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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้และการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้และการยอมรบัด้าน

เทคโนโลยี ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการวิจัย คือ ผู้บริโภคท่ีซือ้หรือเคยซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บน
โทรศพัทม์ือถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ค่ารอ้ยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน คือ การวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าที การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และสถิติการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหคุณู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผูบ้ริโภคที่มีเพศและรายไดแ้ตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และดา้นจะแนะน า
และชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2) 
ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นคณุค่าท่ีลกูคา้จะไดร้บั ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นการติดต่อสื่อสาร 
และดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะ
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 44.3 (3) 
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้ ดา้นคุณค่าท่ีลกูคา้จะไดร้บั และดา้นตน้ทุนของ
ผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ัก
มาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 42.2 (4) 
การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ และดา้นการรบัรูว่้าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถอธิบายไดร้อ้ยละ 54.4 (5) การยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว่้าง่ายต่อการใชง้าน 
และดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน า
และชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสามารถ
อธิบายไดร้อ้ยละ 51.5 
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Author PUNPET TIYAPARPAWAT 
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Academic Year 2020 
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The objectives of this research are to study the marketing mix on customer perspective and 

technology acceptance influencing buying behavior trends among consumers using delivery services in the 
Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 consumer who bought beverages using a delivery 
application on smartphones in the Bangkok metropolitan area.  A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation. 
The statistical hypothesis testing included a t-test, one-way analysis of variance and multiple regression 
analysis. The results of hypothesis testing were as follows: (1) consumer with a different gender and monthly 
income had a different buying behavior trends of beverages by using delivery service as a behavioral trend 
for future buying behavior, behavior to recommend others to buy beverages using a delivery application at a 
statistically significant level of 0.05.; (2) the effects of the marketing mix on customer perspectives, including 
consumer needs and wants, convenience, communication and cost to consumers had an influence on 
buying behavior trends of beverages using delivery service applications for future buying behavior with a 
statistically significant level of 0.05 and could be explained by an adjusted R2 of 44.3%; (3) the effect of the 
marketing mix on customer perspectives, including convenience, consumer needs and wants and cost to 
consumers had an influence on buying behavior trends of beverages by using a delivery service to 
recommend others to buy beverages using delivery application at a statistically significant level of 0.05 and 
could be explained by an adjusted R2 of 42.2%; (4) technology acceptance, the perceived usefulness of 
technology and the perceived ease of use of technology had an influence on buying behavior trends of 
beverages using delivery service as a part of behavioral trends of future buying behavior with a statistically 
significant level of 0.05 and could be explained by an adjusted R2 of 54.4%; (5) the acceptance of 
technology, the perceived ease of use of technology and the perceived usefulness of technology have an 
influence on buying behavior trends in beverage by using delivery service in part of the behavior to 
recommend others to buy a beverage by using delivery application at a statistically significant level of 0.05 
and could be explained by an adjusted R2 of 51.5%. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี  อันเนื่องมาจากความเมตตากรุณา  และความ
ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ ดร.อัจฉรียา ศักด์ินรงค ์ซึ่งเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์นี ้ ทั้งยังให้
ค าปรกึษา ค าแนะน าที่มีประโยชน ์ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแกไ้ข ช่วยเหลือและขดัเกลาขอ้ผิดพลาด จน
สารนิพนธ์ที่จัดท ามีความครบถว้นของเนือ้หาและความถูกตอ้ง  ผูวิ้จัยรูส้ึกซาบซึง้ในความกรุณา และขอ
กราบขอบพระคณุอาจารย ์ดร.อจัฉรียา ศกัด์ินรงค ์เป็นอย่างสงู ณ โอกาสนี ้

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์พุาดา สิริกุตตา อาจารย ์ดร.กัลยกิตต์ิ กีรติองักูร 
และอาจารย ์ดร.รสิตา สิงขบ์ุญนาค ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในการสอบสารนิพนธ์ และใหค้ าแนะน า
ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งจนเสรจ็สมบรูณ ์

ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยท์ุกท่าน ในมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือตลอดจนประสบการณท์ี่ดีแก่ผูวิ้จยั อีกทัง้ยงัใหค้วามเมตตา
ดว้ยดีเสมอมา รวมถึงเจา้หนา้ที่ประจ าหอ้งบัณฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและใหค้ าปรกึษาเป็น
อย่างดีในการท าสารนิพนธฉ์บบันี ้

ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ธิติพงษ์ สุขดี และอาจารย ์ดร.ดิศรณ์ แกว้คลา้ย ซึ่งได้
สละเวลาอนัมีค่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งอนัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการ
ท าวิจยัครัง้นี ้

สดุทา้ยนีข้อขอบพระคณุครอบครวัของข้าพเจา้ที่ใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสริมพรอ้มทัง้เป็นก าลงัใจ
ใหต้ลอดมา รวมถึงเพื่อนๆนิสิต มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขาการตลาด
รุน่ที่ 20 ส าหรบัน า้ใจ มิตรภาพ และค าแนะน าต่างๆที่มีสว่นช่วยใหส้ารนิพนธฉ์บบันีส้มบรูณ์ รวมถึงผูท้ี่ตอบ
แบบสอบถามทุกท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อตอบแบบสอบถาม จนประสบความส าเร็จออกมาไดเ้ป็น
อย่างด ีอีกทัง้ ทกุๆท่านที่มีสว่นรว่มในความส าเรจ็ของสารนิพนธฉ์บบันีท้ี่ไม่ไดเ้อ่ยนามใน ณ ที่นีด้ว้ย 

ผูวิ้จยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการศกึษางานวิจยัในครัง้นีจ้ะก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่นิสิต และนกัศกึษา 
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูท้ี่สนใจเก่ียวกบัหวัขอ้สารนิพนธ์ หากผลงานวิจยัมีสิ่งที่ดีงามเป็นประโยชนส์งูสดุ ผูวิ้จยัขอ
อทุิศสิ่งที่ดีงามเหลา่นีแ้ก่ผูม้ีพระคณุทกุท่านและขอบพระคณุเป็นอย่างยิ่ง 

  
  

พนัธเ์พชร  ติยะประภาวฒัน ์
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
แอปพลิเคชนัสั่งอาหาร (Food Delivery Application) เขา้มามีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของ

การเปลี่ ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  (Digital Disruption) ท าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริโภคที่ท างานในเมืองต้องการความสะดวกสบาย ไม่อยากเผชิญปัญหา
การจราจรติดขัด นอกจากนีย้งัก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประเภทรา้นอาหาร โดยเฉพาะ
ธุรกิจการจดัส่งอาหาร (Food Delivery) มีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตวัเฉลี่ยต่อปี
ในช่วงปี 2557 – 2561 ประมาณรอ้ยละ 10 สูงกว่าการขยายตัวของธุรกิจรา้นอาหารโดยรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยเพียงรอ้ยละ 3-4 ต่อปี (ศูนยว์ิจัยกสิกรไทย 2562) แอปพลิเคชันสั่งอาหารจึงถือเป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสรา้งรายได้ให้แก่ผู ้ประกอบการธุรกิจรา้นอาหาร
สามารถเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้รายใหม่ๆไดง้่ายขึน้ จากการใชป้ระโยชนแ์อปพลิเคชนัสั่งอาหารจึงท าให้
ผูป้ระกอบการที่ท าธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มีแนวโน้มการแข่งขันเพิ่มสูงขึน้ใน
ปัจจบุนั  

จากการศึกษาขอ้มลูเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผูใ้ชบ้รกิาร Delivery Startup 
Lalamove ในกรุงเทพมหานคร พบว่าอาหารและเครื่องด่ืม เป็นสินคา้ที่ไดร้บัความนิยมสูงสุดใน
การใชบ้ริการ โดยมีค่าเฉลี่ยสินค้าแต่ละประเภท ตามล าดับดังนี ้ประเภทอาหารและเครื่องด่ืม
54.86% ประเภทซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและตลาด 14.86% ประเภทเครื่องใช้ส  านักงาน 10.86% 
ประเภทของใช้ในครวัเรือน 6.29% ประเภทดอกไม้ 2.86% และสินค้าประเภทอ่ืน ๆ 10.29%
(KINASIH, 2017) โดยธุรกิจประเภทเครื่องด่ืมที่ไดร้บัความนิยมในปัจจุบัน คือรา้นกาแฟและชา
ไข่มกุกระแสความนิยมของผูบ้ริโภคที่ยงัเพิ่มขึน้ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555-2561 กลุ่มรา้นกาแฟ
เติบโตถึง 20% ต่อปี และในส่วนของตลาดชานมไข่มุก อีกธุรกิจที่น่าจบัตามองจากกระแสความ
นิยมในปัจจุบนั (BLT Bangkok, 2019) ส่งผลใหม้ีผูป้ระกอบการเก่ียวกับธุรกิจเครื่องด่ืมรายใหม่
เขา้มาแข่งขนักนัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันในระยะต่อไป หากผูป้ระกอบการยงัไม่มีจุดแข็งของ
แบรนดห์รือสรา้งความแตกต่างก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถอยู่รอดไดใ้นระยะยาว ผูป้ระกอบการ
จ าเป็นต้องมีการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความนิยมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ริโภคเริ่มใหค้วามสนใจในเรื่องความสะดวกในการใชบ้ริการและโปรโมชั่นการ
ส่งเสริมการขาย จึงท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงการปรบัปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
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ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องด่ืมแต่ละรายต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่ อให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน เขา้ใจในสิ่งที่ผูบ้ริโภคตอ้งการ จะช่วยวางแผนการด าเนินธุรกิจได้
เหนือกว่าคู่แข่ง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถูกน ามา
ประยกุตใ์ช ้ประกอบดว้ย การพฒันาคณุภาพการใหบ้ริการที่เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้
ก าหนดราคาสินค้าซึ่งถือเป็นตน้ทุนที่ผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเมื่อแลกกับความคุม้ค่าที่ไดร้บั ก าหนด
ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่สามารถอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูบ้รโิภค และการติดต่อสื่อสารจะตอ้ง
ท าใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจไดง้่ายสามารถตอบสนองกลบัมายงัผู้ประกอบการได ้จะท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถหาสินคา้และใหบ้ริการไดต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอย่างดี  ผูป้ระกอบการ
ควรตอ้งมองหาช่องทางการใหบ้ริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป การยอมรบัดา้นเทคโนโลยีจึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ส  าคัญที่ช่วยแกปั้ญหาดังกล่าวได้
ประกอบดว้ย การท าใหผู้บ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชนท์ี่ไดร้บัจากการใชง้านเทคโนโลยีในการซือ้สินคา้
อ านวยความสะดวกสบายใหแ้ก่ผูบ้ริโภคมากยิ่งขึน้ และขัน้ตอนการใชง้านเทคโนโลยีจะตอ้งท าให้
เกิดความง่ายระบบไม่ซบัซอ้น จะส่งผลใหผู้ป้ระกอบธุรกิจเครื่องด่ืมสามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ราย
ใหม่ๆไดง้่ายขึน้ จากเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ซึ่งไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคมากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) 
และแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร (Food Delivery Application) มีความส าคญัอย่างมากในปัจจบุนัจาก
แนวโนม้พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ริโภค และธุรกิจประเภทเครื่องด่ืมที่เป็นสินคา้ที่ไดร้บั
ความนิยมสูงนั้น ก็มีผู ้ประกอบการเก่ียวกับธุรกิจเครื่องด่ืมรายใหม่เขา้มาท าการแข่งขันกันสูง
ผูป้ระกอบการธุรกิจจึงตอ้งท าความเขา้ใจผูบ้รโิภค และพฒันากลยทุธท์างการตลาดเพื่อรกัษาสว่น
แบ่งทางการตลาดไว ้ดังนัน้ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัเห็นว่าหากสามารถเขา้ใจถึง
ความเห็นของผูบ้ริโภคและสิ่งที่ผู ้บริโภคให้ความส าคัญก็จะท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสามารถ
วางแผนธุรกิจ และวางกลยทุธท์างการตลาด เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางธุรกิจต่อไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้ระดบั
การศกึษา และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่
ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจเครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่สามารถ

น าผลการวิจยัไปใชใ้นการวางแผน และพฒันากลยุทธท์างการตลาดใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ไดรู้จ้ัก
กลุ่มผูบ้รโิภคมากขึน้ทัง้ในดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ และดา้นการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี น ามาปรบัปรุงคณุภาพการใหบ้ริการใหม้ีประสิทธิภาพ
เพื่อรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขนัจากผูป้ระกอบการรายใหม่ที่พยายามเขา้มาชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด 

3. เพื่อให้ผู ้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีนี ้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาคน้ควา้และประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูข้องแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ในการศกึษาขยายผลต่อไปในอนาคต 
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคที่ซือ้หรือเคยซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้รโิภคที่ซือ้หรือเคยซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนั 

เดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงใชว้ิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) โดยก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยระดบัความเชื่อมั่น 95% 
ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คนเก็บเพิ่มเติมกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้สิน้ 
400 คนโดยการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดก้ าหนดวิธีการสุม่ตวัอย่าง ตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการจับ
สลากแบบไม่ใส่คืน เขตพื ้นที่ ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยจับสลากมา 4 เขต
ประกอบดว้ย เขตลาดพรา้ว เขตบางขนุเทียน เขตปทมุวนั และเขตยานนาวา  

ขั้นตอนที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละเขตๆละเท่าๆกนัได ้เขตละ 100 ตวัอย่าง 

ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่
เก็บขอ้มลู จากเขตที่สุ่มไดโ้ดยจะเก็บบรเิวณศนูยก์ารคา้ชัน้น าในเขตนัน้ เนื่องจากสถานที่ดงักล่าว
เป็นที่ตัง้ของรา้นคาเฟ่ชัน้น า  

ตาราง 1 แสดงจ านวนตวัอย่างและสถานที่ที่เก็บขอ้มลูในแต่ละเขต 

เขตที่ท  าการส ารวจ จ านวนตวัอย่าง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 

เขตลาดพรา้ว 100 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเฟสตวิลัอีสตว์ิลล ์

เขตบางขนุเทยีน 100 เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 

เขตปทมุวนั 100 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 

เขตยานนาวา 100 เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 

รวมทัง้สิน้ 400  
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ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยผู้วิจัยจะท าการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ ต่ าง ๆ ในเขตของ
กรุงเทพมหานครทัง้ 4 เขตที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่ 2 ใหค้รบตามแบบสอบถามจ านวน 400
ชดุ 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
1.1.1 เพศ 

1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญิง 

1.1.2 อาย ุ 
1.1.2.1 18 - 22 ปี 
1.1.2.2 23 - 27 ปี 
1.1.2.3 28 - 32 ปี 
1.1.2.4 33 - 37 ปี 
1.1.2.5 38 ปีขึน้ไป 

1.1.3 รายได ้
1.1.3.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.1.3.2 15,001 – 30,000 บาท 
1.1.3.3 30,001 – 45,000 บาท 
1.1.3.4 45,001 – 60,000 บาท 
1.1.3.5 60,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.4 ระดบัการศกึษา 
1.1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.1.5 อาชีพ 
1.1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 
1.1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
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1.1.5.3 ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.1.5.4 คา้ขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
1.1.5.5 แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
1.1.5.6 อ่ืน ๆ 

1.2 สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย 
1.2.1 ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 

1.2.2 ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 
1.2.3 ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
1.2.4 ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

1.3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย 
1.3.1 ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
1.3.2 ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. ผู้บริโภค หมายถึง ผู้ที่ซือ้หรือเคยซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 
2. บริการเดลิเวอร่ีบนโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟน (Delivery Application) หมายถึง 

การบริการรบั-ส่งเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนผู้ใชจ้ะสั่ง
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ซึ่งหมายถึงแอปพลิเคชัน LINE MAN, Food Panda, Grab 
Food, Get Food จากนั้นจะมีการแจ้งรายการเครื่องด่ืมไปยังร้านเครื่องด่ืมเพื่อให้ทางร้าน
จัดเตรียมเครื่องด่ืม โดยมีคนขับไปรบัเครื่องด่ืมจากทางรา้นอาหารตามที่ผู ้ใชบ้ริการสั่งไว ้แล้ว
จดัสง่ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารตามสถานที่ที่ปักหมดุไวใ้นแอปพลิเคชนั 

3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะขอ้มูลทั่วไปของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ
อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา และอาชีพ  

4. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า หมายถึง การตลาดที่เนน้ผูบ้ริโภคเป็น
ศนูยก์ลาง (Customer Centric) ซึ่งอาจเป็นปัจจยัหนึ่งที่จะท าใหผู้บ้ริโภคตอ้งการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึน้ ประกอบดว้ย 
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1. ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั หมายถึง คุณค่าหรือคุณประโยชนต่์าง ๆ ที่ลูกคา้จะ
ไดร้บัจากการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ในการซือ้เครื่องด่ืม 

2. ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค หมายถึง ตน้ทุนที่เกิดขึน้จริงจากการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ เช่น ค่าจดัสง่สินคา้ 

3. ดา้นความสะดวกในการซือ้ หมายถึง ความสะดวกจากการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ สามารถสง่ไดถ้ึงที่ปักหมดุไวใ้นแอปพลิเคชนัไดอ้ย่างรวดเร็ว 

4. ดา้นการติดต่อสื่อสาร หมายถึง ผูใ้ชบ้รกิารเดลิเวอรี่จะไดร้บัอพัเดตข่าวสารต่าง ๆ 
จากแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ เช่น แนะน าเครื่องดื่มจากรา้นที่มีชื่อเสียงใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. การยอมรับด้านเทคโนโลยี หมายถึง การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้รโิภคในปัจจุบนัโดยใชบ้รกิารแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร เขา้มามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวนัมากขึน้ บทบาทส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยี ประกอบดว้ย  

1. ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์หมายถึง ประโยชนท์ี่เกิดขึน้จากการใชบ้ริการเดลิเวอรี่
ในการซือ้เครื่องดื่มช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชง้าน  

2. ด้านการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน หมายถึง การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ สามารถด าเนินการไดง้่าย ขัน้ตอนไม่ซบัซอ้น  

6. แนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี หมายถึง 
แนวโนม้ที่ผูบ้ริโภคจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟน โดยมี
ขัน้ตอนการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ และมีความคิดที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือความโน้ม
เอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมในอนาคต ไดแ้ก่ แนวโนม้ในการซือ้และการบอก
ต่อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาเรื่องส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้าน

เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ตวัแปรอิสระ         ตวัแปรตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.รายได ้

4.ระดบัการศกึษา 

5.อาชีพ 

ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ (4C’s) 

1.ดา้นคณุคา่ที่ลกูคา้ที่จะไดร้บั 

2.ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 

3.ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

4.ดา้นการตดิต่อส่ือสาร 

การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 

1.ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน ์

2.ดา้นการรบัรูว้า่งา่ยต่อการใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่าน

การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานทางการวิจัย 
1. ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้ระดบัการศึกษา

และอาชีพ แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นการรบัรู ้
ว่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน
เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง และไดน้ าเสนอ
ตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ (4C’s) 
3. การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้รโิภค 
5. ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัโมบายแอปพลิเคชนั (Mobile Application) 
6. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร ์
 Schiffman and Wisenblit (2015, อา้งถึงใน รุจิรา ตนัเทอดทิตย.์2559) ไดก้ล่าวว่าการ

แบ่งส่วนตลาดประชากรท าไดโ้ดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ริโภคตามอายุ รายได ้เชือ้ชาติ เพศ การ
ประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใชใ้นครวัเรือน และที่ตัง้ทางภูมิศาสตร ์ตวั
แปรเหล่านีม้ีวัตถุประสงค ์เชิงประจักษ์และสามารถซกัถามหรือการสังเกตไดอ้ย่างง่ายดาย สิ่ง
เหล่านีช้่วยใหน้ักการตลาดไดจ้ าแนกผูบ้ริโภคแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ไดอ้ย่างชัดเจน เช่น
กลุม่อาย ุหรือกลุม่รายได ้เช่นเดียวกบัระดบัชนชัน้ทางสงัคมที่จะถกูก าหนดโดยวตัถุประสงค์ 

การค านวณดัชนีการชี ้วัด 3 ตัวแปร คือ รายได้(จ านวนเงินเดือน) ระดับการศึกษา
(การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ(การประกอบอาชีพต่าง ๆ) ซึ่งการแบ่งกลุ่มประชากรเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสดุในการคน้หาและเขา้ถึงกลุม่ลกูคา้ที่เฉพาะเจาะจง 

Kotler and Keller (2016 , อ้างถึ งใน  CHONNIKAN SITTHISAKNAWAKUL.2559) 
กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภค โดย อายุ ขนาด
ครอบครวั วงจรชีวิตครอบครวั เพศ รายได ้การศึกษา ศาสนา สญัชาติ ชนชัน้ทางสงัคม เป็นปัจจยั
ที่นักการตลาดนิยมใชม้าก แต่อย่างใดก็ตามนักการตลาดควรเลือกเพียงบางปัจจัยมาใชใ้นการ
แบ่งกลุม่ลกูคา้ ซึ่งควรมีปัจจยัดงันี ้
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1) อายุ (Age) บุคคลจะมีความตอ้งการในสินคา้และบริการที่แตกต่างกันตามอายุ โดย
สว่นมากนกัการตลาดจะแบ่งกลุม่ผูบ้รโิภคตามอาย ุเช่น สินคา้ส าหรบัเด็ก ผูใ้หญ่ ผูส้งูอาย ุเป็นตน้ 

