พฤตกิรรม 

ค าส าคญั: อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย ์สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

Abstract 

 This research aimed at studying service marketing mixes factors affecting consumers’ service 

usage behaviors of nationwide food ordering service provided at the post office. The samples used in 

this research were 400 consumers living in Bangkok Metropolis and data were collected by 

questionnaires. Descriptive statistics were frequencies and percentages and inferential statistics were 

Chi-square test. 

 The research results revealed the followings: 

 1. Most respondents were female, aged below or equal to 30 years old, held a bachelor degree, 

worked as government officers, government enterprise staffs or private company employees, earned 

monthly income between 10,001-20,000 Baht and ordinarily lived in regional provinces. 

 2. In terms of service marketing mixes factors, the most important product factor was freshness, 

hygiene, food quality and safety, the most  important pricing factor was suitable price compared with 

service quality, the most  important distribution channel factor was a variety of channels for ordering, the 

most  important promotion factor was sales promotion, the most  important people (staffs) factor was 

rapidness and punctuality of goods delivering, the most  important process factor was convenience in 

delivering goods and the most  important physical environment factor was suitable location of post 

offices. 

 The results from hypotheses testing at 0.05 statistical levels revealed the followings: 

 1. Respondents’ personal factors including sex, age, educational level, monthly income and 

ordinary hometown mainly affected to service usage behaviors of nationwide food ordering service 

provided at the post office. 

 2. Service marketing mixes factors including product, price, distribution channel, promotion, 

people, process and physical environment mainly affected to service usage behaviors of nationwide food 

ordering service provided at the post office. 

 

Keywords: Nationwide food ordering service, Service marketing mixes, Consumers’ service usage  

      behaviors 
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บทน า 
 ปจัจุบนัโลกเขา้สู่ยุคของการพฒันาเทคโนโลยทีางด้านการสื่อสารและการขนส่งของคู่แข่งขนัทีเ่พิม่มาก

ขึน้ทุกวนั เทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตเขา้มามบีทบาทส าคญัต่อชวีติประจ าวนัของมนุษย์มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้

อนิเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร การสบืค้นหาขอ้มูลอื่นๆ แบบไม่จ ากดั และคู่แข่งขนัด้านการขนส่ง เช่น DHL 

UPS FedEx และบรษิัทขนส่งเอกชนต่างๆ เป็นต้น ส่งผลใหบ้รษิทั ไปรษณียไ์ทย  จ ากดั ไดร้บัผลกระทบจาก

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตเขา้มาแทนที่จดหมาย (สุธดิา ทองเดช. 2555) และคู่แข่งขนัที่เพิม่ขึน้ ท าให้รายได้กลุ่ม

ธุรกจิสือ่สารลดลง 

 จากปญัหาทีเ่กดิขึน้บรษิทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั จงึไดพ้ยายามคดิพฒันารูปแบบบรกิารไปรษณียใ์หม่ๆ

เพิม่เติมจากบรกิารดัง้เดมิ โดยการเปิดให้บรกิาร "อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์" เพื่อสร้างรายได้มาทดแทน

รายได้จากธุรกจิเดมิ และใช้เครอืข่ายไปรษณียใ์หเ้กดิประโยชน์สูงสุดสามารถรองรบัการแข่งขนัและสนองความ

ต้องการของลูกค้า และการน าความส าคญัด้านปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร (7P’s) มาประยุกต์ใช้

 จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาถงึปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้น

สนิคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค ใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขอ้มลูส าหรบัผูใ้หบ้รกิารน าไปปรบักลยุทธต่์างๆใหต้รงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ และการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย 

สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ใหม้ปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากยิง่ขึน้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

ภูมิล าเนาเดิม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ไดแ้ก่ ดา้น

สนิคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพ ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบดว้ย 

 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

     1.1 ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ

ภูมลิ าเนาเดมิ 

     1.2 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านสนิค้า ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการใช้บรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บรโิภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และภูมิล าเนาเดิม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดด้านธรุกิจบริการ  

 ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ. (2549) ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ประกอบด้วยปจัจยั 7 ประการ ดงันี้ 1) 

ผลติภณัฑบ์รกิาร (Service) จะต้องพจิารณาถงึขอบเขตของการบรกิาร คุณภาพของบรกิาร ตรายีห่อ้ /ตราสนิคา้ 

