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การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้าน
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โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
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ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ผูบ้ ริโภคที่มีเพศและรายได้แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และด้านจะแนะนา
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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%.

Keyword : Marketing mix, Customer perspective, Technology acceptance, Consumer buying behavior

ฉ
กิตติ กรรมประ กาศ

กิตติกรรมประกาศ
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) เข้ามามีบทบาทเป็ นส่วนหนึ่งของ
การเปลี่ ย นแปลงทางด้ า นเทคโนโลยี (Digital Disruption) ท าให้ พ ฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
เปลี่ ยนแปลงไป ผู้บ ริโภคที่ ท างานในเมื อ งต้อ งการความสะดวกสบาย ไม่ อ ยากเผชิ ญ ปั ญ หา
การจราจรติดขัด นอกจากนีย้ งั ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ ประเภทร้านอาหาร โดยเฉพาะ
ธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีการขยายตัวเฉลี่ยต่อปี
ในช่วงปี 2557 – 2561 ประมาณร้อยละ 10 สูงกว่าการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารโดยรวมที่มี
ค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3-4 ต่อปี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2562) แอปพลิเคชัน สั่งอาหารจึงถือเป็ นสิ่ง
สาคัญ อย่างหนึ่ ง ที่จ ะช่ วยเพิ่ ม โอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่ ผู้ป ระกอบการธุ รกิจ ร้านอาหาร
สามารถเข้าถึงกลุม่ ลูกค้ารายใหม่ๆได้ง่ายขึน้ จากการใช้ประโยชน์แอปพลิเคชันสั่งอาหารจึงทาให้
ผูป้ ระกอบการที่ทาธุ รกิจ การจัดส่งอาหาร (Food Delivery) มี แนวโน้ม การแข่ง ขันเพิ่ม สูงขึน้ ใน
ปัจจุบนั
จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผูใ้ ช้บริการ Delivery Startup
Lalamove ในกรุ งเทพมหานคร พบว่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็ นสินค้าที่ได้รบั ความนิยมสูงสุดใน
การใช้บริการ โดยมี ค่าเฉลี่ยสินค้าแต่ละประเภท ตามล าดับดังนี ้ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
54.86% ประเภทซุ ป เปอร์ม าร์เก็ ต และตลาด 14.86% ประเภทเครื่ อ งใช้ส านั ก งาน 10.86%
ประเภทของใช้ในครัวเรือ น 6.29% ประเภทดอกไม้ 2.86% และสิน ค้าประเภทอื่ น ๆ 10.29%
(KINASIH, 2017) โดยธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่ได้รบั ความนิยมในปั จจุบัน คือร้านกาแฟและชา
ไข่มกุ กระแสความนิยมของผูบ้ ริโภคที่ยงั เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง โดยในช่วงปี 2555-2561 กลุ่มร้านกาแฟ
เติบโตถึง 20% ต่อปี และในส่วนของตลาดชานมไข่มุก อีกธุรกิจที่น่าจับตามองจากกระแสความ
นิยมในปั จจุบนั (BLT Bangkok, 2019) ส่งผลให้มีผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มรายใหม่
เข้ามาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันในระยะต่อไป หากผูป้ ระกอบการยังไม่มีจุดแข็งของ
แบรนด์หรือสร้างความแตกต่างก็มีโอกาสที่จะไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว ผูป้ ระกอบการ
จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปรับ แผนธุ ร กิ จ ให้ส อดคล้อ งกั บ พฤติ ก รรมและความนิ ย มของผู้บ ริ โภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริโภคเริ่มให้ความสนใจในเรื่องความสะดวกในการใช้บริการและโปรโมชั่นการ
ส่งเสริมการขาย จึงทาให้ผูป้ ระกอบการต้องคานึงถึงการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของตนเองอยู่
ตลอดเวลา
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ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ เครื่ อ งดื่ ม แต่ ล ะรายต้ อ งใช้ ก ลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการแข่งขัน เข้าใจในสิ่งที่ผูบ้ ริโภคต้องการ จะช่วยวางแผนการดาเนินธุรกิจได้
เหนื อ กว่ า คู่ แ ข่ ง ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองลู ก ค้า จึ ง เป็ นกลยุ ท ธ์ ห นึ่ ง ที่ ถู ก น ามา
ประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
กาหนดราคาสินค้าซึ่งถือเป็ นต้นทุนที่ผูบ้ ริโภคยินดีจ่ายเมื่อแลกกับความคุม้ ค่าที่ได้รบั กาหนด
ช่องทางการจัดจาหน่ายที่สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผบู้ ริโภค และการติดต่อสื่อสารจะต้อง
ทาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจได้ง่ายสามารถตอบสนองกลับมายังผู้ประกอบการได้ จะทาให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถหาสินค้าและให้บริการได้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภคได้เป็ นอย่างดี ผูป้ ระกอบการ
ควรต้องมองหาช่องทางการให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของพฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป การยอมรับด้านเทคโนโลยีจึงถือเป็ นกลยุทธ์ท่ีสาคัญที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้
ประกอบด้วย การทาให้ผูบ้ ริโภครับรูถ้ ึงประโยชน์ท่ีได้รบั จากการใช้งานเทคโนโลยีในการซือ้ สินค้า
อานวยความสะดวกสบายให้แก่ผบู้ ริโภคมากยิ่งขึน้ และขัน้ ตอนการใช้งานเทคโนโลยีจะต้องทาให้
เกิดความง่ายระบบไม่ซบั ซ้อน จะส่งผลให้ผปู้ ระกอบธุรกิจเครื่องดื่ม สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าราย
ใหม่ๆได้ง่ายขึน้ จากเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ซ่งึ ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้า งต้ น จะเห็ น ได้ว่ า ธุ ร กิ จ การจั ด ส่ ง อาหาร (Food Delivery)
และแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) มีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบนั จาก
แนวโน้มพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริโภค และธุรกิจประเภทเครื่องดื่มที่เป็ นสินค้าที่ได้รบั
ความนิยมสูงนั้น ก็มี ผู้ประกอบการเกี่ ยวกับธุรกิจเครื่องดื่ม รายใหม่ เข้ามาทาการแข่งขันกันสูง
ผูป้ ระกอบการธุรกิจจึงต้องทาความเข้าใจผูบ้ ริโภค และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดไว้ ดังนัน้ ผูว้ ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ ิจยั เห็นว่าหากสามารถเข้าใจถึง
ความเห็นของผูบ้ ริโภคและสิ่ งที่ผู้บริโภคให้ความสาคัญ ก็จะทาให้ผูป้ ระกอบการธุรกิจสามารถ
วางแผนธุรกิจ และวางกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ
2. เพื่ อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณ ค่าที่
ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่ อสื่อสาร ที่มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และการ
รับ รู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน ที่มี อิทธิ พ ลต่อแนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่อให้ผปู้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่สามารถ
นาผลการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ได้รูจ้ ัก
กลุ่มผูบ้ ริโภคมากขึน้ ทัง้ ในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า และด้านการยอมรับด้านเทคโนโลยี นามาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันจากผูป้ ระกอบการรายใหม่ท่ีพยายามเข้ามาชิงส่วนแบ่ง
ทางการตลาด
3. เพื่ อ ให้ผู้ท่ี ส นใจศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี นี ้น าผลการวิ จัย ไปใช้เป็ นแหล่ ง ข้อ มู ล ใน
การศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้องค์ความรู ข้ องแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ในการศึกษาขยายผลต่อไปในอนาคต
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ หรือเคยซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิ เวอรี่บนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ หรือเคยซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิ เวอรี่บนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน จึงใช้วิธีคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558) โดยกาหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คนเก็บเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
400 คนโดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กาหนดวิธีการสุม่ ตัวอย่าง ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการจับ
สลากแบบไม่ ใ ส่ คื น เขตพื ้น ที่ ใ นกรุ ง เทพมหานครทั้ ง หมด 50 เขต โดยจั บ สลากมา 4 เขต
ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตบางขุนเทียน เขตปทุมวัน และเขตยานนาวา
ขั้ น ตอนที่ 2 วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่ ง กลุ่ ม
ตัวอย่างแต่ละเขตๆละเท่าๆกันได้ เขตละ 100 ตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกสถานที่
เก็บข้อมูล จากเขตที่ส่มุ ได้โดยจะเก็บบริเวณศูนย์การค้าชัน้ นาในเขตนัน้ เนื่องจากสถานที่ดงั กล่าว
เป็ นที่ตงั้ ของร้านคาเฟ่ ชนั้ นา
ตาราง 1 แสดงจานวนตัวอย่างและสถานที่ท่เี ก็บข้อมูลในแต่ละเขต
เขตที่ทาการสารวจ
เขตลาดพร้าว
เขตบางขุนเทียน
เขตปทุมวัน
เขตยานนาวา
รวมทัง้ สิน้

จานวนตัวอย่าง(คน)

สถานที่เก็บข้อมูล

100
100
100
100
400

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
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ขั้น ตอนที่ 4 การสุ่ม ตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling)
โดยผู้ วิ จั ย จะท าการแจกแบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสถานที่ ต่ า ง ๆ ในเขตของ
กรุงเทพมหานครทัง้ 4 เขตที่ได้กาหนดไว้แล้วในขัน้ ตอนที่ 2 ให้ครบตามแบบสอบถามจานวน 400
ชุด
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็ นดังนี ้
1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1.1.1 เพศ
1.1.1.1 ชาย
1.1.1.2 หญิง
1.1.2 อายุ
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 ปี ขนึ ้ ไป
1.1.3 รายได้
1.1.3.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 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 ขึน้ ไป
1.1.4 ระดับการศึกษา
1.1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.1.4.2 ปริญญาตรี
1.1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.1.5 อาชีพ
1.1.5.1 นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
1.1.5.2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
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1.1.5.3 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
1.1.5.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.1.5.5 แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ
1.1.5.6 อื่น ๆ
1.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย
1.2.1 ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
1.2.2 ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
1.2.3 ด้านความสะดวกในการซือ้
1.2.4 ด้านการติดต่อสื่อสาร
1.3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย
1.3.1 ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
1.3.2 ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ผู้ บ ริ โภค หมายถึง ผู้ท่ี ซื อ้ หรือเคยซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิ เวอรี่ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตงั้ แต่ 18 ปี ขนึ ้ ไป
2. บริการเดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Delivery Application) หมายถึง
การบริการรับ -ส่งเครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ทโฟนผู้ใช้จ ะสั่ง
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน เดลิเวอรี่ ซึ่งหมายถึงแอปพลิเคชัน LINE MAN, Food Panda, Grab
Food, Get Food จากนั้น จะมี ก ารแจ้ง รายการเครื่ อ งดื่ ม ไปยั ง ร้า นเครื่ อ งดื่ ม เพื่ อ ให้ท างร้า น
จัดเตรียมเครื่องดื่ม โดยมีคนขับ ไปรับเครื่องดื่มจากทางร้านอาหารตามที่ผู้ใช้บริการสั่งไว้ แล้ว
จัดส่งให้กบั ผูใ้ ช้บริการตามสถานที่ท่ีปักหมุดไว้ในแอปพลิเคชัน
3. ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะข้อมูลทั่วไปของผูบ้ ริโภค ได้แก่ เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
4. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า หมายถึง การตลาดที่เน้นผูบ้ ริโภคเป็ น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) ซึ่งอาจเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้ผบู้ ริโภคต้องการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึน้ ประกอบด้วย
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1. ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั หมายถึง คุณค่าหรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ลูกค้าจะ
ได้รบั จากการใช้บริการเดลิเวอรี่ในการซือ้ เครื่องดื่ม
2. ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงจากการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ เช่น ค่าจัดส่งสินค้า
3. ด้านความสะดวกในการซือ้ หมายถึง ความสะดวกจากการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ สามารถส่งได้ถึงที่ปักหมุดไว้ในแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
4. ด้านการติดต่อสื่อสาร หมายถึง ผูใ้ ช้บริการเดลิเวอรี่จะได้รบั อัพเดตข่าวสารต่าง ๆ
จากแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เช่น แนะนาเครื่องดื่มจากร้านที่มีช่อื เสียงให้ทราบล่วงหน้า
5. การยอมรับ ด้ านเทคโนโลยี หมายถึง การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั โดยใช้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหาร เข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจาวันมากขึน้ บทบาทสาคัญในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย
1. ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ หมายถึง ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จากการใช้บริการเดลิเวอรี่
ในการซือ้ เครื่องดื่มช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้งาน
2. ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่ อการใช้งาน หมายถึง การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ สามารถดาเนินการได้ง่าย ขัน้ ตอนไม่ซบั ซ้อน
6. แนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้ บ ริ ก ารเดลิ เวอรี่ หมายถึ ง
แนวโน้มที่ผบู้ ริโภคจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่บนโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน โดยมี
ขัน้ ตอนการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ และมี ความคิดที่จะนาไปสู่ความน่าจะเป็ นหรือความโน้ม
เอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่เกิดพฤติกรรมในอนาคต ได้แก่ แนวโน้มในการซือ้ และการบอก
ต่อ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึ ก ษาเรื่อ งส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองลูก ค้า และการยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
1.เพศ
2.อายุ
3.รายได้
4.ระดับการศึกษา
5.อาชีพ

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s)
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ข องผู้บ ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

1.ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าที่จะได้รบ
ั
2.ด้านต้นทุนของผูบ
้ ริโภค
3.ด้านความสะดวกในการซือ้
4.ด้านการติดต่อสื่อสาร

การยอมรับด้านเทคโนโลยี
1.ด้านการรับรูถ้ งึ ประโยชน์
2.ด้านการรับรูว้ า่ ง่ายต่อการใช้งาน

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานทางการวิจัย
1. ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา
และอาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั
ด้านต้น ทุน ของผู้บ ริโภค ด้านความสะดวกในการซื อ้ และด้านการติ ดต่ อสื่อ สาร มี อิท ธิ พ ลต่ อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และด้านการรับรู ้
ว่าง่ายต่อการใช้งาน มี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้นาเสนอ
ตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s)
3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์
Schiffman and Wisenblit (2015, อ้างถึงใน รุจิรา ตันเทอดทิตย์. 2559) ได้กล่าวว่าการ
แบ่งส่วนตลาดประชากรทาได้โดยการแบ่งกลุ่มของผูบ้ ริโภคตามอายุ รายได้ เชือ้ ชาติ เพศ การ
ประกอบอาชีพ สถานภาพสมรส ประเภทและขนาดของใช้ในครัวเรือน และที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์ ตัว
แปรเหล่านีม้ ีวัตถุประสงค์ เชิงประจักษ์และสามารถซักถามหรือการสังเกตได้อย่างง่ายดาย สิ่ง
เหล่านีช้ ่วยให้นักการตลาดได้จาแนกผูบ้ ริโภคแต่ละประเภทตามที่กาหนดไว้ได้อย่างชัดเจน เช่น
กลุม่ อายุ หรือกลุม่ รายได้ เช่นเดียวกับระดับชนชัน้ ทางสังคมที่จะถูกกาหนดโดยวัตถุประสงค์
การค านวณดัช นี ก ารชี ้วัด 3 ตัว แปร คื อ รายได้(จ านวนเงิ น เดื อ น) ระดับ การศึ ก ษา
(การศึกษาสูงสุด ) และอาชี พ (การประกอบอาชี พ ต่าง ๆ) ซึ่งการแบ่ งกลุ่ม ประชากรเป็ น วิธี ท่ี มี
ประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการค้นหาและเข้าถึงกลุม่ ลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง
Kotler and Keller (2016, อ้ า งถึ ง ใน CHONNIKAN SITTHISAKNAWAKUL.2559)
กล่าวว่า ปั จ จัยส่วนบุค คลที่มี อิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บ ริโภค โดย อายุ ขนาด
ครอบครัว วงจรชีวิตครอบครัว เพศ รายได้ การศึกษา ศาสนา สัญชาติ ชนชัน้ ทางสังคม เป็ นปั จจัย
ที่นักการตลาดนิยมใช้มาก แต่อย่างใดก็ตามนักการตลาดควรเลือกเพียงบางปั จจัยมาใช้ในการ
แบ่งกลุม่ ลูกค้า ซึ่งควรมีปัจจัยดังนี ้
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1) อายุ (Age) บุคคลจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามอายุ โดย
ส่วนมากนักการตลาดจะแบ่งกลุม่ ผูบ้ ริโภคตามอายุ เช่น สินค้าสาหรับเด็ก ผูใ้ หญ่ ผูส้ งู อายุ เป็ น ต้น
2) วงจรชีวิตครอบครัว (Life-Cycle Stage) การดารงชีวิตในแต่ละขัน้ มีอิทธิพลต่อความ
ต้องการสินค้าและพฤติกรรมการซือ้ ที่แตกต่างกัน
3) เพศ (Gender) เพศหญิ งและเพศชายจะมีทัศนคติและความชอบที่แตกต่างกัน เช่น
เพศชายจะชอบศึกษาข้อมูลของสินค้าก่อนที่จะซือ้ สินค้า และมัก จะเลือกซือ้ สินค้าจากคุณสมบัติ
แต่เพศหญิงมักจะเลือกซือ้ สินค้าจากความชอบ หรือ สินค้าที่มีคนอื่นแนะนาว่าดี
4) รายได้ (Income) มีผลกระทบต่ออานาจการซือ้ ในการตัดสินใจซือ้ สินค้าหรือบริการจึง
เป็ นเหตุให้นกั การตลาดควรให้ความสนใจในเรื่องของรายได้
5) ช่วงวัย (Generation) แต่ละช่วงวัยจะได้รบั อิทธิพลจากเพลง ภาพยนตร์ การเมืองหรือ
เหตุการณ์ ต่ าง ๆ ที่ แตกต่างกัน จึ งท าให้พ ฤติก รรมในการเลื อกซื อ้ สิน ค้า บริการของแต่ ละคน
แตกต่างกัน
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ (2550) ได้กล่าวถึง ลักษณะของประชากรศาสตร์ แบ่งเป็ น เพศ อายุ
สถานภาพของครอบครัว ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ การศึกษา ตัวแปรเหล่านีม้ กั จะใช้เป็ น
เกณฑ์ส าหรับ แบ่ งส่วนการตลาด ลัก ษณะที่ ส าคัญ ของประชากรศาสตร์จ ะช่ วยกาหนดตลาด
เป้าหมายได้ง่ายขึน้ กว่าตัวแปรทางด้านอื่น ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์จะประกอบด้วย
1. เพศ (Sex) โดยส่วนมากถูกใช้เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนการตลาด นักการตลาดส่วน
ใหญ่ตอ้ งศึกษาตัวแปรนีอ้ ย่างละเอียดเพราะตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในอดีตซึ่ง
มีผลต่อพฤติกรรมในการบริโภค
2. อายุ (Age) เป็ นตัวแปรที่นักการตลาดมักจะใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึง
ความต้องการในแต่ละตลาดช่วงอายุ นักการตลาดจะคิดค้นพัฒนาสิ่งต่าง ๆให้มีความเหมาะสม
สามารถตอบสนองความต้องการต่อผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกันได้
3. ลักษณะครอบครัว (Marital Status) ลักษณะครอบครัวมีความสาคัญ มากขึน้ กว่าใน
อดีต นักการตลาดต้องคานึงถึงจานวนคนในครอบครัว ประกอบกับลักษณะเฉพาะของบุคคลใน
ครัวเรือนที่อุปโภคสิ น ค้าชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ง เพื่ อน ามาพัฒ นากลยุท ธ์ทางการตลาดตรงกับ กลุ่ม
ผูบ้ ริโภคเป้าหมาย
4. อาชีพ รายได้ และการศึกษา (Occupation, Income and Education) เป็ นตัวแปร
สาคัญ ในการกาหนดส่วนแบ่งของตลาด นักการตลาดจะเน้นกลุ่ม ผูบ้ ริโภคที่มี ฐานะรวยจนถึง
รายได้ระดับปานกลาง แต่ถึงอย่างไรผูบ้ ริโภคที่มีฐานะต่ามัก จะเป็ นตลาดที่มีขนาดใหญ่ ท่ีสุด ซึ่ง
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ปั ญหาสาคัญในการแบ่งส่วนการตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสาหรับใน
ปั จจุบัน รายได้อาจจะใช้เป็ นตัวชีค้ วามสามารถในการใช้จ่ายสินค้าจริง แต่ในขณะเดียวกันการ
เลือกซือ้ สินค้าที่แท้จริงอาจจะต้องใช้เกณฑ์รูปแบบการดารงชีวิต ประเภทอื่นประกอบด้วยเพื่อใช้
เป็ นตัวกาหนดตลาดเป้าหมายให้ชดั เจนยิ่งขึน้
ภาวิณี กาญจนาภา (2554) ได้กล่าวถึง ลักษณะทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วย อายุ
เพศ วงจรชีวิตของครอบครัว ระดับการศึกษา รายได้ ฯลฯ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ดงั กล่าวมี
ความสาคัญต่อนักการตลาดเพราะเกี่ยวพัน โดยตรงกับ อุปสงค์ในตัวสินค้าการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรศาสตร์ชใี ้ ห้เห็นถึงการเกิดขึน้ ของตลาดใหม่และตลาดอื่นๆ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ที่สาคัญมีดงั นี ้
1. อายุ ใช้เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภัณ ฑ์หลายชนิด เช่ น อาหาร
เครื่องดื่ม เป็ นต้น บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมที่ แตกต่างกัน และ
สนใจในผลิตภัณฑ์ต่างประเภทกัน และสื่อที่องค์กรธุรกิจจะเลือกใช้เพื่อเข้าถึงบุคคลในวัยต่างๆ
เหล่านีก้ ็จะต้องแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของอายุบคุ คล ดังนี ้
1.1 วัยเด็ก บุคคลวัยนีอ้ าจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทขนม การ์ตนู สิ่งสาคัญ
ที่บุคคลในวัยนีส้ นใจมักจะเป็ น กิจกรรมสาหรับเด็ก มุ่งเน้นที่ความสนุกสนานมากกว่าจะเป็ นสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ
1.2 วัยรุ่น บุคคลที่ อยู่วัยรุ่นมี แนวโน้มที่จะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ให้
ความบันเทิง และผลิตภัณฑ์ท่มี ีความแปลกใหม่ แต่บคุ คลกลุ่มนีม้ ีรายได้ไม่มากนัก เนื่องจากยังไม่
มี รายได้เป็ น ของตนเอง บุคคลกลุ่ม วัยรุ่ นนี ้น่ าจะเป็ น ตลาดที่ ดีส าหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ป ระเภทเกม
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์เสือ้ ผ้า สื่อที่บุคคลในวัยนีส้ นใจจะเป็ นสื่อประเภทโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
ต่างๆ
1.3 วัยรุ่นตอนปลายถึงวัยกลางคน บุคคลกลุ่มนีม้ ีรายได้เป็ นของตนเอง ผูท้ ่ีอยู่ในวัย
นีอ้ าจเป็ นตลาดที่ดีสาหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาปานกลางถึงสูง ผลิตภัณฑ์ประเภทที่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงผลของการใช้โดยสามารถชะลอการย่างเข้าสู่วยั กลางคนของตนเอง เช่น เครื่องสาอางที่มี
เป้าหมายที่สตรีวยั กลางคน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บ้าน โทรศัพท์มือถือ
1.4 วัยเกษี ยณอายุหรือวัยชรา บุคคลกลุ่ม นีเ้ ป็ นกลุ่ม ที่มีรายได้ไม่ม ากนัก นิยมใช้
จ่ ายเงิ น เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ น ผู้ท่ี อ ยู่ในวัย นี ้น่ าจะเป็ น ตลาดที่ ดี ส าหรับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ประเภทการ
ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณ ฑ์ท่ีเสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพ เช่น สถานที่ออกกาลังกาย เพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงของตนเอง สื่อประเภทที่เข้าถึงกลุ่ มบุคคลในวัยนีจ้ ะเป็ นพวกวิทยุหรือสื่อ