2) วงจรชีวิตครอบครวั (Life-Cycle Stage) การด ารงชีวิตในแต่ละขัน้มีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการสินคา้และพฤติกรรมการซือ้ที่แตกต่างกนั 

3) เพศ (Gender) เพศหญิงและเพศชายจะมีทัศนคติและความชอบที่แตกต่างกัน เช่น
เพศชายจะชอบศึกษาขอ้มูลของสินคา้ก่อนที่จะซือ้สินคา้ และมกัจะเลือกซือ้สินคา้จากคุณสมบติั
แต่เพศหญิงมกัจะเลือกซือ้สินคา้จากความชอบ หรือ สินคา้ที่มีคนอ่ืนแนะน าว่าดี 

4) รายได ้(Income) มีผลกระทบต่ออ านาจการซือ้ในการตดัสินใจซือ้สินคา้หรือบริการจึง
เป็นเหตใุหน้กัการตลาดควรใหค้วามสนใจในเรื่องของรายได ้

5) ช่วงวยั (Generation) แต่ละช่วงวยัจะไดร้บัอิทธิพลจากเพลง ภาพยนตร ์การเมืองหรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน จึงท าให้พฤติกรรมในการเลือกซือ้สินค้า  บริการของแต่ละคน
แตกต่างกนั 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของประชากรศาสตร ์แบ่งเป็น เพศ อาย ุ
สถานภาพของครอบครวั ขนาดของครอบครวั อาชีพ รายได ้การศึกษา ตวัแปรเหล่านีม้กัจะใชเ้ป็น
เกณฑ์ส าหรับแบ่งส่วนการตลาด ลักษณะที่ส  าคัญของประชากรศาสตรจ์ะช่วยก าหนดตลาด
เปา้หมายไดง้่ายขึน้กว่าตวัแปรทางดา้นอ่ืน ตวัแปรทางดา้นประชากรศาสตรจ์ะประกอบดว้ย 

1. เพศ (Sex) โดยส่วนมากถูกใชเ้ป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาด นักการตลาดส่วน
ใหญ่ตอ้งศกึษาตวัแปรนีอ้ย่างละเอียดเพราะตวัแปรดา้นเพศมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในอดีตซึ่ง
มีผลต่อพฤติกรรมในการบรโิภค 

2. อายุ (Age) เป็นตัวแปรที่นักการตลาดมักจะใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อให้ทราบถึง
ความตอ้งการในแต่ละตลาดช่วงอายุ นกัการตลาดจะคิดคน้พัฒนาสิ่งต่าง ๆใหม้ีความเหมาะสม
สามารถตอบสนองความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนัได ้

3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ลกัษณะครอบครวัมีความส าคัญมากขึน้กว่าใน
อดีต นักการตลาดตอ้งค านึงถึงจ านวนคนในครอบครวั ประกอบกับลกัษณะเฉพาะของบุคคลใน
ครวัเรือนที่อุปโภคสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เพื่อน ามาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดตรงกับกลุ่ม
ผูบ้รโิภคเปา้หมาย 

4. อาชีพ รายได้ และการศึกษา (Occupation, Income and  Education) เป็นตัวแปร
ส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่งของตลาด นักการตลาดจะเน้นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีฐานะรวยจนถึง
รายไดร้ะดับปานกลาง แต่ถึงอย่างไรผูบ้ริโภคที่มีฐานะต ่ามักจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ซึ่ง
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ปัญหาส าคัญในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดียวอาจไม่เพียงพอส าหรบัใน
ปัจจุบัน รายไดอ้าจจะใชเ้ป็นตัวชีค้วามสามารถในการใชจ้่ายสินคา้จริง แต่ในขณะเดียวกันการ
เลือกซือ้สินคา้ที่แทจ้ริงอาจจะตอ้งใชเ้กณฑรู์ปแบบการด ารงชีวิตประเภทอ่ืนประกอบดว้ยเพื่อใช้
เป็นตวัก าหนดตลาดเปา้หมายใหช้ดัเจนยิ่งขึน้ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อาย ุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครวั ระดบัการศึกษา รายได ้ฯลฯ ลกัษณะทางประชากรศาสตรด์งักล่าวมี
ความส าคัญต่อนักการตลาดเพราะเก่ียวพันโดยตรงกบั อุปสงคใ์นตัวสินคา้การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตรช์ีใ้หเ้ห็นถึงการเกิดขึน้ของตลาดใหม่และตลาดอ่ืนๆ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์
ที่ส  าคญัมีดงันี ้

1. อายุ ใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น อาหาร 
เครื่องด่ืม เป็นตน้ บคุคลที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมที่แตกต่างกนั และ
สนใจในผลิตภัณฑต่์างประเภทกัน และสื่อที่องคก์รธุรกิจจะเลือกใชเ้พื่อเขา้ถึงบุคคลในวัยต่างๆ 
เหลา่นีก้็จะตอ้งแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงของอายุบคุคล ดงันี ้

1.1 วยัเด็ก บคุคลวยันีอ้าจมีความสนใจในผลิตภณัฑป์ระเภทขนม  การต์นู สิ่งส  าคญั
ที่บุคคลในวัยนีส้นใจมักจะเป็นกิจกรรมส าหรบัเด็ก มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานมากกว่าจะเป็นสื่อ
สิ่งพิมพต่์างๆ 

1.2 วัยรุ่น บุคคลที่อยู่วัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ให้
ความบนัเทิง และผลิตภณัฑท์ี่มีความแปลกใหม่ แต่บคุคลกลุ่มนีม้ีรายไดไ้ม่มากนกั เนื่องจากยงัไม่
มีรายได้เป็นของตนเอง บุคคลกลุ่มวัยรุ่นนี ้น่าจะเป็นตลาดที่ดีส  าหรบัผลิตภัณฑ์ประเภทเกม
คอมพิวเตอร ์ภาพยนตรเ์สือ้ผา้ สื่อที่บุคคลในวัยนีส้นใจจะเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์ อินเตอรเ์น็ต
ต่างๆ 

1.3 วยัรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน บุคคลกลุ่มนีม้ีรายไดเ้ป็นของตนเอง ผูท้ี่อยู่ในวยั
นีอ้าจเป็นตลาดที่ดีส  าหรบัผลิตภณัฑ์ที่มีราคาปานกลางถึงสงู ผลิตภณัฑป์ระเภทที่สามารถแสดง
ใหเ้ห็นถึงผลของการใชโ้ดยสามารถชะลอการย่างเขา้สู่วยักลางคนของตนเอง เช่น เครื่องส าอางที่มี
เปา้หมายที่สตรีวยักลางคน รถยนต ์เฟอรน์ิเจอร ์บา้น โทรศพัทม์ือถือ  

1.4 วัยเกษียณอายุหรือวัยชรา บุคคลกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนัก นิยมใช้
จ่ายเงินเมื่อมีความจ าเป็น ผู้ที่อยู่ในวัยนี ้น่าจะเป็นตลาดที่ ดีส  าหรับผลิตภัณฑ์ ประเภทการ
ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑท์ี่เสริมสรา้งความแข็งแรงของสุขภาพ เช่น สถานที่ออกก าลงักาย เพื่อ
เสริมสรา้งความแข็งแรงของตนเอง สื่อประเภทที่เขา้ถึงกลุ่มบุคคลในวยันีจ้ะเป็นพวกวิทยุหรือสื่อ
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สิ่งพิมพต่์างๆ แต่การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว ตอ้งอาศัยความระมดัระวงัไม่ใหเ้ป็นการสรา้ง
ความแบ่งแยกของช่วงอายุว่าก าลังเขา้สู่วัยชราหรือวัยเกษียณอายุอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการ
ต่อตา้นการรบัรูแ้ละการเลือกซือ้จากกลุม่ดงักลา่ว 

2. เพศ บุคคลที่มีเพศต่างกันมีแนวโน้มที่จะมีความชอบหรือความสนใจที่แตกต่างกัน 
เช่น เพศชายอาจมีแนวโนม้ที่จะสนใจผลิตภัณฑป์ระเภทกีฬาบางประเภท ไดแ้ก่ เจ็ตสกี ปีนเขา
ขณะที่สตรีอาจสนใจกีฬาประเภทว่ายน า้ แบดมินตนั เทนนิส หรือสนใจผลิตภัณฑป์ระเภทความ
งามต่างๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีส  าหรบัการผลิตผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการและกิจกรรม
ของแต่ละเพศดงักล่าว ในอกจากนีย้งัมีผลิตภณัฑบ์างชนิดที่มีการแบ่งเพศของสินคา้ เช่น น า้หอม
หรือเครื่องส าอาง โดยจะมีการท ากลิ่นน า้หอมใหแ้ตกต่างกัน เพศชายจะเนน้กลิ่นแนวสดชื่น เพศ
หญิงจะเนน้กลิ่นหอมหวาน เป็นตน้ 

3. เชือ้ชาติ สามารถถูกน าไปใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแบ่งส่วนตลาดส าหรบัผลิตภัณฑบ์าง
ประเภท เช่น เสือ้ผ้า อาหาร เครื่องประดับ เป็นต้น บุคคลที่มีเชือ้ชาติเดียวกันจะมีวัฒนธรรม  
วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อที่ เหมือนกัน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเลือกชนิ ดและ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑท์ี่เลือกซือ้ 

4. รายได้ จัดเป็นตัวแปรที่นักการตลาดนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนการตลาด
เนื่องจากเป็นปัจจัยที่สะทอ้งถึงอ านาจในการซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภค นอกจากนีร้ายไดย้ังมีผลต่อ
ชนิดของผลิตภณัฑท์ี่ผูบ้ริโภคเลือกซือ้ ผูบ้ริโภคที่มีรายได้สงูจะมีความสนใจในสินคา้ฟุ่ มเฟือยและ
มีคณุภาพสินคา้ที่ดีมากกว่าผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่า ซึ่งมีแนวโนม้ที่จะใหค้วามสนใจต่อสินคา้อปุโภค
บรโิภคที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

5. วงจรชีวิตครอบครวั (Family Life Cycle) แต่ละขัน้ของวงจรชีวิตครอบครวัจะมีส่วนใน
การก าหนดว่าบุคคลใดที่ท าหนา้ที่ในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑท์ัง้ชนิดและประเภทของผลิตภณัฑ์
ที่บุคคลสนใจและท าการเลือกซือ้ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่น
ในช่วงที่ครอบครัวเริ่มต้นแต่งงานและมีบุตร ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครวัสนใจอาจเป็น
ผลิตภณัฑส์ าหรบัเด็ก เป็นตน้ 

6. ชนชัน้ทางสงัคม (Social Class) มีผลกระทบที่รุนแรงต่อความชอบในสินคา้ เช่น รถ
เสือ้ผา้ เครื่องประดบั บา้น บริษัทหลายบริษัทไดท้ าการออกแบบสินคา้และบรกิารใหเ้ขา้กบัชนชัน้
ทางสังคมของแต่ละกลุ่ม โดยรสนิยมของชนชั้นทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 1 ปี
ในช่วงปี 1990 เป็นช่วงเวลาแห่งความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชัน้ที่สูงกว่าดว้ย
ตราสินคา้ก็ยงัมีกลุม่คนที่แสวงหาสินคา้ราคาแพงเหลา่นี ้ 
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วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะดา้นประชากรศาสตรจ์ะใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแบ่งผูบ้ริโภคออกเป็นกลุ่มต่างๆ โดยตัวแปรที่ใช้ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้นโดยทั่วไปตามลักษณะประชากรศาสตรเ์หล่านีจ้ะเป็น
เกณฑท์ี่นกัการตลาดนิยมใชใ้นการแบ่งสว่นตลาดใหก้บัผลิตภณัฑห์ลายชนิด 

สดุารตัน ์พิมลรตันกานต ์(2556) ปัจจยัที่ก าหนดการบรโิภคของผูบ้รโิภค แบ่งเป็น 
1. การศกึษา ผูบ้รโิภคที่มีการศกึษาดีมีประสบการณจ์ากการเรียนรูจ้ะท าใหผู้บ้ริโภครูจ้กั

เลือกซือ้สินคา้หรือบรกิารท่ีดีและมีประโยชนต่์อตนเองและครอบครวั 
2. วยัและเพศของผูบ้ริโภค วัยและเพศเป็นปัจจัยที่ก าหนดชนิดและปริมาณการซือ้ขาย

สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคและก าหนดการตดัสินใจ และความรอบครอบในการซือ้ เช่น วยัรุ่น
ตดัสินใจซือ้สินคา้ไดร้วดเรว็กว่าวยัผูใ้หญ่ 

3. รายได้ของผู้บริโภค เป็นสิ่งก าหนดให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซือ้สินค้าและ
บรกิารที่เหมาะสมกบัรายไดข้องตนเอง ถา้ผูบ้รโิภคมีรายไดม้าก็จะซือ้สินคา้และบริการมากในทาง
กลบักนั ถา้ผูบ้รโิภคมีรายไดน้อ้ยก็จะซือ้สินคา้และบรกิารนอ้ย 

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ตวัแปรทางประชากรศาสตรแ์ละพฤติกรรมผูบ้รโิภค 
1. เพศ เพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกนัมีบทบาทในกระบวนการดา้นพฤติกรรมความ

จ าเป็นหรือความตอ้งการผลิตภัณฑ ์คุณลักษณะหรือผลประโยชนข์องผลิตภัณฑท์ี่แต่ละบุคคล
แสวงหาที่จะไดร้บัจากการซือ้หรือบริโภคผลิตภัณฑ ์พฤติกรรมแสวงหาและการเลือกรบัสื่อและ
ขอ้มลูข่าวสารแตกต่างกนั 

2. อาชีพ  เป็นปัจจัยที่มีความเก่ียวพันอย่างใกล้ชิดกับปัจจัยทางด้านการศึกษา
สถานภาพ และรายไดข้องบุคคล และยังเป็นปัจจัยที่สามารถน ามาใชใ้นการอา้งอิงถึงแนวโน้ม
ค่านิยม วิถีการด าเนินชีวิตและกระบวนการบริโภคของบุคคล บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันอาจมี
ความชื่นชอบแตกต่างกนัในประเภทของผลิตภณัฑบ์างประเภท 

3. การศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของบุคคลโดยผ่านการเป็นตัวก าหนดความ
โน้มเอียงของรายไดแ้ละอาชีพของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความ  
ชื่นชอบประเภทของผลิตภณัฑท์ี่แตกต่างกนั 

4. อายุ เป็นตัวแปรส าคัญซึ่งสามารถน ามาใช้ในการอธิบายถึงพฤติกรรมทางด้าน
วัฒนธรรมและบรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน อายุส่งผลกระทบต่อ
แนวความคิดเก่ียวกบัตนเองและวิถีการด าเนินชีวิตของบุคคล 
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5. รายได ้เป็นตัวแปรหนึ่งทางดา้นประชากรศาสตรท์ี่มีอิทธิพลต่อแบบฉบับพฤติกรรม
การซือ้ของบุคคล แต่อาจไม่ใช่เป็นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถน ามาใชใ้นการแบ่งส่วนตลาดเป็น
สาเหตุของพฤติกรรมการซือ้ของบุคคล หรือสามารถน ามาอธิบายพฤติกรรมการซือ้ของบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรใชร้วมกบัตวัแปรอ่ืนๆ เช่น อาชีพ หรือการศกึษา เป็นตน้ 

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้ าทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตรข์อง ภาวิณี กาญจนาภา 
(2559) ดงักลา่วมาขา้งตน้ ซึ่งเป็นการศกึษาถึงตวัแปรดา้นประชากรศาสตรแ์ละพฤติกรรมผูบ้รโิภค
ประกอบดว้ย เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ และรายได ้ที่ใชใ้นงานวิจัยครัง้นี ้อาจเป็นสาเหตุ
ของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ที่แตกต่างกนั อาจจะมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ที่แตกต่างกนั
ผูว้ิจยัจึงน าตวัแปรดงักลา่วมาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s) 
Kotler (2010) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือทาง

การตลาดที่กิจการใช้ส  าหรบัด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย Mccarthy 
(1960) แบ่งเครื่องมือนีอ้อกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้เป็น 1.ผลิตภัณฑ์ 2.ราคา 3.ช่องทางการจัด
จ าหน่ายกระจายสินค้า 4.การส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps จะแสดงถึง
มุมมองจากผู้ขายสินคา้ไปยังผู้ซือ้สินคา้ และส่วนทางดา้นมุมมองของผูซ้ือ้จะใชเ้ครื่องมือทาง
การตลาดที่ถูกออกแบบเพื่อส่งมอบประโยชน ์ใหแ้ก่ลกูคา้ Robert Lauterborn (1990) แนะน าว่า 
4Ps ในมมุมองของผูข้ายสินคา้จะสะทอ้นถึง 4Cs ของผูซ้ือ้สินคา้ 

ตาราง 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง 4Ps กบั 4Cs 

4Ps 4Cs 

Product                 ผลิตภณัฑ ์                      Customer Solution          การแกปั้ญหาของลกูคา้ 

Price                      ราคา Customer Cost                ตน้ทนุของลกูคา้ 

Place                     การจดัจ าหน่าย Convenience                   ความสะดวก 

Promotion              การสง่เสรมิการตลาด Communication               การติดต่อสื่อสาร 

ที่มา: Kotler. (2010) Marketing Management. 
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Lauterborn (1990, อา้งถึงใน ปณยา อักษร.2560) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสม
ทางการตลาด 4C’s ไวด้งันี ้

1. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (Consumer wants and Needs) หมายถึง การที่จะผลิต
สินคา้มาเพื่อขายเราตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นหลกั สินคา้ที่ผลิตออกมานัน้ควร
จะเป็นสินคา้ที่ผูบ้ริโภคจะซือ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่พวกเขา ไม่ใช่เพื่อก าไรของผูผ้ลิตและผูจ้ัด
จ าหน่าย 

2. ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) หมายถึง แนวคิดการตัง้ราคาควร
ตอ้งพิจารณาถึงตน้ทุนของผูบ้ริโภคที่ตอ้งจ่ายเพื่อใหท้ี่จะได้สินคา้มาใช ้ซึ่งการตั้งราคานั้นตอ้ง
ค านวณถึงค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ที่ผูบ้ริโภคตอ้งจ่ายออกไปก่อนที่จะไดร้บัสินคา้ ไม่ว่าจะเป็นค่าใชจ้่าย
ในเรื่องของการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็นตน้ 

3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) หมายถึง การกระจายสินคา้ใหค้รบ
ทุกช่องทางการจัดจ าหน่าย จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการซือ้สินคา้และบริการของผูบ้ริโภคได ้
เพราะในตอนนีผู้บ้ริโภคจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าจะซือ้ที่ไหน ไม่ใช่การซือ้ตามช่องทางที่ถูกก าหนดขึน้
จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ าหน่าย 

4. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง วิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซือ้
แบบในอดีตที่ใหค้วามส าคญัในเรื่องการลดแลกแจกแถม แต่ปัจจบุนัพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป
ผูบ้ริโภคเลือกที่จะไม่เชื่อการสื่อสารแบบในอดีตอีกแลว้ กลบัใหค้วามส าคัญในการสรา้งเรื่องราว
สรา้งความไวว้างใจ ผ่านสื่อที่ไดร้บัฟังมากกว่า 

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2554) กล่าวไวว้่า ผูป้ระกอบการจะสามารถน าส่วนประสม
ทางการตลาดมาด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้
เกิดความพงึพอใจ ดงันี ้

1. คุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (customer needs and wants) ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการอะไร
จะพิจารณาถึงคุณค่าหรือคุณประโยชนต่์าง ๆที่จะไดร้บัเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย ดังนัน้ ธุรกิจตอ้ง
เสนอเฉพาะบรกิารท่ีตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อย่างแทจ้รงิ 

2. ตน้ทุน (cost to customer) ตน้ทุนหรือเงินที่ลูกคา้ยินยอมที่จะจ่ายส าหรบัซือ้สินคา้
และบริการ ตน้ทุนตอ้งมีความคุม้ค่ากบับริการที่ลกูคา้จะไดร้บั หากลกูคา้ยินยอมที่จะจ่ายในราคา
สูงแสดงว่าความคาดหวังในการบริการนั้นย่อมสูงขึน้ดว้ย ดังนั้น ธุรกิจควรตอ้งก าหนดราคาที่มี
ความเหมาะสมหาราคาที่ลกูคา้ยินยอมจ่ายใหไ้ด ้เพื่อน าราคานัน้ไปใชใ้นการลดค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
ท าใหล้กูคา้เกิดความพงึพอใจยอมรบัไดก้บัตน้ทนุที่เกิดขึน้จรงิ 
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3. ความสะดวก (convenience) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง นั้น
จะตอ้งมั่นใจว่าไดร้บัความสะดวก ซึ่งหากลกูคา้ไปติดต่อใชบ้ริการไดไ้ม่สะดวกธุรกิจมีหนา้ที่สรา้ง
ความสะดวกดว้ยวิธีการต่างๆ  

4. การติดต่อสื่อสาร (communication) ลูกคา้มักจะมีความตอ้งการไดร้บัข่าวสารที่เป็น
ประโยชนจ์ากธุรกิจที่ตนเองสนใจ แต่ในขณะเดียวกันลูกคา้ก็ตอ้งการติดต่อธุรกิจเพื่อแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได ้ธุรกิจมีหนา้ที่จดัหาสื่อกลางที่เหมาะสมกบัลกูคา้เป้าหมายเพื่อเป็นสื่อในการ
เปิดรบัความเห็นจากลกูคา้  