สายการบรกิาร การรบัประกนัและการบรกิารหลงัการขาย 2) ราคา (Price) ต้องพจิารณาถึงระดบัราคา การให้

สว่นลด เงื่อนไขการช าระเงนิ สว่นยอมใหเ้นื่องจากราคามสี่วนในการท าใหบ้รกิารต่างๆมคีวามแตกต่างกนั และมี

ผลต่อผูบ้รโิภคในการรับรู้ถงึคุณค่าทีไ่ดร้บับรกิาร โดยเปรยีบเทยีบระหว่างราคาและคุณภาพบรกิาร 3) สถานที ่

(Place) ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึเป็นปจัจยัหนึ่งทีส่ าคญัของการตลาดบรกิาร ทัง้นี้ความ

ยากง่ายในการเขา้ถงึบรกิารนัน้มใิช่แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงการตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ 

ประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่ายและความคลอบคลุมจะเป็นปจัจยัส าคญัต่อการเข้าถึงบรกิารด้วย 4) การ

ส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เป็นวธิกีารทีห่ลากหลายของการสื่อสารกบัตลาดต่างๆโดยผ่านเครื่องมอืสื่อสาร

การตลาด กจิกรรมขายโดยบุคคล กจิกรรมส่งเสรมิการขาย และรูปแบบอื่นทัง้ทางตรงและทางออ้ม  5) บุคลากร 

(People) จะคลอบคลุม 2 ประเดน็ ดงันี้ 5.1) บทบาทของบุคลากรส าหรบัธุรกจิบรกิาร ผู้ใหบ้รกิารนอกจากจะท า

หน้าทีผ่ลติบรกิารแลว้ ยงัตอ้งท าหน้าทีข่ายสนิคา้บรกิารไปพรอ้มๆกนัดว้ย การสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้มสี่วน

จ าเป็นอย่างมากส าหรบัการบรกิาร 5.2) ความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้าด้วยกนั คุณภาพบรกิารของลูกค้ารายหนึ่ง 

อาจมผีลให้มกีารแนะน าลูกคา้รายอื่นๆตามมา ดงันัน้ การควบคุมระดบัคุณภาพการบรกิารให้อยู่ในระดบัที่เป็น

มาตรฐานจงึเป็นสิง่ส าคญั 6) ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ธุรกจิบรกิารจ านวนน้อยมากที่ไม่มลีกัษณะทาง

กายภาพเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้สว่นประกอบทีเ่ป็นลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏอยู่บา้งกจ็ะมผีลต่อการตดัสินใจ

ของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเช่นเดยีวกนั ค าว่าลกัษณะทางกายภาพนัน้หมายความรวมถงึสภาพแวดลอ้ม เช่น การ

ตกแต่งบรรยากาศ การแต่งกายของพนักงานบรกิาร ป้ายบอกทศิทางต่างๆ เป็นต้น 7) กระบวนการ (Process)  
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ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร กระบวนการสง่มอบมคีวามส าคญัเช่นเดยีวกนั แมว้่าผูใ้หบ้รกิารจะมคีวามสนใจดแูลลกูคา้แต่ก็

ไม่ไดห้มายความว่าจะสามารถแกป้ญัหาลกูคา้ไดท้ัง้หมด 

 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตาราง 1 การวเิคราะหต์ลาดผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมผูบ้รโิภคนัน้ จะมคี าถาม 7 ประการ หรอื 6Ws และ 1H เพื่อ  

     หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงันี้ 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?)  

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
ทางดา้น  
(1) ประชากรศาสตร ์ 
(2) ภูมศิาสตร ์ 
(3) จติวทิยาหรอืจติวเิคราะห ์
(4) พฤตกิรรมศาสตร ์ 

กลยุทธก์ารตลาด (4Ps) ประกอบดว้ย 
กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์ราคา การจดั
จ าหน่าย และการสง่เสรมิการตลาดที่
เหมาะสม และสามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 
(What does the consumer 
buy?)  