13
สิ่งพิมพ์ต่างๆ แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัยความระมัดระวังไม่ให้เป็ นการสร้าง
ความแบ่งแยกของช่วงอายุว่ากาลังเข้าสู่วัยชราหรือวัยเกษี ยณอายุอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการ
ต่อต้านการรับรูแ้ ละการเลือกซือ้ จากกลุม่ ดังกล่าว
2. เพศ บุคคลที่มีเพศต่างกันมี แนวโน้มที่จะมีความชอบหรือความสนใจที่แตกต่างกัน
เช่น เพศชายอาจมีแนวโน้มที่จะสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทกีฬาบางประเภท ได้แก่ เจ็ตสกี ปี นเขา
ขณะที่สตรีอาจสนใจกีฬาประเภทว่ายนา้ แบดมินตัน เทนนิส หรือสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทความ
งามต่างๆ จึงเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและกิจกรรม
ของแต่ละเพศดังกล่าว ในอกจากนีย้ งั มีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีการแบ่งเพศของสินค้า เช่น นา้ หอม
หรือเครื่องสาอาง โดยจะมีการทากลิ่นนา้ หอมให้แตกต่างกัน เพศชายจะเน้นกลิ่นแนวสดชื่น เพศ
หญิงจะเน้นกลิ่นหอมหวาน เป็ นต้น
3. เชือ้ ชาติ สามารถถูกนาไปใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์บาง
ประเภท เช่ น เสื อ้ ผ้า อาหาร เครื่องประดับ เป็ น ต้น บุคคลที่มี เชือ้ ชาติเดีย วกัน จะมี วัฒ นธรรม
วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ค่ า นิ ย ม ความเชื่ อ ที่ เหมื อ นกั น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชนิ ดและ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ท่เี ลือกซือ้
4. รายได้ จัดเป็ นตัวแปรที่ นัก การตลาดนิ ยมใช้เป็ น เกณฑ์ในการแบ่ ง ส่วนการตลาด
เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่สะท้องถึงอานาจในการซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภค นอกจากนีร้ ายได้ยังมีผลต่อ
ชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีผบู้ ริโภคเลือกซือ้ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้สงู จะมีความสนใจในสินค้าฟุ่ มเฟื อยและ
มีคณ
ุ ภาพสินค้าที่ดีมากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจต่อสินค้าอุปโภค
บริโภคที่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต
5. วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) แต่ละขัน้ ของวงจรชีวิตครอบครัวจะมีส่วนใน
การกาหนดว่าบุคคลใดที่ทาหน้าที่ในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ทงั้ ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่บุคคลสนใจและทาการเลือกซือ้ บุคคลที่มี อิทธิพ ลในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เช่ น
ในช่ วงที่ ค รอบครัวเริ่ม ต้น แต่ ง งานและมี บุต ร ผลิ ต ภัณ ฑ์ท่ี ส มาชิ ก ในครอบครัว สนใจอาจเป็ น
ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็ก เป็ นต้น
6. ชนชัน้ ทางสังคม (Social Class) มีผลกระทบที่รุนแรงต่อความชอบในสินค้า เช่น รถ
เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ บ้าน บริษัทหลายบริษัทได้ทาการออกแบบสินค้าและบริการให้เข้ากับชนชัน้
ทางสังคมของแต่ละกลุ่ม โดยรสนิยมของชนชั้นทางสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ภายใน 1 ปี
ในช่วงปี 1990 เป็ นช่วงเวลาแห่งความโลภและการแสดงออกทางฐานะ เพื่อชนชัน้ ที่สูงกว่าด้วย
ตราสินค้าก็ยงั มีกลุม่ คนที่แสวงหาสินค้าราคาแพงเหล่านี ้
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วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) ได้กล่าวถึง ลักษณะด้านประชากรศาสตร์จะใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแบ่งผูบ้ ริโภคออกเป็ นกลุ่มต่างๆ โดยตัวแปรที่ใช้ เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดือน เป็ นต้นโดยทั่วไปตามลักษณะประชากรศาสตร์เหล่านีจ้ ะเป็ น
เกณฑ์ท่นี กั การตลาดนิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์หลายชนิด
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2556) ปัจจัยที่กาหนดการบริโภคของผูบ้ ริโภค แบ่งเป็ น
1. การศึกษา ผูบ้ ริโภคที่มีการศึกษาดีมีประสบการณ์จากการเรียนรูจ้ ะทาให้ผบู้ ริโภครูจ้ กั
เลือกซือ้ สินค้าหรือบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
2. วัยและเพศของผูบ้ ริโภค วัยและเพศเป็ นปั จจัยที่กาหนดชนิดและปริมาณการซือ้ ขาย
สินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคและกาหนดการตัดสินใจ และความรอบครอบในการซือ้ เช่น วัยรุ่น
ตัดสินใจซือ้ สินค้าได้รวดเร็วกว่าวัยผูใ้ หญ่
3. รายได้ข องผู้บ ริโภค เป็ น สิ่ง กาหนดให้ผู้บ ริโภคตัด สิน ใจในการเลือกซื อ้ สิ น ค้าและ
บริการที่เหมาะสมกับรายได้ของตนเอง ถ้าผูบ้ ริโภคมีรายได้มาก็จะซือ้ สินค้าและบริการมากในทาง
กลับกัน ถ้าผูบ้ ริโภคมีรายได้นอ้ ยก็จะซือ้ สินค้าและบริการน้อย
ภาวิณี กาญจนาภา (2559) ตัวแปรทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
1. เพศ เพศหญิงและเพศชายที่แตกต่างกันมีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรมความ
จาเป็ นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ท่ีแต่ละบุคคล
แสวงหาที่จะได้รบั จากการซือ้ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมแสวงหาและการเลือกรับสื่อและ
ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน
2. อาชี พ เป็ นปั จ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั น อย่ า งใกล้ชิ ด กั บ ปั จ จั ย ทางด้า นการศึ ก ษา
สถานภาพ และรายได้ของบุคคล และยังเป็ นปั จจัยที่สามารถนามาใช้ในการอ้างอิงถึงแนวโน้ม
ค่านิยม วิถีการดาเนินชีวิตและกระบวนการบริโภคของบุคคล บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกันอาจมี
ความชื่นชอบแตกต่างกันในประเภทของผลิตภัณฑ์บางประเภท
3. การศึกษา มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ ของบุคคลโดยผ่านการเป็ นตัวกาหนดความ
โน้มเอียงของรายได้และอาชีพ ของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความ
ชื่นชอบประเภทของผลิตภัณฑ์ท่แี ตกต่างกัน
4. อายุ เป็ น ตัว แปรส าคัญ ซึ่ง สามารถน ามาใช้ในการอธิ บ ายถึ ง พฤติ ก รรมทางด้า น
วัฒ นธรรมและบรรทัดฐานทางทัศนคติของกลุ่มบุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน อายุส่งผลกระทบต่อ
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเองและวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคล
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5. รายได้ เป็ นตัวแปรหนึ่งทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อแบบฉบับพฤติกรรม
การซือ้ ของบุคคล แต่อาจไม่ใช่เป็ นเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถนามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดเป็ น
สาเหตุของพฤติกรรมการซือ้ ของบุคคล หรือสามารถนามาอธิบายพฤติกรรมการซือ้ ของบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรใช้รวมกับตัวแปรอื่นๆ เช่น อาชีพ หรือการศึกษา เป็ นต้น
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้นาทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา
(2559) ดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งเป็ นการศึกษาถึงตัวแปรด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมผูบ้ ริโภค
ประกอบด้วย เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา อายุ และรายได้ ที่ใช้ในงานวิจัยครัง้ นี ้ อาจเป็ นสาเหตุ
ของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
ที่แตกต่างกัน อาจจะมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ท่แี ตกต่างกัน
ผูว้ ิจยั จึงนาตัวแปรดังกล่าวมาใช้เป็ นแนวทางในการออกแบบสอบถาม
2.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s)
Kotler (2010) กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็ นเครื่องมือทาง
การตลาดที่กิจการใช้สาหรับดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในตลาดเป้าหมาย Mccarthy
(1960) แบ่ งเครื่องมื อนีอ้ อกเป็ น 4 กลุ่ม ซึ่งแบ่งได้เป็ น 1.ผลิตภัณ ฑ์ 2.ราคา 3.ช่ องทางการจัด
จ าหน่ ายกระจายสิ น ค้า 4.การส่ง เสริม การตลาด ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps จะแสดงถึ ง
มุม มองจากผู้ขายสินค้าไปยังผู้ซือ้ สิ นค้า และส่วนทางด้านมุม มองของผูซ้ ือ้ จะใช้เครื่องมื อทาง
การตลาดที่ถูกออกแบบเพื่อส่งมอบประโยชน์ ให้แก่ลกู ค้า Robert Lauterborn (1990) แนะนาว่า
4Ps ในมุมมองของผูข้ ายสินค้าจะสะท้อนถึง 4Cs ของผูซ้ ือ้ สินค้า
ตาราง 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 4Ps กับ 4Cs
4Ps

4Cs

Product
Price
Place

ผลิตภัณฑ์
ราคา
การจัดจาหน่าย

Customer Solution
Customer Cost
Convenience

การแก้ปัญหาของลูกค้า
ต้นทุนของลูกค้า
ความสะดวก

Promotion

การส่งเสริมการตลาด

Communication

การติดต่อสื่อสาร

ที่มา: Kotler. (2010) Marketing Management.
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Lauterborn (1990, อ้างถึงใน ปณยา อักษร.2560) ได้ให้ความหมายของส่วนประสม
ทางการตลาด 4C’s ไว้ดงั นี ้
1. ความต้องการของผูบ้ ริโภค (Consumer wants and Needs) หมายถึง การที่จะผลิต
สินค้ามาเพื่อขายเราต้องคานึงถึงความต้องการของผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก สินค้าที่ผลิตออกมานัน้ ควร
จะเป็ นสินค้าที่ผูบ้ ริโภคจะซือ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พวกเขา ไม่ใช่เพื่อกาไรของผูผ้ ลิตและผูจ้ ัด
จาหน่าย
2. ต้นทุนของผูบ้ ริโภค (Consumer’s Cost to Satisfy) หมายถึง แนวคิดการตัง้ ราคาควร
ต้องพิจารณาถึงต้นทุนของผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ท่ีจะได้สินค้ามาใช้ ซึ่งการตั้งราคานั้นต้อง
คานวณถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผบู้ ริโภคต้องจ่ายออกไปก่อนที่จะได้รบั สินค้า ไม่ว่าจะเป็ นค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของการเดินทาง ค่าจอดรถ ค่าเสียเวลา เป็ นต้น
3. ความสะดวกในการซือ้ (Convenience to Buy) หมายถึง การกระจายสินค้าให้ครบ
ทุกช่องทางการจัดจาหน่าย จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการซือ้ สินค้าและบริการของผูบ้ ริโภคได้
เพราะในตอนนีผ้ ูบ้ ริโภคจะเป็ นผูต้ ดั สินใจว่าจะซือ้ ที่ไหน ไม่ใช่การซือ้ ตามช่องทางที่ถูกกาหนดขึ น้
จากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่าย
4. การสื่ อสาร (Communication) หมายถึง วิธีการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื อ้
แบบในอดีตที่ให้ความสาคัญในเรื่องการลดแลกแจกแถม แต่ปัจจุบนั พฤติกรรมผูบ้ ริโภคเปลี่ยนไป
ผูบ้ ริโภคเลือกที่จะไม่เชื่อการสื่อสารแบบในอดีตอีกแล้ว กลับ ให้ความสาคัญในการสร้างเรื่องราว
สร้างความไว้วางใจ ผ่านสื่อที่ได้รบั ฟั งมากกว่า
ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2554) กล่าวไว้ว่า ผูป้ ระกอบการจะสามารถนาส่วนประสม
ทางการตลาดมาดาเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริการให้
เกิดความพึงพอใจ ดังนี ้
1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (customer needs and wants) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไร
จะพิจารณาถึง คุณค่าหรือคุณ ประโยชน์ต่าง ๆที่จะได้รบั เมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย ดังนัน้ ธุรกิจต้อง
เสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง
2. ต้นทุน (cost to customer) ต้นทุนหรือเงินที่ลูกค้ายิน ยอมที่จะจ่ายสาหรับ ซือ้ สินค้า
และบริการ ต้นทุนต้องมีความคุม้ ค่ากับบริการที่ลกู ค้าจะได้รบั หากลูกค้ายินยอมที่จะจ่ายในราคา
สูงแสดงว่าความคาดหวังในการบริการนั้นย่อมสูง ขึน้ ด้วย ดังนั้น ธุรกิจควรต้องกาหนดราคาที่มี
ความเหมาะสมหาราคาที่ลกู ค้ายินยอมจ่ายให้ได้ เพื่อนาราคานัน้ ไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ทาให้ลกู ค้าเกิดความพึงพอใจยอมรับได้กบั ต้นทุนที่เกิดขึน้ จริง
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3. ความสะดวก (convenience) ลูก ค้า จะเลื อ กใช้บ ริก ารกับ ธุ รกิ จ ใดธุ ร กิ จ หนึ่ ง นั้น
จะต้องมั่นใจว่าได้รบั ความสะดวก ซึ่ง หากลูกค้าไปติดต่อใช้บริการได้ไม่สะดวกธุรกิจ มีหน้าที่สร้าง
ความสะดวกด้วยวิธีการต่างๆ
4. การติดต่อสื่อสาร (communication) ลูกค้ามักจะมีความต้องการได้รบั ข่าวสารที่เป็ น
ประโยชน์จากธุรกิจที่ตนเองสนใจ แต่ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ตอ้ งการติดต่อธุรกิจ เพื่อแสดงความ
คิดเห็นของตนเองได้ ธุรกิจมีหน้าที่จดั หาสื่อกลางที่เหมาะสมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อเป็ นสื่อในการ
เปิ ดรับความเห็นจากลูกค้า
Thaimarketing (2556, อ้างถึ ง ใน นัฑ รัต น์ เปี่ ยมสุว รรณ.2559) 4C’s ประกอบด้ว ย
(Customer, Cost, Convenience, and Communication) เป็ น มุม มองของผู้บ ริโภคว่ าต้อ งการ
อะไร ผูบ้ ริโภคมีตน้ ทุนเท่าไหร่ จะเพิ่มความสะดวกในการซือ้ สินค้าให้กับผูบ้ ริโภคได้อย่างไร ควร
จะสื่อสารอย่างไรเพื่อให้ผูบ้ ริโภครับฟั ง และด้วยหลัก 4C’s นีเ้ องที่จะทาให้นักการตลาดสามารถ
เข้าถึงผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ได้ง่ายขึน้
ราคา (Price)

ต้นทุนของลูกค้า (cost to the customer)

การจัดจาหน่าย (Place)

ความสะดวกของลูกค้า (convenience)

ผลิตภัณฑ์ (Product)

ความต้องการของลูกค้า (consumer wants and needs)

กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion)

การติดต่อสื่อสาร (communication)