Thaimarketing (2556, อ้างถึงใน นัฑรัตน์ เป่ียมสุวรรณ.2559) 4C’s ประกอบด้วย
(Customer, Cost, Convenience, and Communication) เป็นมุมมองของผู้บริโภคว่าต้องการ
อะไร ผูบ้ริโภคมีตน้ทุนเท่าไหร่ จะเพิ่มความสะดวกในการซือ้สินคา้ใหก้ับผูบ้ริโภคไดอ้ย่างไร ควร
จะสื่อสารอย่างไรเพื่อใหผู้บ้ริโภครบัฟัง และดว้ยหลกั 4C’s นีเ้องที่จะท าใหน้ักการตลาดสามารถ
เขา้ถึงผูบ้รโิภคในปัจจบุนัไดง้่ายขึน้ 

 
ราคา (Price)  ตน้ทนุของลกูคา้ (cost to the customer) 

การจดัจ าหน่าย (Place)  ความสะดวกของลกูคา้ (convenience) 

ผลิตภณัฑ ์(Product)  ความตอ้งการของลกูคา้ (consumer wants and needs) 

กิจกรรมส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  การติดต่อส่ือสาร (communication) 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง 4Ps กบั 4Cs 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวไว้ว่า ในการสร้างความพึ งพอใจ ให้กับลูกค้า
ผูป้ระกอบการควรตอ้งค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ หรือเรียกอีกอย่างว่า 4Ps ใน
การตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ 4 ประการ (4Cs) ดงันี ้

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4Ps หมายถึงตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคมุได ้เพื่อตอบสนองความพงึพอใจของกลุม่เปา้หมาย ซึ่งสามารถแบ่งตวั
แปรส าคญัไดเ้ป็น 4 ประการ คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจตอ้งการน าเสนอขายให้กับลูกคา้ เพื่อให้
ลกูคา้เกิดความพอใจ โดยผลิตภณัฑท์ี่ตอ้งการเสนอขายจะอยู่ในรูปของสิ่งเป็นรูปธรรมหรือไม่เป็น
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รูปธรรมก็ได ้ผลิตภณัฑจ์ะประกอบดว้ย สินคา้และบริการ ผลิตภณัฑต์อ้งมีมลูค่าหรือมีประโยชน์
ในมมุมองของลกูคา้ ลกูคา้จึงจะเกิดความรูส้กึยินดีที่จะจ่ายเพื่อซือ้ผลิตภณัฑ ์

2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑใ์นรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งเป็นตน้ทุนของ
ลูกค้าที่ เกิดขึน้ในการซือ้ผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างราคาของผลิตภัณฑ์กับ 
อรรถประโยชน์ผลิตภัณฑ ์ถ้าอรรถประโยชนส์ูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกคา้จะตัดสินใจซือ้
ผลิตภณัฑช์นิดนัน้ 

3. การจัดจ าหน่าย (Distribution) หมายถึง ช่องทางในการจัดจ าหน่ายซึ่งหมายถึง 
สถาบันหรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑไ์ปยังตลาด โดยสถาบันมีหนา้ที่น าผลิตภัณฑ์
ออกขายสู่ตลาดเป้าหมาย และส่วนกิจกรรม หมายถึง การกระจายสินคา้ประกอบดว้ยการขนส่ง
สินคา้กบัการเก็บรกัษาสินคา้คงคลงั 

4. การส่งเสริมการขาย (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารขอ้มูลของผลิตภัณฑ ์
ระหว่างผู้ซือ้กับผู้ขายเพื่อสรา้งทัศนคติที่ดีน าไปสู่การเกิดพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสาร
สามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การใช้พนักงานขาย ท าการตลาดโดยตรง หรือการใชส้ื่อเป็น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  

ในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดน้ าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ (4C’s) 
ของ ศิริวรรณ เสรีรตัน ์และคณะ (2554) มาใชใ้นการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดทางดา้นต่าง ๆ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการใหก้บัลกูคา้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคลอ้งกบัตวัแปรที่ใชใ้นการวิจยั
ในครัง้นี ้ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่อาจจะสง่ผลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.การยอมรับด้านเทคโนโลยี 
ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ใหค้วามหมายของ การยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นตวัแปรที่มี

ความส าคญัในการท างานเทคโนโลยีจะช่วยท าใหเ้กิดประสบการณค์วามรูท้กัษะที่ดี 
ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) อธิบายเก่ียวกับการยอมรบัเทคโนโลยีว่าเป็นขั้นตอน ที่

เกิดขึน้ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากไดย้ิน จนยอมรบัน าไปใชใ้นที่สดุซึ่งกระบวนการนีม้ีลกัษณะ
คลา้ยกับกระบวนการเรียนรูแ้ละการตดัสินใจ โดยไดแ้บ่งกระบวนการยอมรบัออกเป็น 5 ขัน้ตอน 
คือ 

1. ขั้นรับรูห้รือต่ืนตน (Awareness Stage) เป็นขั้นเริ่มแรกที่น าไปสู่การยอมรับหรือ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ไดร้บัรูเ้ก่ียวกบัสิ่งใหม่ๆ (นวตักรรม) ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
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ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยังไดร้บัข่าวสาร ไม่ครบถว้นซึ่งการรบัรูส้่วนใหญ่เป็นการ
รบัรูโ้ดยบงัเอิญจะท าใหเ้กิดความอยากรูแ้ละแกปั้ญหาที่ตนเองมีอยู่ 

2. ขัน้สนใจ (Interest Stage) เริ่มใหค้วามสนใจรายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆ เป็น
พฤติกรรมที่มีลกัษณะตัง้ใจและในขัน้นีไ้ดร้บัความรูเ้ก่ียวกับวิธีการใหม่มากขึน้และใชว้ิธีการคิด
มากกว่าขัน้แรกบคุลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ
วิทยาการใหม่ดว้ย 

3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใชว้ิธีการใหม่ๆ โดยมี
การเปรียบเทียบระหว่างขอ้ดีและขอ้เสียหากว่ามีขอ้ดีมากกว่าจะตดัสินใจใชโ้ดยทั่วไปมกัจะคิดว่า
วิธีการนีเ้ป็นวิธีที่เสี่ยงไม่ทราบถึงผลลพัธต์ามมาจึงตอ้งมีแรงผลกัดนั (Reinforcement) เพื่อใหเ้กิด
ความแน่ใจโดยอาจมีค าแนะน าเพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 

4. ขั้นทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นตอนที่ เริ่มทดลองกับคนส่วนน้อยเพื่อตรวจสอบ
ผลลพัธด์กู่อนโดยทดลองใชว้ิธีการใหม่ๆใหเ้ขา้กบัสถานการณข์องตนในขัน้นีจ้ะสรรหาข่าวสารที่มี
ความเฉพาะเก่ียวกบัวิทยาการใหม่ๆหรือนวตักรรมนัน้ 

5. ขัน้ตอนการยอมรบั (Adoption Stage) เป็นขั้นที่ปฏิบัติน าไปใชจ้ริงซึ่งบุคคลยอมรบั
วิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็นประโยชนใ์นสิ่งนัน้แลว้ 

Nwibere & Inyang (2015) รายงานว่า การยอมรบัเทคโนโลยี (Theory of Acceptance 
Model:  TAM)  เ ป็ น แ บ บ จ า ล อ งที่ ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า จ าก ท ฤ ษ ฎี ก า รก ร ะ ท า ด้ ว ย เห ตุ ผ ล  
(Theory of Reasoned Action: TRA) เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่ถูกน าไปใช้ศึกษาอย่าง
แพรห่ลาย โดยภายใตภ้าวะปกติบุคคลจะคิดใคร่ครวญถึงผลที่จะไดร้บัจากการกระท าของตนก่อน
เสมอจึงจะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และก่อนการกระท าพฤติกรรมหนึ่งบุคคล
จะมี เจตนาเกิ ดขึ ้น ก่ อนการกระท าซึ่ ง เรียก เจต นานี ้ว่ า  ความตั้ ง ใจแสดงพฤ ติกรรม  
(Behavioral Intention) โดยพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลส่วนใหญ่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของ
ความตัง้ใจดงักลา่ว 

Davis, 1989, อา้งถึงใน ภัทราวดี วงศส์ุเมธ (2556) กล่าวว่า การยอมรบัเทคโนโลยี คือ 
การรบัรูถ้ึงประโยชน ์การรบัรูค้วามง่ายในการใชเ้ทคโนโลยี พฤติกรรมความตัง้ใจไปสูก่ารใชบ้รกิาร
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ TAM ไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าพฤติกรรมที่เจตนาหรือตัง้ใจใช ้
(Behavioral intention to use) ระบบสารสนเทศใหม่ขึน้กบัการรบัรูใ้น 2 เรื่อง 

1. การรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived usefulness: PU) 
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เป็นปัจจัยหลักที่ส  าคัญของ TAM ซึ่งหมายถึง ความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบ
สารสนเทศที่มีการ พัฒนาขึน้มาใหม่และเป็นเป้าหมายจะใชต้อ้งมีความง่ายในการเรียนรูท้ี่จะใช้
งานและมีความเป็นอิสระจากประสบการณ ์

2. การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (Perceived ease of use: PEOU) 
เป็นปัจจัยหลกัที่ส  าคญัของ TAM อีกปัจจยัหนึ่งซึ่งหมายถึงการวัดระดับขัน้ของบุคคลที่

เชื่อว่า ถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึน้มาใหม่ ระบบสารสนเทศที่มีการ
พฒันาขึน้มาใหม่นัน้จะท าใหป้ระสิทธิภาพในการท างานภายใตบ้ริบทขององคก์รที่ท างานอยู่นัน้ดี
ยิ่งขึน้ 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance 
Model) ของ Davis (1989) ที่กล่าวมาขา้งตน้ผนวกกบัสิ่งที่ตอ้งการวิจยัคือ แนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงก าหนดสมมติฐาน
การวิจัยว่า แนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้านการรับรู ้
ประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived Usefulness) และด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน 
(Perceived Ease to Use) มี อิทธิพลแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค 
ชนาธิป อ่อนหวาน (2553) ได้ให้ค านิยาม ความหมายของ “แนวโน้มพฤติกรรม” 

หมายถึง ความคิดที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือความโนม้เอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่
เกิดพฤติกรรมในอนาคต ไดแ้ก่ แนวโนม้ในการซือ้และการบอกต่อ 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, อ้างถึงใน นัฑรตัน์ เป่ียมสุวรรณ.2559) แนวโน้มพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค หมายถึง แนวโนม้ในการตอบสนอง หรือการกระท าที่บุคคลไดร้บัอิทธิพลทัง้จากภายใน
และภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการ
วางแผนกลยุทธก์ารตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ผูบ้ริโภคคาดว่า
จะเกิดขึน้ในอนาคต 

แนวโนม้ของรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่คาดว่าจะมี
แนวโนม้เปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดงันี ้

1.สิ่งที่เป็นสญัญาณบอกเหตขุองความเป็นผูบ้รรลนุิติภาวะต่างๆ จะถูกชะลอตวัลงไดแ้ก่ 
การมีครอบครวั การแต่งงาน การสรา้งรากฐานของครอบครวั เช่น มีบา้น มีรถ ฯลฯ แสดงว่าบุคคล
นั้นบรรลุนิติภาวะ (Maturity) แล้ว แต่ในปัจจุบันจากการศึกษาเรื่องการออม การท างานการ
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แข่งขัน พบว่า คนทั่วโลกแต่งงานชา้ลง เมื่อเปรียบเทียบกบัในอดีต โดยเฉพาะผูห้ญิงในอดีตอาย ุ
16-17 ปี แต่ในปัจจบุนั 30-40 ปีก็ยงัมีโอกาสแต่งงานได ้

1.1 บุคคลแต่งงานช้าท าให้ครอบครัวมีบุตรช้าลง มีบุ ตรน้อยลง หรือไม่มีบุตร 
ปัจจบุนั พบว่า อตัราการมีบตุรลดลงเรื่อยๆ โดยการมีบตุรของแต่ละประเทศไม่ถึง 2 คน 

1.2 คนยุคใหม่ใส่ใจรสนิยมของการบันเทิงมากขึน้ เพราะคนที่ต้องการหาความ
บนัเทิงนัน้มีเงินมากพอเมื่อมีเงินเพียงพอเรื่องของความบนัเทิงจึงตอ้งเป็นความบนัเทิงที่มีคณุภาพ  

2. ผูบ้ริโภคยุคใหม่เป็นผูบ้ริโภคที่มีลักษณะเป็นกบฏ (Rebellion) เพราะว่าผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัมีความรูส้ึกเบื่อหน่ายในเรื่องของกบฏ ซึ่งจริงๆแลว้ในปัจจุบนัมนุษยเ์ริ่มมีความเคารพนับ
ถือชื่นชมในความเป็นปัจเจกชนเพิ่มขึน้ และยิ่งมีความเคารพในปัจเจกชนมากเท่าไร ความเป็น
กบฏก็เกิดขึน้ในหวัใจของคนมากเท่านัน้ 

3. แนวโนม้เรื่องความแตกต่างดา้นเพศจะลดนอ้ยลง คือ เพศหญิงสามารถท าในเรื่องที่
เคยเป็นเรื่องผูกขาดของผูช้าย และเพศชายก็สามารถท าในหลายสิ่งที่เป็นเรื่องผูกขาดของผูห้ญิง
ความเสมอภาคและความทดัเทียมของเพศหญิงและเพศชายมีมากขึน้ 

4. แนวโน้มด้านการศึกษาของผู้บริโภคสูงขึน้ ปัจจุบันคนจบปริญญาตรีมากขึน้และ
โอกาสในการเรียนปรญิญาโทก็มีมากขึน้ดว้ย การศกึษาสง่ผลกระทบต่อการบริโภค ดงันี ้

4.1 ความภักดีต่อตรายี่หอ้ลดลง ท าใหเ้กิดความรูส้ึกว่าความแตกต่างระหว่างยี่หอ้
จะลดต ่าลง 

4.2 การใหค้วามส าคญักบัการศกึษามากขึน้ 
4.3 ผูบ้รโิภคยุคใหม่สนใจสื่อมวลชนสงูขึน้ ผูบ้ริโภคมีการรบัสื่อทัง้วิทยุ โทรทศัน ์และ

การอ่านหนงัสือเพิ่มขึน้ 
5. ผู้บริโภคมีเวลาว่างน้อยลง ในยุคใหม่นี ้คนมีแนวคิดว่า เวลาคือแก่นสารของชีวิต 

ดงันัน้จึงหาเวลาว่างไดย้าก ท าใหต้อ้งใชเ้วลาว่างที่มีอยู่อย่างคุม้ค่า 
6. ผูบ้รโิภคยคุใหม่ใสใ่จเรื่องสขุภาพ (Health conscious) มากขึน้ 
7. ยุคที่ผู ้บริโภคต่อสู้กับความชรา ไม่มียุคใดที่ คนจะต่อสู้กับความชราเท่ากับยุคนี ้

สมยัก่อนผูบ้ริโภคจะปล่อยใหค้วามชราเป็นเรื่องตามธรรมชาติ แต่สมยันีไ้ม่มีใครยอมแพค้วามชรา
ต่อไป 

8. ผูบ้ริโภคสมยัใหม่นัน้ไม่มีความจงรกัภกัดีในตรายี่หอ้ (Lack of brand loyalty) เพราะ
ผูบ้รโิภคมีการเปิดรบัสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
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9. ผูบ้รโิภคยคุใหม่เป็นผูบ้รโิภคที่ตอ้งการความสะดวกสบายในชีวิต ธุรกิจจะเอาใจลกูคา้
ต้องหาทางเพิ่มเติมความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เช่น ความเป็นอัตโนมัติ (Automatic) ของ
สินคา้ที่จะท าใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก 

10. การแสวงหาข่าวสารและความรูข้องผู้บริโภคมีมากขึน้ นอกจากสื่อวิทยุ โทรทัศน ์
นิตยสารที่จะช่วยในการแสวงหาขอ้มลูในปัจจุบนัสื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีกดว้ย
กบั Internet เป็นตน้ 

11. ผูบ้รโิภคตอ้งการไดร้บัการยอมรบัจากกลุม่ (Sense of belonging) 
12. ผู้บริโภคยุคใหม่จะซื ้อผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ ( Integrated product) สินค้า 

บูรณาการ คือ สินคา้ที่มีความพรอ้มทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการได ้มีคุณภาพดี มี
รูปแบบที่สวยงาม มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั มีบรกิารท่ีดี และมีภาพพจนท์ี่ดีอีกดว้ย 

13. ผู้บริโภคยุคใหม่นี ้เป็นมนุษย์ยุคเก็บกด ลูกคา้ตอ้งการการบริการที่เอาใจใส่และ
บรกิารที่ดี 

14. ผูบ้รโิภคตอ้งการการบรกิาร (Service) ที่เป็นเลิศ มีดงันี ้
- ตอ้งลดความลา่ชา้ของบรกิาร 
- การใหค้วามช่วยเหลือกบัลกูคา้ใหล้กูคา้สะดวกสบายมากที่สดุ 
- ตอ้งรบัฟังลกูคา้ในเรื่องที่ลกูคา้ตอ้งการต่อว่า 
- ตอ้งแสดงอาการยกย่องลกูคา้ดว้ยกิริยาและวาจาที่สภุาพอ่อนนอ้ม 

15. ผูบ้รโิภคพอใจกบัธุรกิจที่ท าการตลาดดว้ยความซื่อสตัย ์(Marketing with integrity) 
16. ผูบ้ริโภคซือ้แบบไม่ไดม้ีการวางแผน (Unplanned shopping) ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคไป

หา้งสรรพสินคา้หรือศนูยก์ารคา้เพียงอย่างเดียวท าใหไ้ดข้องที่ตอ้งการทกุประเภท โดยไม่ตอ้งมีการ
วางแผนลว่งหนา้ 

17. ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจ่ายแบบใหม่มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายด้วยบัตร  
(Pay with credit card) จ่ายดว้ยระบบเงินผ่อน (Credit concept or credit attitude) 

 
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory 
ศิ ริ ว ร รณ  เส รี รัต น์  แ ล ะคณ ะ  (2546)  ก ล่ า ว ว่ า  โม เด ลพ ฤ ติ ก รรม ผู้ บ ริ โภ ค  

(Consumer Behavior Model) คือ การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ท าใหเ้กิดการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ชนิดหนึ่งขึน้โดยมีจุดเริ่มตน้จากการที่มีสิ่งกระตุน้ จากปัจจยับางชนิดท าใหเ้กิดความตอ้งการ สิ่ง
ใหม่ๆ สิ่งกระตุน้จะผ่านเขา้มาในความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าซึ่งผูผ้ลิตหรือ
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ผูข้ายไม่สามารถคาดการณ์ไดเ้ลย ความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้จะไดร้บัอิทธิพลจากปัจจัยที่ท าการ
กระตุน้ แลว้น าไปสูก่ารตอบสนองของผูซ้ือ้ 

จุดเริ่มต้นของโมเดลนี ้ขึน้อยู่กับสิ่งกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการ แล้วจึงเกิดการ
ตอบสนอง ดงันัน้โมเดลนีจ้ึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึน้เองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุ้นจากภายนอกร่างกาย (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องจัดการกับสิ่งกระตุ้น
ภายนอกเพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์ เหตุจูงใจในการซือ้อาจแบ่งเป็นด้าน
เหตผุลหรือดา้นจิตวิทยา (อารมณ)์ สิ่งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 สว่น คือ 

1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุมไดแ้ละตอ้งจัดให้มีขึน้ เป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวขอ้งกับส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ประกอบดว้ย 

1.1.1 สิ่งกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product)  
1.1.2 สิ่งกระตุน้ดา้นราคา (Price)  
1.1.3 สิ่งกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution หรือ Place)  

1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกการควบคมุ สิ่งกระตุน้เหลา่นี ้เช่น 

1.2.1 สิ่งกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic)  
1.2.2 สิ่งกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological)  
1.2.3 สิ่งกระตุน้ดา้นกฎหมายและการเมือง (Law and Political)  
1.2.4 สิ่งกระตุน้ทางวฒันธรรม (Culture)  

2. กล่องด าหรือความรูส้ึกนึกคิดของผูซ้ือ้ คือ ความรูส้ึกนึกคิดของผู้ซือ้เปรียบเสมือน
กล่องด า ซึ่งผูผ้ลิตไม่สามารถทราบล่วงหนา้ ตอ้งพยายามคน้หาความรูส้กึนึกคิดของผูซ้ือ้ ซึ่งไดร้บั
อิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ือ้และกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ือ้ 

3.การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หมายถึง การตัดสินใจซือ้ของผูบ้ริโภค 
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้รโิภคจะมีประเด็นการตดัสินใจเลือกซือ้สิ่งต่างๆ ดงันี ้

3.1 การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์(Product Choice)  
3.2 การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice)  
3.3 การเลือกผูข้าย (Dealer Choice)  
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Choice)  
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3.5 การเลือกปรมิาณการซือ้ (Purchase Amount) 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแนวโนม้พฤติกรรมผูบ้ริโภค ของ 