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (Objects) สิง่
ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑก์ค็อื
คุณสมบตัหิรอืองคป์ระกอบของ
ผลติภณัฑ ์ซึง่มคีวามแตกต่างที่
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั  

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product 
strategies) ประกอบดว้ย 
(1) ผลติภณัฑห์ลกั 
(2) รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่  
การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ รปูแบบ
บรกิาร คุณภาพ ลกัษณะนวตักรรม  
(3) ผลติภณัฑค์วบ 
(4) ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
(5) ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์ความ
แตกต่างทางการแขง่ขนั ประกอบดว้ย 
ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์บรกิาร 
พนกังาน และภาพลกัษณ์ 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้  
(Why does the consumer 
buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ 
(Objectives) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 
ดา้นร่างกายและดา้นจติวทิยา 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม 
การซือ้คอื 
(1) ปจัจยัภายในหรอืปจัจยั 
ทางดา้นจติวทิยา 
(2) ปจัจยัทางสงัคม/วฒันธรรม 
(3) ปจัจยัเฉพาะบคุคล 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอื  
(1) กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์
(2) กลยุทธด์า้นการสง่เสรมิการตลาด 
ประกอบดว้ยกลยุทธด์า้นกาโฆษณา 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย การ
สง่เสรมิการขาย การใหข้า่วและการ
ประชาสมัพนัธ ์
(3) กลยุทธด์า้นราคา 
(4) กลยุทธด์า้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ (7Os) กลยุทธก์ารตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
4. ใครมสีว่นร่วมในการ
ตดัสนิใจซือ้ 
(who participates in the 
buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
(Organizations) ทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย 
(1) ผูร้เิริม่ (2) ผูม้อีทิธผิล 
(3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ (4) ผูซ้ือ้ (5) ผูใ้ช ้

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยุทธด์า้นการ
โฆษณาและการสง่เสรมิการตลาด 
โดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด 
(When does the 
consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) เช่น 
ช่วงเดอืนใดของปี ช่วงฤดกูาลใดของปี 
ช่วงวนัใดของเดอืน ช่วงเวลาใดของ
วนั โอกาสพเิศษหรอืเทศกาลวนัส าคญั
ต่างๆ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยุทธด์า้นการ
การสง่เสรมิการตลาด โดยควรจะท า
การสง่เสรมิการตลาดเมื่อใดจงึจะ
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where does the 
consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ที่
ผูบ้รโิภคท าการซือ้ เช่น
หา้งสรรพสนิคา้ ซเูปอรม์ารเ์กต็ รา้น
ขายของช า เป็นตน้ 

กลยุทธด์า้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
บรษิทัน าผลติภณัฑส์ูต่ลาดเป้าหมาย
โดยพจิารณาว่าจะผ่านคนกลาง
อย่างไร 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How does the consumer 
buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 
(Operations) ประกอบดว้ย  
(1) การรบัรูป้ญัหาหรอืการรบัรูถ้งึ
ความตอ้งการ 
(2) การคน้หาขอ้มลู 
(3) การประเมนิผลทางเลอืก 
(4) การตดัสนิใจซือ้ 
(5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้ากคอืกลยุทธด์า้นการ
สง่เสรมิการตลาด ประกอบดว้ย การ
โฆษณา การขายโดยใชพ้นกังานขาย 
การสง่เสรมิการขาย การใหข้า่วและ
การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง
โดยพนกังานขายจะก าหนด
วตัถุประสงคใ์นการขายใหส้อดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจซือ้ 

 

ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2552). การบรหิารการตลาดยุคใหม่. หน้า 142 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย 

สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ในกรุงเทพมหานคร  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร “อร่อย

ทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยัจงึท าการ

หาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรการค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร และก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ 

95% (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 28) 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในการจดัเกบ็แบบสอบถามนัน้

เจาะจงเลอืกทีท่ าการไปรษณียท์ีม่กีลุ่มเป้าหมายและผูใ้ชบ้รกิารจ านวนมาก โดยเลอืกทีท่ าการไปรษณียจ์ านวน 8 

แห่ง ไดแ้ก่ ที่ท าการไปรษณียห์ลกัสี ่ทีท่ าการไปรษณีย์ลาดพรา้ว ทีท่ าการไปรษณียด์ุสติ ทีท่ าการไปรษณียพ์ระ

โขนง ทีท่ าการไปรษณีย์ตลิง่ชนั ที่ท าการไปรษณีย์ราชด าเนิน ทีท่ าการไปรษณีย์จตุจกัร และทีท่ าการไปรษณีย์

บางรกั และกลุ่มตวัอย่างทีจ่ะท าการตอบแบบสอบถามนัน้เจาะจงเฉพาะผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่

ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ 

 ขัน้ที่ 2 ใช้วิธกีารก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง 400 

ตวัอย่าง จ านวน 8 ทีท่ าการไปรษณียใ์นสดัสว่นทีเ่ท่ากนั คอื ทีท่ าการไปรษณียล์ะ 50 ตวัอย่าง 

 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 ลกัษณะของเครื่องมอืเป็นแบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูล เพื่อศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด

บรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร โดย

แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 

 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และภูมลิ าเนาเดมิ โดยมลีกัษณะค าถามแบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีวและ

เป็นค าถามปลายปิด (Close-ended response question) มจี านวน 6 ขอ้  

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่

ไปรษณีย”์ มลีกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลอืก

เพยีงค าตอบเดยีว 

 สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภคใน

กรุงเทพมหานคร มีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-Ended Response Question) ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลอืกเพยีงค าตอบเดยีว 

 การวิเคราะหข์้อมูล 

 1. การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายขอ้มูลเบื้องต้น เกีย่วกบักลุ่ม

ตวัอย่างดงันี้ 

 ส่วนที่ 1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และ

ภูมลิ าเนาเดมิ แจกแจงเป็นความถี ่(Frequency) และค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 2 ปจัจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” แจกแจงเป็น

ความถี ่(Frequency) และค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) 

 ส่วนที่ 3 พฤตกิรรมการใช้บรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ทีไ่ปรษณีย”์ แจกแจงเป็นความถี่ (Frequency) 

และค่าเปอรเ์ซน็ตห์รอืรอ้ยละ (Percentage) 
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 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential statistic) สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ดงันี้  

 การทดสอบสมมตฐิานทดสอบค่าความแตกต่างของตวัแปร 2 ตวัขึน้ไป ใชใ้นการวเิคราะหก์ลุ่มตวัอย่าง

เชงิกลุ่ม โดยค านวณค่าไค-สแควร ์Chi-Square (χ² - test) จากค่าความถี่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 203) 

ส าหรบัค่านยัส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหค์รัง้นี้ ก าหนดไวท้ี ่0.05 

 

ผลการวิจยั 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี ส าเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีขา้ราชการ หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ หรอืพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท และภูมลิ าเนาเดมิอยู่ต่างจงัหวดั 

 2. ปจัจยัดา้นสนิค้าส าคญัมากที่สุด ไดแ้ก่ อาหารมคุีณภาพ สดใหม่ สะอาด และปลอดภยั ปจัจยัด้าน

ราคาส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบรกิาร ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย

ส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดส าคญัมาก

ทีส่ดุ ไดแ้ก่ การจดัการสง่เสรมิการขาย ปจัจยัดา้นพนกังานใหบ้รกิารส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ พนักงานน าจ่ายจดัส่ง

สนิคา้รวดเรว็ ตรงตามเวลา ปจัจยัดา้นกระบวนการส าคญัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ ความสะดวกในการจดัส่งสนิคา้ใหถ้งึที ่

ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพส าคญัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ความเหมาะสมของท าเลทีต่ัง้ 

 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า  

 1. ลกัษณะปจัจยัสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน และภูมลิ าเนาเดมิ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค โดยรวม

ในทุกพฤตกิรรม 

 2. ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ประกอบดว้ย ดา้นสนิคา้ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค โดยรวมทุก

พฤตกิรรม 

 

สรปุและอภิปรายผล 
 1. ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาอาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และภูมิล าเนาเดิม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่

ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร ในดา้นประเภทของสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ ดา้นโอกาสในการใชบ้รกิาร 

ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ โดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิ อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 

30 ปี การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
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เดอืน 10,001 – 20,000 บาท โดยมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” เพื่อรบัประทานเอง 

และมคี่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้าต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 500 บาท ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรรณนภา สดุดชีวีนิ 

(2550) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศันคตดิา้นสว่นประสมทางการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารสง่อาหารนอก

สถานที่ของร้านแมคโดนัลด ์(McDelivery) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

อายุ 26 – 30 ปี การศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดเ้ฉลี่ย 10,001 – 

20,000 บาท มีพฤติกรรมการใช้บริการ McDelivery เพื่อรับประทานเอง มูลค่าอาหารที่ส ัง่เฉลี่ย 372 บาท

 ภูมิล าเนาเดิม มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร ในด้านประเภทของสินค้าที่ส ัง่ซื้อ โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีภูมิล าเนาเดิมอยู่