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 4Ps กับ 4Cs
ฉั ต ยาพร เสมอใจ (2550) กล่ า วไว้ ว่ า ในการสร้า งความพึ ง พอใจให้ กั บ ลู ก ค้ า
ผูป้ ระกอบการควรต้องคานึงถึงส่วนประสมทางการตลาด 4 ประการ หรือเรียกอีกอย่างว่า 4Ps ใน
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 4 ประการ (4Cs) ดังนี ้
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4 ประการ หรือ 4Ps หมายถึงตัวแปรทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมาย ซึ่งสามารถแบ่งตัว
แปรสาคัญได้เป็ น 4 ประการ คือ
1. ผลิตภัณ ฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ธุรกิจ ต้องการนาเสนอขายให้กับลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าเกิดความพอใจ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีตอ้ งการเสนอขายจะอยู่ในรูปของสิ่งเป็ นรูปธรรมหรือไม่เป็ น
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รูปธรรมก็ได้ ผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วย สินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีมลู ค่าหรือมีประโยชน์
ในมุมมองของลูกค้า ลูกค้าจึงจะเกิดความรูส้ กึ ยินดีท่จี ะจ่ายเพื่อซือ้ ผลิตภัณฑ์
2. ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของตัวเงิน ซึ่งเป็ นต้นทุนของ
ลูก ค้า ที่ เกิ ด ขึ น้ ในการซื อ้ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ผู้บ ริโภคจะเปรีย บเที ย บระหว่า งราคาของผลิ ต ภัณ ฑ์ กับ
อรรถประโยชน์ผลิตภัณฑ์ ถ้าอรรถประโยชน์สูงกว่าหรือเหมาะสมกับราคา ลูกค้าจะตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ชนิดนัน้
3. การจัด จ าหน่ า ย (Distribution) หมายถึ ง ช่ อ งทางในการจัด จ าหน่ า ยซึ่ง หมายถึ ง
สถาบันหรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด โดยสถาบัน มีหน้าที่นาผลิตภัณฑ์
ออกขายสู่ตลาดเป้าหมาย และส่วนกิจกรรม หมายถึง การกระจายสินค้าประกอบด้วยการขนส่ง
สินค้ากับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
4. การส่งเสริม การขาย (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื่อสารข้อมูล ของผลิตภัณ ฑ์
ระหว่างผู้ซื อ้ กับผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติ ท่ี ดีนาไปสู่การเกิด พฤติกรรมการซื อ้ การติด ต่อสื่อสาร
สามารถทาได้หลายรู ปแบบ เช่ น การใช้พ นักงานขาย ทาการตลาดโดยตรง หรือ การใช้สื่อเป็ น
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้นาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (4C’s)
ของ ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2554) มาใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาดทางด้านต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการให้กบั ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั
ในครัง้ นี ้ ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกใน
การซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร ที่อาจจะส่งผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
3.การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ให้ความหมายของ การยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ น ตัวแปรที่มี
ความสาคัญในการทางานเทคโนโลยีจะช่วยทาให้เกิดประสบการณ์ความรูท้ กั ษะที่ดี
ภานุพ งศ์ เสกทวีลาภ (2557) อธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีว่าเป็ นขั้นตอน ที่
เกิดขึน้ ทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากได้ยิน จนยอมรับนาไปใช้ในที่สดุ ซึ่งกระบวนการนีม้ ีลกั ษณะ
คล้ายกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละการตัดสินใจ โดยได้แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน
คือ
1. ขั้น รับ รู ห้ รื อ ตื่ น ตน (Awareness Stage) เป็ น ขั้น เริ่ม แรกที่ น าไปสู่ก ารยอมรับ หรื อ
ปฏิเสธสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ขนั้ นีเ้ ป็ นขัน้ ที่ได้รบั รูเ้ กี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับการ
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ประกอบอาชีพหรือกิจกรรมของเขาแต่ยังได้รบั ข่าวสาร ไม่ครบถ้วนซึ่งการรับรู ส้ ่วนใหญ่ เป็ นการ
รับรูโ้ ดยบังเอิญจะทาให้เกิดความอยากรูแ้ ละแก้ปัญหาที่ตนเองมีอยู่
2. ขัน้ สนใจ (Interest Stage) เริ่มให้ความสนใจรายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เป็ น
พฤติกรรมที่มีลกั ษณะตัง้ ใจและในขัน้ นีไ้ ด้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับวิธีการใหม่มากขึน้ และใช้วิธีการคิด
มากกว่าขัน้ แรกบุคลิกภาพและค่านิยมมีผลต่อการติดตามข่าวสารหรือรายละเอียดของสิ่งใหม่หรือ
วิทยาการใหม่ดว้ ย
3. ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) เริ่มคิดไตร่ตรองหาวิธีลองใช้วิธีการใหม่ๆ โดยมี
การเปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียหากว่ามีขอ้ ดีมากกว่าจะตัดสินใจใช้โดยทั่วไปมักจะคิดว่า
วิธีการนีเ้ ป็ นวิธีท่ีเสี่ยงไม่ทราบถึงผลลัพธ์ตามมาจึงต้องมีแรงผลักดัน (Reinforcement) เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจโดยอาจมีคาแนะนาเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจ
4. ขั้น ทดลอง (Trial Stage) เป็ น ขั้น ตอนที่ เริ่ม ทดลองกับ คนส่ว นน้อ ยเพื่ อ ตรวจสอบ
ผลลัพธ์ดกู ่อนโดยทดลองใช้วิธีการใหม่ๆให้เข้ากับสถานการณ์ของตนในขัน้ นีจ้ ะสรรหาข่าวสารที่มี
ความเฉพาะเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆหรือนวัตกรรมนัน้
5. ขัน้ ตอนการยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ปฏิบัตินาไปใช้จริงซึ่งบุคคลยอมรับ
วิทยาการใหม่ๆ ว่าเป็ นประโยชน์ในสิ่งนัน้ แล้ว
Nwibere & Inyang (2015) รายงานว่า การยอมรับเทคโนโลยี (Theory of Acceptance
Model: TAM) เป็ น แ บ บ จ า ล อ ง ที่ ป ร ะ ยุ ก ต์ ม า จ า ก ท ฤ ษ ฎี ก า ร ก ร ะ ท า ด้ ว ย เห ตุ ผ ล
(Theory of Reasoned Action: TRA) เป็ นทฤษฎี ท างสั ง คมวิ ท ยาที่ ถู ก น าไปใช้ศึ ก ษาอย่ า ง
แพร่หลาย โดยภายใต้ภาวะปกติบุคคลจะคิดใคร่ครวญถึงผลที่จะได้รบั จากการกระทาของตนก่อน
เสมอจึงจะตัดสินใจกระทาพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง และก่อนการกระทาพฤติกรรมหนึ่งบุคคล
จะมี เจตน าเกิ ด ขึ ้ น ก่ อ นการกระท าซึ่ ง เรี ย กเจต น านี ้ ว่ า ความ ตั้ ง ใจแสดงพ ฤติ ก รรม
(Behavioral Intention) โดยพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลส่วนใหญ่ อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ความตัง้ ใจดังกล่าว
Davis, 1989, อ้างถึงใน ภัทราวดี วงศ์สุเมธ (2556) กล่าวว่า การยอมรับเทคโนโลยี คือ
การรับรูถ้ ึงประโยชน์ การรับรูค้ วามง่ายในการใช้เทคโนโลยี พฤติกรรมความตัง้ ใจไปสูก่ ารใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ TAM ได้แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่เจตนาหรือตัง้ ใจใช้
(Behavioral intention to use) ระบบสารสนเทศใหม่ขนึ ้ กับการรับรูใ้ น 2 เรื่อง
1. การรับรูถ้ ึงประโยชน์ (Perceived usefulness: PU)
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เป็ น ปั จ จัยหลัก ที่ส าคัญ ของ TAM ซึ่งหมายถึ ง ความเชื่ อของผู้ใช้ท่ี คาดหวังต่อ ระบบ
สารสนเทศที่มีการ พัฒนาขึน้ มาใหม่และเป็ นเป้าหมายจะใช้ตอ้ งมีความง่ายในการเรียนรูท้ ่ีจะใช้
งานและมีความเป็ นอิสระจากประสบการณ์
2. การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived ease of use: PEOU)
เป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญของ TAM อีกปั จจัยหนึ่งซึ่งหมายถึงการวัดระดับขัน้ ของบุคคลที่
เชื่ อ ว่ า ถ้า หากมี ก ารใช้ระบบสารสนเทศที่ มี ก ารพัฒ นาขึ น้ มาใหม่ ระบบสารสนเทศที่ มี ก าร
พัฒนาขึน้ มาใหม่นนั้ จะทาให้ประสิทธิภาพในการทางานภายใต้บริบทขององค์กรที่ทางานอยู่นนั้ ดี
ยิ่งขึน้
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model) ของ Davis (1989) ที่กล่าวมาข้างต้นผนวกกับสิ่งที่ตอ้ งการวิจยั คือ แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จึงกาหนดสมมติฐาน
การวิ จั ย ว่ า แนวคิ ด การยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ด้า นการรับ รู ้
ประโยชน์ใ นการใช้ง าน (Perceived Usefulness) และด้า นการรับ รู ้ค วามง่ า ยในการใช้ง าน
(Perceived Ease to Use) มี อิ ท ธิ พ ลแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก าร
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค
ชนาธิ ป อ่ อ นหวาน (2553) ได้ใ ห้ค านิ ย าม ความหมายของ “แนวโน้ม พฤติ ก รรม”
หมายถึง ความคิดที่จะนาไปสู่ความน่าจะเป็ นหรือความโน้มเอียงที่อาจจะเกิดพฤติกรรมหรือไม่
เกิดพฤติกรรมในอนาคต ได้แก่ แนวโน้มในการซือ้ และการบอกต่อ
เสรี วงษ์ ม ณฑา (2542, อ้างถึง ใน นัฑ รัต น์ เปี่ ย มสุวรรณ.2559) แนวโน้ม พฤติก รรม
ผูบ้ ริโภค หมายถึง แนวโน้มในการตอบสนอง หรือการกระทาที่บุคคลได้รบั อิทธิพลทัง้ จากภายใน
และภายนอกต่ อ ความต้อ งการของแต่ ล ะบุค คล ซึ่งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา ดังนั้น การ
วางแผนกลยุทธ์การตลาดจึงอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่ผบู้ ริโภคคาดว่า
จะเกิดขึน้ ในอนาคต
แนวโน้มของรูปแบบการดาเนินชีวิต (Lifestyle) และพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคที่คาดว่าจะมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีดงั นี ้
1.สิ่งที่เป็ นสัญญาณบอกเหตุของความเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะต่างๆ จะถูกชะลอตัวลงได้แก่
การมีครอบครัว การแต่งงาน การสร้างรากฐานของครอบครัว เช่น มีบา้ น มีรถ ฯลฯ แสดงว่าบุคคล
นั้น บรรลุนิ ติ ภ าวะ (Maturity) แล้ว แต่ ในปั จ จุบัน จากการศึก ษาเรื่องการออม การท างานการ
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แข่งขัน พบว่า คนทั่วโลกแต่งงานช้าลง เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะผูห้ ญิงในอดีตอายุ
16-17 ปี แต่ในปัจจุบนั 30-40 ปี ก็ยงั มีโอกาสแต่งงานได้
1.1 บุ ค คลแต่ ง งานช้า ท าให้ค รอบครัว มี บุ ต รช้า ลง มี บุ ต รน้อ ยลง หรื อ ไม่ มี บุ ต ร
ปัจจุบนั พบว่า อัตราการมีบตุ รลดลงเรื่อยๆ โดยการมีบตุ รของแต่ละประเทศไม่ถึง 2 คน
1.2 คนยุคใหม่ ใส่ใจรสนิ ย มของการบันเทิ งมากขึ น้ เพราะคนที่ ต้องการหาความ
บันเทิงนัน้ มีเงินมากพอเมื่อมีเงินเพียงพอเรื่องของความบันเทิงจึงต้องเป็ นความบันเทิงที่มีคณ
ุ ภาพ
2. ผูบ้ ริโภคยุคใหม่เป็ นผูบ้ ริโภคที่มีลักษณะเป็ นกบฏ (Rebellion) เพราะว่าผูบ้ ริโภคใน
ปั จจุบนั มีความรูส้ ึกเบื่อหน่ายในเรื่องของกบฏ ซึ่งจริงๆแล้วในปั จจุบนั มนุษย์เริ่มมีความเคารพนับ
ถือชื่นชมในความเป็ นปั จเจกชนเพิ่มขึน้ และยิ่งมีความเคารพในปั จเจกชนมากเท่าไร ความเป็ น
กบฏก็เกิดขึน้ ในหัวใจของคนมากเท่านัน้
3. แนวโน้มเรื่องความแตกต่างด้านเพศจะลดน้อยลง คือ เพศหญิงสามารถทาในเรื่องที่
เคยเป็ นเรื่องผูกขาดของผูช้ าย และเพศชายก็สามารถทาในหลายสิ่งที่เป็ นเรื่องผูกขาดของผูห้ ญิง
ความเสมอภาคและความทัดเทียมของเพศหญิงและเพศชายมีมากขึน้
4. แนวโน้ม ด้านการศึกษาของผู้บ ริโภคสูงขึน้ ปั จ จุบันคนจบปริญ ญาตรีม ากขึน้ และ
โอกาสในการเรียนปริญญาโทก็มีมากขึน้ ด้วย การศึกษาส่งผลกระทบต่อการบริโภค ดังนี ้
4.1 ความภักดีต่อตรายี่หอ้ ลดลง ทาให้เกิดความรูส้ ึกว่าความแตกต่างระหว่างยี่หอ้
จะลดต่าลง
4.2 การให้ความสาคัญกับการศึกษามากขึน้
4.3 ผูบ้ ริโภคยุคใหม่สนใจสื่อมวลชนสูงขึน้ ผูบ้ ริโภคมีการรับสื่อทัง้ วิทยุ โทรทัศน์ และ
การอ่านหนังสือเพิ่มขึน้
5. ผู้บ ริโภคมี เวลาว่างน้อ ยลง ในยุค ใหม่ นี ้ค นมี แนวคิ ดว่า เวลาคื อ แก่ น สารของชี วิต
ดังนัน้ จึงหาเวลาว่างได้ยาก ทาให้ตอ้ งใช้เวลาว่างที่มีอยู่อย่างคุม้ ค่า
6. ผูบ้ ริโภคยุคใหม่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ (Health conscious) มากขึน้
7. ยุ ค ที่ ผู้บ ริโภคต่ อ สู้กับ ความชรา ไม่ มี ยุค ใดที่ ค นจะต่ อ สู้กับ ความชราเท่ า กับ ยุค นี ้
สมัยก่อนผูบ้ ริโภคจะปล่อยให้ความชราเป็ นเรื่องตามธรรมชาติ แต่สมัยนีไ้ ม่มีใครยอมแพ้ความชรา
ต่อไป
8. ผูบ้ ริโภคสมัยใหม่นนั้ ไม่มีความจงรักภักดีในตรายี่หอ้ (Lack of brand loyalty) เพราะ
ผูบ้ ริโภคมีการเปิ ดรับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
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9. ผูบ้ ริโภคยุคใหม่เป็ นผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการความสะดวกสบายในชีวิต ธุรกิจจะเอาใจลูกค้า
ต้องหาทางเพิ่ ม เติม ความสะดวกสบายให้กับ ลูกค้า เช่น ความเป็ นอัตโนมัติ (Automatic) ของ
สินค้าที่จะทาให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวก
10. การแสวงหาข่าวสารและความรู ข้ องผู้บริโภคมี มากขึน้ นอกจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์
นิตยสารที่จะช่วยในการแสวงหาข้อมูลในปัจจุบนั สื่อประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมอีกด้วย
กับ Internet เป็ นต้น
11. ผูบ้ ริโภคต้องการได้รบั การยอมรับจากกลุม่ (Sense of belonging)
12. ผู้บ ริโภคยุ ค ใหม่ จ ะซื ้อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ บบบู ร ณาการ (Integrated product) สิ น ค้า
บูรณาการ คือ สินค้าที่มี ความพร้อมทั้งผลิตภัณ ฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการได้ มีคุณ ภาพดี มี
รูปแบบที่สวยงาม มีเทคโนโลยีท่ที นั สมัย มีบริการที่ดี และมีภาพพจน์ท่ดี ีอีกด้วย
13. ผู้บริโภคยุคใหม่ นี ้ เป็ นมนุษย์ยุคเก็บกด ลูกค้าต้องการการบริการที่เอาใจใส่และ
บริการที่ดี
14. ผูบ้ ริโภคต้องการการบริการ (Service) ที่เป็ นเลิศ มีดงั นี ้
- ต้องลดความล่าช้าของบริการ
- การให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าให้ลกู ค้าสะดวกสบายมากที่สดุ
- ต้องรับฟั งลูกค้าในเรื่องที่ลกู ค้าต้องการต่อว่า
- ต้องแสดงอาการยกย่องลูกค้าด้วยกิริยาและวาจาที่สภุ าพอ่อนน้อม
15. ผูบ้ ริโภคพอใจกับธุรกิจที่ทาการตลาดด้วยความซื่อสัตย์ (Marketing with integrity)
16. ผูบ้ ริโภคซือ้ แบบไม่ได้มีการวางแผน (Unplanned shopping) ในปั จจุบนั ผูบ้ ริโภคไป
ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าเพียงอย่างเดียวทาให้ได้ของที่ตอ้ งการทุกประเภท โดยไม่ตอ้ งมีการ
วางแผนล่วงหน้า
17. ผู้บ ริโภคมี พ ฤติ ก รรมการจ่ า ยแบบใหม่ ม ากขึ น้ ไม่ ว่ า จะเป็ น การจ่ า ยด้ว ยบั ต ร
(Pay with credit card) จ่ายด้วยระบบเงินผ่อน (Credit concept or credit attitude)
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค S-R Theory
ศิ ริ ว รรณ เส รี รั ต น์ แ ล ะ ค ณ ะ (2546) ก ล่ าว ว่ า โม เด ล พ ฤ ติ ก รรม ผู้ บ ริ โ ภ ค
(Consumer Behavior Model) คือ การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณ ฑ์
ชนิดหนึ่งขึน้ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่มีสิ่งกระตุน้ จากปั จจัยบางชนิดทาให้เกิดความต้องการ สิ่ง
ใหม่ๆ สิ่งกระตุน้ จะผ่านเข้ามาในความรูส้ ึกนึกคิดของผูซ้ ือ้ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดาซึ่งผูผ้ ลิตหรือ
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ผูข้ ายไม่สามารถคาดการณ์ได้เลย ความรู ส้ ึกนึกคิดของผูซ้ ือ้ จะได้รบั อิทธิพลจากปั จจัยที่ทาการ
กระตุน้ แล้วนาไปสูก่ ารตอบสนองของผูซ้ ือ้
จุด เริ่ ม ต้น ของโมเดลนี ้ขึ น้ อยู่ กับ สิ่ ง กระตุ้น ท าให้เกิ ด ความต้อ งการ แล้ว จึ ง เกิ ด การ
ตอบสนอง ดังนัน้ โมเดลนีจ้ ึงอาจเรียกว่า S-R Theory โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. สิ่งกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดขึน้ เองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่ง
กระตุ้น จากภายนอกร่า งกาย (Outside Stimulus) นัก การตลาดจะต้อ งจัด การกับ สิ่ ง กระตุ้น
ภายนอกเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื อ้ ผลิตภัณ ฑ์ เหตุจูงใจในการซือ้ อาจแบ่งเป็ น ด้าน
เหตุผลหรือด้านจิตวิทยา (อารมณ์) สิ่งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุ้นที่นักการตลาด
สามารถควบคุม ได้และต้องจัดให้มีขึน้ เป็ นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ประกอบด้วย
1.1.1 สิ่งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
1.1.2 สิ่งกระตุน้ ด้านราคา (Price)
1.1.3 สิ่งกระตุน้ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution หรือ Place)
1.2 สิ่ ง กระตุ้น อื่ น ๆ (Other Stimulus) เป็ น สิ่ ง กระตุ้น ความต้อ งการผู้บ ริโภคที่ อ ยู่
ภายนอกการควบคุม สิ่งกระตุน้ เหล่านี ้ เช่น
1.2.1 สิ่งกระตุน้ ทางเศรษฐกิจ (Economic)
1.2.2 สิ่งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological)
1.2.3 สิ่งกระตุน้ ด้านกฎหมายและการเมือง (Law and Political)
1.2.4 สิ่งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Culture)
2. กล่องดาหรือความรู ส้ ึกนึกคิดของผูซ้ ือ้ คือ ความรู ส้ ึกนึกคิดของผู้ซือ้ เปรียบเสมื อน
กล่องดา ซึ่งผูผ้ ลิตไม่สามารถทราบล่วงหน้า ต้องพยายามค้นหาความรูส้ กึ นึกคิดของผูซ้ ือ้ ซึ่งได้รบั
อิทธิพลมาจากลักษณะของผูซ้ ือ้ และกระบวนการตัดสินใจของผูซ้ ือ้
3.การตอบสนองของผูซ้ ือ้ (Buyer’s Response) หมายถึง การตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภค
(Buyer’s Purchase Decision) ผูบ้ ริโภคจะมีประเด็นการตัดสินใจเลือกซือ้ สิ่งต่างๆ ดังนี ้
3.1 การเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ (Product Choice)
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand Choice)
3.3 การเลือกผูข้ าย (Dealer Choice)
3.4 การเลือกเวลาในการซือ้ (Purchase Choice)
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3.5 การเลือกปริมาณการซือ้ (Purchase Amount)
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ ริโภค ของ
(ชนาธิป อ่ อนหวาน, 2553) ที่ได้ให้ค านิย าม ความหมายของ “แนวโน้ม พฤติกรรม” หมายถึ ง
ความคิ ด ที่ จ ะน าไปสู่ค วามน่ า จะเป็ น หรือ ความโน้ม เอี ย งที่ อ าจจะเกิ ด พฤติ ก รรมหรื อ ไม่ เกิ ด
พฤติกรรมในอนาคต ได้แก่ แนวโน้มการซือ้ และการบอกต่อ ผูว้ ิจยั ได้เล็งเห็นความสาคัญของเรื่อง
แนวโน้มพฤติกรรมจึงนาแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาในเรื่อง แนวโน้มพฤติกรรม
การซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิเวอรี่ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่ อวางแผน
กลยุทธ์การตลาดให้ตรงตามต้องการของผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะแตกต่างกันแต่ละบุคคลในรูปแบบ
ของแบบสอบถาม
5.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
จุ ฑ ารัต น์ เกี ย รติ รัศ มี (2558) Mobile Application ประกอบขึ ้น ด้ว ยค าสองค า คื อ
Mobile กับ Application มีความหมายดังนี ้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่พ กพาได้ และหน้าที่ใน
การติดต่อสื่อสาร กับ Application หมายถึง software ที่เพื่อช่วยในการทางานจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่
เรียกว่าส่วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface หรือ UI) เพื่อเป็ นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ
Mobile Application เป็ น การพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ อุป กรณ์เคลื่ อ นที่ โดย
โปรแกรมจะช่วยอานวยความสะดวกให้กับผูบ้ ริโภคให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึน้ กว่าในอดีต ใน
ปัจจุบนั โทรศัพท์มือถือมีหลายระบบปฏิบตั ิการแต่ระบบที่ผบู้ ริโภคนิยมใช้ คือ iOS และ Android
สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศีล (2554) กล่าวว่า โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application)
หมายถึ ง แอปพลิ เ คชั น ที่ ช่ ว ยในการท างานของผู้ ใ ช้ บ นอุ ป กรณ์ สื่ อ สารแบบพกพา เช่ น
โทรศัพท์มือถือ ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านัน้ จะทางานในระบบปฏิบตั ิการ (OS) ที่แตกต่างกัน ตัวอย่าง
ของระบบปฏิบตั ิการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่
- 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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อภิศกั ดิ์ อาจนันท์ (2557) โมบายแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
1. เนทีฟแอปพลิเคชัน (Native Application) คือ แอปพลิเคชันที่พฒ
ั นาขึน้ ด้วย ชุดคาสั่ง
เพื่ อ เอาไว้ส าหรับ พั ฒ นาโปรแกรมหรือ แอปพลิ เคชัน ของ OS Mobile นั้น โดยเฉพาะ ข้อ ดี คื อ
ผูใ้ ช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย จาก Google Play หรือ Apple’s App Store รวมถึงการทางานแบบ
ไม่ตอ้ งเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบางแอปพลิเคชันทาให้ผใู้ ช้งานสะดวก
2. ไฮบริดแอปพลิเคชัน (Hybrid Application) คือ แอปพลิเคชันที่ถูกคิดค้นพัฒนาขึน้ มา
ด้วยจุดประสงค์ท่ีตอ้ งการให้สามารถทางานบนระบบปฏิบตั ิการได้ทุก OS โดยใช้ชุดคาสั่งเข้าช่วย
เพื่อให้สามารถทางานได้ทุกระบบปฏิบัติการ และหลายแพลตฟอร์ม ในแอปพลิเคชันเดียว จึงมี
ข้อดี คือทาให้ผูพ้ ัฒนาไม่ตอ้ งเสียเวลาในการพัฒนาเพราะเขียนชุดคาสั่งครัง้ เดียว สามารถใช้ได้
ทุกแพลตฟอร์มและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
3. เว็ บ แอปพลิ เคชัน (Web Application) คื อ แอปพลิ เคชัน ที่ ถู ก เขี ย นขึ น้ มาเพื่ อ เป็ น
Browser สาหรับการใช้งานเว็บเพจต่าง ๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จาเป็ น เพื่อเป็ นการ
ลดทรัพยากรในการประมวลผลของตัวเครื่องสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต ทาให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้
เร็วขึน้ ข้อดี คือใช้งานง่ายได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีการอัปเดต แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลาและใช้งานได้ทกุ แพลตฟอร์ม
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ข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application)
ความเป็ นมา
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว และความนิ ย มของแอปพลิ เ คชั น สั่ งอาหาร ได้ ดึ ง ดู ด
ผูป้ ระกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหารให้เข้ามาทาการแข่งขันกันในตลาด ก่อให้เกิด
โอกาสและความท้าทายที่ ท าให้ผู้ป ระกอบการต้อ งปรับ แผนธุ รกิ จ อยู่ส ม่ า เสมอ ประกอบกับ
พฤติกรรมการซือ้ สิ นค้าและบริการของผูบ้ ริโภคยุคใหม่ ท่ีต้องการความทันสมัยที่เอือ้ ต่อความ
สะดวกสบายรวดเร็ว จึงถือว่าเป็ นส่วนสาคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจ Food Delivery มีบทบาทมากขึน้
จึงถือได้ว่าแอปพลิเคชันสั่งอาหาร กลายเป็ นช่องทางการค้าที่สาคัญที่ธุรกิจแทบทุกธุรกิจเริ่มหันมา
ให้ความสนใจในการนามาใช้เป็ นกลยุทธ์ เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
จะเห็ น ได้จ ากข้อ มู ล ศู น ย์วิ จัย กสิ ก รไทย Food Delivery Application ไม่ เพี ย งท าให้
พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลี่ยนไป แต่ยังทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจร้านอาหาร และทาให้
ธุรกิจ Food Delivery ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 – 2561 ขยายตัวเฉลี่ยราว 10% ต่อปี
สูงกว่าการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารโดยรวมที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 3-4% ต่อปี และยังเพิ่มโอกาส
สร้างรายได้ให้แก่ผูท้ ่ีอยู่ในธุรกิจร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารขนาดกลางและเล็กคาดว่าจะมีส่วน
แบ่งรายได้ราว 2.6 หมื่นล้านบาท ผูข้ ับขี่รถจักรยานยนต์มีส่วนแบ่งรายได้ราว 3.9 พันล้านบาท
Food Delivery Application มีสว่ นแบ่งรายได้ราว 3.4 พันล้านบาท (ศูนย์วิจยั กสิกรไทย, 2562)
ดัง นั้น กระแสธุ รกิ จ Food Delivery จึ ง เป็ น ธุ รกิ จ ที่ น่ าสนใจจากพฤติ กรรมผู้บ ริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมในการเดินทางไปจับจ่ายใช้สอย หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน
แต่ผูบ้ ริโภคยุคปั จจุบนั กลับหันมาใช้บริการ Food Delivery Application กันมากขึน้ เพราะจากัด
เรื่องของเวลาและได้รบั ความสะดวกสบายตอบโจทย์ความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
ความหมาย
Food Delivery Application หมายถึง แพลตฟอร์มที่ช่วยอานวยความสะดวกในการสั่ง
อาหารสามารถใช้ง านผ่ า นสมาร์ท โฟน และแท็ บ เล็ ต ได้ ปั จจุ บั น มี บ ริ ก าร Food Delivery
Application ให้ เ ลื อ ก ใช้ ม าก ม า ย เช่ น LINE MAN, Food Panda, Grab Food, Get Food
แอปพลิ เคชั น สั่ง อาหารจะสามารถอ านวยความสะดวกในช่ ว งเวลาที่ เร่ง รี บ และตอบโจทย์
พฤติกรรมผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
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ตัวอย่างธุรกิจการจัดส่งอาหาร (Food Delivery)
LINE MAN