(ชนาธิป อ่อนหวาน, 2553) ที่ได้ให้ค านิยาม ความหมายของ “แนวโน้มพฤติกรรม” หมายถึง 
ความคิดที่จะน าไปสู่ความน่าจะเป็นหรือความโน้มเอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิด
พฤติกรรมในอนาคต ไดแ้ก่ แนวโนม้การซือ้และการบอกต่อ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความส าคัญของเรื่อง
แนวโนม้พฤติกรรมจึงน าแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาใชใ้นการศึกษาในเรื่อง แนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อวางแผน  
กลยุทธก์ารตลาดใหต้รงตามตอ้งการของผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะแตกต่างกันแต่ละบุคคลในรูปแบบ
ของแบบสอบถาม 

5.ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี  (2558) Mobile Application ประกอบขึ ้นด้วยค าสองค า คือ 

Mobile กับ Application มีความหมายดังนี ้Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่พกพาได้ และหน้าที่ใน
การติดต่อสื่อสาร กับ Application หมายถึง software ที่เพื่อช่วยในการท างานจะตอ้งมีสิ่งหนึ่งที่
เรียกว่าสว่นติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface หรือ UI) เพื่อเป็นตวักลางการใชง้านต่าง ๆ 

Mobile Application เป็นการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส  าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  โดย
โปรแกรมจะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผูบ้ริโภคใหส้ามารถใชง้านไดง้่ายขึน้กว่าในอดีต ใน
ปัจจบุนัโทรศพัทม์ือถือมีหลายระบบปฏิบติัการแต่ระบบที่ผูบ้รโิภคนิยมใช ้คือ iOS และ Android  

สุชาดา พลาชัยภิรมยศี์ล (2554) กล่าวว่า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) 
หมายถึง แอปพลิ เคชันที่ ช่วยในการท างานของผู้ใช้บนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น 
โทรศพัทม์ือถือ ซึ่งแอปพลิเคชนัเหล่านัน้จะท างานในระบบปฏิบติัการ (OS) ที่แตกต่างกนั ตวัอย่าง
ของระบบปฏิบติัการบนอปุกรณเ์คลื่อนที่ ไดแ้ก่ 

- Symbian OS ของ โนเกีย 
- Windows Mobile ของ Microsoft 
- BlackBerry OS ของ RIM 
- Web OS ของ Palm 
- iOS ของ Apple 
- Android OS ของ Google 
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อภิศกัดิ ์อาจนนัท ์(2557) โมบายแอปพลิเคชนัแบ่งออกเป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
1. เนทีฟแอปพลิเคชนั (Native Application) คือ แอปพลิเคชนัที่พฒันาขึน้ดว้ย ชุดค าสั่ง

เพื่อเอาไว้ส  าหรับพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันของ OS Mobile นั้นโดยเฉพาะ ข้อดีคือ
ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดง้่าย จาก Google Play หรือ Apple’s App Store รวมถึงการท างานแบบ
ไม่ตอ้งเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตในบางแอปพลิเคชนัท าใหผู้ใ้ชง้านสะดวก 

2. ไฮบริดแอปพลิเคชนั (Hybrid Application) คือ แอปพลิเคชนัที่ถูกคิดคน้พฒันาขึน้มา
ดว้ยจุดประสงคท์ี่ตอ้งการใหส้ามารถท างานบนระบบปฏิบติัการไดทุ้ก OS โดยใชชุ้ดค าสั่งเขา้ช่วย 
เพื่อใหส้ามารถท างานไดทุ้กระบบปฏิบัติการ และหลายแพลตฟอรม์ ในแอปพลิเคชันเดียว จึงมี
ขอ้ดี คือท าใหผู้พ้ัฒนาไม่ตอ้งเสียเวลาในการพัฒนาเพราะเขียนชุดค าสั่งครัง้เดียว สามารถใชไ้ด้
ทกุแพลตฟอรม์และเสียค่าใชจ้่ายนอ้ย 

3. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึน้มาเพื่อเป็น
Browser ส าหรบัการใชง้านเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรบัแต่งใหแ้สดงผลแต่ส่วนที่จ  าเป็น เพื่อเป็นการ
ลดทรพัยากรในการประมวลผลของตวัเครื่องสมารต์โฟน หรือ แท็บเล็ต ท าใหโ้หลดหนา้เว็บไซตไ์ด้
เรว็ขึน้ ขอ้ดี คือใชง้านง่ายไดส้ะดวกทกุที่ ทุกเวลา รวมถึงมีการอปัเดต แกไ้ขขอ้ผิดพลาดต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลาและใชง้านไดท้กุแพลตฟอรม์ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันส่ังอาหาร (Food Delivery Application) 
ความเป็นมา 
การเติบโตอย่างรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิ เคชันสั่ งอาหาร ได้ดึ งดูด

ผูป้ระกอบการที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธุรกิจรา้นอาหารใหเ้ขา้มาท าการแข่งขนักนัในตลาด ก่อใหเ้กิด
โอกาสและความท้าทายที่ท าให้ผู ้ประกอบการต้องปรับแผนธุรกิจอยู่สม ่าเสมอ ประกอบกับ
พฤติกรรมการซือ้สินค้าและบริการของผูบ้ริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความทันสมัยที่เอือ้ต่อความ
สะดวกสบายรวดเร็ว จึงถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่ผลกัดนัใหธุ้รกิจ Food Delivery มีบทบาทมากขึน้ 
จึงถือไดว้่าแอปพลิเคชนัสั่งอาหาร กลายเป็นช่องทางการคา้ที่ส  าคญัที่ธุรกิจแทบทกุธุรกิจเริ่มหนัมา
ใหค้วามสนใจในการน ามาใชเ้ป็นกลยทุธ ์เพื่อช่วงชิงสว่นแบ่งทางการตลาด 

จะเห็นได้จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย Food Delivery Application ไม่เพียงท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเปลี่ยนไป แต่ยังท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจรา้นอาหาร และท าให้
ธุรกิจ Food Delivery ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 – 2561 ขยายตวัเฉลี่ยราว 10% ต่อปี 
สูงกว่าการขยายตัวของธุรกิจรา้นอาหารโดยรวมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3-4% ต่อปี และยังเพิ่มโอกาส
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูท้ี่อยู่ในธุรกิจรา้นอาหาร อาทิ รา้นอาหารขนาดกลางและเล็กคาดว่าจะมีส่วน
แบ่งรายไดร้าว 2.6 หมื่นลา้นบาท ผูข้ับขี่รถจักรยานยนตม์ีส่วนแบ่งรายไดร้าว 3.9 พันลา้นบาท 
Food Delivery Application มีสว่นแบ่งรายไดร้าว 3.4 พนัลา้นบาท (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2562) 

ดังนั้น กระแสธุรกิจ Food Delivery จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมในการเดินทางไปจบัจ่ายใชส้อย หรือรบัประทานอาหารนอกบา้น 
แต่ผูบ้ริโภคยุคปัจจุบนักลบัหันมาใชบ้ริการ Food Delivery Application กันมากขึน้ เพราะจ ากัด
เรื่องของเวลาและไดร้บัความสะดวกสบายตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความหมาย 
Food Delivery Application หมายถึง แพลตฟอรม์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสั่ง

อาหารสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตได้ ปัจจุบันมีบริการ Food Delivery 
Application ให้ เลื อ ก ใช้ม ากม าย  เช่ น  LINE MAN, Food Panda, Grab Food, Get Food  
แอปพลิเคชันสั่ งอาหารจะสามารถอ านวยความสะดวกในช่วงเวลาที่ เร่งรีบและตอบโจทย์
พฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ตัวอย่างธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) 
LINE MAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพตวัอย่างแอปพลิเคชนั LINE MAN 

แอปฯ นีข้ึน้ชื่อเรื่องอาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งรา้นอาหารส่วนใหญ่ไดร้บัการการนัตีจาก 
Wongnai มีอาหารใหเ้ลือกรบัประทานเยอะที่สุด แต่ค่าส่งอาหารก็แพงที่สุดเช่นกันเมื่อเทียบกัน
ทัง้หมด ดา้นการช าระเงิน แอปฯ นีไ้ม่รบับตัรเครดิต ใครไม่มีเงินสดอาจจะตอ้งมองขา้มแอปฯ นีไ้ป 

• ราคาเริ่มตน้ : ค่าบริการจดัส่งเริ่มตน้ 55 บาท และจะบวกเพิ่มตามระยะทาง 9 
บาท/กม. 

• ช่วงเวลา 22.00 – 23.59 บวกค่าสง่ 30 บาท ช่วงเวลา 00.00 – 06.59 บวกค่า
สง่ 100 บาท 

• วิธีการสมคัร : Log in ผ่านแอปฯ Line Man โดยใช ้Account ของ Line 

• โปรโมชั่น : มีโปรโมชนัสว่นลดอาหารพอสมควร มีส่วนลดค่าสง่ขึน้อยู่กบัช่วง 
โปรโมชนั 

• รา้นในแพลตฟอรม์ : มีรา้นอาหารและเครื่องดื่มในแพลตฟอรม์จ านวนมาก  

• ระยะที่ใหบ้ริการ : กรุงเทพฯ และบางปรมิณฑลไดแ้ก่ รงัสิต สวุรรณภมูิและ
นนทบรุี  

• เวลาที่สามารถใชบ้รกิาร : 24 ชั่วโมง ระยะเวลาจดัสง่ 40 – 50 นาที 

• ช่องทางการช าระเงิน : เงินสดและ Rabbit Line Pay ไม่รบั Credit card 
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Food Panda 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ภาพตวัอย่างแอปพลิเคชนั Food Panda 

แอปพลิเคชนัรูปหมีแพนดา้สีชมพ ูสามารถสั่งอาหารไดท้ัง้ในเว็บไซตแ์ละแอปพลิเคชนั มี
อาหารใหเ้ลือกหลายประเภท ที่ส  าคญัค่าจดัส่งราคาเดียวเพียง 40 บาทไม่บวกเพิ่ม เปิดบริการ 24 
ชม.ราคาเริ่มตน้ : ค่าบรกิารจดัสง่เริ่มตน้ 40 บาททั่วกรุงเทพฯ  

• ราคาเริ่มตน้ : ค่าสง่ 40 บาททกุออเดอร ์มีภาษีมลูค่าเพิ่ม 

• วิธีการสมคัร : Email, Facebook 

• โปรโมชัน : Foodpanda โคกบัแบรนดอ่ื์น ๆ ไวร้ะดับหนึ่ง เช่น AIS DTAC SCB 
และ KBank เป็นต้น หากใครใช้บริการแบรนดเ์หล่านีอ้ยู่แล้วก็สามารถกดรบั
สว่นลดตามเงื่อนไขไดเ้ลย 

• รา้นในแพลตฟอรม์ : 1,000 รา้นทั่วประเทศ  

• ระยะที่ใหบ้ริการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเชียงใหม่ พทัยา ภูเก็ต หวัหิน 
ขอนแก่น โคราช อดุรธานีและอบุลราชธานี  

• เวลาที่สามารถใชบ้รกิาร : 24 ชั่วโมง (เงื่อนไขการเปิดใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัรา้นคา้) 

• ช่องทางการช าระเงิน : เงินสด บตัรเครดิต บตัรเดบิตและ PayPal 

• ระยะเวลาจดัสง่ไม่เกิน 40 นาท ี
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Grab Food 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 ภาพตวัอย่างแอปพลิเคชนั Grab Food 

แอปฯ นีม้ีบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่อีกดว้ย ซึ่งค่าบริการก็ถูกแสนถูกเริ่มตน้ที่ 10 บาท
เท่านั้น เปิดบริการ 24 ชม. แต่ขอ้เสียคือ ไม่มีหมวดหมู่อาหารที่ชัดเจนและมีรา้นอาหารใหเ้ลือก
น้อยมากซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่จัดมาอย่างยาวนานส าหรบัช่วงเปิดตัวใหม่ๆ เราสามารถใชบ้ริการ 
Grab Food ผ่านแอปพลิเคชนั Grab ไดเ้ลย (มีใหด้าวนโ์หลดทัง้จาก App Store และ Play Store) 

• ราคาเริ่มตน้ : ระยะทาง 0-5 ก.ม. >> ค่าบรกิารสง่อาหาร 10 บาท,ระยะทางเกิน 
5 ก.ม. >> ค่าบริการส่งอาหาร 10 บาท + 10 บาท/ก.ม. ตัง้แต่ก.ม.ที่ 6 ขึน้ไป, 
ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

• วิธีการสมคัร : ตอ้งใชเ้บอรโ์ทรศพัท,์ Facebook, Gmail, Email 

• โปรโมชั่น : โปรโมชันส่วนใหญ่เป็นส่วนลดอาหาร , มีโปรโมชันซือ้ 1 แถม 1 
(ขึน้อยู่กบัรา้นอาหาร) 

• รา้นในแพลตฟอรม์ : 4,000 รา้น  

• เวลาที่สามารถใชบ้ริการ : เปิด 24 ชั่วโมง (เงื่อนไขการเปิดใหบ้ริการขึน้อยู่กับ
รา้นคา้) 

• ช่องทางการช าระเงิน : จ่ายเงินสด, Alipay, Credit card 
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Get Food 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบ 6 ภาพตวัอย่างแอปพลิเคชนั Get Food 

GET (เก็ท) เป็นแอปพลิเคชันแบบออนดีมานด ์ที่เปิดให้ใชบ้ริการในกรุงเทพมหานคร 
โดยจะเริ่มดว้ยบรกิารเรียกรถ ส่งของ สง่พสัด ุและสั่งอาหารที่สะดวกและทนัใจ เพื่อช่วยใหช้ีวิตคน
เมืองง่ายขึน้   

GET น าเทคโนโลยีระดับโลกของ GO-JEK (โกเจ็ก) รวมถึงความเชี่ยวชาญ เข้ามาสู่
ประเทศไทย ด้วยความเชื่อที่ว่า หากน าเทคโนโลยีมาปรบัใช้เหมาะกับบริบททางสังคมและ
วฒันธรรม จะสามารถช่วยแกปั้ญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและสรา้งความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ใหก้บัสงัคมได ้

• วิธีใชง้าน (มีใหด้าวนโ์หลดทัง้จาก App Store และ Play Store) 

• ราคาเริ่มตน้ : สง่ฟรีในระยะ 8 กิโลเมตร 

• รา้นในแพลตฟอรม์ : 20,000 รา้น  

• ระยะที่ใหบ้รกิาร: ครอบคลมุเกือบทั่วพืน้ที่กรุงเทพ 

• เวลาที่สามารถใชบ้รกิาร : 24 ชั่วโมง  

• ช่องทางการช าระเงิน : เงินสดและบตัรเครดิต บตัรเดบิต 
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6.เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ณัฐสุรีย์ ไชยสถิตย์ (2558) ได้ท าศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปป้ิงออนไลน์บน
โทรศพัทม์ือถือสมารท์โฟนของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ผูบ้รโิภคที่มีเพศ
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทม์ือถือสมารท์
โฟน ดา้นความถ่ีในการซือ้สินคา้ แตกต่างกนั ผูบ้ริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่าน แอปพลิเคชันชอ้ปป้ิง
ออนไลนบ์นโทรศัพทม์ือถือสมารท์โฟน ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สินคา้ต่อหนึ่งครัง้  แตกต่างกัน 
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด และดา้นบคุลากร 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปป้ิงออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ 
สมารท์โฟน โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะที่ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่อง
ทางการจ าหน่าย ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซือ้
สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทม์ือถือสมารท์โฟน ในทิศทางตรงกนัขา้ม และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการดา้นผลิตภัณฑ ์มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกบัพฤติกรรม
การซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัชอ้ปป้ิงออนไลนบ์นโทรศพัทม์ือถือสมารท์โฟน 

จุฑารตัน ์เกียรติรศัมี (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการซือ้สินคา้ผ่านทาง
แอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีจ านวน 4 ปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 1) ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย และการยอมรบัเทคโนโลยี 2) ปัจจัยดา้นความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ 
3) ปัจจัยดา้นราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินคา้ในแอปพลิเคชัน และความตรงต่อ
เวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมี
ชื่อเสียงของแอปพลิเคชนั ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ผล
วิจยัพบว่า อาชีพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนัออนไลนข์อง
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่าง 

จุฑาทิพย ์แก่นสิงห ์(2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และอาชีพ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH แตกต่างกัน ปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล และด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินคา้ผ่านแอปพลิเคชนั Shopee TH ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถ่ีต่อเดือนในการซือ้สินค้า โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต ่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ดา้นผลิตภัณฑ ์ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการสรา้งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

พิมพมุผกา บุญธนาพีรชัต ์(2560) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ผลการวิจยั
พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยคือ ปัจจยัดา้นความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชบ้ริการและสภาพสินคา้ ปัจจัยดา้นช่องทางในการช าระเงิน และปัจจัยดา้นภาพลกัษณ์
และพารท์เนอรร์า้นอาหาร ตามล าดบั ในส่วนของลกัษณะประชากรศาสตรใ์นดา้นอายุ รายไดต่้อ
เดือน และอาชีพที่แตกต่างกนั สง่ผลต่อการตดัสินใจใชบ้รกิาร Food Delivery  

อรอนงค ์ทองกระจ่าง (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด 
การยอมรับเทคโนโลยี และการสื่อสารแบบบอกต่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านทาง  
แอปพลิเคชัน Shopee ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านทาง 
แอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในเรื่องของการยอมรบัเทคโนโลยีมาก
ที่สุดในการตัดสินใจซือ้สินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee และรองลงมาคือ ส่วนประสมทาง
การตลาดและการสื่อสารแบบบอกต่อ ตามล าดบั 

พิมพงา วีระโยธิน (2560) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลให้ผูบ้ริโภคตัดสินใจใช้ 
แอปพลิเคชนั อเูบอร ์อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรบัส่งอาหาร (Food Delivery) ผลการวิจยัพบว่า 
ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ลกูคา้ (Customer) ราคา (Cost) ความสะดวกสบาย 
(Convenience) และการสื่อสาร (Communication) มีผลต่อการ ตัดสินใจใชแ้อปพลิเคชนัอูเบอร ์
อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรบัส่งอาหาร (Food Delivery) ส่วนมุมมองของผู้ใช้บริการยอมรับ
เนื่องจากแบรนด์ อูเบอร ์(Uber) ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้บริการเกิดความ
ไว้วางใจในการบริการโดยการให้ข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิต แต่ในด้าน
ภาพลกัษณ์ ผูใ้ชบ้ริการทราบว่าเป็นแอปพลิเคชนัจากต่างประเทศ แต่ไม่ไดส้นใจเรื่องความ เป็น 
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พรีเมี่ยมแต่เนน้ในเรื่องการใชง้านแอปพลิเคชนัที่ง่ายและสะดวกมากกว่า การออกแบบการใชง้าน 
ง่าย ไม่ซับซอ้นและยุ่งยาก สะดวกในการตัดบัตรเครดิต ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมี 
โปรโมชั่นต่อเนื่อง 

ศราธิวฒัน ์ธนะไพรินทร ์(2559) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในมุมมองของลูกคา้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องด่ืมกาแฟสด รา้น Cafe Amazon ของ
ผูบ้ริโภค ณ สถานีจ าหน่ายน า้มนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับการศึกษา และด้าน
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้เครื่องด่ืมกาแฟสด รา้น Cafe Amazon ของ
ผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน า้มนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในมมุมองของลกูคา้ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนในการใชบ้ริการและดา้นความส าเร็จ
ในการตอบสนองความต้องการ ที่ มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื ้อเครื่องด่ืมกาแฟสดร้าน  
Cafe Amazon ของผูบ้รโิภค ณ สถานีจ าหน่ายน า้มนัในเขตกรุงเทพมหานคร 

นุสรา เรืองสม (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน ส่วน
ประสมทางการตลาด 4C’s ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใชบ้ริการรา้นอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
วงในของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 4C’s 
Marketing ดา้นความตอ้งการของผูบ้ริโภค ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
และด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรา้นอาหารผ่าน 
แอปพลิเคชนัวงในของผูบ้รโิภคในเขต กรุงเทพมหานคร  

พิชชานันท์ ฐิติอักษรศิลป (2558) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของลูกค้าที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้าออนไลน์ ของพนักงานบริษัทใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกคา้ ดา้นคณุค่าที่
ลูกค้าจะได้รับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับต ่า และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขา้มกัน 
ด้านต้นทุน  มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทใน
กรุงเทพมหานคร ในดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม
กนั ในระดบัต ่า ดา้นความสะดวก และดา้นการติดต่อสื่อสาร มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้
เสือ้ผา้ออนไลนข์องพนกังานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในดา้นความถ่ีในการซือ้ (ครัง้/เดือน) และ
ดา้นปรมิาณในการซือ้ (ชิน้/ครัง้) โดยมีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ในระดบัต ่า 
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นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ (2559) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 
4C’s ที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรม การซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้ริโภควยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน และทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ไดแ้ก่ ความต้องการของผูบ้ริโภค 
ตน้ทุนของผูบ้รโิภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสมัพันธต่์อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เบียรช์า้งคลาสสิค ของผูบ้รโิภควยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดบัค่อนขา้งสงูและมี
ทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่วางไว ้ 