ต่างจงัหวดั สัง่ซื้อสนิค้าประเภทอาหารปรุงส าเร็จมากที่สุด ในขณะที่ภูมลิ าเนาเดิมอยู่กรุงเทพฯ สัง่ซื้อสนิค้า

ประเภทอาหารส าเรจ็รูปมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วทิวสั รุ่งเรอืงผล (2545) กล่าวว่า การทีผู่บ้รโิภค

แต่ละคนมาจากภูมลิ าเนาทีแ่ตกต่างกนั วฒันธรรมต่างๆแตกต่างกนั ดงันัน้รปูแบบการใชช้วีติและความตอ้งการใน

สนิคา้และบรกิารจงึแตกต่างกนัดว้ย 

 2. ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นพนักงานใหบ้รกิาร ดา้นกระบวนการ และดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของผู้บริโภค ใน

กรุงเทพมหานคร 

 ปจัจยัดา้นสนิคา้มผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค ในดา้น

การแนะน าผูอ้ื่นมาใชบ้รกิาร โดยรวม พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัปจัจยัดา้นสนิคา้

ในเรื่องสนิคา้อาหารมคีุณภาพ สดใหม่ สะอาด และปลอดภยั มากทีส่ดุ โดยมพีฤตกิรรมสว่นใหญ่จะแนะน าใหผู้อ้ื่น

มาใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีท่ างานเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร “อร่อยทัว่

ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” เห็นว่า คุณภาพของผลิตภัณฑ์คือสิง่แรกที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะสิ่งนี้ถือเป็น

ปจัจยัพืน้ฐานส าคญัเพราะผูบ้รโิภคสามารถจบัต้องและใช้ผลติภณัฑ์ได้จรงิ หากผู้บรโิภคมคีวามเหน็ว่าสนิค้ามี

คุณภาพดสีามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ตวัผลติภณัฑจ์ะไดร้บัการบอกต่อแบบปากต่อปากไปสู่

กลุ่มผูบ้รโิภคท่านอื่นๆ ซึง่เป็นวธิกีารประชาสมัพนัธส์นิคา้ทีไ่ม่เสยีค่าใชจ้่ายดว้ย 

 ปจัจยัดา้นราคามผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของผูบ้รโิภค ในดา้น

ประเภทของสนิคา้ทีส่ ัง่ซือ้ ดา้นโอกาสในการใชบ้รกิาร และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ โดยรวม พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามปจัจยัด้านราคาเรื่องราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบรกิารมากที่สุด ซึง่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ ทรงทรพัย ์กลิน่ตระกูล (2547) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การวเิคราะหส์่วนประสมการตลาดและความ

ต้องการด้านการบรกิารร้านอาหารของผู้บรโิภค ในเขตเทศบาลอ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปจัจยัใน

สว่นประสมทางการตลาดทีผู่บ้รโิภคจะใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ คอื ปจัจยัดา้นราคาทีเ่หมาะสมกบั คุณภาพอาหาร

 ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของ

ผูบ้รโิภค โดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคัญปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายในเรื่อง

ความหลากหลายของช่องทางการจดัจ าหน่ายมากทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมการตลาดบรกิารของ 
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ชยัสมพล ชาวประเสรฐิ. (2549) กล่าวว่า สถานที ่(Place) ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึเป็น

ปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัของการตลาดบริการ ทัง้นี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนัน้มใิช่แต่เฉพาะการเน้นทาง

กายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการตดิต่อสือ่สาร ดงันัน้ ประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่ายและความคลอบคลุมจะ

เป็นปจัจยัส าคญัต่อการเขา้ถงึบรกิารดว้ย 

 ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดมผีลต่อพฤตกิรรมการใช้บรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของ

ผูบ้รโิภค ในดา้นการแนะน าผูอ้ื่นมาใชบ้รกิาร โดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปจัจยั

ด้านการส่งเสริมการตลาดในเรื่องการจดัการส่งเสรมิการขาย เช่น การให้ส่วนลดราคาเมื่อสัง่ซื้อสนิค้าครบ 5 

รายการ ลดทนัท ี100 บาท, สัง่ซื้อครบ 30 รายการ ลดทนัท ี750 บาท มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 