ภาพประกอบ 3 ภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน LINE MAN
แอปฯ นีข้ ึน้ ชื่อเรื่องอาหารเป็ นอย่างมาก ซึ่งร้านอาหารส่วนใหญ่ ได้รบั การการันตีจาก
Wongnai มีอาหารให้เลือกรับประทานเยอะที่สุด แต่ค่าส่งอาหารก็แพงที่สุดเช่นกันเมื่อเทียบกัน
ทัง้ หมด ด้านการชาระเงิน แอปฯ นีไ้ ม่รบั บัตรเครดิต ใครไม่มีเงินสดอาจจะต้องมองข้ามแอปฯ นีไ้ ป
• ราคาเริ่มต้น : ค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 55 บาท และจะบวกเพิ่มตามระยะทาง 9
บาท/กม.
• ช่วงเวลา 22.00 – 23.59 บวกค่าส่ง 30 บาท ช่วงเวลา 00.00 – 06.59 บวกค่า
ส่ง 100 บาท
• วิธีการสมัคร : Log in ผ่านแอปฯ Line Man โดยใช้ Account ของ Line
• โปรโมชั่น : มีโปรโมชันส่วนลดอาหารพอสมควร มีส่วนลดค่าส่งขึน้ อยู่กบั ช่วง
โปรโมชัน
• ร้านในแพลตฟอร์ม : มีรา้ นอาหารและเครื่องดื่มในแพลตฟอร์มจานวนมาก
• ระยะที่ให้บริการ : กรุงเทพฯ และบางปริมณฑลได้แก่ รังสิต สุวรรณภูมิและ
นนทบุรี
• เวลาที่สามารถใช้บริการ : 24 ชั่วโมง ระยะเวลาจัดส่ง 40 – 50 นาที
• ช่องทางการชาระเงิน : เงินสดและ Rabbit Line Pay ไม่รบั Credit card
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Food Panda

ภาพประกอบ 4 ภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน Food Panda
แอปพลิเคชันรูปหมีแพนด้าสีชมพู สามารถสั่งอาหารได้ทงั้ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน มี
อาหารให้เลือกหลายประเภท ที่สาคัญค่าจัดส่งราคาเดียวเพียง 40 บาทไม่บวกเพิ่ม เปิ ดบริการ 24
ชม.ราคาเริ่มต้น : ค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น 40 บาททั่วกรุงเทพฯ
• ราคาเริ่มต้น : ค่าส่ง 40 บาททุกออเดอร์ มีภาษีมลู ค่าเพิ่ม
• วิธีการสมัคร : Email, Facebook
• โปรโมชัน : Foodpanda โคกับแบรนด์อ่ืน ๆ ไว้ระดับหนึ่ง เช่น AIS DTAC SCB
และ KBank เป็ นต้น หากใครใช้บริการแบรนด์เหล่านีอ้ ยู่แล้วก็สามารถกดรับ
ส่วนลดตามเงื่อนไขได้เลย
• ร้านในแพลตฟอร์ม : 1,000 ร้านทั่วประเทศ
• ระยะที่ให้บริการ: กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงเชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต หัวหิน
ขอนแก่น โคราช อุดรธานีและอุบลราชธานี
• เวลาที่สามารถใช้บริการ : 24 ชั่วโมง (เงื่อนไขการเปิ ดให้บริการขึน้ อยู่กบั ร้านค้า)
• ช่องทางการชาระเงิน : เงินสด บัตรเครดิต บัตรเดบิตและ PayPal
• ระยะเวลาจัดส่งไม่เกิน 40 นาที
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Grab Food

ภาพประกอบ 5 ภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน Grab Food
แอปฯ นีม้ ีบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่อีกด้วย ซึ่งค่าบริการก็ถูกแสนถูกเริ่มต้นที่ 10 บาท
เท่านั้น เปิ ดบริการ 24 ชม. แต่ขอ้ เสียคือ ไม่มีหมวดหมู่อาหารที่ชัดเจนและมีรา้ นอาหารให้เลือก
น้อยมากซึ่งเป็ นโปรโมชั่นที่จัดมาอย่างยาวนานส าหรับช่วงเปิ ดตัวใหม่ๆ เราสามารถใช้บริก าร
Grab Food ผ่านแอปพลิเคชัน Grab ได้เลย (มีให้ดาวน์โหลดทัง้ จาก App Store และ Play Store)
• ราคาเริ่มต้น : ระยะทาง 0-5 ก.ม. >> ค่าบริการส่งอาหาร 10 บาท,ระยะทางเกิน
5 ก.ม. >> ค่าบริการส่งอาหาร 10 บาท + 10 บาท/ก.ม. ตัง้ แต่ก.ม.ที่ 6 ขึน้ ไป,
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
• วิธีการสมัคร : ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์, Facebook, Gmail, Email
• โปรโมชั่น : โปรโมชัน ส่ว นใหญ่ เป็ น ส่ว นลดอาหาร, มี โปรโมชัน ซื อ้ 1 แถม 1
(ขึน้ อยู่กบั ร้านอาหาร)
• ร้านในแพลตฟอร์ม : 4,000 ร้าน
• เวลาที่สามารถใช้บริการ : เปิ ด 24 ชั่วโมง (เงื่อนไขการเปิ ดให้บริการขึน้ อยู่กับ
ร้านค้า)
• ช่องทางการชาระเงิน : จ่ายเงินสด, Alipay, Credit card

30
Get Food

ภาพประกอบ 6 ภาพตัวอย่างแอปพลิเคชัน Get Food
GET (เก็ท) เป็ น แอปพลิ เคชัน แบบออนดีม านด์ ที่เปิ ดให้ใช้บริการในกรุ งเทพมหานคร
โดยจะเริ่มด้วยบริการเรียกรถ ส่งของ ส่งพัสดุ และสั่งอาหารที่สะดวกและทันใจ เพื่อช่วยให้ชีวิตคน
เมืองง่ายขึน้
GET นาเทคโนโลยีระดับ โลกของ GO-JEK (โกเจ็ ก ) รวมถึ งความเชี่ ย วชาญ เข้ามาสู่
ประเทศไทย ด้ว ยความเชื่ อ ที่ ว่า หากน าเทคโนโลยี ม าปรับ ใช้เหมาะกับ บริบ ททางสัง คมและ
วัฒนธรรม จะสามารถช่วยแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศและสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ให้กบั สังคมได้
• วิธีใช้งาน (มีให้ดาวน์โหลดทัง้ จาก App Store และ Play Store)
• ราคาเริ่มต้น : ส่งฟรีในระยะ 8 กิโลเมตร
• ร้านในแพลตฟอร์ม : 20,000 ร้าน
• ระยะที่ให้บริการ: ครอบคลุมเกือบทั่วพืน้ ที่กรุงเทพ
• เวลาที่สามารถใช้บริการ : 24 ชั่วโมง
• ช่องทางการชาระเงิน : เงินสดและบัตรเครดิต บัตรเดบิต
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6.เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ณั ฐ สุรีย์ ไชยสถิ ต ย์ (2558) ได้ท าศึ ก ษาเรื่อ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มี อิท ธิ พ ลต่ อพฤติก รรมการซื อ้ สิ นค้าผ่ านแอปพลิเคชัน ช้อปปิ ้ งออนไลน์บ น
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ ้งออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ท
โฟน ด้านความถี่ในการซือ้ สินค้า แตกต่างกัน ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่าน แอปพลิเคชันช้อปปิ ้ง
ออนไลน์บนโทรศัพท์มื อถือสมาร์ทโฟน ด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ สิ นค้าต่อหนึ่งครัง้ แตกต่างกัน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านบุคลากร
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื ้อ สิ น ค้า ผ่ า นแอปพลิ เคชั น ช้อ ปปิ ้ ง ออนไลน์บ นโทรศั พ ท์มื อ ถื อ
สมาร์ท โฟน โดยมี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งบวก ในขณะที่ ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่ อ ง
ทางการจาหน่าย ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลกับพฤติกรรมการซือ้
สินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ ้งออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ในทิศทางตรงกันข้าม และ
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรม
การซือ้ สินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ ้งออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ สินค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั พบว่า ปัจจัย
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล มีจานวน 4 ปั จจัย โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย 1) ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจาหน่าย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ปั จจัยด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
3) ปั จจัยด้านราคา คุณ ภาพและความหลากหลายของสินค้าในแอปพลิเคชัน และความตรงต่อ
เวลาในการจัดส่งสินค้า 4) ปั จ จัยด้านการประชาสัม พันธ์ การสื่อสารกับผู้บริโภค และความมี
ชื่อเสียงของแอปพลิเคชัน ในส่วนของการศึกษาความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ผล
วิจยั พบว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่าง
จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้า ผ่ า นแอปพลิ เคชัน Shopee TH ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีเพศ อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ
แตกต่ างกัน มี พ ฤติ กรรมการซื อ้ สิ นค้าผ่ านแอปพลิเคชัน Shopee TH แตกต่างกัน ปั จ จัย ส่วน
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ประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณ ฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่ง เสริม การตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุค คล และด้านการสร้างและน าเสนอลัก ษณะทาง
กายภาพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้ สินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Shopee TH ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นความถี่ ต่ อ เดื อ นในการซื อ้ สิ น ค้า โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ในระดับต่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการ
ส่ง เสริม การตลาด ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ มี
ความสัม พัน ธ์กับ พฤติ ก รรมการซื อ้ สิ น ค้า ผ่ า นแอปพลิ เคชัน Shopee TH ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัง้ โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า
พิมพุมผกา บุญธนาพีรชั ต์ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจยั
พบว่า ปั จ จัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเรียงลาดับจากมากไปน้อยคือ ปั จจัย ด้านความสะดวกรวดเร็ว
ในการใช้บริการและสภาพสินค้า ปั จจัยด้านช่องทางในการชาระเงิน และปั จจัยด้านภาพลักษณ์
และพาร์ทเนอร์รา้ นอาหาร ตามลาดับ ในส่วนของลักษณะประชากรศาสตร์ในด้านอายุ รายได้ต่อ
เดือน และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food Delivery
อรอนงค์ ทองกระจ่าง (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง การศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
การยอมรับ เทคโนโลยี และการสื่ อ สารแบบบอกต่ อ ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื อ้ สิ น ค้า ผ่ านทาง
แอปพลิ เคชัน Shopee ผลการวิจัยพบว่า ปั จ จัยที่ มี อิท ธิพ ลต่อ การตัดสิ นใจซื อ้ สิน ค้าผ่ านทาง
แอปพลิเคชัน Shopee จากกลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญ ในเรื่องของการยอมรับเทคโนโลยีม าก
ที่สุดในการตัดสินใจซือ้ สินค้าผ่านทางแอปพลิเคชัน Shopee และรองลงมาคือ ส่วนประสมทาง
การตลาดและการสื่อสารแบบบอกต่อ ตามลาดับ
พิม พงา วีระโยธิน (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จ จัยที่ส่งผลให้ผูบ้ ริโภคตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชัน อูเบอร์ อีท (Uber Eats) เพื่อบริการรับส่งอาหาร (Food Delivery) ผลการวิจยั พบว่า
ปั จจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (4Cs) ลูกค้า (Customer) ราคา (Cost) ความสะดวกสบาย
(Convenience) และการสื่อสาร (Communication) มีผลต่อการ ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันอูเบอร์
อีท (Uber Eats) เพื่ อบริการรับ ส่งอาหาร (Food Delivery) ส่วนมุม มองของผู้ใช้บ ริการยอมรับ
เนื่ อ งจากแบรนด์ อูเบอร์ (Uber) ที่ มี ช่ื อ เสี ย งจากประเทศสหรัฐ อเมริกา ผู้ใช้บ ริก ารเกิ ด ความ
ไว้วางใจในการบริการโดยการให้ข้อมูล ส่วนตัวรวมถึง ข้อมูล หมายเลขบัต รเครดิ ต แต่ ในด้า น
ภาพลักษณ์ ผูใ้ ช้บริการทราบว่าเป็ นแอปพลิเคชันจากต่างประเทศ แต่ไม่ได้สนใจเรื่องความ เป็ น
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พรีเมี่ยมแต่เน้นในเรื่องการใช้งานแอปพลิเคชันที่ง่ายและสะดวกมากกว่า การออกแบบการใช้งาน
ง่าย ไม่ซับซ้อนและยุ่งยาก สะดวกในการตัดบัตรเครดิต ราคาค่าบริการจัดส่งราคาเดียว และมี
โปรโมชั่นต่อเนื่อง
ศราธิวฒ
ั น์ ธนะไพรินทร์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในมุมมองของลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ เครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Cafe Amazon ของ
ผูบ้ ริโภค ณ สถานีจาหน่ายนา้ มัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะ
ทางด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับ การศึกษา และด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจซือ้ เครื่องดื่มกาแฟสด ร้าน Cafe Amazon ของ
ผูบ้ ริโภค ณ สถานีจาหน่ายนา้ มัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ในมุมมองของลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุ นในการใช้บริการและด้านความสาเร็จ
ในการตอบสนองความต้ อ งการ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม กาแฟสดร้า น
Cafe Amazon ของผูบ้ ริโภค ณ สถานีจาหน่ายนา้ มันในเขตกรุงเทพมหานคร
นุส รา เรือ งสม (2558) ได้ท าการศึก ษาเรื่อ ง ความน่ าเชื่ อ ถื อ ของแอปพลิ เคชัน ส่ว น
ประสมทางการตลาด 4C’s ที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
วงในของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาด 4C’s
Marketing ด้านความต้องการของผูบ้ ริโภค ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้
และด้านการสื่อสาร มี ความสัม พันธ์ในเชิ งบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารผ่าน
แอปพลิเคชันวงในของผูบ้ ริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร
พิชชานันท์ ฐิ ติอักษรศิล ป (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุ ม มองของลู ก ค้า ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื ้อ เสื ้อ ผ้า ออนไลน์ ของพนั ก งานบริษั ท ใน
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า ด้านคุณค่าที่
ลูก ค้า จะได้รับ มี ค วามสัม พั น ธ์กับ พฤติ ก รรมการซื ้อ เสื ้อ ผ้า ออนไลน์ข องพนั ก งานบริษั ท ใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ /เดือน) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับต่า และด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้ ) โดยมีความสัม พันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกัน
ด้ า นต้ น ทุ น มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ พฤติ ก รรมการซื ้อ เสื ้อ ผ้ า ออนไลน์ ข องพนั ก งานบริ ษั ท ใน
กรุงเทพมหานคร ในด้านค่าใช้จ่ายในการซือ้ (บาท/ครัง้ ) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
กัน ในระดับต่า ด้านความสะดวก และด้านการติดต่อสื่อสาร มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้
เสือ้ ผ้าออนไลน์ของพนักงานบริษัทในกรุงเทพมหานคร ในด้านความถี่ในการซือ้ (ครัง้ /เดือน) และ
ด้านปริมาณในการซือ้ (ชิน้ /ครัง้ ) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่า
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นัฑรัตน์ เปี่ ยมสุวรรณ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด
4C’s ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม การซือ้ เบียร์ชา้ งคลาสสิค ของผูบ้ ริโภควัยทางานใน
เขตกรุ ง เทพมหานคร ผลการวิ จัย พบว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี อ ายุแ ละระดับ การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี
แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เบี ย ร์ช ้างคลาสสิ ค ของผู้บ ริโภควัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร
แตกต่างกัน และทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C’s ได้แก่ ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค ความสะดวกในการซือ้ และการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เบียร์ชา้ งคลาสสิค ของผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับค่อนข้างสูงและมี
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้
จุฑารัตน์ เกียรติรศั มี (2558) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่มีผลต่อการซือ้ สินค้าผ่านทาง
แอปพลิเคชันออนไลน์ของผูบ้ ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีส่งผลเชิ งบวกต่อการตัดสินใจซื อ้ สินค้าผ่านทาง แอปพลิเคชัน ออนไลน์ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งในเรื่องแอปพลิเคชัน มีสินค้าหลากหลายและ
ตรงตามความต้องการ มีราคาสินค้าระบุชัดเจน มีสินค้าพร้อมส่งในทันที นอกจากนีย้ ังมีบริการ
จัดส่งครอบคลุมทุกพืน้ ที่ มีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย รวมถึงความง่าย ในการใช้งานและ
การประมวลผลที่ รวดเร็ว ถูก ต้อ งแม่ น ย าของแอปพลิ เคชัน ความพร้อมของ แอปพลิ เคชัน ที่
สามารถใช้ส่งั ซือ้ สินค้าได้ทกุ ที่ ทุกเวลา ทาให้ผบู้ ริโภคได้รบั ความสะดวกสบายมาก ยิ่งขึน้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานครผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวความคิดทฤษฎี และผลงานที่วิจัย
เกี่ ยวข้อ ง เพื่ อใช้เป็ น แนวทางการท างาน โดยการวิจัย ครัง้ นี ้ ผู้วิจัย ได้ด าเนิ น การตามขั้น ตอน
ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ หรือเคยซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิ เวอรี่บนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ผูบ้ ริโภคที่ซือ้ หรือเคยซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิ เวอรี่บนโทรศัพ ท์มื อถื อสมาร์ท โฟนในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งไม่ ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน จึงใช้วิธีคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรแบบไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558) โดยกาหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ด้วยระดับความเชื่อมั่น 95%
ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 385 คน เก็บเพิ่มเติมกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 15 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้
400 คน โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กาหนดรายละเอียดการคานวณดังนี ้
𝑍 2 𝑝𝑞

n= 2
𝑒
เมื่อ n = จานวนหรือขนาดกลุม่ ตัวอย่างที่จะได้จากการคานวณ
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน (Z score) ขึน้ อยู่กบั
ระดับความเชื่อมั่น
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p = สัดส่วนประชากรหรือความน่าจะเป็ นของประชากรที่สนใจศึกษา
q = สัดส่วนของประชากรที่ไม่ได้สนใจศึกษา = 1 - p
e = สัดส่วนความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ ตัวอย่าง = 5% = 0.05
Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (Z=1.96)
แทนค่าสูตร
n=
n=

(1.96)2 (0.5)(0.5)
(0.05)2
(3.8416)(0.25)
(0.0025)

n = 384.16 หรือ 385 ตัวอย่าง
จากการค านวณได้ก ลุ่ม ตัว อย่ างทั้ง หมด 385 คน และผู้วิ จัย ได้เพิ่ ม ตัว อย่ า งอี ก 4%
เท่ากับ 15 คนจึงได้กลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมดเท่ากับ 400 คน
โดยการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้กาหนดกลุม่ ตัวอย่างตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยทาการ
จับ สลากแบบไม่ ใส่คื น เขตพื ้น ที่ ในกรุ ง เทพมหานครทั้ง หมด 50 เขต โดยจับ สลากมา 4 เขต
ประกอบด้วย เขตลาดพร้าว เขตบางขุนเทียน เขตปทุมวัน และเขตยานนาวา
ขั้นตอนที่ 2 วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยการแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละเขตๆละเท่าๆกันได้ เขตละ 100 ตัวอย่าง
ขั้ น ตอนที่ 3 วิ ธี ก ารสุ่ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อ ก
สถานที่เก็บข้อมูล จากเขตที่ส่มุ ได้โดย จะเก็บบริเวณศูนย์การค้าชัน้ นาในเขตนัน้ เนื่องจากสถานที่
ดังกล่าวเป็ นที่ตงั้ ของร้านคาเฟ่ ชัน้ นา
ตาราง 3 แสดงจานวนตัวอย่างและสถานที่ท่เี ก็บข้อมูลในแต่ละเขต
เขตที่ทาการสารวจ
เขตลาดพร้าว
เขตบางขุนเทียน
เขตปทุมวัน

จานวนตัวอย่าง(คน)

สถานที่เก็บข้อมูล

100
100
100

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลั อีสต์วิลล์
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2
ศูนย์การค้าสยามพารากอน
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ตาราง 3 (ต่อ)
เขตที่ทาการสารวจ
เขตยานนาวา
รวมทัง้ สิน้

จานวนตัวอย่าง(คน)