จุฑารตัน ์เกียรติรศัมี (2558) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการซือ้สินคา้ผ่านทาง
แอปพลิเคชันออนไลนข์องผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การ
ยอมรบัเทคโนโลยีส่งผลเชิงบวกต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านทาง แอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่องแอปพลิเคชันมีสินคา้หลากหลายและ
ตรงตามความตอ้งการ มีราคาสินคา้ระบุชัดเจน มีสินคา้พรอ้มส่งในทันที นอกจากนีย้ังมีบริการ
จดัส่งครอบคลมุทุกพืน้ที่ มีช่องทางการช าระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่าย ในการใชง้านและ
การประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าของแอปพลิเคชัน ความพรอ้มของ แอปพลิเคชัน ที่
สามารถใชส้ั่งซือ้สินคา้ไดท้กุที่ ทกุเวลา ท าใหผู้บ้รโิภคไดร้บัความสะดวกสบายมาก ยิ่งขึน้ 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน
เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎี และผลงานที่วิจัย
เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการท างาน โดยการวิจัยครัง้นี ้ ผู ้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1.การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ผูบ้ริโภคที่ซือ้หรือเคยซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ผูบ้รโิภคที่ซือ้หรือเคยซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนั 

เดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอน จึงใชว้ิธีค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2558) โดยก าหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยระดบัความเชื่อมั่น 95% 
ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 385 คน เก็บเพิ่มเติมกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 15 คน รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 
400 คน โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดก้ าหนดรายละเอียดการค านวณดงันี ้

  n = 
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2  
เมื่อ n = จ านวนหรือขนาดกลุม่ตวัอย่างที่จะไดจ้ากการค านวณ 
 Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ไดจ้ากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน (Z score) ขึน้อยู่กบั

        ระดบัความเชื่อมั่น 

 



  36 

 p = สดัสว่นประชากรหรือความน่าจะเป็นของประชากรท่ีสนใจศกึษา 
 q = สดัสว่นของประชากรท่ีไม่ไดส้นใจศกึษา = 1 - p 
 e = สดัสว่นความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตวัอย่าง = 5% = 0.05 
 Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z=1.96) 

 
แทนค่าสตูร 

  n = 
(1.96)2 (0.5)(0.5)

(0.05)2  

 

  n = 
(3.8416)(0.25)

(0.0025)
 

 
  n = 384.16 หรือ 385 ตวัอย่าง 
จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 385 คน และผู้วิจัยได้เพิ่มตัวอย่างอีก 4% 

เท่ากบั 15 คนจึงไดก้ลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเท่ากบั 400 คน 
โดยการศกึษาวิจยัครัง้นีไ้ดก้ าหนดกลุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนต่อไปนี ้

ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยท าการ
จับสลากแบบไม่ใส่คืน เขตพื ้นที่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต โดยจับสลากมา 4 เขต
ประกอบดว้ย เขตลาดพรา้ว เขตบางขนุเทียน เขตปทมุวนั และเขตยานนาวา  

ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม
ตวัอย่างแต่ละเขตๆละเท่าๆกนัได ้เขตละ 100 ตวัอย่าง 

ขั้นตอนที่  3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือก
สถานที่เก็บขอ้มลู จากเขตที่สุ่มไดโ้ดย จะเก็บบริเวณศนูยก์ารคา้ชัน้น าในเขตนัน้ เนื่องจากสถานที่
ดงักลา่วเป็นที่ตัง้ของรา้นคาเฟ่ชัน้น า 

ตาราง 3 แสดงจ านวนตวัอย่างและสถานที่ที่เก็บขอ้มลูในแต่ละเขต 

เขตที่ท  าการส ารวจ จ านวนตวัอย่าง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 

เขตลาดพรา้ว 100 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัเฟสตวิลัอีสตว์ิลล ์

เขตบางขนุเทยีน 100 เซ็นทรลัพลาซา พระราม 2 

เขตปทมุวนั 100 ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

เขตที่ท  าการส ารวจ จ านวนตวัอย่าง(คน) สถานท่ีเก็บขอ้มลู 

เขตยานนาวา 100 เซ็นทรลัพลาซา พระราม 3 
รวมทัง้สิน้ 400  

 
ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย

ผูว้ิจยัจะท าการแจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่างตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของกรุงเทพมหานคร
ทัง้ 4 เขตที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้ในขัน้ตอนที่ 2 ใหค้รบตามแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ 

2.การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ลักษณะของเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี ้ คือ 

แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผูว้ิจยัไดส้รา้งขึน้เพื่อศกึษาส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้และการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ที่
มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close – ended Question) จ านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้
ระดับการศึกษา และอาชีพ มีทัง้ค าถามแบบ 2 ตวัเลือก (Two – way Question) และค าถามแบบ
หลายตัวเลือก (Multiple choices Question) แต่ละขอ้ค าถามมีระดับการวดัขอ้มูลประเภทต่างๆ 
ดงันี ้

1.1 เพศ เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale)  โดยเกณฑก์ารแบ่ง
อายุจะพิจารณาถึงกลุ่มลูกคา้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึน้ไป เนื่องจากมีการเปิดเผยขอ้มูลของ Get 
Food ผู้ใช้บริการหลักในการใช้บริการเดลิเวอรี่ Get Food คือกลุ่มลูกค้าในช่วง อายุ 18-40 ปี 
(Thanatkit, 2019) ดงันัน้จึงแบ่งช่วงอายอุอกเป็น 5 ช่วงดงันี ้

1.2.1 18 - 22 ปี 
1.2.2 23 - 27 ปี 
1.2.3 28 - 32 ปี 
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1.2.4 33 - 37 ปี 
1.2.5 38 ปีขึน้ไป 

1.3 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
1.3.1 ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 
1.3.2 15,001 – 30,000 บาท 
1.3.3 30,001 – 45,000 บาท 
1.3.4 45,001 – 60,000 บาท 
1.3.5 60,001 บาท ขึน้ไป 

1.4 ระดบัการศกึษา เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1.4.1 ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
1.4.2 ปรญิญาตร ี
1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตรี 

1.5 อาชีพ เป็นการวดัระดบัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
1.5.1 นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 
1.5.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
1.5.3 ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน 
1.5.4 คา้ขาย/ธุรกิจสว่นตวั 
1.5.5 แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอาย ุ
1.5.6 อ่ืน ๆ 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นคุณค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการ
ซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร 

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราวดัสว่นประมาณค่า (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ การ
ค านวณหาอนัตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง ประกอบดว้ย 

  5 หมายถงึ  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
  4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
  3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
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  1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามในสว่นของส่วนประสมทางการตลาด

ในมุมมองลูกคา้ที่ใชร้ะดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห์, 
2558) ใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยการอภิปรายผล ดงันี ้ 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
 = 0.80 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลผล การวัดระดับส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ สามารถก าหนดได ้ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ อยู่ในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ อยู่ในระดบัดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ อยู่ในระดบัไม่ดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนแ์ละดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

โดยใชแ้บบสอบถามมาตราวดัสว่นประมาณค่า (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

  5 หมายถึง  เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
  4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
  3 หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
  1 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
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การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามในสว่นของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
ที่ใชร้ะดับการวดัขอ้มูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห,์ 2558) ใชเ้กณฑ์
เฉลี่ยการอภิปรายผล ดงันี ้ 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
 = 0.80 

เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลผล การวัดระดับการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี
สามารถก าหนดได ้ดงันี ้

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดบัดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดบัไม่ดี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี อยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นลักษณะค าถามแบบ Semantic differential 
scale เป็นค าถามที่มีความหมายตรงกันข้าม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบอันตรภาคชั้น  
(Interval Scale) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

5  หมายถึง  ซือ้แน่นอนที่สดุ/แนะน าแน่นอนที่สดุ 
4  หมายถึง  ซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน 
3  หมายถึง  ไม่แน่ใจ/ไม่แน่ใจ 
2  หมายถึง  ไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน 
1  หมายถึง  ไม่ซือ้แน่นอนที่สดุ/ไม่แนะน าแน่นอนที่สดุ 
การอภิปรายผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามในส่วนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้

เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใชร้ะดับการวัดขอ้มูล
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ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห ,์ 2558) ใชเ้กณฑ์เฉลี่ยการอภิปรายผล 
ดงันี ้ 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = 
คะแนนสงูสดุ−คะแนนต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

     = 
5−1

5
 = 0.80 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ อยู่ในระดบัซือ้แน่นอนที่สดุ/แนะน าแน่นอนที่สดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ อยู่ในระดบัซือ้แน่นอน/แนะน าแน่นอน 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ อยู่ในระดบัไม่แน่ใจ/ไม่แน่ใจ 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ อยู่ในระดบัไม่ซือ้แน่นอน/ไม่แนะน าแน่นอน 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ อยู่ในระดบัไม่ซือ้แน่นอนที่สดุ/ไม่แนะน าแน่นอนที่สดุ 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 
1.ศึกษาขอ้มูลจากต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับความคิดเห็นในการส่วน

ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้านเทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

2.ปรบัปรุงและดดัแปลงเป็นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวคิดและ
ทฤษฎีที่ใชใ้นการวิจยั 

3.น าแบบสอบถามที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถกูตอ้งของเนือ้หาและเสนอแนะเพิ่มเติม 

4.น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปปรบัปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการควบคมุสารนิพนธ ์เพื่อตรวจสอบและน าไปแกไ้ขก่อนน าไปใช ้

5.น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try out) กับกลุ่ม
ตวัอย่างจรงิจ านวน 40 คน เพื่อน าไปหาค่าความน่าเชื่อถือไดข้องแบบสอบถาม (Reliability of the 

test) โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2544) ซึ่งค่าอลัฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดับความคงที่ของค าถาม โดยจะมีค่าระหว่าง  0 ≤ α ≤ 1 
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ค่าที่ใกลเ้คียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยในงานวิจัยนีค่้าความเชื่อมั่นจะตอ้งมีค่า
ตัง้แต่ 0.7 ขึน้ไป (เกียรติสดุา ศรีสขุ, 2552) 
จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยแยกเป็นแต่ละดา้นดงันี ้

แบบสอบถามสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ 
ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั  ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.757 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค   ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.798 
ดา้นความสะดวกในการซือ้  ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.774 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร   ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.844 

แบบสอบถามการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์  ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.829 
ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน  ค่า Cronbach’s alpha เท่ากบั 0.828 

6. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ิจัยแจกแบบสอบถาม
จ านวน 400 ชดุ 

3.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มลูไดแ้บ่งลกัษณะการเก็บขอ้มลูท าการศกึษาออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1.แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม

ในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม 
จากการแจกแบบสอบถามใหก้ลุม่ตวัอย่าง 

2.แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ จากหนังสือ บทความ 
สิ่งพิมพ ์วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลทางอินเทอรเ์น็ตเพื่อ
ประกอบการสรา้งแบบสอบถาม 

4.การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
การจัดท าข้อมูล 
1.เมื่อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้องการได้แล้วจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูล 

(Editing) ผูว้ิจยัตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องแบบสอบถาม และท าการเรียบ
เรียงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการลงรหสั 

2.การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามที่ถกูตอ้งเรียบรอ้ยแลว้มาลงรหสัที่ไดก้ าหนดไว้
แลว้ลว่งหนา้ เพื่อท าการปอ้นขอ้มลูต่างๆ ลองคอมพิวเตอร ์
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3.การประมวลผลขอ้มูลโดยท าการป้อนขอ้มลูที่ไดต้รวจความถูกตอ้งแลว้ มาบนัทึกและ
ประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อให้ทราบ

ขอ้มลูดา้นลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ (4C’s) การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี และแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิาร
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะหแ์บบสอบถาม ไดด้งันี ้

1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายได ้ระดับการศึกษา และอาชีพ ใชส้ถิติการวิเคราะห์
เชิงพรรณนาแสดงผลเป็นความถ่ี (Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกบัการวิเคราะหส์่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกคา้ ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความ
สะดวกในการซือ้และดา้นการติดต่อสื่อสาร ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1.3 แบบสอบถามสว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกบัการวิเคราะหก์ารยอมรบัดา้น
เทคโนโลยี ไดแ้ก่ การรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน ใชส้ถิติการวิเคราะหเ์ชิง
พรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติุฐาน มีดงันี ้

2.1 สถิติวิเคราะหค่์าที (Independent t-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานส่วนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์
เฉพาะตวัแปรเพศ 

2.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of variance) 
ใชท้ดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐาน
สว่นที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตรใ์นสว่นของ อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษา และอาชีพ 
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2.3 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรตามที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ไดแ้ก่ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้และดา้นการ
ติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

2.4 สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ใชใ้นการวิเคราะหต์วัแปรตามที่มีความสมัพนัธก์บัตวัแปรอิสระหลายตวั โดยตวัแปรอิสระแต่ละตวั
ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง แต่จะมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชน์ และด้านการรับรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
สถิติที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ประกอบดว้ย 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 การใชส้ถิติในการวิเคราะหข์อ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ครัง้นี ้ผูว้ิจัยเลือกใชส้ถิติ

โดยพิจารณาถึงวตัปุระสงคแ์ละความหมายของขอ้มลูที่ใชใ้นการวิเคราะหด์ว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยใชพ้ืน้ฐานและขอ้มูลทางลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค น ามาวิเคราะหด์ว้ยค่า
รอ้ยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขาคณิต และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรดงันี ้

  P = 𝑓
𝑛

 (100) 
เมื่อ P  แทน  ค่าสถิติรอ้ยละ หรือ เปอรเ์ซ็นต ์
  f  แทน  ความถ่ีของขอ้มลู 
  n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithemetic Mean หรือ  𝑥) (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 

2546) มีสตูรดงันี ้

  𝑥 = 
∑𝑥

𝑛
 

เมื่อ  𝑥  แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
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  ∑𝑥  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กัลยา วานิชย์บัญชา , 
2546) มีสตูรดงันี ้

  S.D. = √𝑛 ∑ 𝑥2 −(∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛−1)
 

 
 เมื่อ  S.D.    แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  (∑𝑥)2แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  ∑𝑥2    แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
  𝑛 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถาม  
โดยใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิ์ครอนบคัแอลฟ่า (Cronbach’s alpha coefficient) (กลัยา วา

นิชยบ์ญัชา, 2546) มีสตูรดงันี ้

 α = 
𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

เมื่อ α แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบั 
 k  แทน จ านวนค าถาม  
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนรว่มระหว่างค าถามต่าง ๆ  
 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของค าถาม 
 
3. สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 
3.1 สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ทดสอบความแตกต่าง

ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน (กลัยา วานิชยบ์ัญชา, 2549) มีสูตร
ดงันี ้

3.1.1 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่เท่ากนั ( 𝑠1  
2 = 𝑠2

2 ) 

  t = 
�̅�1 −  𝑥2

𝑆𝑝√
1

𝑛1
+

1

𝑛2

       

สถิติที่ใชท้ดสอบ t มีชัน้แห่งความเป็นอิสระ df =  𝑛1  + 𝑛2 − 2    
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เมื่อ t แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
   �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
  �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
  𝑠1 

2   แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
  𝑠2 

2   แทน ค่าแปรปรวนของตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
         𝑛1     แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 1 
  𝑛2     แทน ขนาดตวัอย่างของกลุม่ที่ 2 
  Df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)   
 
 

3.1.2 กรณีที่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ไม่เท่ากนั (𝑠1
2≠𝑠2

2) 

    t = 
𝑥1̅̅̅̅  −  𝑥2̅̅̅̅

√
𝑠1

2

𝑛1
+

𝑠2
2

𝑛2

 

   Degree of Freedom 

   df = 
[
𝑠1

2

𝑛1
⁄ + 

𝑠2
2

𝑛2
⁄ ]

(
𝑠1

2

𝑛1
⁄ )

𝑛1−1
+

(
𝑠2

2

𝑛2
⁄ )

𝑛2−1

 

 
เมื่อ t        แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน t-distribution  
  �̅�1 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 1 
 �̅�2 แทน ค่าเฉลี่ยตวัอย่างกลุม่ที่ 2 
        𝑠1

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  
          𝑠2

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2  
              𝑛1 แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1  
              𝑛2  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2  
              df    แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ 𝑛1  + 𝑛2 − 2 
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3.2 สถิติการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ไป (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2545) โดยมีสตูรดงันี ้

ใชค่้า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากัน (กัลยา วานิชยบ์ัญชา , 
2545) มีสตูรดงันี ้

ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

แหลง่ความแปรปรวน                     df                    SS                               MS                              F        

 

 

 

 

           รวม                                 n-1                 𝑆𝑆(𝑇) 

 

F =  
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑊
 

 
เมื่อ  F       แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน F-distribution  
 Df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ ไดแ้ก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุ่ม 

   (n-k) 
 k  แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่างที่น ามาทดสอบสมมติฐาน  
 n  แทน จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 
 k-1  แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระระหว่างกลุม่ 
           n-k       แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระภายในกลุม่ 
           𝑠𝑠(𝐵)    แทน ผลรวมก าลงัสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)  
         𝑠𝑠(𝑊)     แทน ผลรวมก าลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)  
      𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  

ระหวา่งกลุ่ม  k-1 𝑆𝑆(𝐵) 𝑀𝑆(𝐵) =  
𝑆𝑆(𝐵)

𝑘 − 1
 

𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
 

ภายในกลุ่ม  n-k 𝑆𝑆(𝑊) 𝑀𝑆(𝑊) =  
𝑆𝑆(𝑊)

𝑛 − 𝑘
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      𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันจะทดสอบด้วย (Brown-Forsythe) 

(Hartung, 2001) มีสตูรดงันี ้

β =  
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝑊)
   โดยค่า  𝑀𝑆(𝑊) = ∑ (1 −

𝑛𝑗

𝑁

𝑘
𝑖=1 )𝑆1

2 

เมื่อ  β     แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythe  
      𝑀𝑆(𝐵)   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
     𝑀𝑆(𝑊)   แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
 k       แทน จ านวนกลุม่ของตวัอย่าง  
 𝑛𝑗     แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  
 N      แทน ขนาดของประชากร  
 𝑆1

2   แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ i  
กรณีผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติแล้ว ต้องด าเนินการ

ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ต่อไป เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยการใช้วิธี Fisher’s 
Least Significant Difference (LSD) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) มีสตูรดงันี ้

 LSD = 𝑡1−∝;

2
 𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸(

1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
) 

 โดยที่  𝑛𝑖 − 𝑛𝑗  
  Df = N-k 
เมื่อ LSD แทน ค่าผลต่างนยัส าคญัที่ค  านวณไดส้  าหรบัประชากรกลุม่ที่ i    
                               และ j  
 MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่   
 k แทน จ านวนกลุม่ประชากร 
 N แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

 α    แทน ค่าความคลาดเคลื่อน  
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยใชสู้ตรวิเคราะห์

ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ดงันี ้

  t = 
𝑋𝑖− 𝑋𝑗

𝑀𝑆(𝑊)(
1

𝑛𝑖
+

1

𝑛𝑗
)
 

เมื่อ t     แทน ค่าสถิติที่ใชพ้ิจารณา t-distribution  
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        𝑀𝑆(𝑊)  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

              𝑋𝑖      แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

              𝑋𝑗     แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j  
              𝑛𝑖      แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  
             𝑛𝑗       แทน จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j  

3.3 สถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็น
การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลต่อตวัแปรตามหลายๆปัจจยั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากสมการถดถอยเชิงซอ้น ซึ่งมีพารามิเตอร ์k+1 ตวัคือ 𝛽0, 𝛽1, 

𝛽2, 𝛽3,……. 𝛽𝑘 การประมาณ 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3,……. 𝛽𝑘  จะตอ้งใชข้อ้มลู ตวัอย่างของตวัแปร Y, 
𝑋1, 𝑋2, …… 𝑋𝑘   โดยใชต้วัอย่างขนาด n จากสมการเชิงความถดถอยเชิงซอ้น 

 Y= 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2+ 𝛽3𝑋𝑖3+…………………. 𝛽𝑘𝑋𝑖𝑘 , +𝑒𝑖 
เมื่อ    Y = ตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
        X = ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) 
         𝛽0   = สว่นตดัแกน Y หรือค่าของ Y เมื่อ X มีค่าเป็นศนูย ์
        𝑒    = ความคลาดเคลื่อนอย่างสุม่ (Random error) 
         𝛽1  = ความชัน (Slope) ของเส้นตรง และจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย 

           (Regression coefficient) 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน
เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะหข์อ้มูล และการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ และอักษรย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงัต่อไปนี ้

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์ป็นตวัอกัษรเพื่อใชใ้นการค านวณ ดงันี  ้

n   แทน ขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
x   แทน คะแนนเฉลี่ย  (Mean) 
S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติที่ใชใ้นการพิจารณาใน t-distribution 
Sig.  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติจากการทดสอบ 
SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of square) 
MS  แทน ค่าความแปรปรวน (Mean of square) 

𝐻0  แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 

𝐻1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
*  แทน มีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
F-Prob., p แทน ความน่าจะเป็นส าหรบับอกนยัส าคญัทางสถิติ 
B  แทน สมัประสิทธิ์ความถดถอยของตวัพยากรณ ์
Beta  แทน สมัประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 

𝑅2  แทน สมัประสิทธิ์การตดัสินใจเชิงซอ้น 
Std.Error แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสมัประสิทธิ์ความถดถอย 
a  แทน ค่าคงที่ของการพยากรณ ์
b  แทน ค่าความลาดชนัของการพยากรณ ์
Std.Error of Estimate แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า 

Adjusted R Square แทน ค่า 𝑅2 ที่ไดป้รบัแลว้ 
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การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลความหมายของผลการวิเคราะหข์อ้มลู

ของการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการ
แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 สว่นตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะของประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
รายได ้ระดบัการศกึษา และอาชีพ  