โสภา ข าศริ ิ(2546) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการบรโิภคอาหารฟาสต์ฟู้ด เคเอฟซ ีในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดทีอ่ทิธพิลมากที่สุด คอื การใหคู้ปองส่วนลด 5%, 10% ลด

ราคาอาหารทีจ่ดัเป็นชุดเมนูต่างๆ และจากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีท่ างานเกีย่วกบัการใหบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย 

สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” เหน็ว่า จดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายโดยการใหส้่วนลดราคา ถอืเป็นเครื่องมอืการส่งเสรมิทาง

การตลาดทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างมาก เพราะกลยุทธส์่งเสรมิการขายเหล่านี้ช่วยเรยีกรอ้งความสนใจของผูบ้รโิภค

ไดโ้ดยทนัท ีหากผลติภณัฑข์องผูป้ระกอบการจดัโปรโมชัน่ใหข้อ้เสนอทีด่กีว่าของคู่แข่ง ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจเลอืก

ซือ้สนิคา้ของผูป้ระกอบการไดง้่ายขึน้ และอาจถูกบอกต่อในหมู่ผู้บรโิภคจนท าใหแ้บรนดส์นิคา้ตดิตลาด 

 ปจัจยัด้านพนักงานให้บรกิารมผีลต่อพฤติกรรมการใช้บรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่ไปรษณีย์” ของ

ผู้บรโิภค ในด้านประเภทของสนิค้าที่ส ัง่ซื้อ โดยรวม พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามปจัจยัด้านพนักงาน

ให้บรกิารเรื่องจดัส่งสนิค้ารวดเรว็ตรงตามเวลาทีก่ าหนด จะนิยมสัง่ซือ้สนิค้าประเภทอาหารปรุงส าเรจ็มากที่สุด 

จากประสบการณ์ของผูว้จิยัที่ท างานเกี่ยวกบัการให้บรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ี่ไปรษณีย์” เหน็ว่า เนื่องจาก

สนิคา้ประเภทอาหารปรุงส าเรจ็ จะเป็นอาหารทีเ่กดิการเน่าเสยีไดง้่าย ดงันัน้ การจดัส่งสนิคา้ต้องรวดเรว็ และถงึ

ผูร้บัสนิคา้ตรงตามเวลาทีก่ าหนดจงึเป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุในการใหบ้รกิาร 

 ปจัจยัดา้นกระบวนการมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค ใน

ด้านประเภทของสนิค้าที่ส ัง่ซื้อ และด้านโอกาสในการใช้บรกิาร โดยรวม พบว่ าผู้ตอบแบบสอบถามปจัจยัด้าน

กระบวนการเรื่องความสะดวกในการจดัส่งสนิคา้ใหถ้งึที ่สัง่ซือ้สนิคา้ประเภทอาหารปรุงส าเรจ็เพื่อรบัประทานเอง

มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรินิ เจรญิพนิิจนันท ์(2546) ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ทศัคตแิละพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภคต่อการสัง่ซือ้พซิซ่าฮทัแบบบรกิารสง่ถงึบา้น ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า โดยส่วนใหญ่

มกัจะสัง่ซือ้พซิซ่า ฮทั แบบบรกิารส่งถึงบ้านเพื่อรบัประทานกบัเอง และสิง่ทีม่สี่วนในการตดัสนิใจสัง่ซื้อคอืด้าน

ผลติภณัฑค์วามน่ารบัประทาน สด ใหม่ 

 ปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพมผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ของ

ผูบ้รโิภค โดยรวม พบว่า สว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปจัจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพในเรื่องความ

เหมาะสมของท าเลทีต่ัง้ทีใ่หบ้รกิาร /บรรยากาศ สิง่แวดลอ้มและความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิาร และป้ายอธบิาย

บรกิารและขัน้ตอนการใหบ้รกิาร ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิส่วนประสมการตลาดบรกิารของ ชยัสมพล 

ชาวประเสรฐิ. (2549) กล่าวว่า ลกัษณะทางกายภาพ (Physical) ธุรกจิบรกิารจ านวนน้อยมากทีไ่ม่มลีกัษณะทาง
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กายภาพเขา้มาเกีย่วขอ้ง ดงันัน้สว่นประกอบทีเ่ป็นลกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏอยู่บา้งกจ็ะมผีลต่อการตดัสนิใจ