สถานที่เก็บข้อมูล

100
400

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

ขั้นตอนที่ 4 การสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผูว้ ิจยั จะทาการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตามสถานที่ต่าง ๆ ในเขตของกรุงเทพมหานคร
ทัง้ 4 เขตที่ได้กาหนดไว้แล้วในขัน้ ตอนที่ 2 ให้ครบตามแบบสอบถามจานวน 400 ชุด
2.การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
ลั ก ษณ ะของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ส าหรับ การวิ จั ย ครั้ง นี ้ คื อ
แบบสอบถาม(Questionnaire) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึน้ เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีท่ีมี อิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่
มีลกั ษณะคาถามแบบปลายปิ ด (Close – ended Question) จานวน 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา และอาชีพ มีทงั้ คาถามแบบ 2 ตัวเลือก (Two – way Question) และคาถามแบบ
หลายตัวเลือก (Multiple choices Question) แต่ละข้อคาถามมีระดับการวัดข้อมูลประเภทต่างๆ
ดังนี ้
1.1 เพศ เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale) โดยเกณฑ์การแบ่ง
อายุจ ะพิจารณาถึงกลุ่ม ลูกค้าที่มี อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึน้ ไป เนื่องจากมี การเปิ ดเผยข้อมูลของ Get
Food ผู้ใช้บ ริก ารหลักในการใช้บ ริการเดลิเวอรี่ Get Food คือกลุ่ม ลูก ค้าในช่ วง อายุ 18-40 ปี
(Thanatkit, 2019) ดังนัน้ จึงแบ่งช่วงอายุออกเป็ น 5 ช่วงดังนี ้
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 ปี ขนึ ้ ไป
1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทเรียงลาดับ (Ordinal scale)
1.3.1 ต่ากว่าหรือเท่ากับ 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 ขึน้ ไป
1.4 ระดับการศึกษา เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 อาชีพ เป็ นการวัดระดับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale)
1.5.1 นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
1.5.2 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.5.3 ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
1.5.4 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
1.5.5 แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ
1.5.6 อื่น ๆ
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ด้าน คือ ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการ
ซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร
โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอัน ตรภาคชั้น (Interval Scale) แบ่ ง เป็ น 5 ระดับ ซึ่ ง มี เกณฑ์ก ารให้ค ะแนน คื อ การ
คานวณหาอันตรภาคชัน้ เพื่อแปลผลคะแนนในแต่ละช่วง ประกอบด้วย
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
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1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามในส่วนของส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้าที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห์,
2558) ใช้เกณฑ์เฉลี่ยการอภิปรายผล ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
= 0.80
5
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลผล การวัดระดับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า สามารถกาหนดได้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อยู่ในระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้าน คือ
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
โดยใช้แบบสอบถามมาตราวัดส่วนประมาณค่า (Likert Scale) โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
เห็นด้วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้วย
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
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การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามในส่วนของการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ที่ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2558) ใช้เกณฑ์
เฉลี่ยการอภิปรายผล ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
= 0.80
5
เกณฑ์การให้คะแนนค่าเฉลี่ยในการแปลผล การวัดระดับ การยอมรับ ด้านเทคโนโลยี
สามารถกาหนดได้ ดังนี ้
คะแนนเฉลี่ ย 4.21 – 5.00 หมายถึ ง ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ ย 3.41 – 4.20 หมายถึ ง ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ ด้ า น
เทคโนโลยี อยู่ในระดับดี
คะแนนเฉลี่ ย 2.61 – 3.40 หมายถึ ง ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยี อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 1.81 – 2.60 หมายถึ ง ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยี อยู่ในระดับไม่ดี
คะแนนเฉลี่ ย 1.00 – 1.80 หมายถึ ง ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยี อยู่ในระดับไม่ดีอย่างมาก
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิ เวอรี่ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นลักษณะค าถามแบบ Semantic differential
scale เป็ น ค าถามที่ มี ค วามหมายตรงกั น ข้า ม โดยใช้ร ะดั บ การวัด ข้อ มู ล แบบอัน ตรภาคชั้น
(Interval Scale) แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
5
หมายถึง
ซือ้ แน่นอนที่สดุ /แนะนาแน่นอนที่สดุ
4
หมายถึง
ซือ้ แน่นอน/แนะนาแน่นอน
3
หมายถึง
ไม่แน่ใจ/ไม่แน่ใจ
2
หมายถึง
ไม่ซอื ้ แน่นอน/ไม่แนะนาแน่นอน
1
หมายถึง
ไม่ซอื ้ แน่นอนที่สดุ /ไม่แนะนาแน่นอนที่สดุ
การอภิปรายผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามในส่วนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ใช้ระดับการวัดข้อมูล
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ประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) (วิเชียร เกตุสิงห์, 2558) ใช้เกณฑ์เฉลี่ยการอภิปรายผล
ดังนี ้
ความกว้างของอันตรภาคชัน้

=

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่าสุด
5−1

จานวนชัน้

=
= 0.80
5
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับซือ้ แน่นอนที่สดุ /แนะนาแน่นอนที่สดุ
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับซือ้ แน่นอน/แนะนาแน่นอน
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ/ไม่แน่ใจ
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับไม่ซอื ้ แน่นอน/ไม่แนะนาแน่นอน
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ผูบ้ ริโภคมี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ อยู่ในระดับไม่ซอื ้ แน่นอนที่สดุ /ไม่แนะนาแน่นอนที่สดุ
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1.ศึกษาข้อมูลจากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในการส่วน
ประสมทางการตลาดในมุม มองลูก ค้าและการยอมรับ ด้านเทคโนโลยีท่ี มี อิท ธิ พ ลต่ อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.ปรับปรุงและดัดแปลงเป็ นแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ใี ช้ในการวิจยั
3.นาแบบสอบถามที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนือ้ หาและเสนอแนะเพิ่มเติม
4.นาแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบไปปรับ ปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและนาไปแก้ไขก่อนนาไปใช้
5.น าแบบสอบถามที่ ผ่ านการตรวจสอบและแก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try out) กับ กลุ่ม
ตัวอย่างจริงจานวน 40 คน เพื่อนาไปหาค่าความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability of the
test) โดยใช้วิธีหาค่ าสัม ประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (กัลยา วานิชย์บัญ ชา,
2544) ซึ่งค่าอัลฟาที่ได้จะแสดงถึงระดับความคงที่ของคาถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1
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ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูงโดยในงานวิจัยนีค้ ่าความเชื่อมั่นจะต้องมีค่า
ตัง้ แต่ 0.7 ขึน้ ไป (เกียรติสดุ า ศรีสขุ , 2552)
จากการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยแยกเป็ นแต่ละด้านดังนี ้
แบบสอบถามส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.757
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.798
ด้านความสะดวกในการซือ้
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.774
ด้านการติดต่อสื่อสาร
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.844
แบบสอบถามการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.829
ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.828
6. นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปทดสอบกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจัยแจกแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด
3.การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แบ่งลักษณะการเก็บข้อมูลทาการศึกษาออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ซึ่งจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
จากการแจกแบบสอบถามให้กลุม่ ตัวอย่าง
2.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Primary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ บทความ
สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วารสาร เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อ
ประกอบการสร้างแบบสอบถาม
4.การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูล
1.เมื่ อรวบรวมแบบสอบถามตามความต้อ งการได้แล้วจะต้องมี ก ารตรวจสอบข้อมูล
(Editing) ผูว้ ิจยั ต้องตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และทาการเรียบ
เรียงแบบสอบถามเพื่อใช้ในการลงรหัส
2.การลงรหัส (Coding) นาแบบสอบถามที่ถกู ต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสที่ได้กาหนดไว้
แล้วล่วงหน้า เพื่อทาการป้อนข้อมูลต่างๆ ลองคอมพิวเตอร์
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3.การประมวลผลข้อมูลโดยทาการป้อนข้อมูลที่ได้ตรวจความถูกต้องแล้ว มาบันทึกและ
ประมวลผลโดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1.การวิเคราะห์ข้อ มูล โดยใช้ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ อ ให้ท ราบ
ข้อมูลด้านลักษณะประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า (4C’s) การยอมรับด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสามารถวิเคราะห์แบบสอบถาม ได้ดงั นี ้
1.1 แบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์
ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ ใช้สถิติการวิเคราะห์
เชิงพรรณนาแสดงผลเป็ นความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
1.2 แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้า ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความ
สะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.3 แบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์การยอมรับด้าน
เทคโนโลยี ได้แก่ การรับรู ถ้ ึงประโยชน์ และ การรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน ใช้สถิติการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1.4 แบบสอบถามส่วนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยการหาค่าเฉลี่ ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.การวิ เคราะห์ด้วยสถิ ติ เชิ ง อนุม าน (Inferential Statistics) สถิ ติ ท่ี ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน มีดงั นี ้
2.1 สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เฉพาะตัวแปรเพศ
2.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-Way analysis of variance)
ใช้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ในส่วนของ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
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2.3 สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้ในการวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ไม่ มี ค วามสัม พันธ์กัน เอง แต่จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์เชิ ง เส้นกับตัวแปรตาม (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา,
2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 2 คือ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า
ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร มี อิทธิ พ ลต่ อแนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
2.4 สถิ ติ ก ารวิ เคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ใช้ในการวิเคราะห์ตวั แปรตามที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอิสระหลายตัว โดยตัวแปรอิสระแต่ละตัว
ไม่ มี ค วามสัม พันธ์กัน เอง แต่จ ะมี ค วามสัม พัน ธ์เชิ ง เส้นกับตัวแปรตาม (กัล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา,
2546) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางสถิติส่วนที่ 3 คือ การยอมรับด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ด้านการรับรู ้
ถึ ง ประโยชน์ และด้า นการรับ รู ว้ ่ า ง่ า ยต่ อ การใช้ง าน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติท่ใี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ประกอบด้วย
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
การใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยเลือกใช้สถิติ
โดยพิจารณาถึงวัตปุ ระสงค์และความหมายของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรูป
SPSS โดยใช้พืน้ ฐานและข้อมูลทางลักษณะประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริโภค นามาวิเคราะห์ดว้ ยค่า
ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขาคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2546) มีสตู รดังนี ้
𝑓

P = 𝑛 (100)
เมื่อ
P
แทน ค่าสถิตริ อ้ ยละ หรือ เปอร์เซ็นต์
f
แทน ความถี่ของข้อมูล
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
1.2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithemetic Mean หรือ 𝑥) (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2546) มีสตู รดังนี ้
𝑥=

เมื่อ

𝑥

∑𝑥
𝑛

แทน

ค่าคะแนนเฉลี่ย
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แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมด
𝑛
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) (กั ล ยา วานิ ช ย์บัญ ชา,
2546) มีสตู รดังนี ้
∑𝑥

S.D. = √
เมื่อ

𝑛 ∑ 𝑥 2 −(∑ 𝑥)2
𝑛(𝑛−1)

S.D.

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(∑𝑥)2 แทน ผลรวมของคะแนนทัง้ หมดยกกาลังสอง
∑𝑥 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
𝑛
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
2. สถิ ติ ที่ ใ ช้ ห าคุ ณ ภาพแบบสอบถาม หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัคแอลฟ่ า (Cronbach’s alpha coefficient) (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2546) มีสตู รดังนี ้
α=

𝑘 ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 /𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
1+(𝑘−1)𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒/𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒

เมื่อ α
k

แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทัง้ ฉบับ
แทน จานวนคาถาม
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนร่วมระหว่างคาถามต่าง ๆ
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ แทน ค่าเฉลี่ยของค่าแปรปรวนของคาถาม
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
3. สถิติทใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)
สถิติทใี่ ช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 สถิติการวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็ นอิสระต่อกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) มีสูตร
ดังนี ้
3.1.1 กรณีท่คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากัน ( 𝑠12 = 𝑠22 )
t=

𝑥̅ 1 − 𝑥2
𝑆𝑝√

1
1
+
𝑛1 𝑛2

สถิติท่ใี ช้ทดสอบ t มีชนั้ แห่งความเป็ นอิสระ df = 𝑛1 + 𝑛2 − 2
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เมื่อ

t
𝑥̅1
𝑥̅2
𝑠12
𝑠22
𝑛1
𝑛2

Df

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ค่าแปรปรวนของตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 1
แทน ขนาดตัวอย่างของกลุม่ ที่ 2
แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)

3.1.2 กรณีท่คี วามแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน (𝑠12 ≠𝑠22 )
t=

̅𝑥̅̅1̅ − 𝑥
̅̅̅2̅
2

2

𝑠
𝑠
√ 1+ 2
𝑛1 𝑛2

Degree of Freedom
df =

𝑠2
𝑠2
[ 1 ⁄𝑛1 + 2⁄𝑛2 ]
𝑠2
𝑠2
( 1⁄𝑛1 ) ( 2⁄𝑛2 )
𝑛1 −1

เมื่อ

t
𝑥̅1
𝑥̅2
𝑠12
𝑠22
𝑛1
𝑛2

df

+ 𝑛 −1
2

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน t-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 1
แทน ค่าเฉลี่ยตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระ 𝑛1 + 𝑛2 − 2
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3.2 สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป (กัลยา วา
นิชย์บญ
ั ชา, 2545) โดยมีสตู รดังนี ้
ใช้ค่า F-test กรณี ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม เท่ากัน (กัลยา วานิชย์บัญชา,
2545) มีสตู รดังนี ้
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)
แหล่งความแปรปรวน

df

SS

MS

F

ระหว่างกลุ่ม

k-1

𝑆𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝐵) =

𝑆𝑆(𝐵)
𝑘−1

ภายในกลุ่ม

n-k

𝑆𝑆(𝑊)

𝑀𝑆(𝑊) =

𝑆𝑆(𝑊)
𝑛−𝑘

รวม

n-1

𝑆𝑆(𝑇)

F=
เมื่อ

F
Df
k
n
k-1
n-k
𝑠𝑠(𝐵)
𝑠𝑠(𝑊)
𝑀𝑆(𝐵)

𝑀𝑆(𝐵)
𝑀𝑆(𝑊)

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑊

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน F-distribution
แทน ชั้นของความเป็ นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุ่ม (k-1) และภายในกลุ่ม
(n-k)
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่างที่นามาทดสอบสมมติฐาน
แทน จานวนตัวอย่างทัง้ หมด
แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระระหว่างกลุม่
แทน ชัน้ แห่งความเป็ นอิสระภายในกลุม่
แทน ผลรวมกาลังสองระหว่างกลุม่ (Between Sum of Squares)
แทน ผลรวมกาลังสองภายในกลุม่ (Within Sum of Squares)
แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
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𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่

กรณี ค่ าความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ม ไม่ เท่ ากัน จะทดสอบด้ว ย (Brown-Forsythe)
(Hartung, 2001) มีสตู รดังนี ้
β=

𝑀𝑆(𝐵)

𝑛

โดยค่า 𝑀𝑆(𝑊) = ∑𝑘𝑖=1(1 − 𝑁𝑗 )𝑆12

𝑀𝑆(𝑊)

เมื่อ β

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณาใน Brown-Forsythe
𝑀𝑆(𝐵) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุม่
𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
k
แทน จานวนกลุม่ ของตัวอย่าง
𝑛𝑗
แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
N
แทน ขนาดของประชากร
𝑆12
แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
กรณี ผ ลการทดสอบมี ค วามแตกต่ างอย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิติ แล้ว ต้อ งด าเนิ น การ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ต่อไป เพื่อหาว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยการใช้วิธี Fisher’s
Least Significant Difference (LSD) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) มีสตู รดังนี ้
LSD =

𝑡1−∝;
2

1

1

𝑛𝑖

𝑛𝑗

𝑁 − 𝑘√𝑀𝑆𝐸( + )

โดยที่ 𝑛𝑖 − 𝑛𝑗
Df = N-k
เมื่อ LSD แทน ค่าผลต่างนัยสาคัญที่คานวณได้สาหรับประชากรกลุม่ ที่ i
และ j
MSE แทน ความแปรปรวนภายในกลุม่
k
แทน จานวนกลุม่ ประชากร
N
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ หมด
α
แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
เมื่ อพบความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติจึ งทดสอบรายคู่โดยใช้สูตรวิเคราะห์
ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Dunnett T3 (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) ดังนี ้
t=
เมื่อ t

𝑋𝑖 − 𝑋𝑗
1

1

𝑀𝑆(𝑊) (𝑛 +𝑛 )
𝑖
𝑗

แทน ค่าสถิติท่ใี ช้พิจารณา t-distribution
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𝑀𝑆(𝑊) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่

แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ i
𝑋𝑗 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ j
𝑛𝑖 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ i
𝑛𝑗 แทน จานวนตัวอย่างของกลุม่ ที่ j
3.3 สถิ ติวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ ง พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เป็ น
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลหรือผลต่อตัวแปรตามหลายๆปั จจัย (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2545) ใช้
ในการทดสอบสมมติฐานเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากสมการถดถอยเชิงซ้อน ซึ่งมีพารามิเตอร์ k+1 ตัวคือ 𝛽0, 𝛽1,
𝛽2, 𝛽3, ……. 𝛽𝑘 การประมาณ 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, ……. 𝛽𝑘 จะต้องใช้ขอ้ มูล ตัวอย่างของตัวแปร Y,
𝑋1 , 𝑋2 , …… 𝑋𝑘 โดยใช้ตวั อย่างขนาด n จากสมการเชิงความถดถอยเชิงซ้อน
Y= 𝛽0 + 𝛽1 𝑋𝑖1 + 𝛽2 𝑋𝑖2 + 𝛽3 𝑋𝑖3 +…………………. 𝛽𝑘 𝑋𝑖𝑘 , +𝑒𝑖
เมื่อ Y = ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
X = ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
𝛽0 = ส่วนตัดแกน Y หรือค่าของ Y เมื่อ X มีค่าเป็ นศูนย์
𝑒 = ความคลาดเคลื่อนอย่างสุม่ (Random error)
𝛽1 = ความชัน (Slope) ของเส้น ตรง และจะเรีย กว่าสัม ประสิ ท ธิ์ค วามถดถอย
(Regression coefficient)
𝑋𝑖
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลความหมายของผลการ
วิเคราะห์ข้อ มูล ผู้วิจัย ได้ก าหนดสัญ ลัก ษณ์ และอัก ษรย่ อ ต่ า ง ๆ ที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล
ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์เป็ นตัวอักษรเพื่อใช้ในการคานวณ ดังนี ้
n

แทน
แทน
x
S.D.
แทน
t
แทน
Sig.
แทน
SS
แทน
MS
แทน
𝐻0
แทน
𝐻1
แทน
*
แทน
df
แทน
F-Prob., p
แทน
B
แทน
Beta
แทน
𝑅2
แทน
Std.Error
แทน
a
แทน
b
แทน
Std.Error of Estimate
Adjusted R Square

ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
คะแนนเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติท่ใี ช้ในการพิจารณาใน t-distribution
ระดับนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบ
ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง (Sum of square)
ค่าความแปรปรวน (Mean of square)
สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis)
สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis)
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
ชัน้ ของความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ความน่าจะเป็ นสาหรับบอกนัยสาคัญทางสถิติ
สัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวพยากรณ์
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจเชิงซ้อน
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ความถดถอย
ค่าคงที่ของการพยากรณ์
ค่าความลาดชันของการพยากรณ์
แทน ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการประมาณค่า
แทน ค่า 𝑅 2 ที่ได้ปรับแล้ว
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ของการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคาอธิบาย โดยการ
แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 2 ส่วนตามลาดับดังนี ้
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะของประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองลู ก ค้ า
ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และ
ด้านการติดต่อสื่อสาร
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู ถ้ ึง
ประโยชน์ และการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษาและ อาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า
ที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์
และด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่ ว นที่ 1 ผลการวิ เคราะห์ข้อ มูล เชิ ง พรรณนา ประกอบด้ว ย ค่ า ความถี่ ค่ า ร้อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็ น 4 ตอนดังนี ้
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ โดยนาเสนอในรูปของความถี่และร้อย
ละ ดังตาราง 5
ตาราง 5 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

120
280
400

30.00
70.00
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จากตาราง 5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามเพศ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 280 คน
คิดเป็ นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือเพศชาย จานวน 120 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.00
ตาราง 6 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

56
88
131

14.00
22.00
32.75

อายุ
18 – 22 ปี
23 – 27 ปี
28 – 32 ปี
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ตาราง 6 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
33 – 37 ปี
38 ปี ขนึ ้ ไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

82
43
400

20.50
10.75
100.00

จากตาราง 6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอายุ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 28-32 ปี จานวน 131
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 รองลงมาคือ อายุ 23 – 27 ปี จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.00 อายุ
33 – 37 ปี จานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.50 อายุ 18 – 22 ปี จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ
14.00 และอายุ 38 ปี ขนึ ้ ไป จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้

ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

68
134
102
62
34
400

17.00
33.50
25.50
15.50
8.50
100.00

รายได้
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
15,001 – 30,000 บาท
30,001 – 45,000 บาท
45,001 – 60,000 บาท
60,001 บาท ขึน้ ไป
รวม

จากตาราง 7 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 – 30,000
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บาท จานวน 134 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.50 รองลงมาคือ รายได้ 30,001 – 45,000 บาท จานวน
102 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.50 รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 17.00 รายได้ 45,001 – 60,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.50 และรายได้ 60,001
บาท ขึน้ ไป จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.50 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

43
268
89
400

10.75
67.00
22.25
100.00

จากตาราง 8 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.00 รองลงมาคือระดับ สูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 89 คิดเป็ นร้อยละ 22.25 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 43 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10.75 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงจานวนและค่าร้อยละของข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

40
57
189

10.00
14.25
47.25

อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน
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ตาราง 9 (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์

จานวน (คน)

ร้อยละ

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

91

22.75

แม่บา้ น / พ่อบ้าน / เกษียณอายุ

23

5.75

400

100.00

รวม

จากตาราง 9 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอาชีพ ลูกจ้าง/พนักงาน
บริษัทเอกชน จานวน 189 คิดเป็ นร้อยละ 47.25 รองลงมาคืออาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน
91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.75 อาชีพข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 14.25 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา/นิสิต จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และอาชีพแม่บา้ น /
พ่อบ้าน / เกษียณอายุ จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
การวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ประกอบด้วย
ด้านคุณ ค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซื อ้ และด้านการ
ติด ต่ อ สื่ อ สาร โดยการน าเสนอข้อ มูล ในรู ป แบบของค่ า เฉลี่ ย และค่ า ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ดังตาราง 10
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้าโดยรวม
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
ด้านความสะดวกในการซือ้
ด้านการติดต่อสื่อสาร
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.18
4.06
4.21
4.08
4.13

0.51
0.51
0.49
0.55
0.42

ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
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จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
โดยรวมพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
โดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านความสะดวกใน
การซือ้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนด้านคุณค่าที่
ลูกค้าจะได้รบั ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.08 และ 4.06 ตามลาดับ
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
ด้านคุณค่าทีล่ กู ค้าจะได้รับ

x

S.D.

1. ท่านได้รบั เครื่องดื่มตรงกับเมนูท่สี ่งั
2. ท่านได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3. บริการติดตามเครื่องดื่มทาให้ท่านมีความมั่นใจในการสั่งซือ้
4. บริ ก ารเดลิ เ วอรี่ ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น มี เ ครื่ อ งดื่ ม ให้ เ ลื อ ก
หลากหลายตามความต้องการ
รวม

4.21
4.18
4.18
4.17

0.68
0.69
0.62
0.67

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

4.18

0.51

ดี

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้าน
คุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุม มองลูก ค้า ด้านคุณ ค่ าที่ ลูก ค้า จะได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.18 เมื่ อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับท่านได้รบั เครื่องดื่มตรงกับเมนูท่ีส่ งั
ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ท่านได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
บริ ก ารติ ด ตามเครื่ อ งดื่ ม ท าให้ ท่ า นมี ค วามมั่ น ใจในการสั่ ง ซื ้อ และ บริ ก ารเดลิ เวอรี่ ผ่ า น
แอปพลิ เคชัน มี เครื่องดื่ ม ให้เลื อกหลากหลายตามความต้อ งการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ค วาม
คิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.18 และ 4.17 ตามลาดับ
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค

x

S.D.

1. ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รบั
2. ค่าบริการจัดส่งเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
3. ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อชาระด้วยบัตรเครดิต
4. ท่ า นจะได้ รับ ส่ ว นลดตามโปรโมชั่ น ต่ า ง ๆ จากการซื ้อ
เครื่องดื่ม
รวม

4.06
4.00
4.04

0.66
0.71
0.74

4.15

0.71

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี
ดี
ดี
ดี

4.06

0.51

ดี

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้าน
ต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น กับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ ท่านจะได้รบั ส่วนลด
ตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จากการซือ้ เครื่องดื่ม ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพที่
ได้รบั ค่าธรรมเนียมมีความเหมาะสม เมื่อชาระด้วยบัตรเครดิต และค่าบริการจัดส่งเครื่องดื่ม มี
ความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 4.06 4.04 และ 4.00 ตามลาดับ
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้
ด้านความสะดวกในการซือ้
1. มีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชัดเจน
2. ขัน้ ตอนการสั่งซือ้ เครื่องดื่มง่าย ไม่ซบั ซ้อน
3. ช่องทางการชาระเงินมีความสะดวก
4. ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องดื่ม
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.25
4.20
4.18
4.20
4.21

0.67
0.64
0.67
0.69
0.49

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้าน
ความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น กับ มี ก ารแบ่ ง หมวดหมู่ ข อง
เครื่องดื่มชัดเจน ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการสั่งซือ้ เครื่องดื่มง่าย
ไม่ซับซ้อน ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องดื่ม และช่องทางการชาระเงินมี ความ
สะดวก ผู้ต อบแบบสอบถามมี ความคิด เห็ น ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.20 4.20 และ 4.18
ตามลาดับ
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสาร
ด้านการติดต่อสื่อสาร
1. ผู้ให้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ผ่ านแอปพลิ เคชัน มี ระบบรับ ฟั ง ความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
2. ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่ านแอปพลิเคชันมีการอัพ เดตข่าวสาร
ด้านเครื่องดื่มอย่างสม่าเสมอ
3. ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีการแนะนาเครื่องดื่มที่
น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า
4. ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบแจ้งสถานะใน
การจัดส่งครบถ้วนทุกขัน้ ตอน
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.05

0.71

ดี

4.07

0.71

ดี

4.10

0.76

ดี

4.10

0.74

ดี

4.08

0.55

ดี

จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการ
ติดต่อสื่อสาร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ ดี ทุ ก ข้อ ได้แ ก่ ผู้ให้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ผ่ า น
แอปพลิ เคชั น มี ก ารแนะน าเครื่ อ งดื่ ม ที่ น่ า สนใจให้ท ราบล่ ว งหน้า ผู้ใ ห้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ผ่ า น
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แอปพลิ เคชัน มี ระบบแจ้ง สถานะในการจัด ส่ ง ครบถ้ว นทุ ก ขั้น ตอน ผู้ใ ห้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ผ่ า น
แอปพลิเคชันมี การอัพ เดตข่าวสารด้านเครื่องดื่ม อย่างสม่ าเสมอ และผู้ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน
แอปพลิเคชันมี ระบบรับฟั งความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
4.10 4.07 และ 4.05 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
การวิ เคราะห์ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การยอมรับ ด้า นเทคโนโลยี ประกอบด้ว ย การรับ รู ้ถึ ง
ประโยชน์ และการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน โดยการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังตาราง 15
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยีโดยรวม
การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
รวม

x

S.D.

4.26
4.21
4.24

0.54
0.52
0.50

ระดับ
ความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี โดยรวม พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับด้านเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี
มากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 และ 4.21 ตามลาดับ
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการ
รับรูถ้ ึงประโยชน์
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์
1. การซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชั น เดลิ เวอรี่ ช่ ว ยให้ท่ า น
ประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด
2. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านได้รบั
ความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่ตอ้ งไปยืนรอคิวเป็ นเวลานาน
3. การซือ้ เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชันเดลิเวอรี่ ช่ วยให้ท่านลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4. การซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชั น เดลิ เวอรี่ ช่ ว ยให้ท่ า น
เปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่มได้ง่ายขึน้
รวม

x

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.35

0.70

ดีมาก

4.31

0.69

ดีมาก

4.23

0.70

ดีมาก

4.16

0.73

ดี

4.26

0.54

ดีมาก

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึง
ประโยชน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึง
ประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิด เห็ น ในระดับ ดี ม าก โดยข้อ การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ
4.35 รองลงมาคือ การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านได้รบั ความสะดวกสบาย
มากขึน้ ไม่ตอ้ งไปยืนรอคิวเป็ นเวลานาน และการซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยให้
ท่านลดค่ าใช้จ่ ายในการเดิ นทาง มี ค่ าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 และ 4.23 ตามล าดับ และข้อ การซื อ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่มได้ง่าย
ขึน้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการ
รับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน

x

S.D.

1. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยในการค้นหา
ร้านค้าที่ตอ้ งการได้ง่ายขึน้
2. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีขนั้ ตอนในการ
ใช้งานง่าย
3. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีการประมวลผล
ที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา
4. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถทาได้ทุก
ที่ทกุ เวลา
รวม

4.18

0.68

ระดับ
ความคิดเห็น
ดี

4.21

0.66

ดีมาก

4.21

0.68

ดีมาก

4.25

0.72

ดีมาก

4.21

0.52

ดีมาก

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อ
การใช้งาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู ้
ว่าง่ายต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีม าก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ ดี ม าก โดยข้อ กั บ การซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือการ
ซือ้ เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชัน เดลิเวอรี่ มี ขั้น ตอนในการใช้งานง่าย และการซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีการประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และ 4.21
ตามลาดับ และข้อการซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยในการค้นหาร้านค้าที่ตอ้ งการ
ได้ง่ายขึน้ ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม พฤติก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก าร
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
การวิ เคราะห์ข้อ มู ล เกี่ ย วกับ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก าร
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบของค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานดังตาราง 18
ตาราง 18 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่

x

ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
4.30
ด้านจะแนะน าและชัก ชวนให้ค นรู จ้ ัก มาซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านแอปพลิ 4.12
เคชันเดลิเวอรี่

S.D.
0.66
0.64

ระดับ
ความคิดเห็น
ซือ้ แน่นอนที่สดุ
แนะนาแน่นอน

จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับซือ้ แน่นอนที่สุด
โดยมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.30 และด้า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ค นรู ้จั ก มาซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับแนะนาแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บ ริโภคที่ มี เพศแตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
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𝐻1 : ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ

เดลิเวอรี่ แตกต่างกัน
สาหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ผูว้ ิจยั ใช้การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่าง
ประชากรศาสตร์ 2 กลุม่ เป็ นอิสระจากกัน (Independent t-test) ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนัน้
จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.05 ในการทดสอบจะทาการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ก่อน โดยใช้
Levene’s Test ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามเพศ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่

Levene's Test for
Equality of Variances
F
Sig.
0.264
0.608
3.077
0.080

จากตาราง 19 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามเพศ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.608 และ 0.080
ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0) และปฎิเสธสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงใช้วิธี t-test กรณี Equal variances assumed
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ตาราง 20 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามเพศ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้ า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่

เพศ

x

S.D.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

4.19
4.35
4.00
4.16

0.690
0.644
0.648
0.629

Sig(2-tailed)
-2.206* 398 0.028
t

df

-2.371* 398

0.018

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามเพศ พบว่า
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.028
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความ
ว่า ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศ
ชาย
ด้ า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ ค นรู้ จั ก มาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิ เวอรี่ มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.018 ซึ่ง น้อยกว่า 0.05 นั่น คือ ยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1) และ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่ แ ตกต่ างกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ 0.05 ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
สมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยเพศหญิง มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่อ งดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย
สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน

65
𝐻0 : ผู้บ ริโภคที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้

บริการเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้บ ริโภคที่ มี อายุ แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่ องดื่ ม ผ่ า นการใช้
บริการเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน
ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใ น ก า รท ด ส อ บ คื อ ก า รวิ เค รา ะ ห์ ค่ า ค ว า ม แ ป รป รว น ท า ง เดี ย ว
(One-way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test
ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อ ยกว่า 0.05 หากความ
แปรปรวนของข้อ มู ล ไม่ แ ตกต่ า งกัน ให้ท ดสอบความแตกต่ า งด้ว ย F-test และหากค่ า ความ
แปรปรวนของข้อมูลแตกต่างกันให้ทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติฐานข้อ
ใดปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (𝐻1 ) ที่มี ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ี
แตกต่างกัน ต้องนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ เชิ งซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธี
ทดสอบ Least Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่ อเปรีย บเทีย บค่ าเฉลี่ ยรายคู่
ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอายุ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้ า น ใ น อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

0.953

4

395

0.434

ด้า นจะแนะน าและชัก ชวนให้ค นรู ้จัก มาซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

0.274

4

395

0.895
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จากตาราง 21 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอายุ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.434 และ 0.895
ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมุติฐาน
ตาราง 22 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
SS
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
ระหว่างกลุม่
2.934
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
171.463
รวม

174.397

ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา ระหว่างกลุม่
2.932
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
159.778
รวม

162.710

df
4
395

MS

F

Sig.

0.734 1.690 0.152
0.434

399
4
395

0.733 1.812 0.126
0.405

399

จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอายุ โดยใช้ F-test พบว่า
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.152
ซึ่ง มี ค่ ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1 )
หมายความว่า ผู้บริโภคที่ มี อายุแตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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ด้ า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ ค นรู้ จั ก มาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิ เวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.126 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.3 ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
𝐻0 : ผูบ้ ริโภคที่ มีรายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติ กรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผูบ้ ริโภคที่มี รายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ใ นการทดสอบคื อ การวิ เคราะห์ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูล แตกต่ างกัน ให้ท ดสอบความแตกต่ างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติ ฐ านข้อใดปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐานรอง (𝐻1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน
ต้องนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามรายได้
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้ า น ใ น อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

0.859

4

395

0.488

0.974

4

395

0.421

จากตาราง 23 ผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามรายได้ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนา
และชักชวนให้ค นรู จ้ ักมาซื ้อเครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิ เวอรี่ มี ค่า Sig เท่ ากับ 0.488 และ
0.421 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามรายได้ โดยใช้ F-test
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
SS
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
ระหว่างกลุม่
5.689
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
168.708
รวม

174.398

df
4
395
399

MS

F

Sig.

1.422 3.330* 0.011
0.427
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ตาราง 24 (ต่อ)
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
SS
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา ระหว่างกลุม่
5.868
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ภายในกลุม่
156.842
รวม

162.710

df
4
395

MS

F

Sig.

1.467 3.694* 0.006
0.397

399

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามรายได้ โดยใช้ F-test พบว่า
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011
ซึ่ง มี ค่ าน้อ ยกว่า 0.05 แสดงว่า ปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐ านรอง (𝐻1 )
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มี รายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิ เวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีทดสอบแบบ
Least Significant Different (LSD) เพื่อดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน ดังตาราง 25
ด้ า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ ค นรู้ จั ก มาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งมี ค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 )
และยอมรับ สมมติ ฐ านรอง (𝐻1 ) หมายความว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้แ ตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) เพื่อดูว่าคู่
ใดบ้างที่แตกต่างกัน ดังตาราง 26
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ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ จาแนกตามรายได้โดยใช้
Least Significant Different (LSD)
ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

15,001 –
30,001 –
45,001 –
30,000 บาท 45,000 บาท 60,000 บาท

60,001 บาท
ขึน้ ไป

x

4.06

4.34

4.30

4.44

4.41

ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท

4.06

-

-0.277*

0.245*

0.377*

0.353*

(0.005)

(0.017)

(0.001)

(0.011)

15,001 – 30,000 บาท

4.34

-

0.032

-0.100

-0.076

(0.710)

(0.321)

(0.545)

-

-0.132

-0.108

(0.212)

(0.405)

-

0.024

30,001 – 45,000 บาท

45,001 – 60,000 บาท

4.30

4.44

-

-

-

-

-

-

(0.865)
60,001 บาท ขึน้ ไป

4.41

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 25 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้กับ แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดย
ใช้ Least Significant Different (LSD) พบว่า
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่าหรือ เท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ 15,001 –
30,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.005 หมายความว่ า ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ า กว่ า หรื อ เท่ า กับ
15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกั บผูบ้ ริโภค
ที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือผูบ้ ริโภคที่มี
รายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่

-
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ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.277
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี รายได้ ต่ ากว่ า ห รื อ เท่ ากั บ 15,000 บ าท กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี รายได้
30,001 – 45,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.017 ซึ่ง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บ ริโภคที่ มี
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.245
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี รายได้ ต่ ากว่ า ห รื อ เท่ ากั บ 15,000 บ าท กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี รายได้
45,001 – 60,000 บาท มี ค่ า Sig. เท่ ากับ 0.001 ซึ่ง น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้บ ริโภคที่ มี
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.377
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท
ขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาทมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกั บ
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคที่
มี ร ายได้ 60,001 บาท ขึ ้น ไป มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้ บ ริ ก าร
เดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่า
กว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.353
สาหรับรายคู่อ่นื ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ โดยใช้ Least Significant Different (LSD)
ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

15,001 –
30,001 –
45,001 –
30,000 บาท 45,000 บาท 60,000 บาท

60,001 บาท
ขึน้ ไป

x

3.88

4.15

4.15

4.11

4.35

ต่ากว่าหรือเท่ากับ
15,000 บาท

3.88

-

-0.267*

-0.265*

-0.231*

-0.471*

(0.005)

(0.008)

(0.038)

(0.000)

15,001 – 30,000 บาท

4.15

-

0.002

0.036

-0.204

(0.979)

(0.707)

(0.121)

-

0.034

-0.206

(0.737)

(0.100)

-

-0.240

30,001 – 45,000 บาท

45,001 – 60,000 บาท

4.15

4.11

-

-

-

-

-

-

(0.075)
60,001 บาท ขึน้ ไป

4.35

-

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบรายคู่ระหว่างรายได้กับ แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้
เครื่องดื่ม ผ่ านการใช้บริการเดลิ เวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้ Least Significant Different (LSD) พบว่า
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่าหรือ เท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ 15,001 –
30,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเ วอรี่แตกต่าง
กับผูบ้ ริโภคที่มี รายได้ 15,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ

-
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เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.267
ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ 30,001 –
45,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.008 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กับผู้บริโภคที่มี รายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.265
ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผู้บ ริโภคที่มี รายได้ 45,001 –
60,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.038 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่า
หรือเท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กับผู้บริโภคที่มี รายได้ 45,001 – 60,000 บาท อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.231
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท กับ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท
ขึน้ ไป มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 15,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกั บ
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กล่าวคือ ผูบ้ ริโภคที่
มี ร ายได้ 60,001 บาท ขึ ้น ไป มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้ บ ริ ก าร
เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.471
สาหรับรายคู่อ่นื ไม่พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
𝐻0 : ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
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𝐻1 : ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่มผ่าน

การใช้บริการเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ใ นการทดสอบคื อ การวิ เคราะห์ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูล แตกต่ างกัน ให้ท ดสอบความแตกต่ างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติ ฐ านข้อใดปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐานรอง (𝐻1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน
ต้องนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใดบ้างที่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับการศึกษา
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่

Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

ด้ า น ใ น อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

0.852

2

397

0.427

ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

2.188

2

397

0.114
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จากตาราง 27 แสดงผลทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และ
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ
0.427 และ 0.114 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ F-test
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
ระหว่างกลุม่
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
รวม
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา ระหว่างกลุม่
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

1.168

2

0.584

173.229

397

0.436

174.397

399

1.085

2

0.542

161.625

397

0.407

162.710

399

F

Sig.

1.339 0.263

1.332 0.265

จากตาราง 28 แสดงผลการทดสอบความแตกต่ า งของแนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้ F-test พบว่า
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.263
ซึ่ง มี ค่ ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ สมมติ ฐ านหลั ก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1 )
หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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ด้ า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ ค นรู้ จั ก มาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิ เวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.265 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน เดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.5 ผู้บ ริโภคที่ มี อ าชี พ แตกต่ า งกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
𝐻0 : ผู้บ ริโภคที่ มี อาชีพ แตกต่ างกัน มี แนวโน้ม พฤติก รรมการซือ้ เครื่องดื่ ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ผู้บ ริโภคที่ มี อาชีพ แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติก รรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่ า นการใช้
บริการเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน
สถิ ติ ท่ี ใ ช้ใ นการทดสอบคื อ การวิ เคราะห์ค่ า ความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way
ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากรที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยเริ่มจากการทดสอบความแปรปรวนจากตาราง Levene’s test ซึ่งจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ก็ต่อเมื่อระดับนัยสาคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 หากความแปรปรวน
ของข้อมูลไม่แตกต่างกัน ให้ทดสอบความแตกต่างด้วย F-test และหากค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูล แตกต่ างกัน ให้ท ดสอบความแตกต่ างด้วย Brown-Forsythe ถ้าสมมติ ฐ านข้อใดปฏิ เสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และยอมรับ สมมติฐานรอง (𝐻1 ) ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ท่ีแตกต่างกัน
ต้องนาไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ Least
Significant Different (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ใ ดบ้างที่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งตัง้ สมมติฐานได้ดงั นี ้
𝐻0 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่แตกต่างกัน
𝐻1 : ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานรอง
(𝐻1 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่ อค่า Sig. มี ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ผลการ
ทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง
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ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอาชีพ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม Levene
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
Statistic
ด้ า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น 1.617
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
0.102
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

df1

df2

Sig.

4

395

0.169

4

395

0.982

จากตาราง 29 แสดงผลทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอาชีพ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ั กมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig เท่ากับ 0.169
และ 0.982 ตามลาดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) และปฏิเสธ
สมมติฐ านรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม ไม่ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างของแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ F-test
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
SS
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
ระหว่างกลุม่
1.844
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
172.554
รวม

172.554

df
4
395
395

MS

F

Sig.

0.461 1.055 0.379
0.437
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ตาราง 30 (ต่อ)
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
SS
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา ระหว่างกลุม่
1.882
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ภายในกลุม่
160.828
รวม

162.710

df
4
395

MS

F

Sig.

0.470 1.155 0.330
0.407

399

จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่ า งของแนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ F-test พบว่า
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.379
ซึ่ง มี ค่ ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับ สมมติ ฐ านหลัก (𝐻0 ) และปฏิ เสธสมมติ ฐ านรอง (𝐻1 )
หมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ด้ า นจะแนะน าและชั ก ชวนให้ ค นรู้ จั ก มาซื้ อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิ เวอรี่ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.330 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก (𝐻0 )
และปฏิเสธสมมติฐานรอง (𝐻1 ) หมายความว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า
ที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริ ก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านใน
อนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
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𝐻0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ

ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่ านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซื อ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ส าหรับ สถิ ติ ท่ี ใช้ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 32
ตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้การวิเคราะห์ 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
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 31 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริ ก ารเดลิ เวอรี่ ข องผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดงั ตาราง 32
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ตาราง 32 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู ( Multiple Regression Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

Β

Beta

t

Sig.

0.710

0.943

ค่าคงที่ (Constant)

0.170

ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1)

0.345

0.267

4.629*

0.000

ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2)

0.162

0.125

2.531*

0.012

ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3)

0.264

0.196

4.042*

0.000

ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)

0.262

0.217

4.232*

0.000

r

0.670

R2

0.449

Adjusted R2
SE

0.443
0.493

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 32 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1) ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) ด้านความ
สะดวกในการซือ้ (X3) และด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่ านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซื อ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0) ทั้งนีเ้ นื่องจากมีตัวแปร
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มากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ของผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ง 4 ด้านมี อิท ธิ พ ลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 44.3 ซึ่ง
สามารถเขียนเป็ นสมการปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) ได้ดงั นี ้
(Y1) = 0.345 (X1) + 0.264 (X3) + 0.262 (X4) + 0.162 (X2)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ (X1) ด้า นความสะดวกในการซื ้อ (X3) ด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (X4) และด้า นต้น ทุ น ของ
ผูบ้ ริโภค (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.345, 0.264, 0.262 และ 0.162 ซึ่งหมายความว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1) ด้านความสะดวกในการซือ้
(X3) ด้านการติ ด ต่อ สื่ อสาร (X4) และด้านต้น ทุน ของผู้บ ริโภค (X2) เป็ น ปั จ จัยที่ เป็ น ตัวกาหนด
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านในอนาคตจะซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชันเดลิเวอรี่ (Y1) ซึ่ง จากค่ าสัม ประสิ ทธิ์ ดัง กล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
หากผู้บริโภคมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ด้าน
คุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.345
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า อีก 3 ด้าน ด้านความสะดวก
ในการซื ้อ (X3) ด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (X4) และด้า นต้น ทุ น ของผู้บ ริ โ ภค (X2) มี ค่ า คงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.264 0.262 และ 0.162 ตามลาดับ
หากผู้บ ริโภคมี ความคิดเห็ นเกี่ ย วกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าส่วน
ประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทา
ให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.264 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า อีก 3 ด้าน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (X1) ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) และด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.345 0.262 และ 0.162 ตามลาดับ
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หากผู้บ ริโภคมี ความคิดเห็ นเกี่ ย วกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าส่วน
ประสมทางการตลาดในมุม มองลูก ค้า การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (X4) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผ ลท าให้
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.262 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า อีก 3 ด้าน ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (X1) ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) และ
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.345 0.264 และ 0.162 ตามลาดับ
หากผู้บริโภคมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่มขึน้ 0.162
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า อีก 3 ด้าน ด้านคุณค่าที่ลกู ค้า
จะได้รับ (X1) ด้า นความสะดวกในการซื ้อ (X3) และด้า นการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (X4) มี ค่ า คงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.345 0.264 และ 0.262 ตามลาดับ
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻0 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻1 : ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ส าหรับ สถิ ติ ท่ี ใช้ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 33
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ตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้การวิเคราะห์ 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
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 33 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้
เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่ มี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งเส้นตรงกับ กลุ่ม ตัวแปรอิสระ อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดังตาราง
34
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ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นจะแนะน าและชัก ชวนให้ค นรู ้จัก มาซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่ โดยใช้วิธี การวิเคราะห์ค วามถดถอยเชิ งพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู้จักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

Β

Beta

t

Sig.