ตอนที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และ
ดา้นการติดต่อสื่อสาร  

ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์อ้มูลการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย การรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์และการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์อ้มูลแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้ 
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้

ระดับการศึกษาและ อาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่า
ที่ลกูคา้จะไดร้บัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ 

ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 4 ตอนดงันี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลลักษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยน าเสนอในรูปของความถ่ีและรอ้ย
ละ ดงัตาราง 5 

ตาราง 5 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 
จากตาราง 5 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 30.00  

ตาราง 6 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

 
 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 
 

120 
 

30.00 
หญิง 280 70.00 

รวม 400 100.00 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ 
18 – 22 ปี   

 
56 

 
14.00 

23 – 27 ปี 88 22.00 
28 – 32 ปี 131 32.75 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

 
จากตาราง 6 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 28-32 ปี จ านวน 131 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 รองลงมาคือ อายุ 23 – 27 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.00 อาย ุ
33 – 37 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.50 อายุ 18 – 22 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
14.00 และอาย ุ38 ปีขึน้ไป จ านวน 43 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 

ตาราง 7 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้

 
จากตาราง 7 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 30,000 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

33 – 37 ปี 82 20.50 
38 ปีขึน้ไป 43 10.75 

รวม 400 100.00 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 รายได้ 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท 

 
68 

 
17.00 

15,001 – 30,000 บาท 134 33.50 
30,001 – 45,000 บาท 102 25.50 
45,001 – 60,000 บาท 62 15.50 
60,001 บาท ขึน้ไป 34 8.50 

รวม 400 100.00 



  54 

บาท จ านวน 134 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.50 รองลงมาคือ รายได ้30,001 – 45,000 บาท จ านวน 
102 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.50 รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 17.00 รายได ้45,001 – 60,000 บาท จ านวน 62 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.50 และรายได ้60,001 
บาท ขึน้ไป จ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.50 ตามล าดบั 

ตาราง 8 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
จากตาราง 8 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นรอ้ยละ 67.00 รองลงมาคือระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 89 คิดเป็นรอ้ยละ 22.25 และระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 43 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10.75 ตามล าดบั 

ตาราง 9 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละของขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 
 

43 
 

10.75 
ปรญิญาตรีหรือเทียบเท่า 268 67.00 
สงูกว่าปรญิญาตรี 89 22.25 

รวม 400 100.00 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
 อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต 
 

40 
 

10.00 
ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 57 14.25 
ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน 189 47.25 
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ตาราง 9 (ต่อ) 

 
จากตาราง 9 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพลูกจา้ง/พนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 189 คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 รองลงมาคืออาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 
91 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.75 อาชีพขา้ราชการ / พนักงานรฐัวิสาหกิจ จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 14.25 อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต จ านวน 40 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 และอาชีพแม่บา้น / 
พ่อบา้น / เกษียณอายุ จ านวน 23 คน คิดเป็นรอ้ยละ 5.75 ตามล าดบั  

ตอนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้  
การวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ประกอบด้วย 

ดา้นคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้  และดา้นการ
ติดต่อสื่อสาร โดยการน าเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ดงัตาราง 10 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้โดยรวม 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 4.18 0.51 ดี 
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค  4.06 0.51 ดี 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ 4.21 0.49 ดีมาก 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร 4.08 0.55 ดี 

รวม 4.13 0.42 ดี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

คา้ขาย/ธุรกิจสว่นตวั 91 22.75 

แม่บา้น / พ่อบา้น / เกษียณอายุ 23 5.75 

รวม 400 100.00 
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้
โดยรวมพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้
โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นความสะดวกใน
การซือ้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 สว่นดา้นคณุค่าที่
ลูกคา้จะไดร้บั ดา้นการติดต่อสื่อสาร และดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.08 และ 4.06 ตามล าดบั 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 

ด้านคุณค่าทีลู่กค้าจะได้รับ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. ท่านไดร้บัเครื่องดื่มตรงกบัเมนทูี่สั่ง 4.21 0.68 ดีมาก 
2. ท่านไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 4.18 0.69 ดี 
3. บรกิารติดตามเครื่องดื่มท าใหท้่านมีความมั่นใจในการสั่งซือ้ 4.18 0.62 ดี 
4. บริการเดลิ เวอรี่ผ่ านแอปพลิ เคชันมี เครื่อง ด่ืมให้เลือก
หลากหลายตามความตอ้งการ 

4.17 0.67 ดี 

รวม 4.18 0.51 ดี 

 
จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้น

คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 เมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัท่านไดร้บัเครื่องด่ืมตรงกับเมนูที่สั่ง
ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 รองลงมา คือ ท่านไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 
บริการติดตามเครื่องด่ืมท าให้ท่านมีความมั่ นใจในการสั่ งซื ้อ  และ บริการเดลิ เวอรี่ผ่าน 
แอปพลิเคชันมีเครื่องด่ืมให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.18 และ 4.17 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกบัคณุภาพที่ไดร้บั 4.06 0.66 ดี 
2. ค่าบรกิารจดัสง่เครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 4.00 0.71 ดี 
3. ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อช าระดว้ยบตัรเครดิต 4.04 0.74 ดี 
4. ท่านจะได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่ น ต่าง ๆ จากการซื ้อ
เครื่องดื่ม 

4.15 0.71 ดี 

รวม 4.06 0.51 ดี 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้น
ตน้ทุนของผู้บริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลูกคา้ ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.06 เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดีทุกขอ้ ไดแ้ก่ ท่านจะไดร้บัส่วนลด
ตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จากการซือ้เครื่องด่ืม ราคาเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกบัคณุภาพที่
ไดร้บั ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อช าระดว้ยบตัรเครดิต และค่าบริการจัดส่งเครื่องด่ืม มี
ความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 4.06 4.04 และ 4.00 ตามล าดบั 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้ 

ด้านความสะดวกในการซือ้ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. มีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชดัเจน 4.25 0.67 ดีมาก 
2. ขัน้ตอนการสั่งซือ้เครื่องดื่มง่าย ไม่ซบัซอ้น 4.20 0.64 ดี 
3. ช่องทางการช าระเงินมีความสะดวก 4.18 0.67 ดี 
4. ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการจดัสง่เครื่องดื่ม 4.20 0.69 ดี 

รวม 4.21 0.49 ดีมาก 



  58 

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้น
ความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับมีการแบ่งหมวดหมู่ของ
เครื่องดื่มชดัเจน ในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ขัน้ตอนการสั่งซือ้เครื่องด่ืมง่าย 
ไม่ซับซ้อน ได้รบัความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องด่ืม และช่องทางการช าระเงินมีความ
สะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.20 และ 4.18 
ตามล าดบั 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดในมมุมอง
ลกูคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

ด้านการติดต่อส่ือสาร x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบรบัฟังความ
คิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ 

4.05 0.71 ดี 

2. ผูใ้หบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีการอัพเดตข่าวสาร
ดา้นเครื่องดื่มอย่างสม ่าเสมอ 

4.07 0.71 ดี 

3. ผูใ้หบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนัมีการแนะน าเครื่องดื่มที่
น่าสนใจใหท้ราบลว่งหนา้ 

4.10 0.76 ดี 

4. ผูใ้หบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบแจง้สถานะใน
การจดัสง่ครบถว้นทกุขัน้ตอน 

4.10 0.74 ดี 

รวม 4.08 0.55 ดี 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นการ

ติดต่อสื่อสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลกูคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ผู ้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน 
แอปพลิเคชันมีการแนะน าเครื่องด่ืมที่น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน 
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แอปพลิเคชันมีระบบแจ้งสถานะในการจัดส่งครบถ้วนทุกขั้นตอน  ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน 
แอปพลิเคชันมีการอัพเดตข่าวสารด้านเครื่องด่ืมอย่างสม ่าเสมอ และผู้ใหบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่าน 
แอปพลิเคชันมีระบบรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
4.10 4.07 และ 4.05 ตามล าดบั 

 
ตอนที ่3 การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู ้ถึง

ประโยชน ์และการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน โดยการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดงัตาราง 15 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีโดยรวม 

การยอมรับด้านเทคโนโลยี x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์ 4.26 0.54 ดีมาก 
ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 4.21 0.52 ดีมาก 

รวม 4.24 0.50 ดีมาก 

 
จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีโดยรวม พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี
มากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.26 และ 4.21 ตามล าดบั 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการ
รบัรูถ้ึงประโยชน ์

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน ์ x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. การซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่าน
ประหยดัเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขดั 

4.35 0.70 ดีมาก 

2. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านไดร้บั
ความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่ตอ้งไปยืนรอคิวเป็นเวลานาน 

4.31 0.69 ดีมาก 

3. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยใหท้่านลด
ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

4.23 0.70 ดีมาก 

4. การซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่าน
เปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องด่ืมไดง้่ายขึน้ 

4.16 0.73 ดี 

รวม 4.26 0.54 ดีมาก 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง

ประโยชน ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชนโ์ดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดยข้อการซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.35 รองลงมาคือ การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านไดร้บัความสะดวกสบาย
มากขึน้ ไม่ตอ้งไปยืนรอคิวเป็นเวลานาน และการซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยให้
ท่านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และ 4.23 ตามล าดับ และข้อการซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่มไดง้่าย
ขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน x  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

1. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ช่วยในการคน้หา
รา้นคา้ที่ตอ้งการไดง้่ายขึน้ 

4.18 0.68 ดี 

2. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีขัน้ตอนในการ
ใชง้านง่าย 

4.21 0.66 ดีมาก 

3. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มีการประมวลผล
ที่รวดเรว็ ถกูตอ้งแม่นย า 

4.21 0.68 ดีมาก 

4. การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ สามารถท าไดทุ้ก
ที่ทกุเวลา 

4.25 0.72 ดีมาก 

รวม 4.21 0.52 ดีมาก 

 
จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อ

การใชง้าน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรู ้
ว่าง่ายต่อการใชง้านโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายขอ้ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก โดยข้อกับการซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถท าไดทุ้กที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยสงูสุดเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีขั้นตอนในการใช้งานง่าย  และการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มีการประมวลผลที่รวดเรว็ ถกูตอ้งแม่นย า มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 และ 4.21 
ตามล าดบั และขอ้การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยในการคน้หารา้นคา้ที่ตอ้งการ
ไดง้่ายขึน้ ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอขอ้มลูในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดงัตาราง 18 

ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี  S.D. 
ระดับ 

ความคิดเหน็ 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 4.30 0.66 ซือ้แน่นอนที่สดุ 
ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิ 
เคชนัเดลิเวอรี่ 

4.12 0.64 แนะน าแน่นอน 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ในระดบัซือ้แน่นอนที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ในระดบัแนะน าแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12  

 
ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ ดงันี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้

ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

𝐻0 : ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั 

x
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𝐻1 : ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิาร
เดลิเวอรี่ แตกต่างกนั 

ส าหรบัสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ผูว้ิจยัใชก้ารทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง 
ประชากรศาสตร ์2 กลุม่เป็นอิสระจากกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเชื่อมั่น 95% ดงันัน้
จะยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะท าการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้
Levene’s Test ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรบัสมมติฐานรอง 

(𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามเพศ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี  
Levene's Test for 

Equality of Variances 

 F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 0.264 0.608 
ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี ่

3.077 0.080 

 
จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม

ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ จ าแนกตามเพศ พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ และดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.608 และ 0.080 
ตามล าดบั ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง 
(𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จึงใชว้ิธี t-test กรณี Equal variances assumed  
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามเพศ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

เพศ  S.D. t df 
Sig- 

(2-tailed) 

ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนั 
เดลิเวอรี่ 

ชาย 
หญิง 
ชาย 
หญิง 

4.19 
4.35 
4.00 
4.16 

0.690 
0.644 
0.648 
0.629 

-2.206* 
 

-2.371* 

398 
 

398 

0.028 
 

0.018 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามเพศ พบว่า 

ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.028 
ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) หมายความ
ว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  
ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศหญิง มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศ
ชาย 

ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอร่ี  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศหญิง มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ 
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

x
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𝐻0 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั 

𝐻1 : ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ แตกต่างกนั 

สถิ ติ ที่ ใช้ ใน ก า รท ด ส อบ คื อ  ก า รวิ เค รา ะห์ ค่ าค วา ม แป รป รวน ท าง เดี ย ว  
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test 
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ก็ต่อเมื่อระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความ
แปรปรวนของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความ
แปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมติฐานขอ้
ใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรบั สมมติฐานรอง (𝐻1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่
แตกต่างกัน ต้องน าไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบ Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรบัสมมติฐานรอง 

(𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอายุ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอร่ี 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้ า น ใ น อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ด่ื ม ผ่ า น 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.953 4 395 0.434 

ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.274 4 395 0.895 
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จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอายุ พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ และดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.434 และ 0.895 
ตามล าดบั ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติุฐาน 

ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้F-test  

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2.934 

171.463 

174.397 

4 

395 

399 

0.734 

0.434 

 

1.690 0.152 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

2.932 

159.778 

162.710 

4 

395 

399 

0.733 

0.405 

 

1.812 0.126 

 
จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาย ุโดยใช ้F-test  พบว่า 
ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.152 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่  1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

𝐻0 : ผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั 

𝐻1 : ผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของขอ้มูลไม่แตกต่างกัน ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) และยอมรบั สมมติฐานรอง (𝐻1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน 
ตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least 
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบา้งที่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรบัสมมติฐานรอง 

(𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามรายได ้

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอร่ี 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้ า น ใ น อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ด่ื ม ผ่ า น 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.859 4 395 0.488 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.974 4 395 0.421 

 
จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม

ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ จ าแนกตามรายได ้พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และดา้นจะแนะน า
และชักชวนให้คนรูจ้ักมาซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.488 และ 
0.421 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (𝐻0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามรายได ้โดยใช ้F-test  

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

5.689 

168.708 

174.398 

4 

395 

399 

1.422 

0.427 

 

3.330* 0.011 
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ตาราง 24 (ต่อ) 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 5.868 4 1.467 3.694* 0.006 

ภายในกลุม่ 156.842 395 0.397   

 รวม 162.710 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามรายได ้โดยใช ้F-test  พบว่า 
ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 

ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) และยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) 

หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีทดสอบแบบ 
Least Significant Different (LSD) เพื่อดวู่าคู่ใดบา้งที่แตกต่างกนั ดงัตาราง 25 

ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) 

และยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อดวู่าคู่
ใดบา้งที่แตกต่างกนั ดงัตาราง 26 
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ จ าแนกตามรายไดโ้ดยใช ้
Least Significant Different (LSD) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 
 

 
 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.06 

15,001 – 
30,000 บาท 

4.34 

30,001 – 
45,000 บาท 

4.30 

45,001 – 
60,000 บาท 

4.44 

60,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.41 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

4.06 - -0.277* 

(0.005) 

0.245* 

(0.017) 

0.377* 

(0.001) 

0.353* 

(0.011) 

15,001 – 30,000 บาท 4.34 - - 0.032 

(0.710) 

-0.100 

(0.321) 

-0.076 

(0.545) 

30,001 – 45,000 บาท 4.30 - - - -0.132 

(0.212) 

-0.108 

(0.405) 

45,001 – 60,000 บาท 4.44 - - - - 0.024 

(0.865) 

60,001 บาท ขึน้ไป 4.41 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายไดก้ับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดย
ใช ้Least Significant Different (LSD) พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 
30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ริโภค
ที่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือผูบ้ริโภคที่มี
รายได ้15,001 – 30,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ 

x
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ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.277  

ผู้บ ริ โภคที่ มี ราย ได้ต ่ ากว่ าห รือ เท่ ากับ  15,000 บ าท  กับ  ผู้บ ริ โภ คที่ มี ราย ได ้ 
30,001 – 45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ริโภคที่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กล่าวคือ ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.245 

ผู้บ ริ โภคที่ มี ราย ได้ต ่ ากว่ าห รือ เท่ ากับ  15,000 บ าท  กับ  ผู้บ ริ โภ คที่ มี ราย ได ้ 
45,001 – 60,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บริโภคที่มี
รายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ริโภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กล่าวคือ ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.377 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท 
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาทมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับ
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ผูบ้รโิภคที่
มี รายได้ 60,001 บาท ขึ ้น ไป  มี แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ เครื่อง ด่ืมผ่ านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่า
กว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.353 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายไดก้บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนั
เดลิเวอรี่ โดยใช ้Least Significant Different (LSD) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

3.88 

15,001 – 
30,000 บาท 

4.15 

30,001 – 
45,000 บาท 

4.15 

45,001 – 
60,000 บาท 

4.11 

60,001 บาท 
ขึน้ไป 

4.35 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
15,000 บาท 

3.88 - -0.267* 

(0.005) 

-0.265* 

(0.008) 

-0.231* 

(0.038) 

-0.471* 

(0.000) 

15,001 – 30,000 บาท 4.15 - - 0.002 

(0.979) 

0.036 

(0.707) 

-0.204 

(0.121) 

30,001 – 45,000 บาท 4.15 - - - 0.034 

(0.737) 

-0.206 

(0.100) 

45,001 – 60,000 บาท 4.11 - - - - -0.240 

(0.075) 

60,001 บาท ขึน้ไป 4.35 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายไดก้ับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้

เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใช ้Least Significant Different (LSD) พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 
30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กับผูบ้ริโภคที่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท มแีนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 

x
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เดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  มากกว่า
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.267 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กับผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ
เดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  มากกว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.265 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 
60,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากบั 0.038 ซึ่งนอ้ยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กับผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ
เดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  มากกว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.231 

ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท กบั ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท 
ขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับ
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ผูบ้รโิภคที่
มี รายได้ 60,001 บาท ขึ ้น ไป  มี แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ เครื่อง ด่ืมผ่ านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  มากกว่า 
ผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.471 

ส าหรบัรายคู่อ่ืนไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการ

ซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 
𝐻0 : ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั 
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𝐻1 : ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของขอ้มูลไม่แตกต่างกัน ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) และยอมรบั สมมติฐานรอง (𝐻1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน 
ตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least 
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบา้งที่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรบัสมมติฐานรอง 

(𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอร่ี 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

ด้ า น ใน อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ด่ื ม ผ่ า น 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.852 2 397 0.427 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

2.188 2 397 0.114 
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จากตาราง 27 แสดงผลทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ และ
ดา้นจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 
0.427 และ 0.114 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลกั (𝐻0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกนั อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามระดบัการศึกษา โดยใช ้F-test 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

1.168 

173.229 

174.397 

2 

397 

399 

0.584 

0.436 

1.339 0.263 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 1.085 2 0.542 1.332 0.265 

ภายในกลุม่ 161.625 397 0.407   

 รวม 162.710 399    

 
จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามระดบัการศกึษา โดยใช ้F-test  พบว่า 
ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.263 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) 

หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.265 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่  1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

𝐻0 : ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั 

𝐻1 : ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ แตกต่างกนั 

สถิติที่ ใช้ในการทดสอบคือ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) ก็ต่อเมื่อระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของขอ้มูลไม่แตกต่างกัน ใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) และยอมรบั สมมติฐานรอง (𝐻1) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกัน 
ตอ้งน าไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ Least 
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบา้งที่แตกต่าง
กนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้สมมติฐานไดด้งันี ้

𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่แตกต่างกนั 
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรบัสมมติฐานรอง 

(𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาชีพ 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 
 

ด้านในอนาคตจะซื ้อ เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

1.617 4 395 0.169  

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

0.102 4 395 0.982 
 

 
จากตาราง 29 แสดงผลทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ และดา้นจะ
แนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.169 
และ 0.982 ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงใชส้ถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 

ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้F-test 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

1.844 

172.554 

172.554 

4 

395 

395 

0.461 

0.437 

 

1.055 0.379 
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ตาราง 30 (ต่อ) 

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ี 

 SS df MS F Sig. 

ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ระหว่างกลุม่ 

ภายในกลุม่ 

รวม 

1.882 

160.828 

162.710 

4 

395 

399 

0.470 

0.407 

 

1.155 0.330 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ

เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช ้F-test  พบว่า 
ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.379 

ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) 

หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซื้อเคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอร่ี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.330 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรบัสมมติฐานหลัก (𝐻0) 

และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1) หมายความว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

 
สมมติฐานข้อที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่า

ที่ลกูคา้จะไดร้บัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นใน
อนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
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𝐻0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

𝐻1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่น 95 ดงันัน้จะยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 32 

ตาราง 31 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 78.275 4 19.569 80.416* .000 

Residual 96.122 395 .243   

Total 174.398 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้

บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 32 
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใช้
วิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู ( Multiple Regression Analysis) 

       แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม 

ตัวแปรพยากรณ ์   ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

          Β            Beta         t              Sig.  