ของลกูคา้หรอืผูใ้ชบ้รกิารเช่นเดยีวกนั ค าว่าลกัษณะทางกายภาพนัน้หมายความรวมถงึสภาพแวดลอ้ม เช่น การ

ตกแต่งบรรยากาศ การแต่งกายของพนกังานบรกิาร ป้ายบอกทศิทางต่างๆ เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร “อร่อย

ทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย”์ ของผูบ้รโิภค ในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

 1. ดา้นสนิคา้ ควรเพิม่ความหลากหลายของสนิคา้เนื่องจากบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ี่ไปรษณีย์” มี

สายผลติภณัฑ์ทีก่ว้างและลกึสามารถเขา้ถึงความต้องการลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้หลายระดบั ดงันัน้กลยุทธท์าง

การตลาดทีเ่ลอืกใชค้อืกลยุทธส์รา้งความหลากหลายในตวัสนิคา้ทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายไดทุ้กระดบัมากยิง่ขึน้ดว้ยการเพิม่ผูป้ระกอบการ/รา้นคา้ทีห่ลากหลายมากขึน้ 

 2. ดา้นราคา ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ใหค้วามส าคญัในเรื่องราคาสนิคา้มคีวามเหมาะสมกบัคุณภาพของบรกิาร 

ควรรกัษามาตรฐานทีด่อียู่เดมิไว ้แต่ควรมกีารส ารวจความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิารว่าอตัราค่าบรกิารที่

ใชอ้ยู่ในปจัจุบนัน้ีมคีวามเหมาะสมหรอืไม่ เน่ืองจากปจัจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกจิ ค่าคลองชพีที่

สงูขึน้ มกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอด เพื่อทีจ่ะไดน้ ามาก าหนดนโยบายการตัง้ราคาใหเ้กดิความเหมาะสมแก่ผูบ้รโิภค

มากทีส่ดุ 

 3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเรื่องความหลากหลายของช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย ดงันัน้ ควรเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสนิคา้บรกิาร ”อร่อยทัว่ไทย สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ให้

มากขึน้ เช่น สามารถสัง่ซือ้สนิคา้ผ่านแอพพรเิคชัน่ทางโทรศพัท ์ IPHONE เป็นต้น ใหส้ามารถสัง่ซือ้สนิคา้ไดทุ้ก

ประเภทตลอด 24 ชัว่โมง เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ และเป็นการขยายฐานรายไดเ้พิม่มากขึน้ 

 4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด ควรมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธ์เกี่ยวกบับรกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ที่

ไปรษณีย”์ ผ่านสือ่ต่างๆ ใหม้ากขึน้เพราะลกูคา้สว่นใหญ่ยงัไม่ค่อยทราบถงึรายละเอยีดบรกิารเท่าทีค่วร 

 5. ดา้นพนักงานให้บรกิาร ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในเรื่องพนักงานน าจ่ายจดัส่งสนิคา้รวดเรว็ 

ตรงตามเวลาทีก่ าหนด ดงันัน้ ควรมกีารจดัฝึกอบรมทกัษะในการปฏบิตังิานใหก้บัพนักงานเพื่อเพิม่ความสามารถ

ในการใหบ้รกิารและปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 6. ด้านกระบวนการ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเรื่องความสะดวกในการจดัส่งสนิค้าให้ถึงที ่

ดงันัน้ ควรพฒันาระบบเทคโนโลยใีหท้นัสมยัเพยีงพอทีจ่ะสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานบรกิาร “อร่อยทัว่ไทย 

สัง่ไดท้ีไ่ปรษณีย์” ใหม้ปีระสทิธภิาพ เช่น ดา้นการขนส่งสนิคา้ควรมรีถตู้แช่เยน็สนิคา้ส าหรบัขนส่งสนิค้าอาหาร

โดยเฉพาะเพื่อป้องกนัสนิคา้เน่าเสยี และดา้นการจดัเกบ็รกัษาควรมตีู้แช่เยน็สนิคา้อาหารประเภทของสดประจ าที่

ท าการ 

 7. ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในเรื่องความเหมาะสมของท าเลที่ตัง้ที่

ใหบ้รกิาร ดงันัน้ ควรมกีารเพิม่จ านวนสาขาที่ใหบ้รกิาร “อร่อยทัว่ไทย สัง่ได้ทีไ่ปรษณีย์” ไปยงัหา้งสรรพสนิค้า

ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารมากขึน้ 
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