0.175

0.861

ค่าคงที่ (Constant)

0.420

ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1)

0.345

0.276

4.702*

0.000

ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2)

0.174

0.139

2.755*

0.006

ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3)
ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4)

0.414
0.045

0.318
0.039

6.426*
0.740

0.000
0.460

r

0.654

R2

0.428

Adjusted R2
SE

0.422
0.485

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 34 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่ านแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่ ซึ่ง ประกอบด้วย ด้านคุณ ค่าที่ ลูก ค้าจะได้รบั (X1) ด้านต้น ทุน ของ
ผูบ้ ริโภค (X2) ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) และด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) สามารถพยากรณ์
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรม
การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ข องผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ง 3 ด้านมี
อิท ธิ พ ลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 42.2 ซึ่งสามารถเขีย นเป็ น สมการปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลในการ
พยากรณ์ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของผู้บ ริโภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
(Y2) ได้ดงั นี ้
(Y2) = 0.414 (X3) + 0.345 (X1) + 0.174 (X2)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้าน
ความสะดวกในการซือ้ (X3) ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1) และด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.345, 0.174 และ 0.414 ซึ่งหมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (X1) และด้านต้นทุน
ของผูบ้ ริโภค (X2) เป็ นปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
หากผูบ้ ริโภคผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ (Y2) เพิ่มขึน้ 0.414 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
อี ก 2 ด้า น ด้า นคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้า จะได้รับ (X1) และด้า นต้น ทุ น ของผู้บ ริโภค (X2) มี ค่ า คงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.345 และ 0.174 ตามลาดับ
หากผู้บริโภคมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ด้าน
คุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บ ริการเดลิ เวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ (Y2) เพิ่มขึน้ 0.345 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
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อี ก 2 ด้า น ด้า นความสะดวกในการซื ้อ (X3) และด้า นต้น ทุ น ของผู้บ ริโภค (X2) มี ค่ า คงที่ ไ ม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.414 และ 0.174 ตามลาดับ
หากผู้บริโภคมี ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้า ด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค (X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
(Y2) เพิ่มขึน้ 0.174 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้สว่ นประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า อีก 2 ด้าน
ด้านความสะดวกในการซือ้ (X3) และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั (X1) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่
ระดับ 0.414 และ 0.345 ตามลาดับ
โดยตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) มี
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า 1 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสาร (X4) ไม่ได้เป็ น
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านท่านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2)
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3.1 การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตท่านจะซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻0 : การยอมรับด้านเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻1 : การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ส าหรับ สถิ ติ ท่ี ใช้ใ นการวิ เคราะห์ คื อ การวิ เคราะห์ค วามถดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดยใช้ระดับ
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ความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ต่อเมื่อค่า
Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 35
ตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้การวิเคราะห์ 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
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริ ก ารเดลิ เวอรี่ ข องผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับกลุม่ ตัวแปรอิสระ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดงั ตาราง 36
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ตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้
วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

Β

Beta

t

Sig.

0.797

0.426

ค่าคงที่ (Constant)

0.153

ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (X1)

0.504

0.410

7.448*

0.000

ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (X2)

0.476

0.371

6.737*

0.000

r

0.739
R2

Adjusted R2
SE

0.547
0.544
0.446

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 36 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (X1) และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (X2)
สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงเป็ นการยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (𝐻0) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีตัวแปรมากกว่า 1 ตัวที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรม
การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ข องผู้บ ริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ทั้ง 2 ด้านมี
อิท ธิ พ ลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 54.4 ซึ่งสามารถเขีย นเป็ น สมการปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลในการ
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พยากรณ์ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของผู้ บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) ได้ดงั นี ้
(Y1) = 0.504 (X1) + 0.476 (X2)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
(X1) และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.504 และ 0.476 ซึ่ง
หมายความว่า การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ (X1) และด้านการรับรูว้ ่าง่าย
ต่อการใช้งาน (X2) เป็ น ปั จ จัย ที่เป็ น ตัวก าหนดแนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ม ผ่ านการใช้
บริ ก ารเดลิ เวอรี่ ข องผู้บ ริโ ภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y1) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดงั กล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
หากผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
(X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านในอนาคตจะซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่ (Y1) เพิ่ ม ขึน้ 0.504 หน่ วย ทั้งนี ้เมื่ อ
กาหนดให้การยอมรับด้านเทคโนโลยี อีก 1 ด้าน ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (X2) มีค่าคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.476
หากผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อ
การใช้งาน (X2) เพิ่ม ขึน้ 1 หน่วย จะมี ผลทาให้ แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิ เวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านแอปพลิ เคชัน เดลิเวอรี่ (Y1) เพิ่ ม ขึน้ 0.476
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้การยอมรับด้านเทคโนโลยี อีก 1 ด้าน ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (X1) มี
ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.504
สมมติฐานข้อที่ 3.2 การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่อ งดื่ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
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𝐻0 : การยอมรับด้านเทคโนโลยี ไม่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่า น

การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
𝐻1 : การยอมรับด้านเทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ส าห รั บ ส ถิ ติ ที่ ใช้ ใ น ก ารวิ เ ค ราะห์ คื อ ก ารวิ เ ค ราะ ห์ ค วาม ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ
(Multiple Regression Analysis ) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter โดย
ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 ดังนัน้ จะยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1 ) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 )
ต่อเมื่อค่า Sig. มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 ซึ่งผลการทดสอบแสดงดังตาราง 37
ตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้การวิเคราะห์ 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
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05

จากตาราง 37 ผลการวิเคราะห์ พบว่า แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้
เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่ มี ค วามสัม พัน ธ์เชิ งเส้นตรงกับ กลุ่ม ตัวแปรอิสระ อย่ างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึ่งจากการ
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วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ดังตาราง
38
ตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Regression
Analysis)

ตัวแปรพยากรณ์

แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู้จักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่

Β

Beta

t

Sig.

1.195

0.233

ค่าคงที่ (Constant)

0.228

ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (X1)

0.256

0.216

3.796*

0.000

ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (X2)

0.664

0.536

9.429*

0.000

r

0.719

R2

0.517

Adjusted R2
SE

0.515
0.445

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
จากตาราง 38 ผลการวิเคราะห์แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (X1) และด้านการรับรูว้ ่าง่าย
ต่ อ การใช้ง าน (X2) สามารถพยากรณ์ แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก าร
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
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ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ จึงเป็ น
การยอมรับสมมติฐานรอง (𝐻1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก (𝐻0 ) ทัง้ นีเ้ นื่องจากมีตวั แปรมากกว่า 1
ตัวที่สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้ 2 ด้านมีอิทธิพลในการพยากรณ์ได้รอ้ ยละ 51.5 ซึ่งสามารถเขียนเป็ น
สมการปั จจัยที่มีอิทธิพลในการพยากรณ์ แนวโน้มพฤติ กรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) ได้ดงั นี ้
(Y2) = 0.664 (X2) + 0.256 (X1)
ผลการศึกษา สรุปได้ดงั นี ้
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มา
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านการ
รับ รู ว้ ่าง่ ายต่ อการใช้ง าน (X2) และด้านการรับ รู ถ้ ึง ประโยชน์ (X1) โดยมี ค่ าสัม ประสิ ท ธิ์ เท่ ากับ
0.664 และ 0.256 หมายความว่า การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
(X2) และด้านการรับ รู ถ้ ึ งประโยชน์ (X1) เป็ น ปั จ จัยที่ เป็ น ตัวก าหนดแนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้
เครื่อ งดื่ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิ เวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) ซึ่งจากค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าว
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี ้
หากผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อ
การใช้งาน (X2) เพิ่ ม ขึน้ 1 หน่ วย จะมี ผลท าให้แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
(Y2) เพิ่มขึน้ 0.664 หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้การยอมรับด้านเทคโนโลยี อีก 1 ด้าน ด้านการรับรูถ้ ึง
ประโยชน์ (X1) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.256
หากผูบ้ ริโภคมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
(X1) เพิ่มขึน้ 1หน่วย จะมีผลทาให้แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ (Y2) เพิ่มขึน้ 0.256
หน่วย ทัง้ นีเ้ มื่อกาหนดให้การยอมรับด้านเทคโนโลยี อีก 1 ด้าน ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
(X2) มีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ระดับ 0.664
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ตาราง 39 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติทีใ่ ช้ในการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่าง
กัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
1.ด้ า น ใน อ น า ค ต จ ะ ซื ้ อ เค รื่ อ ง ดื่ ม ผ่ า น สอดคล้องกับสมมติฐาน
Independent t-test
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
2.ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้
สอดคล้องกับสมมติฐาน
Independent t-test
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
ส ม ม ติ ฐ าน ข้ อ ที่ 1.2 ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ มี อายุ
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กัน
F-test
1.ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอป ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
พลิเคชันเดลิเวอรี่
F-test
2.ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.3 ผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ร ายได้
แตกต่ า งกั น มี แ นวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่าง
กัน
1.ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอป สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
พลิเคชันเดลิเวอรี่
2.ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้
สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
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ตาราง 39 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.4 ผู้บ ริโภคที่ มี ระดับ
ก า รศึ ก ษ า แ ต ก ต่ า ง กั น มี แ น ว โน้ ม
พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้
บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
1.ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอป
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
พลิเคชันเดลิเวอรี่
2.ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.5 ผู้บ ริโภคที่ มี อ าชี พ
แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้
เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้ บ ริ ก ารเดลิ เ วอรี่
แตกต่างกัน
1.ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอป
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
พลิเคชันเดลิเวอรี่
2.ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมา
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
F-test
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบั ด้าน
ต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
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ตาราง 39 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคต
Multiple Regression
จะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
Analysis
- ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านความสะดวกในการซือ้
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านการติดต่อสื่อสาร
สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองลูกค้า มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะแนะนา
Multiple Regression
และชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่ านแอป
Analysis
พลิเคชันเดลิเวอรี่
- ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านความสะดวกในการซือ้
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านการติดต่อสื่อสาร
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ถ้ ึงประโยชน์ และด้านการรับรูว้ ่าง่าย
ต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
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ตาราง 39 (ต่อ)
สมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ส ม ม ติ ฐาน ข้ อ ที่ 3.1 การยอม รั บ ด้ า น
เทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรม
การซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่
ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านใน
อนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิเวอรี่
- ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน
ส ม ม ติ ฐาน ข้ อ ที่ 3.2 การยอม รั บ ด้ า น
เทคโนโลยี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรม
การซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
- ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
สอดคล้องกับสมมติฐาน
- ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน
สอดคล้องกับสมมติฐาน