ค่าคงที่ (Constant)    0.170                        0.710           0.943 

ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1)    0.345        0.267       4.629*         0.000 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค (X2)       0.162        0.125       2.531*         0.012 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3)    0.264        0.196       4.042*         0.000 

ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4)   0.262        0.217       4.232*         0.000 

      r  0.670 

      R2
             0.449 

     Adjusted R2 0.443 

      SE 0.493 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 

เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) ดา้นความ
สะดวกในการซือ้ (X3) และดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) สามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
จึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ทั้งนีเ้นื่องจากมีตัวแปร
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มากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้านมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 44.3 ซึ่ง
สามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) ไดด้งันี ้

(Y1) = 0.345 (X1) + 0.264 (X3) + 0.262 (X4) + 0.162 (X2)  
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะ
ได้รับ (X1) ด้านความสะดวกในการซื ้อ (X3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) และด้านต้นทุนของ
ผูบ้รโิภค (X2) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์เท่ากบั 0.345, 0.264, 0.262 และ 0.162 ซึ่งหมายความว่า สว่น
ประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
(X3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนด
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ดา้น
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.345 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ อีก 3 ดา้น ดา้นความสะดวก
ในการซื ้อ (X3) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) มี ค่าคงที่ ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.264 0.262 และ 0.162 ตามล าดบั 

หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าส่วน
ประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท า
ใหแ้นวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.264 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาด
ในมุมมองลกูคา้ อีก 3 ดา้น ดา้นคณุค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (X1) ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) และดา้น
ตน้ทนุของผูบ้รโิภค (X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.345 0.262 และ 0.162 ตามล าดบั 
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หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า การติดต่อสื่อสาร (X4) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให ้
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.262 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ อีก 3 ดา้น ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (X1) ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) และ
ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.345 0.264 และ 0.162 ตามล าดบั 

หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y1) เพิ่มขึน้ 0.162 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ อีก 3 ดา้น ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้
จะได้รับ (X1) ด้านความสะดวกในการซื ้อ (X3) และด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) มีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.345 0.264 และ 0.262 ตามล าดบั 

 
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม

พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

𝐻0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

𝐻1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดับ
ความเชื่อมั่น 95 ดงันัน้จะยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 33 
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 69.634 4 17.409 73.880* .000 

Residual 93.076 395 .236   

Total 162.710 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้

บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคณู ไดด้ังตาราง 
34 
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรู้จักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

       แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม 

ตัวแปรพยากรณ ์   ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ด้านจะแนะน าและชักชวนใหค้นรู้จักมาซือ้เคร่ืองดื่ม 

      ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

          Β             Beta        t            Sig.  

ค่าคงที่ (Constant)    0.420                        0.175         0.861 

ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1)    0.345         0.276      4.702*        0.000 

ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค (X2)       0.174         0.139      2.755*        0.006 

ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3)    0.414         0.318      6.426*        0.000 
ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4)   0.045         0.039      0.740         0.460 

      r  0.654 

      R2
             0.428 

     Adjusted R2 0.422 

      SE 0.485 

  *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 

เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั  (X1) ด้านต้นทุนของ
ผูบ้ริโภค (X2) ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) และดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) สามารถพยากรณ์
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้จึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) ทัง้นีเ้นื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตวัที่สามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้ง 3 ด้านมี
อิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 42.2 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
พยากรณ์ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  
(Y2) ไดด้งันี ้ 

(Y2) = 0.414 (X3) + 0.345 (X1) + 0.174 (X2) 
 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ไดแ้ก่ ดา้น
ความสะดวกในการซือ้ (X3) ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) และดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (X2) โดย
มีค่าสมัประสิทธิ์เท่ากบั 0.345, 0.174 และ 0.414 ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกคา้ ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (X1) และดา้นตน้ทุน
ของผูบ้ริโภค (X2) เป็นปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y2) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธิ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผูบ้ริโภคผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ (Y2) เพิ่มขึน้ 0.414 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้ 
อีก 2 ด้าน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  (X1) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) มี ค่าคงที่ ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.345 และ 0.174 ตามล าดบั 

หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ดา้น
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ (Y2) เพิ่มขึน้ 0.345 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลูกคา้ 
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อีก 2 ด้าน ด้านความสะดวกในการซื ้อ (X3) และด้านต้นทุนของผู้บริโภค (X2) มีค่าคงที่ ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.414 และ 0.174 ตามล าดบั 

หากผู้บริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ดา้น
ตน้ทุนของผูบ้ริโภค (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  
(Y2) เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหส้ว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ อีก 2 ดา้น 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ (X3) และดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บั (X1) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่
ระดบั 0.414 และ 0.345 ตามล าดบั 

โดยตวัแปรที่ไม่มีความสมัพันธก์บัแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ
เดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y2) มี
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ 1 ตัวแปร ไดแ้ก่ ดา้นการติดต่อสื่อสาร (X4) ไม่ไดเ้ป็น
ปัจจยัที่เป็นตวัก าหนดแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นท่านจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y2) 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์

และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตท่านจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  

𝐻0 : การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

𝐻1 : การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดยใชร้ะดับ
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ความเชื่อมั่น 95 ดงันัน้จะยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ต่อเมื่อค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 35 

ตาราง 35 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหคุณูแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 95.356 2 47.678 239.472* .000 

Residual 79.041 397 .199   

Total 174.398 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้

บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มีความสมัพนัธเ์ชิงเสน้ตรงกบักลุม่ตวัแปรอิสระ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณเ์ชิงเสน้ตรงได ้ซึ่งจากการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิง
พหคุณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หคุณู ไดด้งัตาราง 36 
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  โดยใช้
วิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 

       แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม 

ตัวแปรพยากรณ ์   ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ด้านในอนาคตจะซือ้เคร่ืองดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

          Β           Beta          t             Sig.  

ค่าคงที่ (Constant)    0.153                       0.797          0.426 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1)    0.504       0.410       7.448*        0.000   

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (X2)      0.476       0.371       6.737*        0.000   

r  0.739 

      R2
             0.547 

     Adjusted R2 0.544 

      SE 0.446 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 

เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (X2) 
สามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้จึงเป็นการยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (𝐻0) ทัง้นีเ้นื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตวัที่สามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ทั้ง 2 ด้านมี
อิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ยละ 54.4 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
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พยากรณ์ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) ไดด้งันี ้

(Y1) = 0.504 (X1) + 0.476 (X2)  
 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
(X1) และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน (X2) โดยมีค่าสมัประสิทธิ์เท่ากบั 0.504 และ 0.476 ซึ่ง
หมายความว่า การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ (X1) และดา้นการรบัรูว้่าง่าย
ต่อการใช้งาน (X2) เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y1) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธิ์ดงักลา่วสามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  
ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y1) เพิ่มขึน้ 0.504 หน่วย ทั้งนี ้เมื่อ
ก าหนดใหก้ารยอมรบัดา้นเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (X2) มีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.476 

หากผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อ
การใชง้าน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y1) เพิ่มขึน้ 0.476 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดให้การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน์ (X1) มี
ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.504 

 
สมมติฐานข้อที่ 3.2 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้

เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
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𝐻0 : การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

𝐻1 : การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  

ส าห รับ สถิ ติ ที่ ใช้ ใน การวิ เค ราะห์  คื อ  ก า รวิ เค ราะห์ค วาม ถดถอยพ หุ คูณ  
(Multiple Regression Analysis ) โดยเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการถดถอยดว้ยเทคนิค Enter โดย
ใชร้ะดับความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้จะยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) 
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดงัตาราง 37 

ตาราง 37 ผลการวิเคราะหค์วามถดถอยพหุคูณแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใชก้ารวิเคราะห ์Multiple Regression 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

Regression 84.129 2 42.065 212.515* .000 

Residual 78.581 397 .198   

Total 162.710 399    

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห ์พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้

บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุ่มตัวแปรอิสระ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถสรา้งสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
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วิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุคณู สามารถค านวณค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์พหุคณู ไดด้ังตาราง 
38 

ตาราง 38 ผลการวิเคราะหแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ โดยใชว้ิธีการวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) 

       แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่ม 

ตัวแปรพยากรณ ์   ผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
     ด้านจะแนะน าและชักชวนใหค้นรู้จักมาซือ้เคร่ืองดื่ม 

      ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอร่ี 

          Β            Beta          t             Sig.  

ค่าคงที่ (Constant)    0.228                        1.195           0.233 

ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1)    0.256        0.216       3.796*         0.000  

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (X2)      0.664        0.536       9.429*         0.000 

      r  0.719 

      R2
             0.517 

     Adjusted R2 0.515 

      SE 0.445 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 

เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(X1) และดา้นการรบัรูว้่าง่าย
ต่อการใช้งาน (X2) สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
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ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว ้จึงเป็น
การยอมรบัสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (𝐻0) ทัง้นีเ้นื่องจากมีตวัแปรมากกว่า 1 
ตวัที่สามารถพยากรณ์แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 2 ดา้นมีอิทธิพลในการพยากรณไ์ดร้อ้ยละ 51.5 ซึ่งสามารถเขียนเป็น
สมการปัจจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y2) ไดด้งันี ้ 

(Y2) = 0.664 (X2) + 0.256 (X1)  
 
ผลการศกึษา สรุปไดด้งันี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน

การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมา
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ (Y2) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน (X2) และด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 
0.664 และ 0.256 หมายความว่า การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 
(X2) และด้านการรับรูถ้ึงประโยชน์ (X1) เป็นปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนดแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  (Y2) ซึ่งจากค่าสมัประสิทธิ์ดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลไดด้งันี ้

หากผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อ
การใช้งาน (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลท าให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  
(Y2) เพิ่มขึน้ 0.664 หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหก้ารยอมรบัดา้นเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น ดา้นการรบัรูถ้ึง
ประโยชน ์(X1) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.256 

หากผูบ้รโิภคมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
(X1) เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะมีผลท าใหแ้นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  (Y2) เพิ่มขึน้ 0.256 
หน่วย ทัง้นีเ้มื่อก าหนดใหก้ารยอมรบัดา้นเทคโนโลยี อีก 1 ดา้น ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 
(X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดบั 0.664 
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ตาราง 39 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้ระดับการศึกษาและ
อาชีพ แตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 
สมมติฐานข้อที ่1.1 ผูบ้รโิภคที่มีเพศแตกต่าง
กนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 
1.ด้ า น ใน อน าค ต จะ ซื ้อ เค รื่ อ ง ด่ื ม ผ่ าน 
แอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
2.ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 

Independent t-test 
 

Independent t-test 

สมมติ ฐ านข้ อที่  1.2 ผู้บ ริ โภ คที่ มี อ ายุ
แตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กนั 
1.ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอร่ี 
2.ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
 

F-test 
 

F-test 

สมมติฐานข้อที่  1.3  ผู้บริโภคที่ มี รายได้
แตกต่างกัน  มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กนั 
1.ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
2.ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
 

F-test 
 

F-test 

 



  94 

ตาราง 39 (ต่อ) 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้บริโภคที่มีระดับ
ก า รศึ ก ษ าแ ต ก ต่ า งกั น  มี แ น ว โน้ ม
พฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 
1.ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
2.ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
 

F-test 
 

F-test 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพ
แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่อง ด่ืมผ่ านการใช้บ ริการเดลิ เวอรี่
แตกต่างกนั 
1.ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
2.ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมา
ซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 

 
 
 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 
 

F-test 
 

F-test 

สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บัดา้น
ตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคต
จะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
- ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค  
- ดา้นความสะดวกในการซือ้  
- ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 

Multiple Regression 
Analysis 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด
ในมมุมองลกูคา้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน า
และชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
- ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั 
- ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค  
- ดา้นความสะดวกในการซือ้ 
- ดา้นการติดต่อสื่อสาร 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 
 

Multiple Regression 
Analysis 

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นการรบัรูว้่าง่าย
ต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 39 (ต่อ) 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ 

สมมติ ฐานข้ อที่  3.1 การยอม รับด้าน
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นใน
อนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี ่
- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
- ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 

Multiple Regression 
Analysis 

สมมติ ฐานข้ อที่  3.2 การยอม รับด้าน
เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะ
แนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
- ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
- ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 
 

Multiple Regression 
Analysis 
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บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน
เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” 

สังเขปการวิจัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
รายได ้ระดบัการศกึษา และอาชีพ 

2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่
ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซื ้อ และดา้นการติดต่อสื่อสาร ที่มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และ
การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อให้ผู ้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับธุรกิจเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่

สามารถน าผลการวิจัยไปใชใ้นการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างถกูตอ้ง 

2. เพื่อใหผู้ป้ระกอบการที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ได้
รูจ้ักกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึน้ทั้งในดา้นลักษณะประชากรศาสตร ์ดา้นส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า และด้านการยอมรบัด้านเทคโนโลยี  น ามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรกัษาขีดความสามารถในการแข่งขันจากผูป้ระกอบการรายใหม่ที่พยายามเขา้
มาชิงสว่นแบ่งทางการตลาด 
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3. เพื่อให้ผู ้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีนี ้น าผลการวิจัยไปใช้เป็นแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาคน้ควา้และประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูข้องแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ ในการศกึษาขยายผลต่อไปในอนาคต 

สมมติฐานทางการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับ

การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่
แตกต่างกนั 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะ
ไดร้บัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อ
แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้นการ
รบัรูว้่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการ  
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน

เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ  านวน 400 คน สามารถ
สรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้

ตอนที่  1 การวิ เคราะห์ข้อมู ลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายได ้ระดบัการศกึษาและอาชีพ พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็นรอ้ยละ 70.00 มีอาย ุ
28-32 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.75 มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท จ านวน 134 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 33.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 268 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 67.00 อาชีพลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน จ านวน 189 คิดเป็นรอ้ยละ 47.25 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และ
ดา้นการติดต่อสื่อสาร จากการวิเคราะหข์อ้มลูส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลกูคา้โดยรวม
พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งันี ้
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ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นคุณค่าที่ลูกคา้จะไดร้บัโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.18 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัท่านไดร้บัเครื่องดื่ม
ตรงกบัเมนูที่สั่งในระดบัดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 รองลงมา คือ ท่านไดร้บัความสะดวก รวดเร็ว
ในการใหบ้ริการ บรกิารติดตามเครื่องด่ืมท าใหท้่านมีความมั่นใจในการสั่งซือ้ และ บริการเดลิเวอรี่
ผ่านแอปพลิเคชนัมีเครื่องด่ืมใหเ้ลือกหลากหลายตามความตอ้งการ โดยมีความคิดเห็นในระดบัดี 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 4.18 และ 4.17 ตามล าดบั 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกคา้ ดา้นตน้ทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัทุกขอ้ในระดบัดี ไดแ้ก่ 
ท่านจะไดร้บัส่วนลดตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จากการซือ้เครื่องด่ืม ราคาเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 
เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อช าระด้วยบัตรเครดิต และ
ค่าบริการจัดส่งเครื่องด่ืม มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.06 4.04 และ 4.00 
ตามล าดบั 

ด้านความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกบัมีการ
แบ่งหมวดหมู่ของเครื่องด่ืมชดัเจน ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 รองลงมาคือ ขัน้ตอนการ
สั่งซือ้เครื่องด่ืมง่าย ไม่ซบัซอ้น ไดร้บัความสะดวก รวดเร็วในการจดัส่งเครื่องด่ืม และช่องทางการ
ช าระเงินมีความสะดวก โดยมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 4.20 และ 4.18 
ตามล าดบั 

ด้านการติดต่อส่ือสาร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.08 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับทุกขอ้ในระดับดี ไดแ้ก่ ผู ้
ใหบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนัมีการแนะน าเครื่องด่ืมที่น่าสนใจใหท้ราบล่วงหนา้ ผูใ้หบ้ริการ
เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนัมีระบบแจง้สถานะในการจดัสง่ครบถว้นทุกขัน้ตอน ผูใ้หบ้รกิารเดลิเวอรี่
ผ่านแอปพลิเคชนัมีการอพัเดตข่าวสารดา้นเครื่องดื่มอย่างสม ่าเสมอ และผูใ้หบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่าน 
แอปพลิเคชันมีระบบรบัฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 
4.10 4.07 และ 4.05 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรู ้
ถึงประโยชน์ และด้านการรับรู ้ว่าง่ายต่อการใช้งานจากการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับด้าน
เทคโนโลยีโดยรวมพบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งันี ้

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรบั
ดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชนโ์ดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.26 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ การซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด  การซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่ตอ้งไปยืนรอคิว
เป็นเวลานาน และการซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยให้ท่านลดค่าใชจ้่ายในการ
เดินทาง ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.31 และ 4.23 ตามล าดับ และมีความคิดเห็นกับ
การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ช่วยใหท้่านเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่ม
ไดง้่ายขึน้ ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการ
ยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้านโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ สามารถท าไดทุ้กที่ทุกเวลา การซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ 
มีขั้นตอนในการใชง้านง่าย และการซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีการประมวลผลที่
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย า ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 4.21 และ 4.21 ตามล าดับ และมี
ความคิดเห็นกบัการซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ช่วยในการคน้หารา้นคา้ที่ตอ้งการได้
ง่ายขึน้ ในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 

ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการวิเคราะหข์อ้มูลเก่ียวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ  
เดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดด้งันี ้

ผูต้อบแบบสอบถามมแีนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้น
ในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ในระดบัซือ้แน่นอนที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.30 และมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ด้านจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ในระดบัแนะน าแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.12 
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ส่วนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้

ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกนั ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกนั มีแนวโนม้
พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่  ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศ
หญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่  ด้านในอนาคตจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย 

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอป
พลิเคชนัเดลิเวอรี่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว ้โดยเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ด้านจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย 

สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั 

 ผูบ้ริโภคที่มีอายแุตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะน าและชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่อง ด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิ เวอรี่  ด้านในอนาคตจะซื ้อ เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิ เคชัน 
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
เมื่อน าไปเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่า 
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ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับ ผูบ้รโิภคที่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.277  

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกบั ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน  
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.245 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้รโิภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซื ้อเครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื ้อเครื่องด่ืมผ่าน 
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.377 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาทมีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 0.353 

ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกบัผูบ้รโิภคที่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.267 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้รโิภคที่มีรายได ้30,001 – 45,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.265 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้รโิภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต้ ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.231 

ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผู้บริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป อย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  มากกว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.471 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั พบว่า 

ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้
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ผูบ้ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิ
เวอรี ่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่แตกต่างกนั พบว่า  

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  ไม่
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่า
ที่ลกูคา้จะไดร้บัดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้
จะไดร้บั ดา้นตน้ทนุของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพล
ต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชัน 
เดลิเวอรี่ไดร้อ้ยละ 44.3 

สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้
จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค และดา้นความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรม
การซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ไดร้อ้ยละ 42.2 
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สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุปไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 3.1 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้น
การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตท่านจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนั
เดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอไดร้อ้ยละ 
54.4 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์และดา้น
การรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณแ์นวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ไดร้อ้ยละ 51.5 

การอภปิรายผล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน

เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคญัที่สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้รโิภคที่มีลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อาย ุรายได ้
ระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการ 
เดลิเวอรี่แตกต่างกนั พบว่า 

ด้านเพศ ผูบ้ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่และดา้นจะแนะน าและ
ชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้โดยเพศหญิงมีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่ม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่มากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิงมีความชื่นชอบในการ
บริโภคเครื่องด่ืมที่เป็นของหวานหรือเครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ มีอุปนิสัยชอบทานของจุกจิก มักจะ
รวมกลุ่มกันสั่งเครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่เพราะการใชบ้ริการเดลิเวอรี่จะช่วยอ านวย
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ความสะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเลือกซือ้เครื่องด่ืมที่มีความหลากหลายไดต้รงกับความ
ตอ้งการของตวัเอง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทน์ภัส ชยัเมธพรพิศาล (2558) ไดศ้ึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่ อสุขภาพของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากกว่า
เพศชาย ดา้นความถ่ีในการด่ืมสมนุไพรเพื่อสขุภาพต่อสปัดาห ์

 ด้านอายุ ผูบ้ริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  และดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้เนื่องจากผูบ้ริโภคในทุกช่วงอายุมีความ
ตอ้งการบริโภคเครื่องด่ืม ซึ่งในปัจจุบันการใช้บริการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่จะมีค าแนะน าการใช้
งานใหก้บัผูบ้ริโภคจึงท าใหก้ารใชบ้ริการเดลิเวอรี่ท าไดง้่ายขึน้ ผูบ้ริโภคทุกช่วงอายุสามารถเรียนรู้
การใหบ้ริการเดลิเวอรี่จากคู่มือการใชง้านไดด้ว้ยตนเอง ส่งผลใหผู้บ้ริโภคทุกช่วงอายุมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
อรุณรตัน ์อ่อนเย็น (2562) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซือ้อาหาร
จากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภฏัพระนคร ไม่แตกต่างกนั  

ด้านรายได้ ผูบ้ริโภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่าน
การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่และดา้นจะแนะน า
และชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญทาง
สถติิที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้ 

ผูบ้รโิภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มากที่สุด เนื่องจาก
ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีรายไดร้ะดบัค่อนขา้งสงู ผูบ้ริโภค
ในกลุ่มนีจ้ะมีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ไดใ้นทนัทีมากกว่าผูบ้รโิภคที่มีรายไดต้ ่ากว่า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฎฐ์ 
นิธิวฒันว์โรดม (2554) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้เครื่องด่ืมเปปทีน 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีรายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการตดัสินใจ
ซือ้เครื่องดื่มเปปทีนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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ผูบ้ริโภคที่มีรายได ้60,001 บาท ขึน้ไป มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
มากที่สดุ เนื่องจากผูบ้รโิภคในกลุม่นีม้ีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนสงู สง่ผลใหเ้กิดความสามารถในการใช้
จ่ายเงินเพื่อซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ผูบ้ริโภคในกลุ่มนีจ้ะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ที่มีความสะดวก รวดเรว็ น าไปสูก่ารแนะน าชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้
เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ได้
ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink)ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซือ้
ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink) แตกต่างกนั 

ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
และดา้นจะแนะน าและชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้เนื่องจากในปัจจุบนัมี
การใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ในหลายช่องทางอธิบายถึงประโยชนท์ี่เกิดขึน้จากการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเขา้ใจ ผูบ้ริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเรียนรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง ขัน้ตอนการใชบ้ริการไม่ยุ่งยากไม่ซบัซอ้น ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นันทิดา พุฒ
ซอ้น (2560) ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินคา้กลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานใน
รา้นสะดวกซือ้ 7-Eleven ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ริโภคที่มีระดบัการศึกษา
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินค้ากลุ่มอาหารพรอ้มรบัประทานในรา้นสะดวกซือ้  
7-Eleven ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

ด้านอาชีพ ผูบ้ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และดา้นจะแนะน า
และชักชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องด่ืมที่ขายในระบบ 
เดลิเวอรี่มีเมนูและรสชาติที่มีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีความตอ้งการเครื่องด่ืมใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน บางอาชีพต้องการซือ้เครื่องด่ืมที่ให้พลังงาน หรือบางอาชีพตอ้งการซือ้
เครื่องด่ืมเพื่อดบักระหาย การใชบ้รกิารเดลิเวอรี่จึงช่วยใหผู้บ้รโิภคในแต่ละอาชีพเลือกซือ้เครื่องด่ืม
ไดต้รงกับความตอ้งการของตัวเอง ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ รตัติยา มีประเสริฐสกุล (2556) 
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ไดศ้ึกษาเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้สินคา้ออนไลนข์องผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูบ้รโิภคที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลนไ์ม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที ่2 ส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ ประกอบดว้ย ดา้นคณุค่า
ที่ลกูคา้จะไดร้บั ดา้นตน้ทุนของผูบ้ริโภค ดา้นความสะดวกในการซือ้ และดา้นการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านคุณค่าทีลู่กค้าจะได้รับ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  และดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผูบ้ริโภครบัรูถ้ึงประโยชนข์องการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ที่จะช่วยใหไ้ดร้บัความสะดวก 
รวดเรว็ในการใหบ้ริการ อีกทัง้ยงัสามารถเลือกเมนูไดต้ามความหลากหลายตามความตอ้งการ ท า
ใหผู้บ้ริโภคเกิดความประทับใจ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เภตรา แพพิมพารตัน์ (2558) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจซือ้สินคา้ของผูบ้ริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ดา้น
คณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั มีความสมัพนัธต่์อความตัง้ใจซือ้สินคา้ออนไลน ์

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  และดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัตน้ทุนที่เกิดขึน้ในการซือ้เครื่องด่ืม เพราะหาก
ตน้ทุนเครื่องด่ืมมีราคาสูงอาจท าใหค้วามสนใจในการซือ้ลดลง และหากผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจ เก่ียวกับราคาค่าเครื่องด่ืมและค่าบริการจัดส่งมีความเหมาะสม  จะท าให้มีแนวโน้ม
พฤติกรรมใช้บริการเดลิเวอรี่  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2554) 
กล่าวว่า ตน้ทุนหรือเงินที่ลกูคา้ยินดีที่จะจ่ายส าหรบับรกิารนัน้ตอ้งคุม้ค่ากบับริการที่ไดห้ากลกูคา้
ยินดีจ่ายในราคาสูงแสดงว่าความคาดหวังในบริการนั้นย่อมสูงดว้ยดังนั้นการตัง้ราคาค่าบริการ 
ธุรกิจจะตอ้งหาราคาที่ลูกคา้ยินดีจ่ายใหไ้ดเ้พื่อน าราคานั้นไปใชใ้นการลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ท าให้
สามารถเสนอบรกิารในราคาที่ลกูคา้ยอมรบัได ้

ด้านความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  และดา้นจะแนะน า
และชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 เนื่องจากผูบ้ริโภคในปัจจุบันใหค้วามส าคัญกับความสะดวกสบาย การเลือกซือ้เครื่องด่ืม
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ผ่านบริการเดลิเวอรี่ ที่มีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องด่ืมอย่างชัดเจน มีขั้นตอนการสั่งง่ายไม่
ซบัซอ้น รวมถึงมีความสะดวกในการช าระเงิน และมีความรวดเร็วในการจดัส่ง จึงท าใหผู้บ้ริโภคมี
แนวโนม้พฤติกรรมการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสันนัท ์บุตรพรม (2561) 
ไดศ้ึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C's และคุณค่าตราสินคา้ที่มีต่อ
พฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้100% ตรามาลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นความ
สะดวกในการซือ้ มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้น า้ผลไม ้ 

ด้านการติดต่อส่ือสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการสื่อสารเก่ียวกับการอัพเดตข่าวสารดา้นเครื่องด่ืมอย่างสม ่าเสมอ 
การแนะน าเครื่องด่ืมที่น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า และการแจ้งสถานการณ์จัดส่งครบถ้วนทุก
ขัน้ตอน จะท าใหผู้บ้ริโภครูส้ึกประทบัใจจึงส่งผลใหม้ีแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่อีกครัง้ในอนาคต ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นฑัรตัน ์เป่ียมสวุรรณ (2559) ได้
ศึกษาเรื่องทศันคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีความสมัพนัธต่์อแนวโนม้พฤติกรรมการ
ซือ้เบียรช์้างคลาสสิค ของผูบ้ริโภควัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ดา้นการสื่อสาร มี
ความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เบียรช์้างคลาสสิค ของผู้บริโภควัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรบัดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์
และดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บรกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  และดา้นจะแนะน าและ
ชักชวนให้คนรูจ้ักมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เนื่องจากในปัจจบุนัการน าเทคโนโลยีมาใชก้ารซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่จะเป็น
ทางเลือกใหก้บัผูบ้ริโภครุ่นใหม่ที่จะช่วยใหผู้บ้ริโภคประหยดัเวลาและลดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ผูบ้ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและไดร้บัการตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองไดเ้ป็นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิชัย ภูษาแก้ว (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยการยอมรับ
เทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ Grab ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
การยอมรบัเทคโนโลยีโดยรวมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการ Grab ของผูบ้ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
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ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืม
ผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และดา้นจะ
แนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 เนื่องจากดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ในการซือ้เครื่องด่ืม 
จะช่วยให้บริโภคจะไดร้บัความสะดวกสบายมากขึ ้น สามารถคน้หารา้นคา้ไดต้รงตามกับความ
ตอ้งการในทุกที่ทุกเวลาดว้ยขัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากซบัซอ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชนแ์ละเหมาะสมกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตในยุคนี ้ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภิญญา กลิ่นทองค า (2561) ไดศ้กึษา
เรื่องการยอมรบัเทคโนโลยีและการรบัรูค้วามเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจช าระเงินค่าสินคา้
และบริการดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยดา้นการ
ยอมรบัเทคโนโลยี ดา้นการรบัรูถ้ึงความง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ช าระเงินค่าสินคา้และบรกิารดว้ยระบบ QR Payment ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรบัด้าน

เทคโนโลยีที่มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นขอ้เสนอแนะดงันี ้

1.ลักษณะด้านประชากรศาสตร ์
ผูป้ระกอบการควรน าขอ้มลูลกัษณะดา้นประชากรศาสตรด์งักลา่วไปพฒันาแผนการ

ท าธุรกิจและก าหนดกลยทุธท์างการตลาดเพื่อใหม้ีความเหมาะสมตรงกลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายมาก
ที่สดุ โดยใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริโภคที่เป็นเพศหญิง มีรายได ้45,001 – 60,000 บาท กบัผูบ้ริโภคที่
มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ไป เนื่องจากผลวิจัยพบว่า เป็นกลุ่มที่ มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ ดา้นในอนาคตจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่  และ
ดา้นจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่มากที่สดุ 

2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ด้านคุณค่าที่ ลูกค้าจะได้ รับ  ผู้ประกอบการควรพัฒนาเครื่องด่ืมให้มีความ

หลากหลายตรงตามความต้องการของผูบ้ริโภคที่มาใชบ้ริการเดลิเวอรี่ โดยเพิ่มตัวเลือกให้กับ
ผูบ้ริโภคมากยิ่งขึน้ เช่น มีการคัดสรรเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดความต้องการซือ้เครื่องด่ืม
ของผูบ้รโิภคที่แตกต่างกนัไดอ้ย่างตรงกลุม่มากยิ่งขึน้  

ด้านความสะดวกในการซือ้ ผูป้ระกอบการควรพัฒนาช่องทางและรูปแบบในการ
ช าระเงินผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ใหม้ีสะดวกมากยิ่งขึน้ โดยการเพิ่มช่องทางการช าระเงินที่มี
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ความหลากหลาย และอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการที่แตกต่างกนั เช่น การ
ช าระเงินผ่านบตัรเครดิต การช าระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และมีการเก็บเงินแบบปลายทาง ซึ่ง
จะท าใหผู้บ้ริโภคสามารถเลือกใชช้่องทางการช าระเงินที่ตนเองมีความสะดวกมากที่สดุ จะช่วยท า
ใหเ้พิ่มความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภคไดม้ากยิ่งขึน้ 

ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับค่าบริการจัดส่ง
เครื่องด่ืมใหม้ีความเหมาะสมกบัผูท้ี่ใชบ้ริการเดลิเวอรี่ โดยการก าหนดค่าบริการจดัส่งใหผู้บ้ริโภค
รูส้ึกถึงความคุม้ค่าที่ไดร้บัมากที่สดุ เพราะในปัจจุบนัการบริการสั่งเครื่องด่ืมผ่านเดลิเวอรี่มีคู่แข่ง
เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง การก าหนดค่าจดัส่งที่มีความเหมาะสม เช่น การมอบส่วนลดจากการสั่งซือ้
เมื่อสั่งซือ้ครบตามจ านวนขึน้ไป จะสามารถท าใหผู้บ้ริโภคเปรียบเทียบราคากบัความคุม้ค่าที่ไดร้บั 
และเกิดการสั่งซือ้เครื่องดื่มผ่านบรกิารเดลิเวอรี่อีกครัง้ในครัง้ถดัไป 

ด้านการติดต่อส่ือสาร ผูป้ระกอบการควรพัฒนาระบบรบัฟังความคิดเห็นและขอ้
รอ้งเรียนจากลูกคา้เพื่อน ามาพัฒนาการบริการเดลิเวอรี่ใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจจะ
ตอ้งมีการพฒันาระบบวดัระดบัความพึงพอใจของผูบ้รโิภคในการสั่งซือ้เครื่องดื่มในแต่ละครัง้ เช่น 
ใหผู้บ้รโิภคสามารถติชม พรอ้มเสนอแนะเก่ียวกบัการใชบ้ริการในครัง้นี ้ซึ่งจะท าใหผู้ป้ระกอบการ
สามารถน าไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความประทับใจและมี
แนวโนม้ที่จะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึน้ 

3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี 
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผูป้ระกอบการควรมีการพัฒนาระบบการเปรียบเทียบ

ความหลากหลายของเครื่องด่ืมผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยมีระบบที่ช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถ
คน้หาเครื่องด่ืมที่ตรงความตอ้งการของตวัเองไดง้่าย สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการเปรียบเทียบเครื่องด่ืมจากหลากหลายแบรนด์ เช่น การใชร้ะบบการให้คะแนนเรตติง้ใน  
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เป็นการแสดงความนิยมจากกลุ่มผูบ้ริโภคที่มีการเปรียบเทียบเครื่องด่ืม
มาแลว้ในขัน้ตน้ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยใหผู้บ้ริโภคสามารถลดระยะเวลา ลดขัน้ตอนในการคน้หา
เครื่องดื่มที่ตอ้งการ 

ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผูป้ระกอบการควรมีการพัฒนาระบบเดลิเวอรี่
ในเรื่องการคน้หารา้นคา้ที่ตอ้งการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒนาออกแบบระบบการ
คน้หารา้นคา้ใหม้ีการใชง้านง่าย ขัน้ตอนไม่ยุ่งยาก เช่น การเพิ่มฟังกช์ันการคน้หาโดยสามารถใส่
รายละเอียดรา้นคา้ที่ผูบ้ริโภคตอ้งการเจาะจงไดม้ากขึน้ ซึ่งจะช่วยในการคัดกรองรา้นคา้ที่ไม่ตรง
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ความต้องการออกไปได้ในระดับหนึ่ง ถือเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคสามารถหารา้นค้าที่ต้องการ
บรโิภคไดอ้ย่างรวดเรว็มากย่ิงขึน้ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
ส าหรบัการศกึษาวิจยัครัง้ต่อไป ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ดงันี ้

1. การวิจัยในครั้งนี ้ผู ้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองลกูคา้ และการยอมรบัเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการ
ใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ในภาพรวม ในครัง้ต่อไปผูว้ิจยัอาจจะเลือกท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
ศึกษาถึงแรงจูงใจหรือความพึงพอใจในการบริการที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื ้อ
เครื่องดืม่เป็นตน้ 

2. ในการศึกษาครัง้นี ้ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนั้น 
เพื่อใหก้ารวิจัยในครัง้ต่อไปมีความสมบูรณ์ครบถว้นมากขึน้ ควรท าการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้
เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอ่ืน ๆ เช่น การสงัเกต การสมัภาษณ์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกมาก
ยิ่งขึน้ 

3. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาปัญหา และกลยทุธท์างการตลาดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของบรกิารเดลิเวอรี่ เพื่อน ามาพฒันาหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธท์างการตลาดให้
เหมาะสมมากขึน้ เพราะในปัจจุบนัธุรกิจการใหบ้ริการเดลิเวอรี่มีการแข่งขนักันมากขึน้ จะตอ้งมี
การพัฒนารูปแบบการใหบ้ริการตลอดเวลา ใหม้ีความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขันในธุรกิจประเภท
เดียวกนัอีกทัง้ยงัสามารถเขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคเปา้หมายไดดี้ยิ่งขึน้ 

4. ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างที่กวา้งมากขึน้นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เครื่องด่ืมผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่  ของผูบ้ริโภคที่อาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคอ่ืน ๆ สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปวางแผนก าหนดกลยุทธท์างการตลาดไดอ้ย่างเหมาะสมกบั
ผูบ้รโิภคในแต่ละพืน้ที่ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีทีม่ีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม 

          แบบสอบถามฉบับนี ้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิต สาขาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยี ที่มีอิทธิพลต่อ

แนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้รกิารเดลิเวอรี่ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผล

ที่ไดจ้ากการศึกษาครัง้นี ้ผูวิ้จยัจะน าผลการวิจัยไปใชใ้นการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด

ของการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ ใหต้รงกับความตอ้งการของผูบ้ริโภค ขอ้มูลที่ไดร้บัจาก

ท่านทัง้หมดจะใชเ้พื่อการศกึษาวิจยัเท่านัน้  

          แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยค าถาม 4 ส่วน ดังนี ้ 

          สว่นที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

          สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองลกูคา้ 

          สว่นที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการยอมรบัดา้นเทคโนโลยี 

          สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับแนวโนม้พฤติกรรมการซือ้เครื่องดื่มผ่านการใชบ้ริการเดลิเวอรี่ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

          ผูวิ้จยัจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอใหอ้่านแบบสอบถามอย่าง

ละเอียดและตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง ทัง้นีข้อ้มลูที่ท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บรวบรวมไว้

เป็นความลบั และน าไปใชใ้นการศึกษาเท่านั้น ค าตอบของท่านจะมีคุณค่าส าหรบังานวิจัยและผูวิ้จัย

ขอขอบพระคณุผูต้อบแบบสอบถามเป็นอย่างสงู ที่ทุกท่านเสียสละเวลาอนัมีค่าในการตอบแบบสอบถาม

ฉบบันี ้
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ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง (    ) หน้าขอ้ความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน

มากที่สดุ  

เพียงข้อเดียว  

1. เพศ 

        1. (    ) ชาย  2. (    ) หญิง 

2. อาย ุ

        1. (    ) 18 – 22 ปี  2. (    ) 23 – 27 ปี 

        3. (    ) 28 – 32 ปี  4. (    ) 33 - 37 ปี 

        5. (    ) 38 ปีขึน้ไป 

4.     รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

        1. (    ) ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท  2. (    ) 15,001 – 30,000 บาท 

        3. (    ) 30,001 – 45,000 บาท  4. (    ) 45,001 – 60,000 บาท 

        5. (    ) 60,001 บาท ขึน้ไป 

5.     ระดบัการศกึษา 

        1. (    ) ต ่ากว่าปรญิญาตรี  2. (    ) ปรญิญาตรี 

        3. (    ) สงูกว่าปรญิญาตรี 

6.     อาชีพ 

        1. (    ) นกัเรียน/นกัศกึษา/นิสิต  2. (    ) ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ 

        3. (    ) ลกูจา้ง/พนกังานบรษิัทเอกชน  4. (    ) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 

        5. (    ) แม่บา้น/พ่อบา้น/เกษียณอายุ  6. (    ) อื่น ๆ โปรดระบ ุ………….. 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สดุ  

 

 

  

 

 

 

 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า (4C’s) 

ระดับความคดิเหน็ 
 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ดา้นคณุค่าที่ลกูคา้จะไดร้บั (Customer Value) 
1. ท่านไดร้บัเครื่องดื่มตรงกบัเมนทูี่สั่ง      

2. ท่านไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการใหบ้รกิาร      

3. บริการติดตามเครื่องดื่มท าใหท้่านมีความมั่นใจ
ในการสั่งซือ้ 

     

4. บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีเครื่องดื่มให้
เลือกหลากหลายตามความตอ้งการ 

     

ดา้นตน้ทนุของผูบ้รโิภค (Cost) 
1. ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับ
คณุภาพท่ีไดร้บั 

     

2. ค่าบรกิารจดัส่งเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม      

3. ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อช าระดว้ย
บตัรเครดิต 

     

4. ท่านจะได้รับส่วนลดตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จาก
การซือ้เครื่องดื่ม 
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ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สดุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า (4C’s) 

ระดับความคดิเหน็ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ดา้นความสะดวกในการซือ้ (Convenience) 

1. มีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชดัเจน      

2. ขัน้ตอนการสั่งซือ้เครื่องดื่มง่าย ไม่ซบัซอ้น      

3. ช่องทางการช าระเงินมีความสะดวก      

4. ไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ในการจดัส่งเครื่องดื่ม      

ดา้นการติดต่อส่ือสาร (Communication) 
1. ผูใ้หบ้ริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนัมีระบบรบั
ฟังความคิดเห็นและขอ้รอ้งเรียนจากลกูคา้ 

     

2. ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันมีการ
อพัเดตข่าวสารดา้นเครื่องดื่มอย่างสม ่าเสมอ 

     

3. ผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ ผ่านแอปพลิเคชันมีการ
แนะน าเครื่องดื่มที่น่าสนใจใหท้ราบล่วงหนา้ 

     

4. ผูใ้หบ้รกิารเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชนัมีระบบแจง้
สถานะในการจดัส่งครบถว้นทกุขัน้ตอน 
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ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สดุ  

 

 

 
 

การยอมรับด้านเทคโนโลยี 

ระดับความคดิเหน็ 

เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(5) 

เห็นดว้ย 
(4) 

ไม่แน่ใจ 
(3) 

ไม่เห็นดว้ย 
(2) 

ไม่เห็นดว้ย
อย่างยิ่ง 

(1) 
ดา้นการรบัรูถ้ึงประโยชน ์(Perceived Usefulness) 
1. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จาก
การจราจรท่ีติดขดั 

     

2. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ช่วยใหท้่านไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่
ตอ้งไปยืนรอคิวเป็นเวลานาน 

     

3. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ 
ช่วยใหท้่านลดค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

     

4. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ช่วยให้ท่านเปรียบเทียบความหลากหลายของ
เครื่องดื่มไดง้่ายขึน้ 

     

ดา้นการรบัรูว้่าง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease to Use) 

1. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ 
ช่วยในการคน้หารา้นคา้ที่ตอ้งการไดง้่ายขึน้ 

     

2. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มี
ขัน้ตอนในการใชง้านง่าย 

     

3. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ มี
การประมวลผลที่รวดเรว็ ถกูตอ้งแม่นย า 

     

4. การซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ 
สามารถท าไดท้กุที่ทกุเวลา 
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ส่วนที ่4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้เคร่ืองดื่มผ่านการใช้บริการ 
เดลิเวอร่ีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงขอ้เดียวที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สดุ  

 

1. ในอนาคตท่านจะซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ หรือไม่ 

           ซือ้แน่นอน        ไม่ซือ้แน่นอน 

   5 4 3 2 1 

2. ท่านจะแนะน าและชกัชวนใหค้นรูจ้กัมาซือ้เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชนัเดลิเวอรี่ หรือไม่ 

  

แนะน าแน่นอน       ไม่แนะน าแน่นอน 

   5 4 3 2 1 

 

 

----------ขอขอบคณุที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี-้--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พนัธเ์พชร ติยะประภาวฒัน ์
วัน เดือน ปี เกิด 15 สิงหาคม 2532 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา 2554 เศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
2563 คณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม สาขาวิชาการตลาด  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 6 ซอยจิตตเกษม แขวงป้อมปราบ เขตปอ้มปราบศตัรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร 10100   
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