สถิติที่ใช้ในการทดสอบ

Multiple Regression
Analysis

Multiple Regression
Analysis
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร”
สังเขปการวิจัย
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาแนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครจาแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ
รายได้ ระดับการศึกษา และอาชีพ
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่
ลูกค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซื ้อ และด้านการติดต่อสื่อสาร ที่มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และ
การรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน ที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสาคัญของการวิจัย
1. เพื่ อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ ย วข้องกับธุ รกิจ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
สามารถนาผลการวิจัย ไปใช้ในการวางแผน และพัฒ นากลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงกั บความ
ต้องการของผูบ้ ริโภคได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้ผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ได้
รู จ้ ักกลุ่มผูบ้ ริโภคมากขึน้ ทั้งในด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ด้านส่วนประสมทางการตลาดใน
มุม มองลูก ค้า และด้านการยอมรับ ด้านเทคโนโลยี นามาปรับ ปรุ ง คุณ ภาพการให้บ ริการให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันจากผูป้ ระกอบการรายใหม่ท่ีพยายามเข้า
มาชิงส่วนแบ่งทางการตลาด
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3. เพื่ อ ให้ผู้ท่ีส นใจศึกษาเกี่ ยวกับทฤษฎีนี ้นาผลการวิจัยไปใช้เป็ นแหล่งข้อมูล ใน
การศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้องค์ความรู ข้ องแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ในการศึกษาขยายผลต่อไปในอนาคต
สมมติฐานทางการวิจัย
1. ผู้บ ริโภคที่ มี ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย เพศ อายุ รายได้ ระดับ
การศึกษาและอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่
แตกต่างกัน
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และด้านการ
รับ รู ว้ ่าง่ ายต่ อ การใช้ง าน มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริก าร
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร จากกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน 400 คน สามารถ
สรุปผลการศึกษาได้ดงั นี ้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณ ะทางประชากรศาสตร์ ข องผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00 มีอายุ
28-32 ปี จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท จานวน 134 คน
คิดเป็ นร้อยละ 33.50 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จานวน 268 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 67.00 อาชีพลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน จานวน 189 คิดเป็ นร้อยละ 47.25
ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นประสมทางการตลาดในมุ ม มองลู ก ค้ า
ประกอบด้วย ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และ
ด้านการติดต่อสื่อสาร จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า โดยรวม
พบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
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ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสม
ทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณ ค่าที่ลูกค้าจะได้รบั โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับท่านได้รบั เครื่องดื่ม
ตรงกับเมนูท่ีส่งั ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 รองลงมา คือ ท่านได้รบั ความสะดวก รวดเร็ว
ในการให้บริการ บริการติดตามเครื่องดื่มทาให้ท่านมีความมั่นใจในการสั่งซือ้ และ บริการเดลิเวอรี่
ผ่านแอปพลิเคชันมีเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ โดยมีความคิดเห็นในระดับดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 4.18 และ 4.17 ตามลาดับ
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุม มองลูกค้า ด้านต้นทุนของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.06 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับทุกข้อในระดับดี ได้แก่
ท่านจะได้รบั ส่วนลดตามโปรโมชั่นต่าง ๆ จากการซือ้ เครื่องดื่ม ราคาเครื่องดื่มมีความเหมาะสม
เมื่ อ เที ย บกับ คุณ ภาพที่ ได้รับ ค่ า ธรรมเนี ยมมี ค วามเหมาะสม เมื่ อ ช าระด้วยบัต รเครดิ ต และ
ค่ าบริก ารจัด ส่ง เครื่อ งดื่ ม มี ค วามเหมาะสม โดยมี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.15 4.06 4.04 และ 4.00
ตามลาดับ
ด้านความสะดวกในการซือ้ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสม
ทางการตลาดในมุม มองลูก ค้า ด้านความสะดวกในการซื อ้ โดยรวมอยู่ในระดับ ดี ม าก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับมีการ
แบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชัดเจน ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ขัน้ ตอนการ
สั่งซือ้ เครื่องดื่มง่าย ไม่ซบั ซ้อน ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องดื่ม และช่องทางการ
ช าระเงิน มี ความสะดวก โดยมี ค วามคิ ดเห็ น ในระดับ ดี มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 4.20 และ 4.18
ตามลาดับ
ด้านการติดต่อสื่อสาร พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับส่วนประสมทาง
การตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านการติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับทุกข้อในระดับดี ได้แก่ ผู้
ให้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีการแนะนาเครื่องดื่มที่น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า ผูใ้ ห้บริการ
เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบแจ้งสถานะในการจัดส่งครบถ้วนทุกขัน้ ตอน ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่
ผ่านแอปพลิเคชันมีการอัพเดตข่าวสารด้านเครื่องดื่มอย่างสม่าเสมอ และผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่าน
แอปพลิเคชันมี ระบบรับฟั งความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10
4.10 4.07 และ 4.05 ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรู ้
ถึ ง ประโยชน์ และด้า นการรับ รู ้ว่า ง่ า ยต่ อ การใช้ง านจากการวิ เคราะห์ข้อ มูล การยอมรับ ด้า น
เทคโนโลยีโดยรวมพบว่า เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดงั นี ้
ด้านการรับ รู้ถึงประโยชน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการยอมรับ
ด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น กั บ การซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิ เวอรี่ช่ วยให้ท่านประหยัดเวลาในการเดินทาง จากการจราจรที่ติดขัด การซื อ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่ตอ้ งไปยืนรอคิว
เป็ นเวลานาน และการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่า ยในการ
เดินทาง ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 4.31 และ 4.23 ตามลาดับ และมีความคิดเห็นกับ
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ช่วยให้ท่านเปรียบเทียบความหลากหลายของเครื่องดื่ม
ได้ง่ายขึน้ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับการ
ยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นกับ การซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถทาได้ทุกที่ทุกเวลา การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
มีขั้นตอนในการใช้งานง่าย และการซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มีการประมวลผลที่
รวดเร็ว ถูกต้องแม่ นยา ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 4.21 และ 4.21 ตามลาดับ และมี
ความคิดเห็นกับการซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ช่วยในการค้นหาร้านค้าที่ตอ้ งการได้
ง่ายขึน้ ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18
ตอนที่ 4 การวิ เคราะห์ข้ อ มู ลแนวโน้ ม พฤติ ก รรมการซื้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดงั นี ้
ผูต้ อบแบบสอบถามมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้าน
ในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับซือ้ แน่นอนที่สดุ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.30 และมี แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ในระดับแนะนาแน่นอน โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซื อ้
เครื่องดื่ม ผ่ านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศ
หญิ ง มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ด้า นในอนาคตจะซื อ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย
ผู้บริโภคในเขตกรุ ง เทพมหานครที่มี เพศแตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอป
พลิเคชันเดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิ ง มี แนวโน้ม พฤติก รรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า เพศชาย
สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 1.2 ผู้บ ริโภคที่ มี อ ายุแตกต่ างกัน มี แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ดา้ นในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิ เวอรี่ ด้านจะแนะน าและชัก ชวนให้ค นรู จ้ ัก มาซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 1.3 ผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้
เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้ บ ริ ก ารเดลิ เ วอรี่ ด้ า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
เมื่อนาไปเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคู่ พบว่า
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ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโภคที่ มี ร ายได้ 15,001 – 30,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.277
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโ ภคที่ มี ร ายได้ 30,001 – 45,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.245
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโ ภคที่ มี ร ายได้ 45,001 – 60,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติ ก รรมการซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ ด้า นในอนาคตจะซื ้อ เครื่ อ งดื่ ม ผ่ า น
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.377
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ า กว่ า หรื อ เท่ า กับ 15,000 บาทมี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกั บผู้บริโภคที่มี รายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซื อ้ เครื่องดื่ ม ผ่ านการใช้บ ริการเดลิเวอรี่ ด้ านในอนาคตจะซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่ านแอปพลิ เคชัน
เดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.353
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้แตกต่ างกัน มี แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่ านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ พบว่า
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 15,001 – 30,000 บาท อย่างมี
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นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโภคที่ มี ร ายได้ 15,001 – 30,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.267
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโ ภคที่ มี ร ายได้ 30,001 – 45,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.265
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกับผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท อย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ 0.05 โดยผู้บ ริโ ภคที่ มี ร ายได้ 45,001 – 60,000 บาท มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากกว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.231
ผู้บ ริโภคที่ มี รายได้ต่ ากว่ าหรือ เท่ า กับ 15,000 บาท มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้
เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกั บผู้บริโภคที่มี รายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป มีแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิ เคชันเดลิ เวอรี่ มากกว่า ผู้บริโภคที่มี รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.471
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า
ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่ องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
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ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิ
เวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติ ฐานข้ อ ที่ 1.5 ผู้บริโภคที่มี อ าชี พ แตกต่างกัน มี แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า
ผู้บ ริโภคที่ มี อาชี พ แตกต่ างกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ผู้บ ริโภคที่ มี อาชี พ แตกต่ างกัน มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า
ที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อที่ 2.1 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลกู ค้า
จะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มีอิทธิพล
ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ได้รอ้ ยละ 44.3
สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ด้านคุณค่าที่ลกู ค้า
จะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค และด้านความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรม
การซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้รอ้ ยละ 42.2
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สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อที่ 3.1 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และด้าน
การรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตท่านจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชัน
เดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์ แนวโน้ม พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอได้รอ้ ยละ
54.4
สมมติฐานข้อที่ 3.2 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ และด้าน
การรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ สามารถพยากรณ์แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้รอ้ ยละ 51.5
การอภิปรายผล
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสาคัญที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี ้
สมมติฐานข้อที่ 1 ผูบ้ ริโภคที่มีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่แตกต่างกัน พบว่า
ด้านเพศ ผูบ้ ริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ โดยเพศหญิงมีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิ เวอรี่ ม ากกว่าเพศชาย เนื่องจากผู้บริโภคเพศหญิ งมี ความชื่นชอบในการ
บริโภคเครื่องดื่ม ที่เป็ นของหวานหรือเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ มี อุปนิสัย ชอบทานของจุกจิก มักจะ
รวมกลุ่ม กัน สั่งเครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่เพราะการใช้บริการเดลิเวอรี่จะช่ วยอานวย
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ความสะดวก ประหยัดเวลา และสามารถเลือกซือ้ เครื่องดื่มที่มีความหลากหลายได้ตรงกับความ
ต้องการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นันท์นภัส ชัยเมธพรพิศาล (2558) ได้ศึกษาเรื่อง
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพรเพื่ อ สุ ข ภาพของผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพมากกว่า
เพศชาย ด้านความถี่ในการดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพต่อสัปดาห์
ด้านอายุ ผูบ้ ริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากผูบ้ ริโภคในทุกช่วงอายุมีความ
ต้องการบริโภคเครื่องดื่ม ซึ่งในปั จจุบันการใช้บริการแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่จะมี คาแนะนาการใช้
งานให้กบั ผูบ้ ริโภคจึงทาให้การใช้บริการเดลิเวอรี่ทาได้ง่ายขึน้ ผูบ้ ริโภคทุกช่วงอายุสามารถเรียนรู ้
การให้บริการเดลิเวอรี่จากคู่มือการใช้งานได้ดว้ ยตนเอง ส่งผลให้ผูบ้ ริโภคทุกช่วงอายุมีแนวโน้ม
พฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุ ณรัตน์ อ่อนเย็น (2562) ได้ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหาร
จากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอายุ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซือ้ อาหารจากธุรกิจประเภทเดลิเวอรี่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร ไม่แตกต่างกัน
ด้านรายได้ ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้แตกต่างกัน มี แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่าน
การใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และด้านจะแนะนา
และชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มากที่สุด เนื่องจาก
ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท เป็ นกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ระดับ ค่อนข้างสูง ผูบ้ ริโภค
ในกลุ่มนีจ้ ะมีสภาพคล่องทางการเงิน และมีความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ได้ในทันทีมากกว่าผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฎฐ์
นิธิวฒ
ั น์วโรดม (2554) ได้ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้ เครื่องดื่มเปปทีน
ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซือ้ เครื่องดื่มเปปทีนของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
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ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ 60,001 บาท ขึน้ ไป มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
มากที่สดุ เนื่องจากผูบ้ ริโภคในกลุม่ นีม้ ีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง ส่งผลให้เกิดความสามารถในการใช้
จ่ายเงินเพื่อซือ้ เครื่องดื่ มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ผูบ้ ริโภคในกลุ่ม นีจ้ ะเล็งเห็นถึงประโยชน์ท่ี
ได้รบั จากการใช้บริการเดลิเวอรี่ท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว นาไปสูก่ ารแนะนาชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้
เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิธร สุภาวรรณ (2554) ได้
ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink)ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี พฤติกรรมการซือ้
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อความงาม(Beauty Drink) แตกต่างกัน
ด้านระดับการศึกษา ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่
และด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั้ ไว้ เนื่องจากในปัจจุบนั มี
การให้ความรูเ้ กี่ยวกับการใช้บริการเดลิเวอรี่ในหลายช่องทางอธิบายถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึน้ จากการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ในรู ปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจ ผูบ้ ริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเรียนรู ไ้ ด้
ด้วยตนเอง ขัน้ ตอนการใช้บริการไม่ยุ่งยากไม่ซบั ซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทิดา พุฒ
ซ้อน (2560) ได้ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้ากลุ่มอาหารพร้อมรับประทานใน
ร้านสะดวกซือ้ 7-Eleven ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มี พ ฤติ กรรมการตัดสิ น ใจซื อ้ สิน ค้ากลุ่ม อาหารพร้อมรับ ประทานในร้านสะดวกซื อ้
7-Eleven ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกัน
ด้านอาชีพ ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่า นแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนา
และชักชวนให้คนรู จ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่ ส อดคล้องกับ สมมติฐ านที่ตั้งไว้ เนื่องจากเครื่องดื่ม ที่ขายในระบบ
เดลิเวอรี่มีเมนูและรสชาติท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งในแต่ละอาชีพจะมีความต้องการเครื่องดื่มใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน บางอาชีพ ต้องการซือ้ เครื่องดื่ม ที่ให้พ ลังงาน หรือบางอาชีพ ต้องการซื อ้
เครื่องดื่มเพื่อดับกระหาย การใช้บริการเดลิเวอรี่จึงช่วยให้ผบู้ ริโภคในแต่ละอาชีพเลือกซือ้ เครื่องดื่ม
ได้ตรงกับความต้องการของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัตติยา มีประเสริฐสกุล (2556)
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ได้ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ สินค้าออนไลน์ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่า ผูบ้ ริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกันมีความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้อที่ 2 ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า ประกอบด้วย ด้านคุณค่า
ที่ลกู ค้าจะได้รบั ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค ด้านความสะดวกในการซือ้ และด้านการติดต่อสื่อสาร มี
อิทธิ พ ลต่อ แนวโน้ม พฤติ กรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้บ ริก ารเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้านคุณค่าทีล่ ูกค้าจะได้รับ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เนื่องจากผูบ้ ริโภครับรู ถ้ ึงประโยชน์ของการใช้บริการเดลิเวอรี่ท่ีจะช่วยให้ได้รบั ความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการ อีกทัง้ ยังสามารถเลือกเมนูได้ตามความหลากหลายตามความต้องการ ทา
ให้ผูบ้ ริโภคเกิดความประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เภตรา แพพิมพารัตน์ (2558) ได้
ศึกษาเรื่องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าของผูบ้ ริโภคผ่านระบบออนไลน์ พบว่า ด้าน
คุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั มีความสัมพันธ์ต่อความตัง้ ใจซือ้ สินค้าออนไลน์
ด้านต้นทุนของผู้บริโภค มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เนื่องจากผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับต้นทุนที่เกิดขึน้ ในการซือ้ เครื่องดื่ม เพราะหาก
ต้นทุนเครื่องดื่ม มีราคาสูงอาจทาให้ความสนใจในการซือ้ ลดลง และหากผู้บริโภคเกิดความพึง
พอใจ เกี่ ย วกับ ราคาค่ า เครื่อ งดื่ ม และค่ า บริก ารจัด ส่ ง มี ค วามเหมาะสม จะท าให้มี แ นวโน้ม
พฤติกรรมใช้บริการเดลิ เวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตั น์ และคณะ (2554)
กล่าวว่า ต้นทุนหรือเงินที่ลกู ค้ายินดีท่ีจะจ่ายสาหรับบริการนัน้ ต้องคุม้ ค่ากับบริการที่ได้หากลูกค้า
ยินดีจ่ายในราคาสูงแสดงว่าความคาดหวังในบริการนั้นย่อมสูงด้วยดังนั้นการตัง้ ราคาค่าบริการ
ธุรกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้ายินดีจ่ายให้ได้เพื่อนาราคานั้นไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่ างๆ ทาให้
สามารถเสนอบริการในราคาที่ลกู ค้ายอมรับได้
ด้านความสะดวกในการซือ้ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนา
และชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เนื่องจากผูบ้ ริโภคในปั จจุบัน ให้ความสาคัญกับ ความสะดวกสบาย การเลือกซือ้ เครื่องดื่ม
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ผ่ านบริก ารเดลิ เวอรี่ ที่ มี ก ารแบ่ ง หมวดหมู่ของเครื่อ งดื่ ม อย่ างชัด เจน มี ขั้น ตอนการสั่ง ง่ ายไม่
ซับซ้อน รวมถึงมีความสะดวกในการชาระเงิน และมีความรวดเร็วในการจัดส่ง จึงทาให้ผบู้ ริโภคมี
แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเดลิเวอรี่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ มนัสนันท์ บุตรพรม (2561)
ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 4C's และคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อ
พฤติกรรมการซือ้ นา้ ผลไม้ 100% ตรามาลีของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านความ
สะดวกในการซือ้ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการซือ้ นา้ ผลไม้
ด้ านการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร มี อิทธิพ ลต่อ แนวโน้ม พฤติกรรมการซื อ้ เครื่องดื่ม ผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 เนื่องจากการสื่อสารเกี่ยวกับการอัพเดตข่าวสารด้านเครื่องดื่มอย่างสม่าเสมอ
การแนะนาเครื่องดื่ ม ที่ น่ าสนใจให้ท ราบล่วงหน้า และการแจ้งสถานการณ์จัด ส่งครบถ้วนทุก
ขัน้ ตอน จะทาให้ผบู้ ริโภครูส้ ึกประทับใจจึงส่งผลให้มีแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่อีกครัง้ ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นัฑรัตน์ เปี่ ยมสุวรรณ (2559) ได้
ศึกษาเรื่องทัศนคติต่อส่วนประสมทางการตลาด 4C's ที่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ เบียร์ช ้างคลาสสิ ค ของผูบ้ ริโภควัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ด้านการสื่อสาร มี
ความสัม พัน ธ์ต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เบี ย ร์ช ้างคลาสสิ ค ของผู้บ ริโภควัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร
สมมติฐานข้อที่ 3 การยอมรับด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์
และด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้
บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และด้านจะแนะนาและ
ชักชวนให้คนรู จ้ ักมาซือ้ เครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ
0.05 เนื่องจากในปัจจุบนั การนาเทคโนโลยีมาใช้การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่จะเป็ น
ทางเลือกให้กบั ผูบ้ ริโภครุ่นใหม่ท่ี จะช่วยให้ผบู้ ริโภคประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ผูบ้ ริโภคจะเกิดความพึงพอใจและได้รบั การตอบสนองต่อความต้องการของตนเองได้เป็ นอย่าง
มาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิท ธิชัย ภูษ าแก้ว (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ปั จ จัยการยอมรับ
เทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab ของผูบ้ ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัย
การยอมรับเทคโนโลยีโดยรวมเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Grab ของผูบ้ ริโภค
ในกรุงเทพมหานคร
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ด้านการรั บรู้ ว่าง่ายต่อการใช้งาน มีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่ม
ผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชั นเดลิเวอรี่และด้านจะ
แนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 เนื่องจากด้านการรับรู ว้ ่าง่ายต่อการใช้งานแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ในการซือ้ เครื่องดื่ม
จะช่วยให้บริโภคจะได้รบั ความสะดวกสบายมากขึ ้น สามารถค้นหาร้านค้าได้ตรงตามกับความ
ต้องการในทุกที่ทุกเวลาด้วยขัน้ ตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งถือว่าเป็ นประโยชน์และเหมาะสมกับ
รูปแบบการดาเนินชีวิตในยุคนี ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภิญญา กลิ่นทองคา (2561) ได้ศกึ ษา
เรื่องการยอมรับเทคโนโลยีและการรับรู ค้ วามเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชาระเงินค่าสินค้า
และบริการด้วยระบบ QR Payment ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการ
ยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรูถ้ ึงความง่ายในการใช้งาน เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชาระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยระบบ QR Payment ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดในมุม มองลูกค้าและการยอมรับ ด้าน
เทคโนโลยี ท่ี มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นการใช้บ ริก ารเดลิ เวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นข้อเสนอแนะดังนี ้
1.ลักษณะด้านประชากรศาสตร์
ผูป้ ระกอบการควรนาข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ดงั กล่าวไปพัฒนาแผนการ
ทาธุรกิจและกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้มีความเหมาะสมตรงกลุ่มผูบ้ ริโภคเป้าหมายมาก
ที่สดุ โดยให้ความสาคัญกับผูบ้ ริโภคที่เป็ นเพศหญิง มีรายได้ 45,001 – 60,000 บาท กับผูบ้ ริโภคที่
มี รายได้ 60,001 บาท ขึ น้ ไป เนื่ อ งจากผลวิ จัย พบว่ า เป็ น กลุ่ม ที่ มี แ นวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ด้านในอนาคตจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ และ
ด้านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่มากที่สดุ
2. ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ด้ า นคุ ณ ค่ า ที่ ลู ก ค้ า จะได้ รั บ ผู้ป ระกอบการควรพั ฒ นาเครื่ อ งดื่ ม ให้มี ค วาม
หลากหลายตรงตามความต้องการของผูบ้ ริโภคที่ม าใช้บริการเดลิเวอรี่ โดยเพิ่ม ตัวเลือกให้กับ
ผูบ้ ริโภคมากยิ่งขึน้ เช่น มีการคัดสรรเมนูใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อ ดึงดูดความต้องการซือ้ เครื่องดื่ม
ของผูบ้ ริโภคที่แตกต่างกันได้อย่างตรงกลุม่ มากยิ่งขึน้
ด้านความสะดวกในการซือ้ ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาช่องทางและรู ปแบบในการ
ชาระเงินผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ให้มีสะดวกมากยิ่งขึน้ โดยการเพิ่มช่องทางการชาระเงินที่มี
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ความหลากหลาย และอานวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริโภคที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น การ
ชาระเงินผ่านบัตรเครดิต การชาระผ่านโมบายแอปพลิเคชัน และมีการเก็บเงินแบบปลายทาง ซึ่ง
จะทาให้ผบู้ ริโภคสามารถเลือกใช้ช่องทางการชาระเงินที่ตนเองมีความสะดวกมากที่สดุ จะช่วยทา
ให้เพิ่มความพึงพอใจให้กบั ผูบ้ ริโภคได้มากยิ่งขึน้
ด้ า นต้ น ทุ นของผู้ บ ริโภค ผู้ป ระกอบการควรให้ความส าคัญ กับค่าบริ การจัดส่ง
เครื่องดื่มให้มีความเหมาะสมกับผูท้ ่ีใช้บริการเดลิเวอรี่ โดยการกาหนดค่าบริการจัดส่งให้ผบู้ ริโภค
รูส้ ึกถึงความคุม้ ค่าที่ได้รบั มากที่สดุ เพราะในปั จจุบนั การบริการสั่งเครื่องดื่มผ่านเดลิเวอรี่มีค่แู ข่ง
เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง การกาหนดค่าจัดส่งที่มีความเหมาะสม เช่น การมอบส่วนลดจากการสั่งซือ้
เมื่อสั่งซือ้ ครบตามจานวนขึน้ ไป จะสามารถทาให้ผบู้ ริโภคเปรียบเทียบราคากับความคุม้ ค่าที่ได้รบั
และเกิดการสั่งซือ้ เครื่องดื่มผ่านบริการเดลิเวอรี่อีกครัง้ ในครัง้ ถัดไป
ด้านการติดต่อสื่อสาร ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาระบบรับฟั งความคิดเห็นและข้อ
ร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อนามาพัฒ นาการบริการเดลิเวอรี่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจจะ
ต้องมีการพัฒนาระบบวัดระดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคในการสั่งซือ้ เครื่องดื่ มในแต่ละครัง้ เช่น
ให้ผบู้ ริโภคสามารถติชม พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้บริการในครัง้ นี ้ ซึ่งจะทาให้ผปู้ ระกอบการ
สามารถน าไปปรับ ปรุ ง การให้บ ริก ารในครั้ง ถัด ไป เพื่ อ ให้ผู้บ ริโภคเกิ ด ความประทับ ใจและมี
แนวโน้มที่จะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ในอนาคตเพิ่มมากขึน้
3. การยอมรับด้านเทคโนโลยี
ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาระบบการเปรียบเทียบ
ความหลากหลายของเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ โดยมีระบบที่ช่วยให้ผูบ้ ริโภคสามารถ
ค้นหาเครื่องดื่มที่ตรงความต้องการของตัวเองได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ตอ้ งใช้ระยะเวลานาน
ในการเปรียบเทียบเครื่องดื่มจากหลากหลายแบรนด์ เช่น การใช้ระบบการให้คะแนนเรตติง้ ใน
แอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เป็ นการแสดงความนิยมจากกลุ่มผูบ้ ริโภคที่มีการเปรียบเทียบเครื่องดื่ม
มาแล้วในขัน้ ต้นซึ่งถือว่าเป็ นวิธีท่ีช่วยให้ผูบ้ ริโภคสามารถลดระยะเวลา ลดขัน้ ตอนในการค้นหา
เครื่องดื่มที่ตอ้ งการ
ด้านการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน ผูป้ ระกอบการควรมีการพัฒนาระบบเดลิเวอรี่
ในเรื่องการค้นหาร้านค้าที่ตอ้ งการด้วยความสะดวกรวดเร็ว โดยการพัฒ นาออกแบบระบบการ
ค้นหาร้านค้าให้มีการใช้งานง่าย ขัน้ ตอนไม่ย่งุ ยาก เช่น การเพิ่มฟั งก์ชันการค้นหาโดยสามารถใส่
รายละเอียดร้านค้าที่ผูบ้ ริโภคต้องการเจาะจงได้มากขึน้ ซึ่งจะช่วยในการคัดกรองร้านค้าที่ไม่ตรง
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ความต้องการออกไปได้ในระดับ หนึ่ง ถื อเป็ นการช่ วยให้ผู้บริโภคสามารถหาร้านค้าที่ต้องการ
บริโภคได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึน้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
สาหรับการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี ้
1. การวิจัย ในครั้งนี ้ผู้วิจัยมุ่ง เน้นการศึกษาเกี่ ยวกับ ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองลูกค้า และการยอมรับเทคโนโลยีท่ีมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการ
ใช้บริการเดลิเวอรี่ในภาพรวม ในครัง้ ต่อไปผูว้ ิจยั อาจจะเลือกทาการศึกษาตัวแปรอื่นเพิ่มเติม เช่น
ศึก ษาถึ ง แรงจูง ใจหรือ ความพึ ง พอใจในการบริก ารที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวโน้ม พฤติ ก รรมการซื ้อ
เครื่องดืม่ เป็ นต้น
2. ในการศึกษาครัง้ นี ้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว ดังนั้น
เพื่อให้การวิจัยในครัง้ ต่อไปมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึน้ ควรทาการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือใช้
เทคนิคของเครื่องมือในการวิจัยอื่น ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูล เชิงลึกมาก
ยิ่งขึน้
3. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาปัญหา และกลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่วนของบริการเดลิเวอรี่ เพื่อนามาพัฒนาหาแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมมากขึน้ เพราะในปั จจุบนั ธุรกิจการให้บริการเดลิเวอรี่มีการแข่งขันกันมากขึน้ จะต้องมี
การพัฒ นารู ปแบบการให้บริการตลอดเวลา ให้มีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันในธุรกิจประเภท
เดียวกันอีกทัง้ ยังสามารถเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคเป้าหมายได้ดียิ่งขึน้
4. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่กว้างมากขึน้ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้
ทราบแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ของผูบ้ ริโภคที่อาศัยอยู่ใน
ภูมิภาคอื่น ๆ สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับ
ผูบ้ ริโภคในแต่ละพืน้ ที่
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง
ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้าและการยอมรับด้านเทคโนโลยีทม่ี ีอิทธิพลต่อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร

เรียนผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบั บ นี ้เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาค้น คว้า อิ ส ระตามหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึก ษาส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูก ค้าและการยอมรับ ด้านเทคโนโลยี ท่ี มีอิท ธิ พ ลต่ อ
แนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของผูบ้ ริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งผล
ที่ได้จากการศึกษาครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั จะนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผน และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
ของการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ข้อมูลที่ได้รบั จาก
ท่านทัง้ หมดจะใช้เพื่อการศึกษาวิจยั เท่านัน้

แบบสอบถามจะประกอบไปด้วยคาถาม 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการเดลิเวอรี่ของ
ผูบ้ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผูว้ ิจยั จึงใคร่ขอความกรุ ณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้อ่านแบบสอบถามอย่าง
ละเอียดและตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็ นจริง ทัง้ นีข้ อ้ มูลที่ท่านตอบแบบสอบถามจะเก็บรวบรวมไว้
เป็ นความลับ และนาไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น คาตอบของท่านจะมีคุณค่าสาหรับงานวิจัยและผูว้ ิจัย
ขอขอบพระคุณผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นอย่างสูง ที่ทุกท่านเสียสละเวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถาม
ฉบับนี ้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็ นจริงของท่าน
มากที่สดุ
เพียงข้อเดียว
1. เพศ
1. ( ) ชาย

2. ( ) หญิง

2. อายุ
1. ( ) 18 – 22 ปี

2. ( ) 23 – 27 ปี

3. ( ) 28 – 32 ปี

4. ( ) 33 - 37 ปี

5. ( ) 38 ปี ขนึ ้ ไป

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1. ( ) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 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 ขึน้ ไป

5. ระดับการศึกษา
1. ( ) ต่ากว่าปริญญาตรี

2. ( ) ปริญญาตรี

3. ( ) สูงกว่าปริญญาตรี

6. อาชีพ
1. ( ) นักเรียน/นักศึกษา/นิสิต

2. ( ) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. ( ) ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน

4. ( ) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

5. ( ) แม่บา้ น/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ

6. ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ …………..
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า (4C’s)
ด้านคุณค่าที่ลกู ค้าจะได้รบั (Customer Value)
1. ท่านได้รบั เครื่องดื่มตรงกับเมนูท่สี ่งั
2. ท่านได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ
3. บริการติดตามเครื่องดื่มทาให้ท่านมีความมั่นใจ
ในการสั่งซือ้
4. บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีเครื่องดื่มให้
เลือกหลากหลายตามความต้องการ
ด้านต้นทุนของผูบ้ ริโภค (Cost)
1. ราคาเครื่อ งดื่ ม มี ความเหมาะสม เมื่ อเที ยบกับ
คุณภาพที่ได้รบั
2. ค่าบริการจัดส่งเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม
3. ค่ าธรรมเนี ย มมี ความเหมาะสม เมื่ อช าระด้ว ย
บัตรเครดิต
4. ท่ านจะได้รับ ส่ วนลดตามโปรโมชั่น ต่ าง ๆ จาก
การซือ้ เครื่องดื่ม

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

เห็นด้วย
(4)

ไม่แน่ใจ
(3)

ไม่เห็นด้วย
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมอง
ลูกค้า (4C’s)
ด้านความสะดวกในการซือ้ (Convenience)
1. มีการแบ่งหมวดหมู่ของเครื่องดื่มชัดเจน
2. ขัน้ ตอนการสั่งซือ้ เครื่องดื่มง่าย ไม่ซบั ซ้อน
3. ช่องทางการชาระเงินมีความสะดวก
4. ได้รบั ความสะดวก รวดเร็วในการจัดส่งเครื่องดื่ม
ด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication)
1. ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบรับ
ฟั งความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากลูกค้า
2. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเดลิ เ วอรี่ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น มี ก าร
อัพเดตข่าวสารด้านเครื่องดื่มอย่างสม่าเสมอ
3. ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารเดลิ เ วอรี่ ผ่ า นแอปพลิ เคชั น มี ก าร
แนะนาเครื่องดื่มที่น่าสนใจให้ทราบล่วงหน้า
4. ผูใ้ ห้บริการเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันมีระบบแจ้ง
สถานะในการจัดส่งครบถ้วนทุกขัน้ ตอน

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

เห็นด้วย
(4)

ไม่แน่ใจ
(3)

ไม่เห็นด้วย
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับด้านเทคโนโลยี
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

การยอมรับด้านเทคโนโลยี

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(5)

ด้านการรับรูถ้ ึงประโยชน์ (Perceived Usefulness)
1. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
ช่ ว ยให้ท่ า นประหยัด เวลาในการเดิ น ทาง จาก
การจราจรที่ติดขัด
2. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
ช่วยให้ท่านได้รบั ความสะดวกสบายมากขึน้ ไม่
ต้องไปยืนรอคิวเป็ นเวลานาน
3. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
ช่วยให้ท่านลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
4. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
ช่วยให้ท่านเปรีย บเทีย บความหลากหลายของ
เครื่องดื่มได้ง่ายขึน้
ด้านการรับรูว้ ่าง่ายต่อการใช้งาน (Perceived Ease to Use)
1. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
ช่วยในการค้นหาร้านค้าที่ตอ้ งการได้ง่ายขึน้
2. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มี
ขัน้ ตอนในการใช้งานง่าย
3. การซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ มี
การประมวลผลที่รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา
4. การซื อ้ เครื่อ งดื่ ม ผ่ า นแอปพลิ เคชัน เดลิ เวอรี่
สามารถทาได้ทกุ ที่ทกุ เวลา

เห็นด้วย
(4)

ไม่แน่ใจ
(3)

ไม่เห็นด้วย
(2)

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง
(1)
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมการซือ้ เครื่องดื่มผ่านการใช้บริการ
เดลิเวอรี่ของผู้บริโภคในเขตกรุ งเทพมหานคร
คาชีแ้ จง โปรดทาเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สดุ

1. ในอนาคตท่านจะซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ หรือไม่
ซือ้ แน่นอน

ไม่ซอื ้ แน่นอน
5

4

3

2

1

2. ท่านจะแนะนาและชักชวนให้คนรูจ้ กั มาซือ้ เครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ หรือไม่
แนะนาแน่นอน

ไม่แนะนาแน่นอน
5

4

3

2

1

----------ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้ นี-้ ---------

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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